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Nederlandse Samenvatting 

 

Dyslexie is een specifieke leerstoornis gekarakteriseerd door lees- en/of 

spellingsproblemen op woordniveau. Door familiaire risicofactoren komt dyslexie vaker voor 

bij kinderen met een ouder met dyslexie. Dyslexie is een heterogene stoornis omdat het een 

multifactoriële oorsprong heeft, bestaande uit zowel genetische- als omgevingsfactoren. 

Daarnaast varieert de ernst van de dyslexie van persoon tot persoon en is de manier waarop 

de stoornis zich uit onder andere afhankelijk van de orthografische kenmerken van de taal. 

Dyslexie kan het beste gezien worden als onderdeel van een continuüm van 

leesvaardigheden, omdat er geen natuurlijke grens is tussen lezers met en zonder dyslexie. In 

dit proefschrift is onderzocht hoe de verschillen in leesvaardigheid tussen gevorderde lezers 

met en zonder (een familiair risico op) dyslexie het beste gekarakteriseerd, voorspeld en 

verklaard kunnen worden.  

 

Kenmerken van de Lees(gerelateerde)aardigheden van Gevorderde Lezers met 

(een familiair risico op) Dyslexie 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de kenmerken van dyslexie en een familiair risico 

op dyslexie, door drie groepen kinderen te vergelijken: kinderen met dyslexie en een hoog 

familiair risico op dyslexie (HRDys), kinderen zonder dyslexie maar met een hoog familiair 

risico op dyslexie (HRnonDys) en kinderen zonder dyslexie met een laag familiair risico op 

dyslexie (LRnonDys). Deze kinderen maakten deel uit van het Dutch Dyslexia Programme 

(DDP, het Nederlandse Dyslexie Programma) een langlopend landelijk onderzoek waarin deze 

kinderen zijn gevolgd vanaf hun geboorte tot het begin van de middelbare school. In 

hoofdstuk 2 is gekeken naar de kenmerken van (een familiair risico op) dyslexie bij kinderen 

in groep 8 op gedragsniveau. Grote leesproblemen op woordniveau werden gevonden bij de 

HRDys-groep. Dit was niet onverwacht aangezien de groepsindeling deels gebaseerd was op 

leesvloeiendheidsscores. Bij die groep werden ook tekorten gevonden in de woordenschat en 

andere leesvaardigheden, waaronder het lezen van zinnen en begrijpen van teksten. Dit zijn 

mogelijk secundaire consequenties van dyslexie. De HRnonDys-groep scoorde over het 

algemeen tussen de HRDys en LRnonDys-groep in, maar het verschil tussen de niet-
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dyslectische groepen was alleen significant voor leesbegrip en marginaal significant voor het 

lezen van pseudowoorden. Luisterbegrip verschilde niet tussen de groepen, dus de 

begripsproblemen van de HRDys- en HRnonDys-groep lijken specifiek voor lezen te zijn.  

Om de invloed van dyslexie op andere academische uitkomsten te onderzoeken 

hebben we ook een rekentoets afgenomen. De HRDys-groep scoorde hierop lager dan de 

twee andere groepen. Met uitzondering van wereldoriëntatie scoorde de HRDys-groep ook 

lager op alle onderdelen (taal, rekenen en studievaardigheden) van de Cito-toets. Tevens had 

de HRDys-groep vaker extra hulp nodig op school en bleven kinderen in de HRDys-groep vaker 

zitten dan de kinderen in de overige groepen. De kinderen met dyslexie waren zich bewust 

van hun eigen leesproblemen: ze gaven aan dat hun eigen leesvaardigheid lager was dan die 

van hun klasgenoten en dat ze vaker een woord meerdere keren moesten lezen voordat ze 

het konden begrijpen. De kinderen met dyslexie gaven tevens vaker aan dat ze hun best 

deden op school met lezen, maar lazen thuis minder dan de kinderen zonder dyslexie. Het 

aantal boeken dat de kinderen hadden en het aantal bibliotheekbezoeken verschilde niet 

tussen de groepen. Kinderen met dyslexie konden zich (naar eigen zeggen) net zo goed 

concentreren in de klas als de andere kinderen, ze voelden zich net zo sociaal aanvaard en 

ook het plezier op school verschilde niet tussen de groepen. Alleen het zelfvertrouwen bij 

proefwerken was iets lager in de HRDys-groep in vergelijking met de LRnonDys-groep.  

