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In dit boek wordt het protocol diagnostiek en behandeling van dyslexie dat in
2006 is opgemaakt tegen het licht gehouden in het perspectief van optimalise-
ring. Daarbij worden handvatten aangereikt voor het formuleren van een update
van het bestaande protocol naar een nieuwe versie 2.0 op basis van nieuwe we-
tenschappelijke inzichten en ervaringen vanuit de praktijk. In het boek wordt
ingegaan op de vraag hoe dyslexie kan worden onderkend en welke verklaringen
aan dyslexie ten grondslag liggen. Ook wordt de vraag gesteld in hoeverre en-
kelvoudige dyslexie in de praktijk voorkomt en welke rol visuele aandacht speelt
in het leesproces bij kinderen met leesproblemen. Verder komen de diagnose en
behandeling van dyslexie aan bod. Wat diagnose betreft, worden dilemma’s en
oplossingen voor een mogelijke overdiagnostisering besproken naast richtlijnen
voor screening en diagnose in het primair en voortgezet onderwijs. Ten aanzien
van behandeling worden uitgangspunten geformuleerd voor zowel beginnende
als gevorderde leerlingen met leesproblemen. Uitgaande van deze inzichten
wordt het huidige protocol aan een evaluatie onderworpen waarbij er ook aan-
dacht is voor het perspectief van de ouders. Het boek sluit af met een perspec-
tief op een optimale protocollaire aanpak van dyslexie op basis van integratie
van theorie en praktijk.

Het boek vormt de neerslag van lezingen die gehouden zijn op het vijftiende
congres van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) op 8 februari 2013 in Ut-
recht. De centrale vraag binnen deze conferentie was of, en zo ja op welke wij-
ze, het protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling toe is aan een update. Met
andere woorden: moet er een versie 2.0 komen van het protocol voor diagnose
en behandeling van dyslexie? De lezingen zijn vervolgens in 2014 omgewerkt
tot boekhoofdstukken die door ondergetekenden zijn geredigeerd. Bij de finale
redactie van het boek is ook ondersteuning verleend vanuit het Expertisecen-
trum Nederlands. Mede namens de SDN danken de redacteuren de auteurs
voor hun geleverde bijdragen, het Expertisecentrum Nederlands voor de redac-
tionele ondersteuning en Garant-Uitgevers voor de bereidwilligheid tot uitgave
van het boek.
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