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Introductie 
Ervaringen met behandeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie 

Vragenlijst voor ouders of verzorgers van kinderen die zijn behandeld voor (ernstige 
enkelvoudige) dyslexie 

Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de Dyslexie Behandeling voor uw kind. Wij 
stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt ongeveer 15 
minuten. Aan het eind van de vragenlijst worden ook enkele vragen aan uw kind zelf gesteld. 
Uw gegevens worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand – buiten 
de praktijk – weet welke antwoorden u heeft gegeven. Uw gegevens worden niet met 
anderen gedeeld. 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet invullen van deze vragenlijst 
heeft géén gevolgen voor de zorg die uw kind krijgt. 

 

Invulinstructie 

• Het is voor het onderzoek belangrijk dat u de vragenlijst zo volledig mogelijk invult en 
geen vragen overslaat. 

• De meeste vragen kunt u beantwoorden door het vakje van uw keuze aan te vinken. 

• Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat dat 
aangegeven en kunt u meerdere vakjes aanvinken. 

• Bij sommige vragen ziet u een tekstvak. U kunt hier zelf een antwoord invullen. 
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• Het kan zijn dat u sommige situaties of onderdelen van de zorg niet heeft meegemaakt of 
zich niet goed kunt herinneren. Beantwoord deze vraag dan met 'niet van toepassing' of 
'weet ik niet'. 

• Soms kunt u naar aanleiding van een antwoord enkele vragen in deze vragenlijst 
overslaan. U ziet dan een pijltje met een opmerking. De vragen die niet van toepassing 
zijn, worden verborgen. 

• Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Klik het verkeerd 
ingevulde vakje dan nogmaals aan en vink een ander antwoord aan. 

 

Eerste vraag 
VRAAG 1 

Is uw kind in de afgelopen 12 maanden behandeld voor dyslexie? 
o Nee (Deze vragenlijst is niet op u van toepassing.) Ga door naar het eind van de 

vragenlijst. 
o Ja 

Keuze van zorgaanbieder 
De volgende vragen gaan over uw keuze van een zorgaanbieder: het instituut of de praktijk 

waar uw kind is behandeld. 

 

VRAAG 2 

Had u de keuze uit verschillende zorgaanbieders? 
o Nee 
o Ja 

VRAAG 3 

Wat heeft uw keuze voor deze zorgaanbieder bepaald? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 
o Op aanraden van de zorgaanbieder die het diagnostisch onderzoek uitvoerde 
o Op aanraden van school 
o Op aanraden van andere ouders 
o Enige zorgaanbieder in de buurt 
o Informatie op internet (websites) 
o Informatie van zorgaanbieder(s) 
o Informatie van Oudervereniging Balans 
o Informatie van Vereniging Impuls & Woortblind 
o Contract met gemeente 
o Aansluiting bij Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) 
o De behandelmethode 
o Korte reistijd/goede bereikbaarheid 
o Wachtlijst(en) bij andere zorgaanbieder(s) 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 4 

Deed deze zorgaanbieder ook het dyslexieonderzoek bij uw kind? 
o Nee 
o Ja 

VRAAG 5 

Geef een toelichting op de vorige vraag 
… 
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Wachtlijst voor behandeling 
De volgende vragen gaan over de wachtlijst: de wachttijd tussen de diagnose en de start 

van de behandeling. 

 

VRAAG 6 

Hoe lang moest u na de diagnose wachten op het begin van de behandeling? 
o Minder dan een maand 
o 1-2 maanden 
o 3-4 maanden 
o 5-6 maanden 
o 7-12 maanden 
o Meer dan 12 maanden 
o Weet ik niet (meer) 

VRAAG 7 

Was de wachtlijst een probleem voor u? 
o Een groot probleem 
o Een klein probleem 
o Geen probleem 

Locatie en accommodatie 
De volgende vragen gaan over de bereikbaarheid en het gebouw van de zorgaanbieder (het 
instituut of de praktijk voor de behandeling van dyslexie). 

