
Varieties of developmental dyslexia
Castles and Coltheart (1993)

Onderwerp: verschillende vormen van ontwikkelde dyslexie

Previous research
- er zijn subgroepen van dyslexie
- relatie tussen verkregen en ontwikkelde dyslexie
- dual route model, multiple levels model

Hypothese
Dezelfde leespatronen zouden moeten worden gevonden bij ontwikkelde en verkregen dyslexie

- Uitgangspunt: dual-route model
→ lexicaal (mentale lexicon, geheugen) vs sublexicaal (visueel inputlexicon,decoderen)
→ surface dyslexia (lexical deficit) vs phonological dyslexia (sublexical deficit)
→ van beide zijn cases gegeven

- Veel kritiek → wordt weerlegd

Methode
- dyslectische kinderen vs. controlegroep
- gescheiden testen van lexicaal en sublexicaal lezen
- individueel, 18 maanden lang regelmatige woorden, onregelmatige woorden en nonwoorden 

lezen

Resultaten
- 85% subjecten met dissociatie tussen onregelmatig en nonwoord
- 34% had een taak in de normale range voor de leeftijd
- meer phonologisch deficit dan surface

Discussie
- Dissociatie niet altijd in dezelfde richting: bijna 50/50 voor de 2 soorten
- Kinderen zouden een taalstoornis ipv leesstoornis kunnen hebben

→ hiervoor is experiment 2 gedaan: dit is niet het geval

Conclusie
- Er zijn twee soorten dyslexie. Toekomstig onderzoek moet zich focussen op oorzaken ipv 

types/definitie



Developmental dyslexia: the cerebellar deficit hypothesis
Nicolson and Fawcett (2001)

Onderwerp: neurologische verklaring voor dyslexie

Previous research
- 80% van de gevallen van dyslexie is gerelateerd aan cerebellar impairment
- phonological deficit theory: leesmoeilijkheden ontstaan door moeite met (de)coderen
- magnocellular deficit theory: impaired sensory processing

Hypothese
- cerebellar impairment veroorzaakt leesmoeilijkheden
- cerebellum is de kleine hersenen en regelt automatisering 

Disucssie: Problemen: skill automatisation

Conclusie
- Zoeken naar oorzaken voor de symptomen

- Gebruik maken van Dyslexia Early Screening Test (DEST)



Early Home-Based Intervention FR-children
Otterloo, van der Leij, (2008)

Onderwerp: Nederlandse kinderen volgen een interventieprogramma om te zien of dit het familiaire 
risico op dyslexie zou verkleinen.

Previous research
- Dyslexie is erfelijk (Hallgren). 
- Fonologisch deficit als onderliggende kern (Vellutino)
- Interventietraining moet ten minste bevatten:

- koppeling letter-geluid
- foneembewustzijn
- maar ook: morfologisch bewustzijn en vocabulair

- Elbro en Petersen (2004) en Hindson (2005): training helpt
→ dit wordt gerepliceerd in het huidige onderzoek

Hypothese
Meer progressie in de experimentele groep dan in de controlegroep (op de getrainde vaardigheden)

Methode
- verbaal en nonverbaal IQ vooraf getest
- kinderen (5 a 6 jaar) volgen de training thuis (10 minuten per dag, 5 dagen per week, 10 

weken)
- training is spelenderwijs, veel aandacht per letter (geluid, schrijven, articulatie)
- controlegroep krijgt niet-specifieke training met vocubulair en syntaxis (bijv. ev-mv maken)
- pre- en posttest (time 1 en time 2, time 3 en 4)

Resultaten
- experimentele groep heeft meer progressie direct na de training
- controlegroep heeft meer progressie op syntaxis en morfologie
- op langere termijn neemt deze voorsprong weer af (time 3 en 4)

Discussie
- een beetje andere resultaten gehaald dan het onderzoek waarop dit gebaseerd is
- thuis getraind geeft iets minder betrouwbare data

Conclusie
Training helpt bij het verbeteren van foneembewustzijn, maar alleen/vooral bij de kinderen die vooraf 
al wat meer letters kenden



Dyslexia is not a myth
Snowling

The dyslexia debate
- de term “dyslexie” wordt te vaak gebruikt
- dyslexie wordt onterecht aan andere dingen gelinkt (intelligentie, linkshandigheid, balans)
- dyslexie is erfelijk
- training bij risico helpt, maar er is geen totale preventie/genezing mogelijk

To see but not to read; the magnocellular theory of dyslexia
Stein and Walsh (1997)

Onderwerp: temporele verwerking als achterliggende stoornis van dyslexie
Previous research

- fonologische vaardigheden bij kinderen voorspellen hun toekomstige leesvaardigheid
- fonologische training versneld het leren lezen
- overige moeilijkheden zijn:

- onhandigheid
- vertraagde motorische ontwikkeling
- chaotisch
- leren klokkijken/dagen van de week/links-rechts

Hypothese
- Er is een algemene neurologische verklaring voor dyslexie (en bijbehorende moeilijkheden)

Methode
- psychophysical research
- elicited potential recording
- visual motion sensitivity (volgen van signaal met ogen)
- fMRI
- post mortem onderzoek

Resultaten
- magnocellular impairment is vaak mild
- ogen zijn onstabiel bij het lezen van kleine letters
- lezen gaat beter met 1 oog dicht
- problemen met concentratie kunnen een rol spelen

Discussie
- Deze resultaten worden niet door iedereen gevonden
- Dit kan komen doordat sommige resultaten alleen onder heel specifieke omstandigheden 

zichtbaar zijn
- Het is onzeker of het ooit mogelijk zal zijn om alle symptomen met 1 uitleg te verklaren (in 

dit geval impaired temporal processing)

Conclusie
Het is goed mogelijk dat er één onderliggende stoornis is die alle symptomen verklaart.



