
tekst:
KARIN DE JAGER

Onlangs zag ik op YouTube een film van ruim  
30 minuten, die indruk maakte. Door de manier  
waarop duidelijk wordt gemaakt hoe velen van ons 
dyslecten verschillen van mensen zonder dyslexie,  
in de manier van denken. Heel herkenbaar. 
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   et lijkt of de makers écht begrijpen  
   waar onze talenten kunnen liggen en  
   hoe onze hersenen net even anders 
   met informatie omgaan dan die van  
   mensen zonder dyslexie. Waarschijn 
   lijk herkennen veel ADHD’ers zich  
   hier ook in. Bijna de helft van de 
mensen met ADHD heeft immers ook dyslexie of in 
elk geval trekken hiervan.

MIND
In de film, getiteld Neurodiversity 
Dyslexia in the High Tech Workforce*, 
bespreekt neuro-we-
tenschapper Brock Eide, 
oprichter van Dyslexic 
Advantage, de resul-
taten van een enquête 
waarin de talenten 
gebonden aan dyslexie 
worden verkend. Meer 
dan tweeduizend men-
sen hebben deelgeno-
men aan deze uitge-
breide enquête, gericht 
op het verkennen van mogelijkheden ge-
groepeerd onder vier "MIND" categorieën. 
MIND is een acroniem gemaakt door 
onderzoekers Brock en Fernette Eide voor 
verschillende soorten mentale cognitieve 
vaardigheden.  

Het staat voor: Material, Interconnected,  
Narrative en Dynamic. Vertaald: materiaal, met 
elkaar verbonden, verhalende en dynamische  
manier van redeneren.

De film maakt overtuigend én visueel duidelijk waar 
kwaliteiten liggen van mensen met dyslexie. Meteen 
toepasbaar voor iedereen die zelf dyslexie heeft of 
voor mensen die met dyslecten (samen) werken. 

Vooral ook werkgevers en hulpver-
leners. Het maakt immers duidelijk 
welke hiaten van de niet-dyslect wij 
kunnen opvullen en hoe wij bruikbaar 

kunnen zijn in onderne-
mingen, en in bepaalde 
functies.

Stimulans
Nu hebben we het bij 
(voorheen) vereniging 
Woortblind wel vaker 
gehad over de kwalitei-
ten die vaak samen gaan 
met dyslexie.  
Alleen lijkt dit door ons 

ervaringsdeskundigen moeilijk hard te 
maken, door wetenschappers moeilijk 
te onderzoeken en door mensen zon-
der dyslexie lastig te begrijpen.  
Maar hier dus een presentatie, met 
duidelijke stellingen en verhelderende 

H

Dyslexie in beeld
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Wat is er nog meer?
Waarom gaat het toch altijd weer 
over medicijnen, vroegen enkele 
leden zich tijdens de ledenraadple-
ging af. Van de volwassenen met de 
diagnose AD(H)D die geen medi-
cijnen gebruiken, doet een aantal 
dat omdat ze veel baat hebben bij 
andere 'interventies'.  Zo zag onder-
getekende haar concentratievermo-
gen, rust en zelfinzicht fors toene-
men nadat zij, vier jaar geleden, drie 
jaar voor haar diagnose ADD, met 
ZEN-meditatie begon. 

Om meer zicht te krijgen op het 
aanbod aan en de ervaringen met 
niet-medicinale behandelingen van 
AD(H)D-symptomen, richt Impuls & 
Woortblind een werkgroep op.  
Om te beginnen willen we vanuit 
die werkgroep inventariseren wat er  
allemaal aangeboden wordt.  

hebben. Overigens deed voorzitter 
Rob Pereira al een inventariserend 
onderzoek onder onze leden naar 
ervaringen met cannabisolie (CBD-
olie), dat steeds meer verkocht 
wordt als homeopathisch alterna-
tief voor medicatie bij AD(H)D (en 
meer). 

Heb je zelf ervaringen met therapie-
en, producten, diensten, voedings-
middelen of andere hulpbronnen die 
AD(H)D-symptomen verminderen? 
Breng ons op de hoogte van je 
ervaringen! Zou je zelf onderzoek 
willen doen, bestaand onderzoek 
willen inventariseren of mogelijk 
geïnteresseerde onderzoekers willen 
benaderen?  033 247 34 84 of 
info@impulsenwoortblind.nl  

Anke Welten, werkgroep ‘Meer dan 
medicijnen alleen’

Die inventarisatie, inclusief wat 
we ontdekken aan bewijs voor de 
werking ervan en de ervaringen 
ermee, laten we in kaart brengen in 
een 'producten- en dienstenmatrix' 
zoals studenten van de Hogeschool 
Nijmegen en Arnhem die binnen-
kort presenteren voor producten en 
diensten voor mensen met dyslexie 
en/of dyscalculie.  
Hogeschoolhoofddocent Joost de 
Beer, begeleider van deze studenten, 
heeft toegezegd ook een vergelijk-
bare inventarisatie van producten 
en diensten voor volwassen met 
AD(H)D te willen begeleiden.