 

VRAAG 8 

Wat was uw gemiddelde reistijd naar de zorgaanbieder (van deur tot deur)? 
o Niet van toepassing: onderzoek vond op school plaats. Ga door naar vraag 10. 
o 1-10 minuten 
o 10-20 minuten 
o 20-30 minuten 
o 30-60 minuten 
o Meer dan 60 minuten 

VRAAG 9 

Was het instituut of de praktijk goed bereikbaar voor u? (met auto, fiets of openbaar vervoer) 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 10 

Was het instituut of de praktijk telefonisch of per mail goed te bereiken tijdens kantooruren? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 
o Weet ik niet (niet gebeld) 

Informatie over de behandeling 
De volgende vragen gaan over de informatie die u van de behandelaar of de zorgaanbieder 
kreeg. 
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VRAAG 11 

Kreeg u voldoende informatie over de behandelmethode? (aanpak en fases) 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 12 

Kreeg u voldoende informatie over het behandeltraject? (aantal sessies, duur) 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 13 

Kreeg u van tevoren een goed beeld van wat de behandeling van u en uw kind vraagt? 
(inzet, tijd, oefenen) 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 14 

Kreeg u voldoende informatie over het te verwachten resultaat van de behandeling? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 15 

Kreeg u voldoende informatie over de kosten en vergoeding van de behandeling? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

De behandeling 
De volgende vragen gaan over de organisatie en inhoud van de behandeling. 

 

VRAAG 16 

Hoeveel maanden is uw kind (tot nu toe) voor dyslexie behandeld? 
o Minder dan 6 maanden 
o 6-11 maanden 
o 12-17 maanden 
o 18-23 maanden 
o 24 maanden of meer 

VRAAG 17 

Werd bij het maken van afspraken rekening gehouden met uw wensen? (tijdstippen, dagen) 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

VRAAG 18 

Had uw kind steeds dezelfde behandelaar? 
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o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

VRAAG 19 

Had u vertrouwen in de behandelmethode? (aanpak van de behandelaar) 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 20 

Paste de behandeling bij uw kind? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 21 

Kreeg uw kind oefeningen mee naar huis? 
o Nee Ga door naar vraag 27. 
o Ja 

VRAAG 22 

Werden de oefeningen duidelijk uitgelegd? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

VRAAG 23 

Hoeveel tijd besteedde uw kind per week aan de oefeningen? 

o Minder dan een half uur 
o ½ tot 1 uur 
o 1 tot 1½ uur 
o 1½ tot 2 uur 
o Meer dan twee uur 

VRAAG 24 

Hoeveel tijd per week begeleidde u als ouder(s) uw kind bij de oefeningen? 

o Minder dan een half uur 
o ½ tot 1 uur 
o 1 tot 1½ uur 
o 1½ tot 2 uur 
o Meer dan twee uur 

VRAAG 25 

Was het thuis oefenen voor uw kind een probleem? 

o Een groot probleem 
o Een klein probleem 
o Geen probleem 

VRAAG 26 

Was het thuis oefenen voor u als ouder een probleem? 

o Een groot probleem 
o Een klein probleem 
o Geen probleem 
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De behandelaar 
De volgende vragen gaan over de behandelaar: de zorgverlener die uw kind heeft 

behandeld. Als uw kind meerdere behandelaren heeft gehad, beantwoord de vragen dan 

voor de behandelaar die uw kind het langst heeft behandeld. 

 

VRAAG 27 

Voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de behandelaar? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 28 

Wist de behandelaar uw kind te motiveren? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 29 

Had u vertrouwen in de deskundigheid van de behandelaar? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 30 

Nam de behandelaar u serieus? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

VRAAG 31 

Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

VRAAG 32 

Had de behandelaar genoeg tijd voor u? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

Evaluatie en overleg 
De volgende vragen gaan over de informatie die u kreeg over het resultaat van de 
behandeling: de vooruitgang in lezen en spellen van uw kind. 