Wat deze studie heeft laten zien is dat onder gevorderde lezers de belangrijkste 

verschillen bestaan tussen lezers met en zonder dyslexie en dat deze verschillen met name 

voor het lezen erg groot zijn. Daarbij zijn de effecten van dyslexie niet gelimiteerd tot 

woordniveau, maar betreffen ze ook een verminderde woordenschat en leesbegrip, en 

uiteindelijk een lager algemeen academisch niveau. Het is opmerkelijk dat het welbevinden 

op school over het algemeen niet sterk beïnvloed wordt door de aanwezigheid van dyslexie, 

ondanks de grote invloed die dyslexie heeft op de onderwijsuitkomsten. Hoewel de 

belangrijkste verschillen gerelateerd waren aan de dyslexiestatus en niet aan de risicostatus, 

waren er wel degelijk tekenen van de continuïteit van dyslexie: de HRnonDys-groep scoorde 

in de meeste gevallen nog steeds tussen de twee andere groepen in.  

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht hoe dyslexie zich manifesteert in een meertalige 

context. De belangrijkste onderzoeksvraag was hoe adolescenten met en zonder (een 

familiair risico op) dyslexie lezen en spellen in het Nederlands, hun eerste taal, en in het 

Engels, hun tweede taal. Wat betreft het Nederlands kwamen onze resultaten overeen met 
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de studie in groep 8, besproken in hoofdstuk 2: de adolescenten met dyslexie hadden grote 

problemen op de gebieden van leesvloeiendheid en spelling. Dit kan gezien worden als een 

bevestiging van de persistentie van dyslexie. De scores van de HRnonDys-groep lagen tussen 

de scores van de HRDys- en de HRnonDys-groep in. De verschillen tussen de twee niet-

dyslectische groepen waren echter alleen significant voor de Nederlandse 

pseudowoordleesvloeiendheid, de reactietijden voor fonologisch bewustzijn (FB) en het 

verbale kortetermijngeheugen. Engelse en Nederlandse leesscores waren sterk gecorreleerd. 

Adolescenten met dyslexie hadden ook in het Engels grote lees- en spellingproblemen. De 

score op de woordleesvloeiendheidstest van de HRDys-groep was in het Engels echter hoger 

dan verwacht op basis van de score in het Nederlands. Voor spelling en vocabulaire, waar ook 

een dergelijke vergelijking tussen de talen werd gemaakt, werd een soortgelijk effect niet 

gevonden. De HRnonDys-groep, die per definitie geen leesprobleem in het Nederlands had, 

had ook in het Engels geen grote lees- of spellingsproblemen.  

Wat deze studie laat zien is dat lees- en spellingsproblemen in de eerste taal over het 

algemeen voorspellend zijn voor lees- en spellingsproblemen in de tweede taal. Er zijn echter 

factoren die de eerste en tweede taal niet gelijk beïnvloeden, omdat het leesprobleem in de 

tweede taal van de HRDys-groep kleiner was dan verwacht op basis van de eerste taal. 

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn compensatie door middel van orthografische kennis en 

de grote populariteit en blootstelling aan de Engelse taal en cultuur onder jongeren.  

 

Voorspelling van de Leesvaardigheden van Gevorderde Lezers met (een 

Familiair Risico op) Dyslexie 

 In Hoofdstuk 3 hebben we onderzocht hoe leesvaardigheden, leesvloeiendheid en 

leesbegrip in groep 8 kunnen worden voorspeld op basis van lees(gerelateerde)maten uit 

groep 5 en het familiaire risico op dyslexie. Vanwege de continuïteit van (een familiair risico 

op) dyslexie hebben we in dit hoofdstuk geen categorische aanpak gebruikt zoals in de andere 

hoofdstukken. In plaats daarvan hebben we continue leesscores gebruikt, van zowel de 

ouders als de kinderen, om familiair risico en leesvaardigheid te kwantificeren. De overige 

voorspellers waren maten van snel benoemen (SB), FB en vocabulaire in groep 5. Daarnaast 

werden geslacht, de aanwezigheid van comorbide ontwikkelingsstoornissen en het 

opleidingsniveau van de ouders gebruikt als controlevariabelen. We onderzochten als eerste 
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hoe voorspellend een familiair risico op dyslexie was voor de leesuitkomsten. Het risico 

verklaarde voor beide leesuitkomsten een klein maar significant deel van de variantie. Toen 

we de leesvloeiendheidsscore van groep 5 toevoegden aan het model, verdween echter het 

effect van familiair risico en verklaarde de leesvloeiendheidsscore van groep 5 een 

substantiële hoeveelheid variantie in de leesvloeiendheid in groep 8 en een klein deel van de 

