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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 

door middel van druk, fotokopie, microfi lm, geluidsband, elektronisch of op 

welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen 

zonder voorafgaande schrift elijke toestemming van de uitgever.

Hoewel dit boek met veel zorg is samengesteld, aanvaarden schrijver(s) noch 

uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten 

en/of onvolkomenheden in dit boek.



 Woord vooraf 

Het in dit boek beschreven onderzoek steunt mede op al diegenen die 

tijd vrij maakten om met mij van gedachten te wisselen, informatie te 

verschaff en of commentaren te leveren op onderzoek en verslaglegging. 

Graag wil ik al diegenen van ganser harte bedanken. Speciale dank gaat 

uit naar de door het College voor Zorgverzekeringen (cvz), voor de 

ondersteuning van het onderzoek, naar de Begeleidingscommissies van 

het onderzoek voor hun adviezen, naar de medewerkers van de gespe-

cialiseerde dyslexie-instituten voor de informatieve gesprekken, naar 

de Cito-groep in Arnhem voor de hulp bij het prevalentieonderzoek, 

naar Anton de Vries voor de data-analyse van het prevalentieonder-

zoek, naar Heikki Lyytinnen voor onze discussies over de studieopzet 

en naar Nienke van Atteveldt, Harry Smit en Marieke Smeets voor hun 

commentaren op Hoofdstuk 1 en Patty Gerretsen voor commentaar op 

het hele manuscript. 

In Deel IV en de Bijlagen van het boek vindt u het onderzoek ten 
behoeve van het protocol diagnostiek. Een dergelijk onderzoek vergt 

normaal gesproken jaren. Wij konden dit onderzoek binnen een half 

jaar uitvoeren, doordat het Regionaal Instituut Dyslexie onder leiding 
van Michel Ekkebus ons toegang verschaft e tot de anonieme diagnos-
tische gegevens van vele dyslectici. Daarom gaat speciale dank uit naar 

het rid, de daar werkzame diagnostici en de vele dyslectici die daar 

werden onderzocht en aldus gezamenlijk zorgden voor het corpus di-
agnostiekgegevens, dat de basis vormde voor de diagnostische instru-

mentanalyse.

De ongeloofl ijke hoeveelheid werk die in zeer korte tijd werd verricht 

ten behoeve van van de archiefevaluatie en het ontwerp van een nieuw 

protocol diagnostiek, was alleen mogelijk met de inzet en het enthou-
siasme van onze Maastrichtse Literacy & Numeracy Research Group, 

bij de Faculteit Psychologie, te weten: Nienke van Atteveldt, Vera Blau, 



viii d y s l e x i e  i n  n e d e r l a n d

Dries Froyen, Kim Huiskamp, Hanne Poelmans, Anniek Vaessen, Mi-

lene Bonte, Lilian Vliek, Gonnie Willems, Nadia Zellagui en de pro-

grammeurs Joost Habermehl en Michiel Vestjens, respectievelijk stu-

dent van en medewerker aan de Universiteit Maastricht. 

Enkele mensen spelen en speelden een zodanig doorslaggevende 

rol bij de totstandkoming en/of uitvoering van dit nationale dyslexie-

onderzoek dat een expliciete benoeming op z’n plaats is. Remco Reij 

van het cvz heb ik leren kennen als een zeer kundig, maar bovenal 

gedreven beleidsmedewerker met een visie. Zonder hem was dit ver-

nieuwende Nederlandse dyslexiebeleid nooit van de grond gekomen. In 

het eerste project waren Remco Reij en Guido de Valk het inspirerende 

beleidsteam van het cvz, in het tweede onderzoeksproject, dat nu in 

volle gang is, zijn dat Martine Witteveen en Remco Reij. Martines crea-

tieve aanpak zorgde ervoor dat dit grote project kundig langs en door 

allerlei obstakels werd geloodst. 

En last but not least wil ik Anniek Vaessen noemen. Zij was reeds bij 

het eerste project betrokken voor hulp bij het literatuuronderzoek en 

verslaglegging, en zij coördineert op voortreff elijke wijze de onderzoe-

kersgroep, de scholen en dyslexie-instituten. Daarnaast is de analyse 

en rapportage van de onderzoeksresultaten in de Bijlagen grotendeels 

haar werk. 

Ter afsluiting wil ik echter voor alle duidelijk opmerken dat ik en 

niemand anders verantwoording draag voor de inhoud van dit boek, 

van de eerste tot de laatste zin.

Maastricht, augustus 2005 
Leo Blomert
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