 

VRAAG 33 

Kreeg u voldoende informatie over de vooruitgang van uw kind? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
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o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 34 

Legde de behandelaar de resultaten van de behandeling op een begrijpelijke manier uit? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

VRAAG 35 

Was er voldoende overleg tussen u en de behandelaar? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

Samenwerking met school 
De volgende vragen gaan over de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de 
behandelaar en de school (leerkracht of intern begeleider) van uw kind. 

 

VRAAG 36 

Bent u op de hoogte van overleg tussen de behandelaar en de school over de behandeling? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 37 

Heeft u het gevoel dat de behandelaar en de school op één lijn zitten met hun aanpak van 
dyslexie? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

VRAAG 38 

Heeft de behandelaar met u besproken welke informatie over de resultaten van de 
behandeling met de school worden gedeeld? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

VRAAG 39 

Heeft de behandelaar uw toestemming gevraagd om het eindrapport aan de school te 
geven? 
o Nee 
o Ja 
o Niet van toepassing (nog in behandeling) 

VRAAG 40 

Heeft de behandelaar adviezen aan de school over de begeleiding van uw kind in de klas 
met u besproken? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 
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Nazorg 
De volgende vragen gaan over de periode na het afronden van de behandeling. 

 

VRAAG 41 

Is de dyslexiebehandeling afgerond? 
o Nee Ga door naar vraag 46. 
o Ja 

VRAAG 41a 

Hoe nuttig was de dyslexiebehandeling voor uw kind? Geef het aan met een cijfer van 1 tot 
10. (1 = volkomen nutteloos, mijn kind had er niets aan; 10 = uitstekend, ik heb er veel aan 
gehad) 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 
o 9 
o 10 

VRAAG 41b 

Heeft uw kind voldoende aan de behandeling gehad om na de hulp zelf verder te gaan? 
o Nee, helemaal niet - mijn kind heeft juist een zelfde soort of zwaardere hulp nodig.  
o Nee - maar met een lichtere vorm van hulp redt mijn kind het goed. 
o Ja - voor nu heeft mijn kind geen verdere hulp nodig, maar ik verwacht dat ik later nog 

wel eens om hulp voor mijn kind zal aankloppen.  
o Ja, helemaal - mijn kind heeft geen verdere hulp meer nodig.  

VRAAG 42 

Is er een afspraak gemaakt voor een follow-up (vervolgonderzoek). 
o Nee, dat is niet aangeboden 
o Nee, ik had geen interesse 
o Ja, er is een datum vastgelegd 
o Ja, er wordt te zijner tijd contact met mij opgenomen. 

VRAAG 43 

Weet u waar u in het vervolg terecht kunt met vragen over dyslexie? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 44 

Heeft u bij het instituut of de praktijk een vast aanspreekpunt (contactpersoon) voor uw 
vragen over dyslexie? 
o Nee 
o Ja 

VRAAG 45 

Wilt u nog meer hulp of begeleiding voor uw kind in verband met dyslexie? 
o Nee 
o Ja 
o Weet ik nog niet 
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Hulpmiddelen 
De volgende vragen gaan over hulpmiddelen voor dyslexie: middelen die het lezen en 
schrijven makkelijker maken (bijvoorbeeld het gebruik van een computer met speciale 
programma’s). 

 

VRAAG 46 

Kreeg u voldoende informatie van de behandelaar over hulpmiddelen bij dyslexie? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 47 

Gebruikt uw kind hulpmiddelen voor lezen of schrijven? 
o Nee Ga door naar vraag 51. 
o Ja, thuis 
o Ja, op school 
o Ja, thuis en op school 

VRAAG 48 

Welke soort hulpmiddelen gebruikt uw kind? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Computer 
o Voorleesprogramma (bijvoorbeeld Claroread, Tutor) 
o Speciaal computerprogramma (bijvoorbeeld Kurzweil, Sprint, L2S) 
o Daisy-speler 
o Readingpen 
o Leeslineaal 
o Applicaties op mobiele telefoon 
o Gesproken leesboeken 
o Oefenprogramma voor lezen en schrijven op de computer 
o Spraakherkenning 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 49 

Gebruikt uw kind op school dezelfde hulpmiddelen voor dyslexie als thuis? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 50 

Kreeg uw kind op tijd hulpmiddelen voor dyslexie? 
o Nee 
o Ja 

Kosten en vergoedingen 
De volgende vragen gaan over de kosten en vergoedingen van de behandeling van dyslexie. 