Procesmodellen
van der Leij (1998)

Technisch lezen decoderen, traag, vergt veel aandacht
Begrijpend lezen inhoudelijk begrip, sneller, automatisch

1. Opbouwmodel
            → voorbereidend en aanvankelijk lezen

→ decoderen wordt bepaald door deelvaardigheden
- integratie
- schakel auditieve-visuele synthese

2. Inprentingmodel
            → aanvankelijk en voortgezet lezen

→ gaat uit van het automatiseren van verwerking

3. Strategiemodel
            → begrijpend lezen

→ controleprocessen reguleren verwerking

Opbouw en inprenting vullen elkaar aan en zijn conditioneel voor strategie

Strategisch (begrijpend) lezen vraagt veel aandacht
Inprenting vraagt weinig aandacht → automatiseren
→ alle automatisering begint bij strategie

Bottle neck hypothesis wie moeilijk decodeert, begrijpt minder

Bottom up leren lezen waarbij automatiseren centraal staat, weinig aandacht voor reeds 
aanwezige kennis
Top down leren lezen waarbij het inzetten van woord- en wereldkennis centraal staat

Voorkeur: combinatie!

HSS/HAS onderzoek taken activeren specifieke hersenhelft



Training of poor readers’ phonological decoding skills: evidence for 
syllable-bound processing
Wentink en Schreuder (1997)

Onderwerp: lettergreepgebonden proces speelt een rol in decoderen

Previous research
- dyslexie is gerelateerd aan fonologisch decoderen (o.a. Snowling)
- training gebeurt vaak op basis van snelheid en automatiseren
- training op snelheid is effectiever onder tijdsdruk (van den Bosch)
- snelheid van decoderen gaat niet samen met woordlengte → tegenstelling “decoderen gebeurt

per grafeem” (Coltheart)

Hypothese
- De snelheid van het decoderen kan verbeterd worden aan de hand van training op 

lettergreepniveau
- Syllable Effect (woorden met meer lettergrepen worden trager gedecodeerd) → tegenstelling 

“Grapheme Effect ” (van den Bosch) 

Methode
- onderzoeksgroep vs. controlegroep
- pretest-train-posttest design
- flash cards met woorden en pseudowoorden lezen (computer)
- 16 training sessions van 30 minuten

Resultaten
- verbetering tijdens de training
- geen verbetering bij de controlegroep
- alleen snelheid verbetert, niet accuratesse
- syllable effect inderdaad gevonden

Discussie
- resultaten vormen tegenstelling met van den Bosch (vanwege verschillende 

startvaardigheden)
- in de loop van de training was er geen verschil tussen verschillende aantallen lettergrepen
- het is mogelijk dat kinderen nog steeds grafeeminformatie gebruikten ipv lettergrepen



Nonsenswoordenrepetitie FR vs. SLI
de Bree (2008)

Onderwerp: nonsenswoordenrepetitie en leesvaardigheid: vergelijking tussen risico op dyslexie en 
SLI

Previous research
- zwakke NWR kan wijzen op SLI
- wat is de relatie tussen SLI en dyslexie?
- morfosyntactische en bergripsproblemen komen meer voor bij SLI dan  bij dyslexie

Hypothese
- Is dyslexie te voorspellen aan de hand van een maat van fonologische verwerking (bijv. 

nonsenswoordenherhaling)?
- Wat is het verschil in NWR-resultaat van de risico- en SLI-groep?

Methode
- Getest op leeftijd 4 en leeftijd 8
- uitgebreide testbatterij

Resultaat: Controlegroep > risico > SLI

Discussie
- NWR-score zou een voorspeller kunnen zijn voor dyslexie
- NWR-fouten zijn kenmerkend voor SLI
- SLI en dyslexie zijn niet dezelfde stoornis in verschillende ernst: verschil in NWR



Child and parental literacy levels within dyslexia families
van Bergen et al (2011)

Onderwerp: relatie tussen cognitie en geletterdheid, FR-kinderen en hun ouders

Previous research
- dyslexie is erfelijk
- FR zorgt ook bij nondys voor slechtere leesvaardigheid 
- belangrijkste cognitieve vaardigheden voor lezen zijn rapid naming en fonologisch bewustzijn

(Snowling)
- groter deficit ouder veroorzaakt geen (Snowling) / wel (van Bergen) een groter deficit in het 

kind

Hypothese
- FR-dys heeft moeilijkheden met alle taken, FR-nondys heeft alleen milde zwakheden
- De ouders van FR-dys kinderen hebben ernstiger dyslexie dan de ouders van FR-nondys

