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Dyslexie met comorbiditeit



Even voorstellen…

• Sonja Karman
• Dyslexie in de familie
• Logopedist, orthopedagoog en gz-psycholoog
• 10 jaar gewerkt als all-round logopedist, 30 jaar ervaring in dyslexiezorg 

(regie-behandelaar, diagnosticus, behandelaar)
• Stichting Taalhulp sinds 1992 (dus 17 jaar vóór enkelvoudige dyslexie)
• Veel ervaring met complexe dyslexie met comorbiditeit



Om te beginnen twee vragen aan jullie:

• Poll 1:
A. Ik zie weinig kinderen met comorbiditeit
B. Ca. 50-50%
C. Ik zie veel kinderen met comorbiditeit



• Poll 2:
A. Ik zie het werken met Protocol 3.0 met vertrouwen tegemoet 

(wat betreft comorbiditeit)
B. Ik vind het spannend omdat ik (nog) niet genoeg weet van 

comorbiditeit.



Wat kun je verwachten van dit webinar?

• Theorie over co-morbiditeit
• Van EED naar ED: wat verandert er?
• Consequenties voor diagnostiek 
• Consequenties voor behandeling
• Voorbeelden uit eigen ervaring

(En ja, jullie krijgen de dia’s.)



Wat is eigenlijk comorbiditeit?

Protocol 3.0, paragraaf 1.4:
‘Comorbiditeit’ verwijst naar het tegelijk voorkomen van meer 
dan één aandoening bij een mens, wat betekent dat er bij 
kinderen sprake kan zijn van twee gediagnosticeerde 
ontwikkelingsstoornissen.

Braams (2019) spreekt van twee of meer stoornissen 
tegelijkertijd.



Vaak genoemde comorbide stoornissen

Frequente comorbiditeit bij dyslexie (zie o.a. Braams 2019, BVRD en 
Dyslexie Centraal):

• ADHD/ADD 
• Dyscalculie 
• Spraak- en taalstoornissen zoals TOS en broddelen
• DCD (ontwikkelingsdyspraxie) / verbale ontwikkelingsdyspraxie
• ASS
• OCD (obsessive-compulsive disorder)
• Angst- en stemmingsstoornissen



Hoe ontstaat comorbiditeit?

Braams 2019, paragraaf 3.4
• Gemeenschappelijke gedragssymptomen of oorzaken:

– Fonologische problemen: Dyslexie en TOS
– Verwerkingssnelheid: Dyslexie en ADHD
– Automatiseringsproblemen: Dyslexie en Dyscalculie
–

• ‘Generalistische genen’  brede invloed op allerlei cognitieve 
vaardigheden

•

Stoornis 
1

Stoornis 
2









Prevalentie dyslexie met comorbiditeit (Braams 2019)

• ADHD: 15-45%
• Dyscalculie: 10-24%
• TOS: 31-50%
• DCD: 31-50%

• “Al met al kan men waarschijnlijk wel stellen dat bij meer dan                 
50 procent van de dyslecten in meer of mindere mate comorbide 
problematiek voorkomt (Scheiris & Desoete, 2008).”

•  Comorbiditeit is dus even normaal als enkelvoudige problematiek.



Prevalentie dyslexie met comorbiditeit (Protocol 3.0)

Protocol 3.0, paragraaf 3.4

• Onderzoek laat zien dat bij 40% tot 60% van de kinderen met dyslexie 
sprake is van ten minste één andere ontwikkelingsstoornis (Margari et 
al., 2013; Visser et al., 2020).



Hoe vaak komt dyslexie met comorbiditeit voor in de 
behandelpraktijk?

In 2009 (net vóór de introductie van het begrip ‘enkelvoudige dyslexie’): 
onafhankelijk onderzoek naar het effect van de F&L-methode® bij 
Stichting Taalhulp (Bosman, Gijsel).

Bij het klaarmaken van de ruim 600 dossiers bleek dat bij ongeveer de 
helft van deze kinderen bijkomende problemen waren vermeld in het 
dossier.
Toch bleek de behandeling behoorlijk effectief te zijn.



Denken in classificerende diagnoses of in symptomen?

Braams 2019, paragraaf 3.4 e.a.:

Comorbiditeit is een gevolg van allerlei symptomen en situatiekenmerken die 
met elkaar interacteren (Cramer e.a., 2010).