variantie in het leesbegrip in groep 8. Toen we de overige leesgerelateerdematen aan het 

model toevoegden, verklaarde SB een kleine maar significante hoeveelheid extra variantie in 

de leesvloeiendheidsscore in groep 8. Voor het leesbegrip in groep 8 verklaarde het 

vocabulaire in groep 5 extra variantie. Bovendien, in een backward-regressieanalyse, waarbij 

alle niet-significante variabelen één voor één uit het model verwijderd werden, verklaarden 

vocabulaire en FB in groep 5 alle variantie die voorheen door de leesvloeiendheid in groep 5 

werd verklaard. De leesvloeiendheid in groep 5 leverde dus geen unieke bijdrage aan de 

voorspelling van het leesbegrip in groep 8. Waar er meer dan 80 procent van de variantie in 

de leesvloeiendheid werd verklaard, werd er echter maar 20 procent van de variantie in het 

leesbegrip verklaard door het uiteindelijke model. Dit kan verklaard worden door het feit dat 

er in groep 5 geen leesbegrip was gemeten in deze studie, maar ook doordat andere factoren, 

zoals luisterbegrip, mogelijk een belangrijkere rol spelen in de voorspelling van leesbegrip.  

 Een belangrijke vondst in deze studie was dat het familiair risico op dyslexie zich in 

groep 5 al gemanifesteerd heeft. Het risico op dyslexie kon namelijk niet verder bijdragen aan 

de voorspelling van de leesvaardigheid in groep 8 toen we het leesniveau in groep 5 hadden 

geïncludeerd als voorspeller in ons model. De sterke relatie tussen de leesvloeiendheid in 

groep 5 en 8 heeft tot gevolg dat in groep 5 bekend is welke kinderen leesproblemen hebben 

ontwikkeld. Het feit dat SB-score verder bijdroeg aan de voorspelling van de leesvloeiendheid 

in groep 8 betekent dat een bepaald aspect van SB alleen gerelateerd is aan het lezen in groep 

8 en niet aan het lezen in groep 5. Een mogelijke verklaring is dat dit een gevolg is van de 

automatisering van het leerproces tussen groep 5 en 8, omdat automatisering ook in SB een 

belangrijke rol speelt. De hoeveelheid extra verklaarde variantie door SB was echter beperkt, 

wat de bruikbaarheid van deze maat voor screening en monitoring beperkt wanneer het 

leesniveau in groep 5 bekend is. Vocabulaire lijkt een belangrijke voorspeller voor leesbegrip 

en is mogelijk wel bruikbaar voor zowel screening als interventiedoeleinden. 
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Verklaringen voor de Verschillen in Leesvaardigheid tussen Gevorderde Lezers 

met en zonder (een Familiair Risico op) Dyslexie  

In Hoofdstuk 2 hebben we niet alleen gekeken naar de kenmerken van dyslexie op 

gedragsniveau, maar ook naar mogelijke onderliggende cognitieve oorzaken van dyslexie. Om 

dit te onderzoeken hebben we zowel op groepsniveau als op individueel niveau gekeken naar 

verschillen in FB, SB, de visuele aandachtspanne (VAS) en orthografisch bewustzijn. Hoewel 

deze maten aan elkaar gerelateerd zijn, vonden we dat ze allemaal een unieke en significante 

bijdrage konden leveren aan de voorspelling van de leesvloeiendheid. Op groepsniveau 

scoorde de HRDys-groep op alle maten lager dan de HRnonDys- en LRnonDys-groep. Op 

individueel niveau hadden de kinderen in de HRDys-groep meer cognitieve tekorten dan de 

kinderen in de andere groepen; met name het aantal kinderen met meerdere cognitieve 

deficiënties was groot in de HRDys-groep. Er waren echter ook kinderen in de andere groepen 

die één of meer cognitieve tekorten hadden en in de HRDys-groep waren er ook kinderen 

zonder cognitieve deficiënties. Dit laat zien dat de cognitieve processen die in dit hoofdstuk 

bestudeerd zijn, noch voldoende noch noodzakelijk zijn voor de verklaring van alle gevallen 

van dyslexie. Deze bevindingen komen overeen met meervoudige deficiëntie verklaringen 

voor dyslexie (Pennington, 2006; van Bergen et al., 2014). Tevens suggereren onze 

bevindingen dat mogelijk ook andere cognitieve factoren een rol spelen in dyslexie of dat een 

complexe interactie tussen verschillende factoren nodig is om alle gevallen van dyslexie te 

kunnen verklaren. Gebaseerd op onze bevindingen kunnen we concluderen dat er geen 

dyslexie typerend cognitief profiel is, omdat we veel verschillende cognitieve profielen 

hebben gevonden onder de kinderen in deze studie. 

