
Inleiding

Uit de klinische praktijk en de wetenschappelijke literatuur blijkt dat heel wat kinderen met dys-
lexie psychische klachten (negatief zelfbeeld, faalangst, depressieve klachten) ontwikkelen. Ook 

in de dsm-iv en de icd-10 spreekt men bij een leesstoornis over samengaande emotionele problema-
tiek, lage eigenwaarde en problemen met leeftijdsgenoten. In de dsm-iv-tr wordt gesproken van 
mogelijke toename van depressieve klachten. Of kinderen deze klachten ontwikkelen heeft te maken 
met hoe de kinderen en hun omgeving omgaan met de problematiek. Zo kan een negatieve attitude 
van de ouders ten aanzien van dyslexie belemmerend werken op het aanpakgedrag van het kind. Om 
een adequaat aanpakgedrag te bekomen is het wenselijk om bij kinderen met dyslexie psycho-educatie 
in de behandeling op te nemen. Wanneer het kind en zijn omgeving over de juiste kennis beschikken 
en leren om er op een adequate manier mee om te gaan, zal de dyslexie minder belemmerend werken 
op andere domeinen en zal het zelfvertrouwen en het zelfwaardegevoel van het kind hierdoor niet of 
aanzienlijk minder gehypothekeerd worden. Ook de ouders hebben baat bij psycho-educatie. Ze kun-
nen vanuit een helpende attitude het kind ondersteunen in zijn aanpak van het probleem. Psycho-
educatie heeft eveneens tot doel de motivatie, de inzet en de actieve medewerking van het kind te 
verhogen wat leidt tot betere resultaten van de behandeling. Het uiteindelijke doel is dat het kind een 
stevige basis verwerft om gedurende zijn hele leven op een adequate manier met zijn dyslexie om te 
gaan.
 Deze werkmap is bedoeld voor beginnende lezers, die ervaren dat het leren lezen moeizaam ver-
loopt en bij wie leerkrachten aandringen op bijkomende hulp vanwege een vermoeden van de aanwe-
zigheid van dyslexie. Deze werkmap maakt het mogelijk om op een speelse en creatieve manier aan 
psycho-educatie te doen. De werkmap is niet alleen bedoeld voor logopedisten maar ook voor andere 
zorgverleners of opvoeders.
 De werkmap kan flexibel gebruikt worden afhankelijk van de behoeften van het kind. Ze is hiërar-
chisch opgebouwd, maar niet alle oefeningen dienen doorlopen te worden. De verhalen en oefeningen 
kunnen eventueel ook aangepast worden zodat ze meer aansluiten bij de leefwereld en de persoonlijk-
heid van het specifieke kind. De werkmap hoeft ook niet aansluitend doorlopen te worden. Er kan 
gedurende elke sessie een oefening uit de werkmap uitgevoerd worden om vervolgens verder te gaan 
met het remediëren van de lees- en/of spellingsproblematiek. Zo kan men Seppe, het centrale figuurtje 
uit de map, bijvoorbeeld bij elke start van een sessie aan het woord laten om vervolgens over te stap-
pen en verder te oefenen volgens het vooropgestelde behandel- of remediëringsplan.

De werkbladen uit het tweede deel van dit boek stellen we u ook ter beschikking via http://dl.garant-
uitgevers.eu. Op deze website kunt u inloggen met de download code die u vindt op de  bladzijde hier-
naast.
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