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1. Diagnostiek en behandeling van dyslexie moet rekening houden met de grote 

invloed van de orthografie op het leesproces en de taal-specifieke strategieën 

die nodig zijn om een gevorderde lezer te kunnen worden.  

2. Voortgang van dyslexieonderzoek wordt gehinderd door de wereldwijd grote 

nadruk op de uitzonderlijk non-transparante Engelse orthografie. 

3. 'De’ dyslecticus bestaat niet, niet in het Standaard Indonesisch en ook niet in 

andere talen. Gesignaleerde tekorten in de wetenschappelijk aangetoonde 

voorspellers van leesvaardigheid en leesproblemen ondersteunen de gestelde 

diagnose dyslexie, maar hangen in de praktijk samen met een verscheidenheid 

aan dyslectische profielen.  

4. De specifieke vaardigheden die nodig zijn voor lees- en decodeervloeiendheid 

kunnen alleen getoetst worden door het testen van lezen en decoderen zelf. De 

in onderzoek aangetoonde voorspellers van leesvaardigheid geven waardevolle 

informatie maar lijken de kern van de benodigde vaardigheid te missen.  

5. Bij dezelfde mate van game exposure heeft een langere speelperiode in 

GraphoGame (4-6 maanden) met eventueel lagere speelfrequentie de voorkeur 

boven een korte en zeer intensieve interventie om zo zwakke lezers de tijd te 

gunnen voor het goed leren en automatiseren van letter-klank koppelingen.  

6. Dyslexie wordt in een samenleving pas als een probleem erkend als het de 

maatschappelijke ontwikkeling van een individu in de weg staat.  

7. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek (“If we knew what it 

was we were doing, it would not be called research, would it?” - Albert Einstein). 

 


