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Doelgroep
Als uw kind ondanks extra begeleiding op school tegen hardnekkige 
problemen op het gebied van spelling en/of lezen aan blijft  lopen, 
dan kan er sprake zijn van (ernsti ge, enkelvoudige) dyslexie. U kunt 
dan in overleg met de school uw kind aanmelden bij de afdeling Kind 
en Jeugd van Lionarons GGZ. Wij zijn vanuit het Kwaliteitsinsti tuut 
Dyslexie gecerti fi ceerd om onderzoek naar ernsti ge, enkelvoudige 
dyslexie te verrichten alsook behandeling te geven aan kinderen 
met dyslexie.

Werkwijze
Mocht u en de school van uw kind het vermoeden hebben dat de 
aanhoudende lees- en spellingsproblemen van uw kind verklaard 
kunnen worden door dyslexie, dan kunt u uw kind telefonisch aan-
melden bij ons. U krijgt dan een vragenlijst thuis gestuurd die u door de school moet laten invullen, het zo-
genaamde leerlingendossier dyslexie. Uw kind kan worden toegelaten voor dyslexie-onderzoek als uw kind, 
ondanks de extra geboden begeleiding vanuit school, zeer zwak blijft  scoren op de CITO-toetsen bij spelling 
en/of technisch lezen. Wij nodigen u en uw kind uit voor een intakegesprek om samen de problemen waar 
uw kind tegenaan loopt te bespreken. Ook zullen wij u verdere uitleg geven over wat onze mogelijkheden 
zijn qua verder onderzoek en behandeling. 
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van ernsti ge, enkelvoudige dyslexie, dan zullen wij met u 
bespreken hoe de dyslexiebehandeling er uit ziet. Hierin zal tevens de samenwerking met school gezocht 
worden, om een zo goed mogelijke begeleiding aan uw kind te kunnen geven. Mocht vanuit het onderzoek 
blijken dat de problemati ek niet ernsti g genoeg is om voor behandeling in aanmerking te komen, maar be-
handeling toch gewenst is, dan zullen wij samen met u nadenken over verdere mogelijkheden.

Behandeling
Kinderen die bij ons in dyslexiebehandeling zijn, komen wekelijks. De behandeling vindt voornamelijk plaats 
op onze hoofdlocati e aan de Schaesbergerweg. Er zijn echter ook mogelijkheden tot behandeling op school, 
indien er voldoende kinderen van dezelfde school in behandeling zijn. De behandeling zal zich richten op het 
verbeteren van het lees- en/of spellingsniveau van uw kind. Ook wordt er gekeken wat uw kind mogelijk aan 
hulpmiddelen nodig heeft  bij het lezen en spellen. Naast de wekelijkse behandelsessie is het voor uw kind 
zeer belangrijk dat er regelmati g geoefend wordt in de thuissituati e, aangezien de problemati ek vaak hard-
nekkig is. De totale behandelduur van een kind bedraagt 40 tot 60 sessies, waardoor de meeste kinderen 
ongeveer 1 tot 1,5 jaar bij ons in behandeling zijn. 
Kinderen die door de leerproblemati ek ook faalangstklachten hebben of zich onzeker voelen kunnen, in 
aanvulling op de dyslexiebehandeling,  ook deelnemen aan de groepstraining ‘Dit ben ik’. Dit is een training 
gericht op ego-versterking en het bevorderen van zelfvertrouwen.

Meer informati e
Voor aanvullende informati e kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Kind en Jeugd of 
onze website raadplegen. Daarnaast is het verstandig om contact op te nemen met uw gemeente om u goed 
te laten informeren over de vergoeding voor onderzoek en behandeling bij Lionarons GGZ.