Dyslexie is geen enkelvoudig bepaalde stoornis. Is het denken in stoornissen en 
comorbide problemen wel zinvol?
Denken in symptomen is mogelijk relevanter.

Wat is dan nog het belang van classificerende diagnoses?
- duidelijk maken waarom de problematiek ernstiger is i.v.m. aanpassingen;
- voor betalende instanties.



Ontwikkeling in voorwaarden vergoede zorg

• Vóór 2009: geen structurele vergoeding
• 2009: EED  enkelvoudige dyslexie
• 2012: Richtlijn Comorbiditeit  deur op een kier voor 

comorbiditeit, mits niet belemmerend voor 
behandeling

• 2022: ED  deur open voor comorbiditeit, mits 
behandelbaar.





Nuancering in de benadering van enkelvoudigheid in versie 3.0 
van het protocol (paragraaf 1.9.2)

“Een derde verandering wat betreft diagnostiek is de nuancering van het concept 
enkelvoudigheid. In de praktijk is onduidelijkheid gebleken in de interpretatie van het 
concept enkelvoudigheid in de eerdere versies van het protocol, in het bijzonder met 
betrekking tot het handelen in gevallen van grotere complexiteit van problematiek en 
comorbiditeit. Om meer duidelijkheid te verschaffen is door het NKD (2012) een 
richtlijn comorbiditeit uitgebracht. Omdat in de veldraadpleging voor de huidige versie 
van het protocol een duidelijke behoefte aan meer duidelijkheid in dit aspect naar 
voren kwam, is het interpreteren van enkelvoudigheid en handelen bij gevallen van 
enkelvoudige tot complexe, comorbide problematiek nu meer gedifferentieerd en 
genuanceerd beschreven. De richtlijn comorbiditeit (NKD, 2012) komt derhalve met 
het in gebruik nemen van PDDB 3.0 te vervallen.”



Diagnostiek - protocol 3.0, paragraaf 1.9.2

• Comorbiditeit is een continuüm, van enkelvoudigheid tot grote 
complexiteit

• “Wanneer uit het algehele beeld van diagnostische informatie naar 
voren komt dat de problematiek te complex is om - in het klinisch 
oordeel van de gedragswetenschapper - een gespecialiseerde 
dyslexiebehandeling adequaat te kunnen uitvoeren, dan volgt er       
geen indicatie voor gespecialiseerde dyslexiebehandeling vanuit de 
dyslexiezorg krachtens de Jeugdwet.”



Diagnostiek - protocol 3.0, paragraaf 2.2

• Classificerende diagnostiek
• ernst
• hardnekkigheid
• specificiteit

• Verdiepende diagnostiek
• verklarende factoren
• belemmerende en beschermende factoren
• mogelijke comorbiditeit
• onderliggende mechanismen en gedragssymptomen
• doel: individueel profiel  individueel behandelplan



Diagnostiek - protocol 3.0, paragraaf 2.4.3

Domeinen die van belang kunnen zijn/overwogen dienen te worden, om 
nader te onderzoeken in de verdiepende diagnostiek:

• Fonologisch-orthografische verwerkingsprocessen (verplicht)
• Intelligentie
• Taalverwerking
• Aandachts- en gedragsproblemen
• Executieve functies
• Zelfbeeld
• Motivatie
• Sociaal emotioneel functioneren



Moet je nu bij elk kind al deze domeinen onderzoeken?

Dat is zeker niet de bedoeling! 
In het protocol staat bijvoorbeeld dat IQ-onderzoek niet altijd noodzakelijk is 
voor de diagnose. 
Kinderen moet je niet méér door de mangel halen dan nodig is.
Wél moet je tijdens de dossier-analyse, de intake en het onderzoek je ogen en 
oren open houden. Alert zijn op signalen voor (ernstig) belemmerende co-
morbiditeit.
Extra aandacht voor belemmerende en beschermende factoren 
gepersonaliseerd zorgplan.
Als er echt aanleiding toe is, bij twijfels over de behandelbaarheid, (verwijzen 
voor) extra onderzoek. Dat is niet anders dan onder protocol 2.0.



Consequenties voor de behandeling - 1
Protocol 3.0, paragraaf 1.4:

• Bij kinderen met comorbide problematiek is vaak sprake van een ernstiger 
manifestatie van dyslexie dan bij kinderen met enkelvoudig dyslexie (Boada, 
Willcutt, & Pennington, 2012).

