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In een notendop

Wat?
Dit boek van 68 pagina’s beschrijft, vanuit een rechtstreekse bevraging, hoe artsen die
zelf dyslexie hebben met deze handicap omgaan in hun werksituatie en welke hun
ervaringen waren in hun studietijd. Deze bevraging, aangevuld met literatuurstudie, leidt
tot interessante inzichten, waarin vooral heel duidelijk wordt dat dyslexie niet alleen als
beperking hoeft te worden gezien. Dyslectici verwerken informatie op een andere wijze
dan gebruikelijk, en dat blijkt niet noodzakelijk slechter te zijn. In de beroepssituatie van
een arts kan dat vaak zelfs een voordeel zijn. Je kunt dus een deskundige arts worden
als je dyslexie hebt. Toch moeten studenten in de opleiding vaak opboksen tegen
vooroordelen en niet-aangepaste onderwijsmethodes en evaluatiewijzen. De
ondervraagde artsen koppelden aan hun negatieve ervaringen nuttige tips, die door de
auteurs klaar en duidelijk worden weergegeven.

Wie?
Nel Hofmeester is werkzaam bij Helpdesk Dyslexie van de Hogeschool Rotterdam en
maakt deel uit van de werkgroep 'Studeren met een functiebeperking'. Ze schreef al
eerder een baanbrekend werk over dyslexie in het hoger onderwijs: Studeren met
dyslexie (2001), Garant Uitgevers.
Louke Flieringa kwam als geneeskundestudente met Nel in contact vanuit haar dyslexieproblematiek.
Hun onderzoek, dat aan dit boek voorafging, kwam tot stand met een subsidie van het
Nederlandse ‘Plan van aanpak terugdringing belemmeringen in het Hoger Onderwijs voor
studenten met een functiebeperking”.

Voor wie?
Het lezen van dit boek is niet alleen een opsteker voor de dyslectische studenten zelf.
Docenten, zowel van secundair als van hoger onderwijs, krijgen hierdoor een beter
inzicht in de moeilijkheden van studenten met dyslexie en maken ook kennis met enkele
typische andere wijzen van informatieverwerking, zoals het overzichtsdenken en het
logische systeemdenken. De docenten leren hieruit dat deze studenten het waard zijn om
te investeren in hun sterke kanten, zoals daar zijn: hun visuele instelling en hun
praktijkgerichte aanleg. Ze krijgen hierbij zeer concrete tips aangereikt.
Ook voor ouders en leerkrachten en zorgbegeleiders van het basisonderwijs is dit boek
de moeite waard. Al was het maar omwille van de positieve ingesteldheid die hieruit
spreekt.
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Aanrader?

Vast en zeker. In het voorwoord van het boek vond ik volgende treffende anekdote:
Een vijfdejaarsstudent geneeskunde kreeg als antwoord op zijn vraag om het
schriftelijke examen te vervangen door een mondelinge proef: “ De
examencommissie heeft op dit moment het beleid studenten met dyslexie te
weren uit de studie, omdat ze niet verwachten dat deze studenten volwaardige
artsen kunnen worden.”
We schrijven 2005, nog niet zo lang geleden. Dit onderzoek kwam dus op tijd.
De titel van het boek blijkt een schot in de roos. Toen ik enkele volwassenen met
dyslexie dit boekje toonde, zag ik hun geïnteresseerde blik. Langer dan gewoonlijk
bladerden ze in het boek, en bleven ze hangen in de verschillende citaten. Ook toen ze
uit dit boekje citaten voorlazen, en deze commentarieerden met persoonlijk geladen
bedenkingen, kwam hun betrokkenheid duidelijk tot uiting.
Wie verder leest, wordt beslist niet bedrogen in zijn verwachtingen. De vlotte stijl en de
concrete voorbeelden maken dit boek - ook voor niet-dyslectici! - prettig leesbaar.
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Uit de inhoud:
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Literatuuronderzoek rond dyslexie en volwassenen, studeren met dyslexie en
geneeskunde met dyslexie
Onderzoeksaanpak enquête medici met dyslexie
Onderzoeksgegevens rond verloop van de studie, de toetsproblematiek,
problemen en oplossingen in de beroepssituatie en sterke kanten van dyslexie
Aanbevelingen: Tips voor studenten en voor universiteiten
Conclusies
Literatuur, nuttige adressen en websites en bijlagen
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