
Adelante heeft voor 2016 opnieuw contracten met alle Limburgse gemeenten afgesloten voor onderzoek en  

behandeling van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).

Er zijn echter kinderen die lees- en/of spellingproblemen hebben, maar niet voor het EED traject in aanmerking komen.  

Ze vallen bijvoorbeeld (net) niet in de E-scores op de CITO toetsen, zijn te jong/oud  of hebben comorbide problemen. 

Deze kinderen kunnen we onderzoeken op auditieve verwerkingsproblemen, taal- , lees- en spellingproblemen. 

Met een verwijzing van huisarts of medisch specialist komen deze onderzoeken in aanmerking voor vergoeding door de  

zorgverzekeraar.

Aanmelding
   

Nadat ouders hun kind hebben aangemeld bij Adelante audiologie & communicatie sturen wij vragenlijsten voor  

school en ouders. De ingevulde vragenlijsten sturen ouders samen met de schoolgegevens van het kind terug. Wij 

bekijken de gegevens en op grond van de hulpvragen wordt bekeken welke onderzoeken en tests worden afgenomen.

Aan de hand van de resultaten van vragenlijsten, schoolgegevens en onderzoeken stellen we de ernst en aard van het  

taal-, lees- en/of spellingprobleem van het kind vast. Ook kunnen we nagaan of en in welke mate sprake is van een auditief  

verwerkingsprobleem en/of (ernstige enkelvoudige) dyslexie. De hulpvraag en leeftijd van het kind geven mede richting 

aan de inhoud van het onderzoek.

Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf groep 2 (waarbij we meer naar de taal en de leesvoorwaarden  

kijken). Een definitieve diagnose dyslexie kan pas vanaf groep 4 (of bij doublure groep 3) worden gesteld,  

omdat hierbij de hardnekkigheid van het probleem moet worden aangetoond. Bij onderzoek op jongere  

leeftijd kunnen we bekijken of er sprake is van een risico op dyslexie. Bij kinderen in groep 8 kan  

middels aanvullend onderzoek een schoolkeuzeadvies voor het voorgezet onderwijs worden gegeven.  

Zo nodig wordt op indicatie een intelligentieonderzoek gedaan.

Camiel Haans

“In groep 3 beginnen  
kinderen te lezen. Nu heeft de vader van  
Camiel dyslexie, en dyslexie kan erfelijk zijn. 
In groep 5 is Camiel daarom getest. En  
inderdaad: hij heeft ernstige dyslexie. Een 
keer per week gaan we naar Adelante voor 
begeleiding. En elke dag lezen wij thuis  
samen. Daar gaat veel tijd in zitten maar 
gelukkig leest Camiel graag. Dat hij zo goed 
vooruit gaat, motiveert hem zelfs extra.

Dankzij de aangepaste leesprogramma’s en 
de medewerking van school hoeft dyslexie 
hem dan ook verder niet in de weg te staan. 
Op dat vlak is de laatste jaren zó veel ver-
anderd. Camiel voelt zich goed bij de aanpak. 
Hij staat zelfs te springen als hij naar zijn 
begeleidster bij Adelante mag.” 

Informatiebijeenkomst
 
Voor directie, intern begeleiders en coördinatoren van basisscholen  
in Limburg organiseren we een informatiemiddag over dit thema op:

•	 woensdag	23	maart in Venlo van 15.00 -17.00 uur  

Locatie: Auditorium VieCuri ziekenhuis in Venlo, Tegelseweg 210  

Aanmelden vóór 11 maart: taalvenlo@adelante-zorggroep.nl

•	 woensdag	30	maart in Hoensbroek van 15.00 - 17.00 uur 

Locatie:  Colloquium Adelante in Hoensbroek, Zandbergsweg 111,  

gebouw S ( Bestuurscentrum, eerste gebouw grote parkeerplaats ) 

Aanmelden vóór 11 maart: m.carboux@adelante-zorggroep.nl
 
 
 Meer informatie 
  
Locatie Hoensbroek:   045 - 528 29 96
Locatie Venlo:                045 - 528 33 55

Kijk voor meer informatie op www.adelante-zorggroep.nl

Informatiebijeenkomst	voor	directie,	intern
begeleiders	en	coördinatoren	basisscholen
Lees- en spellingproblemen, (ernstige enkelvoudige) dyslexie  
en/of een auditief verwerkingsprobleem? 