Daarnaast willen we eigen onder-
zoek doen naar de effecten van een 
aantal specifieke producten, dien-
sten en andere 'hulpbronnen' waar 
Impuls & Woortblind-leden met 
AD(H)D zelf veel baat bij zeggen te 

*Je vind de film op onze pagina www.impulsenwoortblind.nl/dyslexie/dyslexie-links 
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Material Reasoning

M
I
N
D The ability to reason about the position, form 

and movement of bodies in three-dimensional space

Anke Welten



N7: When I recall my past, I don't just remember "naked facts" (about "who, what, 

when, where, why, etc....") but I "reconstruct" my old experiences in my mind in such 

vivid detail that it's almost like I'm experiencing them again

uitleg, die veel van ons denken 
verlevendigt. Ondersteund door 
bijbehorende grafiekjes die het  
allemaal extra visueel maken.  
Het is voor mij nu veel tastbaarder 
en makkelijker te onthouden.

Hopelijk kan dit onderzoek een 
stimulans zijn voor andere weten-
schappers om meer onderzoek te 
doen. Zodat kwaliteiten die vaak 
gepaard lijken te gaan met dyslexie 
steeds beter begrepen en geaccep-
teerd worden. 

Er is een enquête gehouden onder 
dyslecten en niet dyslecten over 
een aantal stellingen. Het resultaat 
wordt in de genoemde film per stel-
ling besproken.  
De vraag was steeds hoe sterk je 
je herkent in de stelling. Van elke 
vraag zijn de antwoorden verwerkt 
in twee grafieken:  
links de herkenning van dyslecten 
en rechts die van niet-dyslecten.  
Ingedeeld in 5 kolommen (sterk 
mee eens, mee eens, een beetje mee 
eens, niet mee eens, sterk niet mee 
eens).  
Hieronder volgen vier voorbeelden 
uit de film die mij aanspraken, elk 
behorend bij één van de vier MIND-
vaardigheden.
Je ziet in de film de grafieken van 
de antwoorden en Dr. Eide licht die 
toe. Om de besproken stelling met 
de grafiek gemakkelijk in de film 
terug te zoeken heb ik de tijdcode 
erbij gezet.

1. Materiaal

kanten bekijken.’ (tijdcode: 
10.02)

Je ziet hier duidelijk het verschil 
tussen mensen met en zonder 
dyslexie. 
Van de dyslecten herkent 70% 
zich hierin, ruim 60% van de 
niet-dyslecten herkent dit juist 
niet. 

2. Interconnected  
reasoning

ken aan de details’ (tijdcode: 13.01)

Ruim 80% van de dyslecten 
herkent zich hierin, tegenover 
slechts 40% van de niet-dyslec-
ten. Net als de vorige vaardigheid 
heel handig, in bepaalde (werk)
situaties!  
‘Neem je voordeel, werkgevers’  
zegt de onderzoeker dan ook. 

3. ‘Narrative reasoning’

niet gewoon naakte feiten 

mijn oude ervaringen in mijn 

 
(tijdcode: 15.35)

M2: When I form 3D spatial images in my mind, and I can manipulate 

them at will, and view them from all angles.

• Answered: 952    Skipped: 8
• Answwwwwwwwwwwwwweredereerederererereereeerereree : 95: 9522 SkiSkippedpped: 8: 8
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I3: I am better at understanding the big picture than thinking about details.
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Ook hierin herkent 85% van de mensen met  
dyslexie zich, tegenover iets minder dan de helft 
van de niet-dyslecten.
Ik herken dit zelf heel goed. Het is zelfs nódig  
mij de situatie weer voor te stellen om dingen te 
herinneren; zonder dit gaat het niet. Via alleen  
losse feiten, zonder betekenis of emotie, kom ik  
niet bij mijn herinnering. En waarschijnlijk dus 
velen met mij. 

Als iemand op je werk aankomt met een los feit dat 
jij zo 1,2,3 niet kan plaatsen, ben je dus niet dom, 
zoals anderen je vaak terug geven, maar heb je 
gewoon even een voorbeeld of visuele voorstelling 
nodig en dan weet je alles weer! Tot in detail, vaak 
completer dan vele anderen.

Dit betekent: de mogelijkheid om via het hercombi-
neren van stukjes (persoonlijke) ervaringen uit het 
verleden de toekomst te voorspellen.

 (tijdcode: 20.36)

Van de dyslecten is 43% het hier sterk mee eens,  
bij de niet dyslecten slechts 7%. 
Dyslecten zijn dus soms goed in het doen van 
voorspellingen. Verklaring hiervoor is volgens Eide 
dat het brein van mensen met dyslexie meer werkt 
via inzicht, intuïtie en associaties, met mogelijk een 
’eureka’ moment als gevolg.
Om tot deze inzichten te komen heb je tijd nodig 
om te dagdromen, je gedachten de vrije loop te 
laten. Dat is dus geen verspilde tijd!

De film
Je vind de film op onze pagina www.impuls- 
enwoortblind.nl/dyslexie/dyslexie-links 

De film is in het Amerikaans, maar is helemaal  
ondertiteld (ook in het Amerikaans). 
 
Wil je de ondertiteling aanzetten, klik dan op  
het meest linkse tekentje (met 2 lijntjes) aan de 
rechterkant onderin op de video.  
Deze tekst kun je ook in het Nederlands zetten,  
via het tekentje daarnaast (instellingen).  
Klik hierop, daar vind je ‘ondertiteling’, en  
daarop geklikt vind je ‘automatisch vertalen’.  
Daar kun je Nederlands selecteren.  
Niet echt goed Nederlands, maar het kan wel  
een stuk helpen. Je kunt via instellingen ook de 
snelheid aanpassen. 
Op 0,5 hoor je nog net 
wat hij zegt, en blijft 
de tekst veel langer 
staan.
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D17: I am good at mentally simulating (or imagining) how a complex system or process will work, and how changes in conditions and components will affect their outcomes.
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