
Lezen en spellen
Behandeling van dyslexie 
en andere lees- en 
spellingsproblemen

Kinderen die problemen hebben met lezen en spellen, 
hebben vaak moeite met het tempo op school. Niet 
alleen met taal. Ook bij andere vakken kunnen ze 
gemakkelijk achterop raken. Lezen en schrijven zijn 
belangrijke vaardigheden.

De problemen komen meestal in groep drie of vier 
aan het licht. Soms blijkt dat het kind dyslectisch is, 
maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Voor 
alle problemen met lezen en spellen bent u bij ons 
aan het juiste adres. 

Bij Klinq behandelen we kinderen met dyslexie, maar 
geven we ook hulp aan kinderen die deze diagnose 
niet hebben, maar wel problemen hebben met lezen 
en/of spellen. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het 
onderscheiden van klanken of het correct toepassen 
van de spellingsregels. Of een laag leestempo. Extra 
aandacht en individuele begeleiding bieden vaak 
uitkomst. We helpen ook uw kind graag verder.

Klinq Praktijk
Ons team bestaat uit vijf allround logopedisten en 
een praktijkondersteuner. De logopedisten hebben 
daarnaast hun eigen specialisme. Bijvoorbeeld 
preverbale logopedie, dyslexie of stottertherapie. 
U wordt bij ons dus altijd goed geholpen door een 
deskundige logopedist die goed bij u past. 

Bij Klinq staat de hulpvraag van onze cliënt centraal. 
Waar kunnen we u of uw kind mee helpen? En wat is 
de beste aanpak? Wat geeft het beste resultaat? We 
werken daarbij graag samen met verwijzers, andere 
disciplines, instellingen en scholen. En mocht het nodig 
zijn om de behandeling volledig af te stemmen op uw 
omgeving, dan doen we dat vanzelfsprekend.  
Klinkt best goed, he? 

Wilt u meer informatie over wat we allemaal doen? 
Wilt u weten of we u of uw kind ook kunnen helpen of 
begeleiden? Neem dan contact met ons op voor een 
afspraak. U kunt natuurlijk ook op onze website kijken: 
www.klinqpraktijk.nl

Onze logopedisten zijn allemaal lid van de 
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 
en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister 
Paramedici. 

www.klinqpraktijk.nl

info@klinqpraktijk.nl
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Dyslexie
Bij de genoemde voorbeelden, denkt 
u waarschijnlijk al snel aan dyslexie. 
Logisch, want dyslexie komt veel 
voor. Het zorgt ervoor dat het lezen, 
spellen en/of schrijven moeizaam 
gaat in verhouding tot de leeftijd, het 
onderwijsniveau en de intelligentie. 

Officieel wordt dyslexie aangeduid 
als: “Een hardnekkig probleem met 
het aanleren en het accuraat en/of 
vlot toepassen van het lezen en/of 
spellen op woordniveau.” 

De diagnose dyslexie kan 
alleen gesteld worden door een 
gezondheidszorgpsycholoog of een 
gespecialiseerde orthopedagoog. 
Heeft u of de school van uw kind het 
vermoeden dat uw kind dyslectisch 
is? Neem dan contact met ons op 
voor het laten verzorgen van een 
dyslexieonderzoek waarbij eventueel 
een diagnose gesteld kan worden. 
Bij Klinq wordt dat verzorgd door 
een GZ-psycholoog.

Behandeling
Of uw kind nu wel of niet de 
diagnose dyslexie heeft gekregen, 
het is belangrijk dat de problemen 
met het lezen, schrijven of spellen 
goed worden aangepakt. Bij Klinq 
hebben we jarenlange ervaring op 
dat gebied. Als logopedisten zijn 
we deskundig op het gebied van 

indicatiestelling en behandeling van 
spraak-/taalstoornissen. Bovendien 
beschikt onze praktijk over een 
dyslexiespecialisatie. 

Bij Klinq werken we volgens 
de KWeC-methodiek voor 
het verbeteren van de 
spellingvaardigheid. Deze methode 
is multi-sensorieel: visuele, auditieve 
en tactiele ondersteuning helpt om 
het spellen te vergemakkelijken. Ook 
wordt emotie gebruikt om de stof 
beter te laten beklijven.

Het is een behandeling op maat, 
die volledig wordt afgestemd op 
uw kind en het liefst ook op de 
spellingmethode van de school. 
Voor het verbeteren van de 
leesvaardigheid, werken we onder 
andere met de methode Sleeplezen. 
Het gaat vooral om vlot en vloeiend 
lezen, waarbij leesplezier en 
-motivatie voorop staan. 