Methode
- FR-dys, FR-nondys en controlegroep + groep ouders
- testen op accuratesse, vloeiendheid, spelling, fonologisch bewustzijn en rapid naming

Resultaten
- overeenkomend met eerder onderzoek: 30% dys bij FR, FR-dys slechter dan FR-nondys
- contrast met eerder onderzoek: verschil tussen FR-nondys en controlegroep
- hogere correlatie kind-moeder dan kind-vader

Discussie
- vervolgonderzoek: verschil correlatie vader-moeder
- leesvaardigheid is nog niet compleet
- Rapid naming is belangrijker voor leesvaardigheid dan fonologisch bewustzijn



Dyslexie en SLI
Bishop en Snowling (2004)

Onderwerp: Overeenkomsten en verschillen tussen dyslexie en SLI

Previous research
- 40-60% van de kinderen met SLI hebben ernstige leesproblemen
- Kinderen met dyslexie hebben ook taalproblemen
- Enkele oorzaak hypothese (Tallal): SLI en dyslexie zijn verschillende uitingen van hetzelfde 

probleem
- Comorbiditeitshypothese (Catts): SLI en dyslexie komen vaak samen voor

Hypothese
Kwalitatieve verschillenhypothese

- een fonologisch probleem veroorzaak dyslexie en evt. ook SLI
- een ander probleem veroorzaakt alleen SLI

Differences at 17 months: FR
Koster (2005)

Onderwerp: taalproductie van kinderen met en zonder FR wordt vergeleken
Previous research

- Er is een verschil tussen FR kinderen en controlekinderen (Scarborough)
Hypothese

- Kinderen met FR zullen opsplitsen in dys en nondys
- Er is weinig cross-linguïstisch verschil in taalverwerving
- Zoektocht naar de vroegste indicatie van dyslexie

Methode
- FR kinderen en controlegroep
- Longitudinaal (infant tot dyslexie-diagnose)
- Ouders vullen in wat hun kind kan

Resultaten
- controlegroep produceert meer woorden
- FR-groep produceert minder werkwoorden en functiewoorden

Discussie
- Finse studie vond geen significant verschil, Nederlandse wel

→ Nederlandse studie gebruikt woordklassen
- Lexicale elementen spelen een cruciale rol in syntactische en semantische ontwikkeling



Oratie
Ben Maassen (2010)

- Dyslexiediagnose = gedragsdiagnose
- traagheid bij lezen van losse woorden en nonwoorden (EMT, Klepel)
- fonologisch bewustzijn (rijmen etc.)
- auditieve verwerking (bak bak bak dak bak)
- gebrekkig automatiseren (snel serieel benoemen)

- Neurologie
- ectopieën (malformaties in de hersenschors)
- laag percentage magnocellen (visueel en auditief)
- cerebellum (automatiseren)

- onderscheid SLI
- SLI scoort zwak op auditieve verwerking
- Uitgebreide testbatterij

- associatie of dissociatie?
- bij jonge kinderen: associatie → slecht verstaan veroorzaakt slechte productie

(surface hypothese)
- omgekeerd: moeite met woorden leren met als gevolg achterblijvende 

fonologie
- latere leeftijd: dissociatie

- hoe kan het dat van FR kinderen een deel “erin slaagt” geen dyslexie te krijgen?
- genetisch?
- verschil in aanbod?
- compensatie?



Neurobiological studies of reading and reading disability
Pugh (2001)

Onderwerp: Neurobiologische vergelijking tussen RD en NI (non-impaired)

Previous research
- Verschillende theorieën over leesstoornissen
- Kern is fonologisch bewustzijn
- RD gebruiken het anterieure systeem meer dan NI, misschien ter compensatie voor een 

onderontwikkeld posterieur systeem

Hypothese
- Temporopariëtale (dorsale) circuit is geassocieerd met traag decoderen
- Ventrale circuit speelt grote rol bij woordidentificatie

Methode
- Neuroimaging

Resultaten
- dorsaal circuit heeft grotere activatie bij peudowoorden en laagfrequente woorden
- ventraal circuit geeft grotere activatie bij bekende woorden
- bij RD is er LH posterieure dysfunctie (dorsaal en ventraal)

Discussie
- Voorstel: training om activatie in de LH te krijgen zodat de leesstoornis afneemt

Strategic Control in Dyslexia
Hendrik en Kolk (1997)

Onderwerp: Is er sprake van een strategische keuze voor een leesroute?

Previous research
- Dual Route model (Castles en Coltheart) → surface (traag) vs. fonologisch (fouten)

Hypothese
- Kinderen kiezen een van de twee routes om snel of accuraat te lezen
- Er is sprake van controle over deze keuze

Methode
- specifieke taken aanbieden (snelheid vs. accuratesse)

Resultaten
- Sneller lezen veroorzaakt meer fouten → gedragen als fonologische dyslexie
- Accuraat lezen veroorzaakt traagheid → gedragen als surface dyslexie