• Zo laat longitudinaal onderzoek zien dat kinderen met comorbide ADHD en dyslexie 
een significant hoger risico lopen op onder meer doublures op school, lagere 
schoolprestaties, lager werkniveau, en problemen op het vlak van sociaal 
functioneren dan kinderen met alleen dyslexie of ADHD (Willcutt et al., 2007).

Moeten we dan kinderen met comorbide problematiek heel anders 
behandelen?



Consequenties voor de behandeling - 2
• Protocol 3.0, paragraaf 1.4:

Bij kinderen met comorbide ADHD en dyslexie heeft behandeling van de 
gedragsproblemen alleen (medicatie/therapie) weliswaar effect op de 
gedragsproblemen, maar leidt daarbij niet tot een betekenisvolle vermindering van 
de leesproblemen. Gespecialiseerde aanpak van de leesproblemen lijkt zodoende 
ook bij deze groep noodzakelijk.

(Kortekaas-Rijlaarsdam, 2019; zie ook: Barbaresi et al, 2020; Tannock et al., 2018)

• Soortgelijke resultaten zijn ook bekend voor TOS, motoriek en executieve functies: 
behandeling van het ene probleem leidt niet tot verbetering van het andere 
probleem. Zo leidt verbetering van het werkgeheugen niet tot verbeterde 
leesprestaties (Walda, 2016).

• Voor het lezen is het behandelen van het lezen het effectiefst 
(Van Weerdenburg, 2016).



Consequenties voor de behandeling - 3
Protocol 3.0, paragraaf 1.4:

Het goede nieuws:

• Je hoeft dus geen specialist te zijn in de behandeling van de comorbide 
stoornis.

• Uit recent onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat gespecialiseerde 
dyslexiebehandeling ook effectief is bij dyslexie met comorbiditeit (ADHD).

• Sterker nog: dyslexiebehandeling kan een (klein) positief effect hebben op de 
comorbide stoornis, zoals op het gedrag bij ADHD en op de articulatie en de 
woordenschat bij spraak- en taalstoornissen.



Consequenties voor de behandeling - 4
Conclusie:
Zowel bij enkelvoudige als bij comorbide problematiek moet de behandeling van het 
lezen en spellen taakgericht zijn: 
- Voor lezen helpt behandeling van het lezen het best;
- Voor spelling helpt behandeling van het spellen het best.

Maar: soms moet je bij de behandeling terdege rekening houden met de comorbide 
problematiek!
Dit verschilt per comorbide stoornis en ook binnen de comorbide stoornissen.



Enkele voorbeelden uit eigen praktijkervaring

• Meisje met dyslexie, late start en hechtingsproblematiek

• Jongen met dyslexie, TOS, ASS en beneden gemiddelde intelligentie

• Jongen met dyslexie en vuistdik dossier: 11 onderzoeken, geen diagnoses

• Twee jongens met dyslexie en impulsiviteit

• Meisje met dyslexie en ernstige TOS



Meisje (10 jaar) met ernstige TOS



Consequenties voor de behandeling - 5

• TOS: grote verschillen tussen receptieve en productieve taalproblemen. Receptieve 
problemen vergen wat aanpassingen van de behandelaar.

• AD(H)D: aandachtsproblemen en druk gedrag soms minder belemmerend in een-
op-eensituatie; sterke impulsiviteit kan behoorlijk belemmerend zijn.

• ASS: grote verschillen in behandelbaarheid. Soms juist positieve invloed 
(gevoeligheid voor regels). Soms aanpassingen van behandelaar nodig.

• Dyscalculie: meestal weinig invloed op behandelbaarheid lezen en spellen.
• ODD: soms praktische aanpassingen nodig bij behandeling.

Conclusies:  1. Geen standaard behandeladviezen per comorbide stoornis mogelijk.
2. Maak gebruik van de positieve factoren!



