
Dyslexie, dyscalculie: 
flutlabels of neurobiologische drempels?



1. INLEIDING



http://www.arteveldehogeschool.be/explo/index.php/2017/03/01/prof-annemie-desoete-over-
dyslexie/ 







Sinds 2006 onderzoek: 
Juiste diagnose verklaart (ik ben niet dom, lui ), schaadt niet.

Diagnose hoeft niet ‘handicaperend’ te zijn
(discriminatie van lactose-intolerant, stembandknobbels, borstkanker?)

Diagnose toont de ‘drempel’ die anderen niet hebben 
– geeft kansen, ontneemt geen groeipotentieel.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.diversiteit.be/lokaal-beleid-geef-uw-gemeente-een-goede-naam&ei=iQpBVbD6J8ToaK2agNAK&bvm=bv.91665533,d.ZGU&psig=AFQjCNHCoxCNQqKWY5zWenVm6Thi5Pd-Wg&ust=1430412204797033


2. DYSLEXIE



DYSLEXIE



D323 M3D3DEL1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3 PR35T4T135 
W3 1N 5T44T 21JN. 1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R N0G M031L1JK 
D323 T3K5T T3 L323N , M44R NU K4N J3 H3T W44R5CH1JNL1JK 4L 
W4T 5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 5P4NN3N. D4T K0MT 
D00R H3T 3NORM3 L33RV3RM0G3N V4N 0N23 H3R53N5. 
4L5 J3 D1T G3L323N H3BT, 5T4 R3CHT.







• 1-3 % : Italiaans/Spaans: ‘a’ → ‘pan …’
• 5 % : Nederlands kat   paard, web, hout, paus, mijn, eik
• 20 % :  Engels : ‘a’ → ‘a cat came …’

• Erfelijkheid: verhoogd risico
• Comorbiditeit: STOS (50-80%), dyscalculie (17-54%), ADHD (15-40%) en DCD (19-54%)



Neurobiologie van het lezen



Neurobiologie van het lezen



Martin, A., Kronbichler, M., &Richlan, F. (2016). Dyslexic Brain Activation Abnormalities in Deep and Shallow

Orthographies: A Meta-Analysis of 28 Functional Neuroimaging Studies. Human Brain Mapping, 37 (7), 2676-2699

Neurobiologische drempel

Meta-analyse van 28 functionele neuro-imaging studies waarbij men transparante talen 

(Nederland, Duits, Italiaans, Zweeds) en niet transparante talen (Engels) vergeleek



Neurobiologische drempel





Genetische marker

DCDC2 gen bij 150 kinderen

toch DL maar ‘test’ 
was normaal

uiteindelijk geen DL

VALS AFWIJKEND
VALS NORMAAL

DL



• Traag of met fouten lezen

• Spelling blijft moeilijk

• Probleem met Frans

• Moeite met abstracte of nieuwe woorden

• Geen moeite met begrijpen

Kenmerken kinderen met dyslexie



• Lezen trager: 3 à 4 keer meer tijd nodig

• Problemen met snel doorlezen,  achtergrondslawaai, stresssituaties (examens), intonatie

• Problemen met studeren (onvolledige nota’s, onthouden van vaktermen, …)

• Problemen met vreemde talen

Kenmerken adolescenten met dyslexie







3. DYSCALCULIE



Belang van rekenvaardigheden (Claessens & Engel, 2013; Duncan et al, 2007; Duncan & Magnuson, 2009). 







Hoe vaak?

•5 % 
•Erfelijkheid: verhoogd risico
•Comorbiditeit: spellingsproblemen (50%), dyslexie (17-43%), ADHD (25%), DCD (25%)



IPS

Neurobiologie van het omgaan met getallen



Neurobiologische drempel



Neurobiologische drempel



10 SNPs (Single Nucleotide Polymorphisme) op ≠ chromosomen: 

2, 5, 6 (2x), 7, 11 (2x), 12, 21



https://www.youtube.com/watch?v=CG1WDzMX6kM

https://www.youtube.com/watch?v=CG1WDzMX6kM
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1. Semantische geheugendyscalculie
• Problemen met

‐ tafels
‐ onthouden van formules
‐ hoofdrekenen

• Wisselende resultaten
• Uitval  TEMPOREKENEN
• 20-30% meer tijd voor rekentoetsen/taken

2. Procedurele dyscalculie
• Problemen met

‐ Stappenplannen
‐ Lange opdrachten en rekentaal

• Uitval op PROCEDURES
• Opzoekboekje

Soorten?



Lagere school

Problemen met
• automatiseren, tellen, splitsen, tafels
• rekenprocedures
• inzicht in de getalstructuur
• visuo-spatiële vaardigheden, kloklezen en tijdsbesef
• numerische concepten, getallenkennis, rekentaal
• Vraagstukken/toepassingen
• muziek



35

Adolescenten (en ouder)

Problemen met
• rekenfeiten/ formules 
• hoofdrekenen
• rekenprocedures (minder vlot)
• onthouden van (letterlijke) definities (minder snel)
• kloklezen en tijdsbesef (blijft moeilijk)

½ ook metacognitief probleem (plannen, organiseren, in orde zijn, controleren) 

Minder tijd voor vrienden
Veel faalervaringen en onbegrip



4. BESLUIT : drempels en diversiteit 

luisterpunt_dyslexie.mov
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.diversiteit.be/lokaal-beleid-geef-uw-gemeente-een-goede-naam&ei=iQpBVbD6J8ToaK2agNAK&bvm=bv.91665533,d.ZGU&psig=AFQjCNHCoxCNQqKWY5zWenVm6Thi5Pd-Wg&ust=1430412204797033


UNIA http://www.unia.be/nl/sensibilisering-en-preventie/campagnes/ik-heb-rechten
UNIA http://unia.be/nl/artikels/brochure-unia-legt-uit-wat-redelijke-aanpassingen-zijn-in-
het-onderwijs

http://www.unia.be/nl/sensibilisering-en-preventie/campagnes/ik-heb-rechten
http://unia.be/nl/artikels/brochure-unia-legt-uit-wat-redelijke-aanpassingen-zijn-in-het-onderwijs


www.dyslexie.ugent.be/ (film dyslexie)
www.studerenmetdyscalculie.be (film dyscalculie)
www.ikhaatlezen.be (Daisy- en de ADIBoeken)

annemie.desoete@ugent.be

http://kat.pageflow.io/de-vloek-van-de-regel-van-drie#72660

http://kat.pageflow.io/de-vloek-van-de-regel-van-drie#72660