Met betrekking tot de kinderen in de HRnonDys-groep vonden we dat ze over het 

algemeen lager scoorden op de cognitieve test dan de LRnonDys-groep, maar alleen voor 

orthografische kennis was het verschil significant. Voor VAS was er een marginaal significante 

trend. Hoewel er in Groep 8 (Hoofdstuk 2) geen significant verschil gevonden werd tussen de 

twee niet-dyslectische groepen met betrekking tot FB, gemeten met een foneemdeletietaak, 

scoorde de HRnonDys-groep significant lager dan de LRnonDys-groep op de moeilijkere 

spoonerismetaak die aan het begin van de middelbare school (Hoofdstuk 4) werd afgenomen. 

Tevens was op het individuele niveau het aantal kinderen met tenminste één cognitief tekort 

hoger in de HRnonDys-groep dan in de LRnonDys-groep. Deze bevindingen suggereren dat er 
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ook op het cognitieve niveau sprake is van continuïteit van (een familiair risico op) dyslexie. 

De kinderen in de HRnonDys-groep hebben waarschijnlijk een deel van dezelfde 

risicofactoren als de HRDys-groep geërfd en/of zijn hieraan blootgesteld. Interessant is dat de 

twee niet-dyslectische groepen bijna hetzelfde presteerden op de SB-taak. Goede SB-

vaardigheden lijken daarom een beschermende factor voor kinderen in de HRnonDys-groep.  

In Hoofstuk 5 en 6 is onderzocht of studenten en kinderen met en zonder (een familiair 

risico op) dyslexie een deficiëntie hebben in de snelle automatische visuele verwerking van 

geschreven taal. In Hoofdstuk 5 is tevens de rol van links- en rechtshandigheid onderzocht in 

de steekproefgroep bestaande uit studenten in het hoger onderwijs. In beide studies is een 

taalkundige beoordelingstaak gebruikt waarbij de proefpersonen drie taken moesten 

uitvoeren. Bij de visuele-taak moesten ze aangeven of twee woorden beide met hoofdletters 

geschreven waren, bij de fonologische-taak of de woorden rijmden, en bij de semantische-

taak of de woordbetekenissen gerelateerd waren. De resultaten van de studie bij 

volwassenen lieten zien dat de N1 Event Related Potential (ERP) component sterker was en 

zich eerder voordeed in de linkerhersenhelft. Tevens was bij sterk-rechtshandige deelnemers 

de N1 in de linkerhersenhelft groter bij de groep zonder dyslexie dan bij de groep met 

dyslexie. Omdat de N1-lateralisatie in deze studie verschilde tussen lezers met en zonder 

dyslexie met zeer veel leeservaring, kan dit gezien worden als een fundamenteel onderliggend 

verschil tussen lezers met en zonder dyslexie. Leeservaring kon dit verschil in visuele 

verwerking niet verklaren voor de lezers met dyslexie. Het is interessant dat deze resultaten 

alleen bij de sterk-rechtshandige proefpersonen gevonden zijn en niet in de hele groep 

deelnemers. Als verklaring hiervoor hebben we aangevoerd dat er mogelijk algemene 

verminderde lateralisatie is onder de linkshandige deelnemers. 

In Hoofdstuk 6 hebben we hetzelfde experiment herhaald met kinderen van rond de 

12 jaar met en zonder (een familiair risico op) dyslexie. Gebaseerd op onze bevindingen in 

Hoofdstuk 5 verwachtten we dat er minder N1-lateralisatie zou zijn in de HRDys-groep dan in 

de twee niet-dyslectische groepen. Vanwege de continuïteit van dyslexie verwachtten we ook 

dat de N1-lateralisatie van de HRnonDys-groep tussen de twee andere groepen in zou liggen. 

De resultaten lieten echter zien dat de N1-amplitude over het algemeen rechts-

gelateraliseerd was in alle groepen, hoewel de N1 wel iets eerder piekte in de linker 

hemisfeer. Er werden geen groepsverschillen in het ERP-signaal gevonden. Omdat er geen 

sprake was van lateralisatie in de linkerhersenhelft, kon er ook niet onderzocht worden welke 
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invloed (een familiair risico op) dyslexie had op deze lateralisatie. Omdat we door Hoofdstuk 

5 weten dat de N1, gemeten met deze taalkundige beoordelingstaak, in jongvolwassenen 

links-gelateraliseerd is, moet er nog ontwikkeling in deze lateralisatie plaatsvinden in de 

adolescentie. De analyse van reactietijden liet zien dat de HRDys-groep over het algemeen 

trager reageerde dan de andere groepen en dat tijdens de taken waarbij lezen verplicht was, 

de rijmtaak en de betekenistaak, hun reactie nog trager was dan bij de visuele taak.  

