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Alles wat je moet weten over leerproblemen en 
leerstoornissen. Wat is dyslexie, dysorthografie en 
dyscalculie. Geen paniek - wij weten er raad mee.

Heeft mijn 
kintd een 
leesrtoornis 
leerstoornis?



LEERPROBLEMEN 
Wanneer een kind schoolse 
problemen vertoont, kunnen daar 
verschillende redenen voor zijn. 
Het kind is lange tijd ziek geweest, 
er waren problemen thuis, reken-
oefeningen zijn niet leuk, lezen 
is saai, of het kind heeft de uitleg 
van de juf of meester gewoon 
niet begrepen. 

De eerste hulp wordt normaal 
geboden op school en thuis. 
Wanneer deze extra begeleiding 
niet voldoende succes heeft, is 
het mogelijk om een logopedist 
te contacteren. 

Logopedie is niet hetzelfde als 
bijles. Door middel van een 
logopedisch onderzoek worden 
de sterktes en zwaktes van het 
kind in kaart gebracht. Tijdens de 
logopedische therapie keren we 
terug naar het niveau waar het kind 
de draad verloren was. Van daaruit 
wordt de kennis weer verder 
opgebouwd totdat het kind het 
niveau van de klasgenoten opnieuw 
bereikt heeft. 

NIETS GEHOORD? schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.gehoordinboechout.be

EEN LEERSTOORNIS… WAT NU!? 
Leerstoornissen komen voor bij ongeveer 5% van de bevolking. We weten ook dat 
ze erfelijk zijn. Een leerstoornis is geen tijdelijk probleem, maar een aandoening die 
voor altijd blijft. Een diagnose is daarom belangrijk om in de toekomst maatregelen 
te kunnen treffen zodat ook personen met een leerstoornis hogere studies kunnen 
aanvatten en een fijne job vinden. Die maatregelen kunnen voor ieder kind anders zijn 
en worden in samenspraak met de school vastgelegd.
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Het leerprobleem – of de 
leerachterstand – is dan succesvol 
verholpen.

LEERSTOORNISSEN 
Helaas blijven sommige kinderen 
met schoolse problemen kampen, 
ondanks intensieve logopedische 
therapie, extra begeleiding op 
school en thuis. Er is dan mogelijk 
sprake van een leerstoornis. 

Om de diagnose leerstoornis te 
kunnen stellen, moet een kind aan 
drie criteria voldoen:

1  er is een duidelijke achterstand 
op het gebied van lezen, 
schrijven en/of rekenen

2  er is geen vooruitgang, ondanks 
een periode van intensieve 
taakgerichte hulp

3  de moeilijkheden kunnen niet 
verklaard worden door andere 
factoren, zoals intelligentie- of 
aandachtsproblemen

Wanneer de leerstoornis 
betrekking heeft op het lezen 
en/of spellen, dan spreekt men 
van dyslexie. Soms worden de 
termen dyslexie en dysorthografie 
gebruikt om het onderscheid 
tussen een leesstoornis en een 
spellingsstoornis aan te geven. 

Wanneer de leerstoornis 
betrekking heeft op het rekenen, 
dan spreekt men van dyscalculie. 
Een combinatie kan natuurlijk ook 
voorkomen. 

Hoor je het in Keulen donderen? 
Wij helpen je graag op weg.

DYS.LEXIE {disleksie} v

Een hartnekig probeelm met hut 
aanleeren ennet akkuraad ennof 
flot toepase van hut leezun enov 
spelen op woort nivoo.

Een hartnekig probeelm met hut 
aanleeren ennet akkuraad ennof 
flot toepase van hut leezun enov 
spelen op woort nivoo.

Een hartnekig probeelm met hut 
aanleeren ennet akkuraad ennof 
flot toepase van hut leezun enov 
spelen op woort nivoo.



NIETS GEHOORD? schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.gehoordinboechout.be

WAT IS HET RIZIV?
Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) speelt een sleutelrol 
in de sociale zekerheid. Het Instituut is een overheidsinstantie die een draaischijf 
vormt in de gezondheidszorg en die ook een belangrijke opdracht vervult voor 
arbeidsongeschikten en invaliden.

HERVAL
Vanaf 6 maanden tot maximaal 
2 jaar na de 2 jaar durende 
ononderbroken periode van 
terugbetaling, kunnen hervalsessies 
worden terugbetaald, op 
voorwaarde dat de container van 
140 sessies niet was opgebruikt. 

Het opnemen van hervalbehande-
lingen kan maximaal 1 jaar duren. 
Het aantal sessies herval bedraagt 
maximum 42.

Hoor je het in Keulen donderen? 
Wij helpen je graag op weg.

TERUGBETALING 
LEERSTOORNISSEN
De kosten kunnen mogelijks 
terugbetaald worden door het 
RIZIV. In dat geval worden 75% 
van de kosten terugbetaald. 
Voorwaarden:

•  minstens 6 maand onderwijs tot 
ten volle 14 jaar

•  2 scores ≤ percentiel 16 of ≤ 
minstens één standaardafwijking

•  maximum 2 jaar, en 1 jaar per 
voorschrift

•  140 sessies  
(30 minuten - eventueel 60 minuten bij 

kinderen > 10 jaar) 

Indien niet aan deze 
voorwaarden wordt voldaan is 
een terugbetaling via het RIZIV 
niet mogelijk. 

Je ziekenfonds komt dan 
mogelijks tegemoet in de kosten. 
Hoeveel dit is, is afhankelijk van je 
ziekenfonds.
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WAT IS RIZIV TUSSENKOMST?
Als u naar de dokter of tandarts gaat of een beroep doet op een kinesitherapeut, een 
verpleegkundige of een logopedist, verleent uw ziekenfonds een tegemoetkoming in 
de kosten die u, volledig of gedeeltelijk, moet betalen.

 
voorschrift huisarts voor 
logopedisch bilan

 
afname logopedisch bilan 
door logopedist

 
bespreking resultaten

 
voorschrift arts-specialist 
logopedische therapie

 
bezorging van alle documenten 
aan ziekenfonds
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Schransstraat 24, 2530 Boechout  ∞ 03 297 00 63  ∞ enkel op afspraak
www.gehoordinboechout.be ∞  info@gehoordinboechout.be

NIETS GEHOORD?
Schrijf je in op onze nieuwsbrieven of volg ons via sociale media kanalen.

  