 

VRAAG 51 

Kreeg u voldoende informatie over de vergoeding van de dyslexiebehandeling? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 
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Beoordeling behandeling 
De volgende vragen gaan over uw algemene oordeel over de dyslexiebehandeling. 

 

VRAAG 52 

Welk cijfer geeft u de behandelaar? (Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend.) 
o 0  
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 
o 9 
o 10  

VRAAG 53 

Welk cijfer geeft u de zorgaanbieder (instituut of praktijk)? (Een 0 betekent: heel erg slecht. 
Een 10 betekent: uitstekend.) 
o 0  
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 
o 9 
o 10  

VRAAG 54 

Voldeed de behandeling (tot nu toe) aan uw verwachtingen? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 55 

Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere ouders van kinderen met dyslexie? 
o Beslist niet 
o Waarschijnlijk niet 
o Waarschijnlijk wel 
o Beslist wel 

VRAAG 56 

Als u één ding aan de behandeling of zorgaanbieder kon veranderen, wat zou dat dan zijn? 
… 

Resultaat van de behandeling 
De volgende vragen gaan over het effect van de behandeling bij uw kind. 
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VRAAG 57 

Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de dyslexiebehandeling op het gebied 

van lezen? 

o Heel veel slechter 
o Veel slechter 
o Iets slechter 
o Hetzelfde 
o Iets beter 
o Veel beter 
o Heel veel beter 

VRAAG 58 

Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de dyslexiebehandeling op het gebied 

van spellen van woorden? 

o Heel veel slechter 
o Veel slechter 
o Iets slechter 
o Hetzelfde 
o Iets beter 
o Veel beter 
o Heel veel beter 

VRAAG 59 

Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de dyslexiebehandeling op het gebied 

van plezier in het lezen en schrijven? 

o Heel veel slechter 
o Veel slechter 
o Iets slechter 
o Hetzelfde 
o Iets beter 
o Veel beter 
o Heel veel beter 

VRAAG 60 

Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de dyslexiebehandeling op het gebied 

van plezier in school? 

o Heel veel slechter 
o Veel slechter 
o Iets slechter 
o Hetzelfde 
o Iets beter 
o Veel beter 
o Heel veel beter 

VRAAG 61 

Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de dyslexiebehandeling op het gebied 

van zelfvertrouwen? 

o Heel veel slechter 
o Veel slechter 
o Iets slechter 
o Hetzelfde 
o Iets beter 
o Veel beter 
o Heel veel beter 
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VRAAG 62 

Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de dyslexiebehandeling in het algemeen? 

o Heel veel slechter 
o Veel slechter 
o Iets slechter 
o Hetzelfde 
o Iets beter 
o Veel beter 
o Heel veel beter 

VRAAG 63 

Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de dyslexiebehandeling op het gebied 

van algemene leerprestaties? 

o Heel veel slechter 
o Veel slechter 
o Iets slechter 
o Hetzelfde 
o Iets beter 
o Veel beter 
o Heel veel beter 

VRAAG 64 

Vindt u de dyslexiebehandeling (tot nu toe) geslaagd? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

Over uzelf (ouder/verzorger) 
De volgende vragen gaan over de ouder of verzorger die deze vragenlijst invult. Deze 
informatie kunnen we gebruiken om inzicht te krijgen in de ervaringen van verschillende 
groepen mensen. 