Als uw kind de diagnose ‘ernstige 
enkelvoudige dyslexie’ heeft en dus 
onder jeugdzorg valt, hebben wij 
tijdens het traject regelmatig overleg 
over het verloop van de behandeling 
met de GZ-psycholoog en de 
leerkracht van uw kind. 

Verwijzing en vergoeding 
zonder de diagnose dyslexie
Als er geen sprake is van een 
ernstige, enkelvoudige dyslexie 
kunt u zich bij ons aanmelden. 

De lees- en spellingbegeleiding 
die wij verzorgen, wordt onder 
bepaalde voorwaarden vergoed 
door de ziektekostenverzekeraar. 
Na een intakegesprek kijken wij 
of u in aanmerking komt voor die 
vergoeding. Behandeling zonder 
vergoeding is uiteraard ook 
mogelijk. 

Verwijzing en vergoeding 
bij diagnose dyslexie
De dyslexiespecialisten van Klinq 
zijn jeugdhulpzorgverlener voor de 
gemeenten Westerveld, Hoogeveen 
en De Wolden. Woont u in een 
van deze gemeenten en heeft uw 
kind een dyslexieverklaring voor 
ernstige, enkelvoudige dyslexie? 
Dan wordt de dyslexiebehandeling 
vergoed door de gemeente.

Visuele screening
Het kan zijn dat er sprake is van 
een visuomotorisch probleem 
waardoor uw kind problemen heeft 
met lezen en spellen. 

Uw kind kan daardoor moeite 
hebben om de ogen scherp te 
stellen. Ook kan het volgen met de 
ogen of de samenwerking tussen 
de twee ogen niet goed verlopen. 
Het kind ziet de letters dan niet 
scherp, kan de regel niet volgen 
of de letters lijken te bewegen. 
Dat heeft niets met de kwaliteit 
van het oog te maken. Tijdens 
een oogscreening kunnen we 
vaststellen of deze problematiek bij 
uw kind speelt en met een visuele 
training behandeld kan worden. 

Behandeling door een 
kinderfysiotherapeut
Wanneer er naast de lees- en/
of spellingsproblematiek ook 
problemen zijn met het (netjes) 
schrijven (motorische problemen), 
kunnen we eventueel een 
onderzoek en/of behandeling door 
een kinderfysiotherapeut adviseren. 
We werken samen met diverse 
kinderfysiotherapeuten.

Problemen met lezen worden 
duidelijk als het kind spellend blijft 
lezen. Of de woorden uit de tekst 
gaat raden. Het kind raakt vaak 
gefrustreerd als het lezen niet goed 
lukt en verliest de motivatie. 

Kinderen met lees- en 
spellingsproblemen kunnen moeite 
hebben met:

• Het verschil horen tussen 
verschillende klanken

• Het in de goede volgorde lezen 
of spellen van letters of klanken: 
‘drop’ en ‘dorp’

• De aandacht vasthouden bij 
gesproken informatie

• Het inprenten van reeksen, 
spellingsregels en tafels

• Hardop lezen: traag, spellend of 
radend

• Spelling: ze maken langdurig 
veel spellingsfouten

• Schrijven: moeilijk leesbaar en 
vaak veel doorhalingen

Het is belangrijk om dit soort 
problemen goed aan te pakken. 
Lezen en spellen zijn nu eenmaal 
belangrijk op school. Bij Klinq helpen 
we kinderen die moeite hebben 
met lezen en spellen. Individuele 
begeleiding met veel aandacht voor 
de specifieke problematiek helpt 
met het oplossen van de genoemde 
problemen. Zo voorkomt u dat uw 
kind een achterstand op school 
oploopt. 

Lees- en spellingsproblemen 

Het komt regelmatig 
voor dat kinderen moeite 
hebben met lezen en 
spellen. Of met allebei. 
Bijvoorbeeld omdat het 
kind het moeilijk vindt 
om te horen welke letter 
hij of zij moet schrijven. 
Of omdat het lastig is 
om klanken goed van 
elkaar te onderscheiden. 
Sommige kinderen hebben 
problemen om de letters in 
de juiste volgorde te zetten. 
Of om de spellingsregels 
goed te onthouden. 

Voor een aantal gemeenten 
in Drenthe verzorgen wij ook 
de vergoede dyslexiezorg. 


