DYSLEXIE, LEES- EN
SPELLINGSPROBLEMEN BIJ VOLWASSENEN
Onderzoek, advies en begeleiding
Volwassenen die lees- en spellingsproblemen ervaren kunnen bij Adelante terecht voor een uitgebreid onderzoek,
advies en begeleiding. Een persoonlijke aanpak die u ondersteunt in uw studie of carrière.

Naast de praktische problemen kunnen ook arbeidsgerelateerde
of sociaal-emotionele problemen voorkomen, zoals een laag
zelfbeeld of onzekerheid. Binnen onze organisatie worden
alle aspecten vanuit meerdere disciplines bekeken en
ondersteund.
Werk of studie
Door onze kenniseconomie worden er steeds hogere eisen
gesteld aan werknemers, waardoor het steeds belangrijker
wordt om voldoende lees- en schrijfvaardig te zijn in onze
maatschappij. Onderkenning van de problematiek is derhalve
zeer belangrijk. Naast het in kaart brengen van de ernst van
de lees- en spellingproblematiek kan er bekeken worden of
er mogelijk sprake is van dyslexie. Wanneer dit het geval is,
zal een dyslexieverklaring worden afgegeven. Afhankelijk
van de hulpvraag zullen praktische tips en adviezen gegeven
worden en zal bekeken worden welke begeleiding nodig en
wenselijk is. Wij helpen u om zo goed mogelijk te
kunnen (blijven) functioneren op het werk, studie of vrije
tijd. Daarnaast bekijken we samen welke praktische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld softwareprogramma’s, hierbij
kunnen ondersteunen.

Wat houdt het onderzoek in?
In grote lijnen ziet het onderzoek er als volgt uit, verdeeld
over 3 afspraken/dagdelen:
•
Intakegesprek, om aanvullende informatie te
verzamelen (45 tot 60 minuten).
•
Didactisch onderzoek naar woord- en tekstlezen
en spellen (dictee) met een aantal aanvullende
tests (ongeveer 2 uur).
•
Intelligentieonderzoek, om de sterke en minder
sterke kanten in kaart te brengen (ongeveer 2 uur).
•
Eindgesprek (ongeveer 45 tot 60 minuten).
De onderzoeken kunnen op werkdagen in de ochtend of
middag plaatsvinden. Eventueel kan een onderzoek op
werkdagen starten om 17.00 uur of op zaterdagochtend.
Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Wie gaan dit samen met u doen?
Onze aanpak is interdisciplinair, wat betekent dat de
hulpvraag door verschillende disciplines wordt bekeken.
Het team van Adelante bestaat uit een GZ-psycholoog,
orthopedagoog, psycholoog, spraak-taalpatholoog, logopedistdyslexiespecialist, orthodidactisch medewerker en psychologieassistent. Alle medewerkers hebben ruime ervaring op
het gebied van mondelinge en schriftelijke taalproblemen,
waaronder dyslexie. Deze interdisciplinaire aanpak heeft
een grote meerwaarde. Het zorgt ervoor dat we niet alleen
inzicht krijgen in de aard (en de oorzaak) van het probleem,
maar ook in mogelijke bijkomende problemen zoals sociaalemotionele of arbeidsgerelateerde problemen.

Adelante audiologie & communicatie

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Adelante audiologie & communicatie is gespecialiseerd
in onderzoek naar taal-, lees- en spellingsvaardigheden,
waaronder diagnostiek en behandeling van dyslexie.
Daarnaast bekijken we of er belemmeringen zijn in het
dagelijks functioneren op het werk, studie en/of in de
maatschappij. Vervolgens adviseren, begeleiden en
ondersteunen we waar nodig om deze belemmeringen aan
te pakken of mogelijk op te heffen.

“Met aangepaste leer- en
leesprogramma’s kan ik nu goed
vooruit”

Meer informatie/contact
Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen
met één van onze locaties bij u in de buurt. Voor de meest
actuele contact- en adresinformatie verwijzen wij naar onze
website: www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE
Adelante audiologie & communicatie biedt onderzoek,
advies en behandeling aan kinderen en volwassenen die
problemen ondervinden met hun gehoor, taal of spraakontwikkeling. Het maakt deel uit van de zorggroep
Adelante. De zorg van Adelante richt zich ook op onderzoek,
behandeling en advies op het gebied van complexe
en algemeen specialistische revalidatiegeneeskunde,
kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen en
arbeidsreïntegratie.
In het kenniscentrum van Adelante wordt continu onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering van
behandelmethoden.
De ruim 1.100 professionals van Adelante zijn werkzaam
in Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast is Adelante
actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de
ambulante begeleiding.

Zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek
t 045 - 528 29 60
www.adelante-zorggroep.nl
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Welke kosten zijn er aan het onderzoek verbonden?
Op de website van Adelante is een overzicht te vinden
van de kosten van het onderzoek. De kosten worden niet
vergoed door de zorgverzekeraar. In een aantal gevallen zijn deze kosten wel aftrekbaar van het
belastbaar inkomen (zie www.belastingdienst.nl). Ook is
het in bepaalde gevallen en onder specifieke voorwaarden
mogelijk een (gedeeltelijke of volledige) tegemoetkoming
te krijgen van de werkgever/instantie/organisatie waar
u werkt of biedt de gemeente financiële ondersteuning
(zie www.regelhulp.nl). Hiervoor dient u zelf contact op te
nemen met de betreffende instantie.
Voor studerenden kan eveneens een tegemoetkoming
verkregen worden (zie http://www.handicap-studie.nl).