Wat te denken van:

ziekte of handicap hoogbegaafdheid concentratie
werkstijl mindset zelfbepalend gedrag
zelfstandig werken faalangst druk gedrag
motivatie / weerstand motoriek impulsiviteit
emotieregulatie oorproblemen, bv. 1-orig oogproblemen, bv. albinisme
angststoornis depressie verslaving
…



Wat te denken van:

ziekte of handicap hoogbegaafdheid concentratie
werkstijl mindset zelfbepalend gedrag
zelfstandig werken faalangst druk gedrag
motivatie / weerstand motoriek impulsiviteit
emotieregulatie oorproblemen, bv. 1-orig oogproblemen, bv. albinisme
meertaligheid depressie verslaving
…
veiligheid thuis trauma hechting
vechtscheiding rouw taalproblemen ouders (NT2)
chaotische opvoedstijl gehandicapt brusje laaggeletterdheid ouders



Wat te denken van:
ziekte of handicap hoogbegaafdheid concentratie
werkstijl mindset zelfbepalend gedrag
zelfstandig werken faalangst druk gedrag
motivatie / weerstand motoriek impulsiviteit
emotieregulatie oorproblemen, bv. 1-orig oogproblemen, bv. albinisme
angststoornis depressie verslaving
…
veiligheid thuis trauma hechting
vechtscheiding rouw taalproblemen ouders (NT2)
chaotische opvoedstijl gehandicapt brusje laaggeletterdheid ouders
…
leerkrachtfactoren chaotische klas schoolwisselingen
intensief sporten o.i.d. andere/voorgaande hulp …
…



Comorbiditeit en bijkomende problemen: Dyslexie Plus
• Als het gaat om behandelbaarheid gegeven de complexiteit, moeten 

deze factoren dan niet net zo goed worden meegewogen?
• Gaat het alleen om de complexiteit van de dyslexie,                                   

of ook om de complexiteit van de situatie?



• Stelling: de diagnosticus maakt altijd een afweging op grond 
van vele factoren. 

• De behandelaar en het team (of de teams) blijven deze 
factoren constant monitoren tijdens de behandeling.



Individueel zorgplan

• Eén regie, één plan. Kind staat centraal (dus niet de stoornis(sen)).

• Bijkomende klachten, belemmeringen en beschermende factoren 
(waaronder evt. sterke punten die voortkomen uit de comorbide stoornis).

• Breed, gepersonaliseerd behandelplan met:
• Behandeldoelen
• Inhoud van de behandeling (met speciale aandachtspunten)
• Duur van de behandeling / prognose
• Organisatie van de zorg, oefenverplichting e.d.
• Wijze van samenwerking met eventuele andere partijen



Pleidooi voor proefbehandeling

Het in kaart brengen van alle complicerende factoren tijdens de 
diagnostische fase is meestal onmogelijk.
De beschikbare tijd voor diagnostiek is hiervoor niet toereikend.
Bovendien worden deze factoren vaak pas tijdens de behandelfase 
duidelijk(er).
Daarom pleit ik voor een (standaard) proefbehandeling, die als het ware 
fungeert als een verlenging van de diagnostiek. Hierin wordt de 
behandelbaarheid geëvalueerd.



Pleidooi voor behandelpauze

Sommige belemmerende factoren vanuit de omgeving treden pas op als de 
behandeling al halverwege is. 
Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, overlijden, trauma…
Maar ook behandelmoeheid e.d.
Niet alle gemeenten zijn zo flexibel dat ze een (lange) behandelpauze 
toestaan.
Daarom pleit ik ervoor de mogelijkheid in te bouwen om een pauze in te 
lassen als dat nodig is.
Dit zal de effectiviteit ten goede komen.



Conclusies m.b.t. de behandeling

• werk taakgericht aan lezen en spelling;
• onderzoekende houding tijdens de behandeling;
• niet alleen didactische, maar ook therapeutische kwaliteiten nodig; 
• logisch nadenken en pragmatische oplossingen bedenken voor 

belemmeringen;
• gebruik maken van positieve factoren;
• multidisciplinair team: regelmatig overleggen;
• regelmatig checken bij het kind en de ouders wat zij nodig hebben;
• indien nodig je doelen en zorgplan bijstellen tijdens de behandeling.



School?

Bijstellen 
plan?

Contact 
andere 

professionals?

Diagnose?

Hulp-
middelen?

Thuis?

Wat nu?

De dans van de behandelaar

© S. Karman



Tot slot nog een keer de vragen:

• Poll 3:
A. Ik zie weinig kinderen met comorbiditeit / bijkomende 

problemen
B. Ca. 50-50%
C. Ik zie veel kinderen met comorbiditeit / bijkomende 

problemen



• Poll 4:
A. Ik zie het werken met Protocol 3.0 met vertrouwen tegemoet 

(wat betreft comorbiditeit)
B. Ik vind het spannend omdat ik (nog) niet genoeg weet over 

comorbiditeit



www.nkd.nl

Dank voor uw aandacht



Vragen?