 

VRAAG 65 

Wat is uw leeftijd? 
o 18 t/m 24 jaar 
o 25 t/m 34 jaar 
o 35 t/m 44 jaar 
o 45 t/m 54 jaar 
o 55 t/m 64 jaar 
o 65 t/m 74 jaar 
o 75 jaar of ouder 

VRAAG 66 

Bent u een man of een vrouw? 
o Man 
o Vrouw 

VRAAG 67 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende 
getuigschrift) 
o Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) 
o Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 
o Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 
o Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 
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o Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, 
MEAO, BOL, BBL, INAS) 

o Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, 
Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

o Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk 
onderwijs) 

o Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 68 

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 
o Uitstekend 
o Zeer goed 
o Goed 
o Matig 
o Slecht 

VRAAG 69 

Wat is het geboorteland van uzelf? 
o Nederland 
o Suriname 
o Marokko 
o Turkije 
o Duitsland 
o (voormalige) Nederlandse Antillen 
o Aruba 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 70 

Wat is het geboorteland van uw vader? 
o Nederland 
o Suriname 
o Marokko 
o Turkije 
o Duitsland 
o (voormalige) Nederlandse Antillen 
o Aruba 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 71 

Wat is het geboorteland van uw moeder? 
o Nederland 
o Suriname 
o Marokko 
o Turkije 
o Duitsland 
o (voormalige) Nederlandse Antillen 
o Aruba 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 72 

In welke taal praat u thuis het meeste? 
o Nederlands 
o Nederlands dialect 
o Fries 
o Marokkaans-Arabisch 
o Turks 
o Papiaments 
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o Sranan (Surinaams) 
o Duits 
o Gebarentaal 
o Anders, namelijk: … 

Over uw kind 
De volgende vragen gaan over uw kind. 

 

VRAAG 73 

Wat is de leeftijd van uw kind voor wie u de vragenlijst heeft ontvangen? 
o 6 jaar of jonger 
o 7 jaar 
o 8 jaar 
o 9 jaar 
o 10 jaar 
o 11 jaar 
o 12 jaar 
o 13 jaar 
o 14 jaar of ouder 

VRAAG 74 

Is uw kind een jongen of een meisje? 
o Jongen 
o Meisje 

VRAAG 75 

Welk soort onderwijs volgt uw kind? 
o Basisonderwijs 
o Speciaal basisonderwijs (SBO) 
o Voortgezet onderwijs 
o Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 76 

In welke groep zit uw kind? 
o Groep 3 
o Groep 4 
o Groep 5 
o Groep 6 
o Groep 7 
o Groep 8 
o Klas 1 (Voortgezet onderwijs) 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 77 

Heeft u contact gehad met andere ouders van kinderen met dyslexie? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 
o Nee 
o Ja, via school 
o Ja, via behandelaar (instituut of praktijk) 
o Ja, via Vereniging Impuls & Woortblind 
o Ja, via Oudervereniging Balans 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 78 

Werd de behandeling van dyslexie vergoed door uw gemeente? 
o Nee 
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o Ja, gedeeltelijk 
o Ja, volledig 

VRAAG 79 

Zijn er bij uw kind andere problemen dan dyslexie vastgesteld? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 
o Nee 
o Ja, ADHD of ADD 
o Ja, concentratieproblemen 
o Ja, dyscalculie 
o Ja, autistische stoornis (bijvoorbeeld PDD-NOS of Asperger) 
o Ja, ontwikkelingsachterstand (laag IQ) 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 80 

Heeft de biologische vader dyslexie? 
o Nee 
o Ja, de diagnose is gesteld 
o Er is een vermoeden maar er is geen diagnose gesteld 
o Niet van toepassing 

VRAAG 81 

Heeft de biologische moeder dyslexie? 
o Nee 
o Ja, de diagnose is gesteld 
o Er is een vermoeden maar er is geen diagnose gesteld 
o Niet van toepassing 
 

VRAAG 82 

Heeft minimaal 1 biologische broer dyslexie? 
o Nee 
o Ja, de diagnose is gesteld 
o Er is een vermoeden maar er is geen diagnose gesteld 
o Niet van toepassing 

VRAAG 83 

Heeft minimaal 1 biologische zus dyslexie? 
o Nee 
o Ja, de diagnose is gesteld 
o Er is een vermoeden maar er is geen diagnose gesteld 
o Niet van toepassing 

Over de vragenlijst 
De volgende vragen gaan over de vragenlijst. 