 

Conclusies 

 In dit proefschrift over dyslexie bij gevorderde lezers is gekeken naar dyslexie binnen 

de neurologische, cognitieve en gedragsdomeinen. Er kunnen veel conclusies worden 

getrokken met betrekking tot wat de leesvaardigheden van gevorderde lezers met en zonder 

(een familiair risico op) dyslexie kenmerkt, voorspelt en verklaart. Allereerst kunnen we 

concluderen dat dyslexie een persistente stoornis is. Ernstige woordleesproblemen werden 

gevonden bij alle gevorderde lezers met dyslexie die we hebben bestudeerd, zowel bij 

kinderen in groep 8, adolescenten als jongvolwassenen. We kunnen ook concluderen dat het 

effect van een familiair risico op dyslexie zich reeds heeft gemanifesteerd in groep 5, omdat 

familiair risico geen rol meer speelt in de voorspelling van latere leesvaardigheden wanneer 

het leesniveau uit groep 5 bekend is.  

In groep 8 zijn de consequenties van dyslexie niet gelimiteerd tot het lezen en schrijven 

van woorden. Secundaire consequenties van dyslexie zijn onder andere een verminderde 

woordenschat, problemen met het tekstbegrip en een algemeen lager academisch niveau. 

Zowel dyslexie als het familiair risico op dyslexie zijn continu. We hebben hiervoor bewijs 

gezien in meerdere studies. De HRnonDys-groep scoorde vaak tussen de HRDys- en 

LRnonDys-groep in, hoewel het verschil tussen de twee niet-dyslectische groepen niet altijd 

significant was. Tevens hebben we laten zien dat continue maten van de leesvaardigheden 

van ouders en kinderen gebruikt kunnen worden voor de voorspelling van leesuitkomsten; 

een kunstmatige groepsindeling is dus niet altijd nodig.  

Dyslexie heeft niet alleen een effect op het lezen en spellen in het Nederlands; het 

heeft ook grote gevolgen voor het lezen in een tweede taal, in dit geval het Engels. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat voor kinderen met dyslexie de Engelse woordleesvaardigheid 



526367-L-bw-van Setten biblio526367-L-bw-van Setten biblio526367-L-bw-van Setten biblio526367-L-bw-van Setten biblio
Processed on: 12-12-2018Processed on: 12-12-2018Processed on: 12-12-2018Processed on: 12-12-2018 PDF page: 252PDF page: 252PDF page: 252PDF page: 252

Nederlandse Samenvatting 

234 

wel iets beter was dan werd verwacht op basis van de scores in het Nederlands. Er zijn dus 

ook taalspecifieke factoren die hierbij een rol spelen.  

Met betrekking tot de onderliggende cognitieve tekorten die gelinkt zijn aan dyslexie, 

hebben we gevonden dat SB, FB, VAS en orthografische kennis allemaal een unieke bijdrage 

kunnen leveren aan de voorspelling van de leesvloeiendheid. Veel kinderen met dyslexie 

hadden ook een deficiëntie in één of meerdere van deze cognitieve processen. Er is echter 

geen cognitief profiel dat kinderen met dyslexie karakteriseert, omdat er een grote 

heterogeniteit in de profielen is. Daarbij waren er ook kinderen met dyslexie die geen enkel 

cognitief tekort hadden, terwijl er ook kinderen waren in de niet-dyslectische groepen die wel 

één of meerdere cognitieve tekorten hadden.  

Tenslotte kunnen we concluderen dat een verschil in de snelle automatische visuele 

verwerking van geschreven woorden, onderzocht aan de hand van de N1-component, een 

mogelijke verklaring vormt voor een deel van de verschillen in leesvaardigheid tussen 

rechtshandige studenten met en zonder dyslexie. De ontwikkeling van deze gespecialiseerde 

verwerking van geschreven taal vindt mogelijk in de adolescentie plaats, omdat we bij 12-

jarige kinderen een algemene rechts-gelateraliseerde N1 vonden in plaats van de links-

gelateraliseerde N1 die we bij volwassenen gevonden hadden. Daarom kunnen we geen 

conclusies trekken met betrekking tot N1-lateralisatie bij kinderen met en zonder (een 

familiair risico op) dyslexie.  
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