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Een van de dingen die uitgeverij Abimo sterk maakt, is haar kunst en kundigheid om mensen die inhoud 
willen brengen voor kinderen te koppelen aan een jeugdschrijver. Op deze manier brengt ze wetenschap-
pelijk juiste informatie op een prettige en zeer toegankelijke manier in het bereik van jeugdige lezers. De 
Dyslexie Survivalgids is daar een mooi voorbeeld van. Alleen al daardoor is dit boekje, ondanks een aantal 
bedenkingen die ik hierna formuleer, een aanrader.

In de inleiding leggen de auteurs uit hoe het kind dit boekje kan gebruiken. Om dan meteen in het eerste 
hoofdstuk haarfijn en duidelijk uit te leggen wat dyslexie is. Thema’s zoals, het voorkomen, de verklaring 
van dyslexie, de rol van de erfelijkheid en de kenmerken van dyslexie op verschillende leeftijden passeren 
de revue. De gegeven informatie is wetenschappelijk correct onderbouwd.

Het tweede hoofdstuk beschrijft de mogelijke emotionele gevolgen van dyslexie. Dit is geen theoretische 
lijst maar een zeer concrete beschrijving van aspecten zoals het zich anders voelen, demotivatie, het verlies 
van zelfvertrouwen en faalangst. Een sterk hoofdstuk!

In het derde hoofdstuk schetsen de auteurs een deeltje van het hulpverleningsproces. Ik schrijf bewust 
“een deeltje”, omdat de rol die het CLB in het verwijzingsproces speelt, helemaal niet aan bod komt. In de 
praktijk is het in de goede traditie van zorgoverleg tussen school en CLB op de basisschool zo dat het team 
pas na uitgebreid overleg en verantwoorde diagnostiek door het CLB besluit tot doorverwijzing naar een 
logopedist. In het licht van de diagnostische protocollen voor de CLB’s die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld 
en binnenkort in werking treden, wekt dit hoofdstukje een verkeerde en te oppervlakkige indruk: school en 
CLB verwijzen kinderen nooit na het afnemen van “een onderzoekje”. Daarenboven doet het ook afbreuk 
aan de deskundigheid van de leerkrachten en de remediërende kracht van de basisscholen. Als een kind 
met dyslexie beter leert lezen en schrijven is het niet dankzij de logopedist, maar mede door het toedoen 
van de logopedist. 

Het vierde hoofdstuk “School” probeert het kind te overtuigen om open te zijn over zijn dyslexie. Het legt 
heel kort uit wat sticordimaatregelen zijn en welke vorm ze kunnen aannemen. Het geeft een mooi 
overzicht van concrete maatregelen. Ook de praktische “Tips voor jezelf” zijn zeer goed. In dit hoofdstuk 
komen ook de softwarepakketten Sprint en Kurzweil heel summier aan bod. Helaas is de beschrijving van 
deze softwarepakketten niet gelijkwaardig. Je bespeurt doorheen de beschrijving de voorkeur van de 
logopediste. Dit had objectiever gekund. Daarenboven doet de beschrijving onrecht aan beide pakketten.

Het vijfde hoofdstuk over bekende personen met dyslexie is stilaan een klassieker in dergelijke boekjes. Het 
toont de kinderen met dyslexie meer dan terecht aan dat zij ook veel kunnen bereiken. 

De auteurs vullen het vijfde hoofdstuk aan met het verhaal van een kind en het verhaal van een ouder. Ook 
hierin negeren de auteurs de rol van het CLB volkomen. In de praktijk is het zelden zo dat een leerkracht 
een kind rechtstreeks naar de logopedist verwijst. 
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In het achtste hoofdstuk geven de auteurs een lijst met nuttige websites. Ook hier ontbreekt elke ver-
wijzing naar de deskundigheid van het CLB in verband met dyslexie. Dit is uitermate jammer, zeker omdat 
in dit lijstje enkel de website van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten voorkomt. Bij een eventuele 
herdruk van dit boekje is het wenselijk dat de auteurs het hulpverleningsproces juister en onpartijdiger in 
beeld brengen. Dan kan dit een boekje zijn met een heel grote meerwaarde.
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