 

VRAAG 84 

Door wie is deze vragenlijst ingevuld? 
o Ouder(s) of verzorger(s) 
o Ouder(s) of verzorger(s) samen met kind 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 85 

Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? 
o Nee Ga door naar vraag 87. 
o Ja 
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VRAAG 86 

Hoe heeft deze persoon u geholpen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Heeft de vragen voorgelezen 
o Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
o Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
o Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
o Anders, namelijk: … 
 

Vragen aan het kind dat behandeld is voor ernstige 

enkelvoudige dyslexie 
Wilt u alstublieft de volgende vragen laten invullen door uw kind met dyslexie?  

 

Hoi,  

Deze vragen gaan over de hulp die je gekregen hebt bij het beter leren lezen en spellen. 

De behandelaar is de persoon van wie je die hulp gekregen hebt.  

We willen graag weten wat je ervan vond.  

Wil je de vragenlijst voor ons invullen?  

Met jouw antwoorden kunnen we de behandeling nog beter maken! 

VRAAG 87 

Hoe vond je het om naar de behandelaar te gaan? 
o Moeilijk 
o Vervelend 
o Prettig 
o Belangrijk 

VRAAG 88 

Vertelde de behandelaar hoe hij/zij je ging helpen met lezen en spellen? 
o Nee 
o Een beetje 
o Ja 

VRAAG 89 

Luisterde de behandelaar goed naar jou? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

VRAAG 90 

Legde de behandelaar de oefeningen goed uit? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 

VRAAG 91 

Hoe vond je het om thuis te oefenen? 
o Moeilijk 
o Vervelend 
o Prettig 
o Belangrijk 
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VRAAG 92 

Merkte je dat het oefenen hielp? 
o Nee 
o Een beetje 
o Ja 

VRAAG 93 

Hoe gaat het met jou sinds het begin van de behandeling met lezen? 

o Beter 
o Hetzelfde 
o Slechter 

VRAAG 94 

Hoe gaat het met jou sinds het begin van de behandeling met spellen van woorden? 

o Beter 
o Hetzelfde 
o Slechter 

VRAAG 95 

Hoe gaat het met jou sinds het begin van de behandeling met plezier in lezen en 

schrijven? 

o Beter 
o Hetzelfde 
o Slechter 

VRAAG 96 

Hoe gaat het met jou sinds het begin van de behandeling met plezier in school? 

o Beter 
o Hetzelfde 
o Slechter 

VRAAG 97 

Hoe gaat het met jou sinds het begin van de behandeling met zelfvertrouwen? 

o Beter 
o Hetzelfde 
o Slechter 

VRAAG 98 

Hoe gaat het met jou sinds het begin van de behandeling in het algemeen? 

o Beter 
o Hetzelfde 
o Slechter 

VRAAG 99 

Wat zou je aan de behandeling willen veranderen? (schrijf je antwoord in het vakje) 

... 

VRAAG 100 

Hoe nuttig was de dyslexiebehandeling voor jou? Geef het aan met een cijfer van 1 tot 10. 
(1 = volkomen nutteloos, ik had er niets aan; 10 = uitstekend, ik heb er veel aan gehad) 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
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 8 
 9 
 10 

VRAAG 101 

Heb jij genoeg aan de behandeling gehad om na de hulp zelf verder te gaan? 
 Nee, helemaal niet - ik heb juist meer of zwaardere hulp nodig.  
 Nee - maar met een klein beetje hulp red ik het goed. 
 Ja - nu heb ik geen hulp nodig, maar later misschien wel weer.  
 Ja, helemaal - ik heb geen hulp meer nodig. 


