
Dyscalculie bij 
volwassenen

Wat wij doen op het 
 gebied van dyscalculie  
bij volwassenen

Voorlichting
Op onze website vind je informatie over dyscalculie bij 
volwassenen. Daarnaast organiseren wij regelmatig 
informatiebijeenkomsten.

Contactpersonen dyscalculie
Wij hebben contact met professionals op het gebied  
van dyscalculie én ervaringsdeskundigen. 
Onze contactpersonen op het gebied van dyscalculie 
vind je op onze website: www.impulsenwoortblind.nl/
onze-vrijwillige-contactpersonen/

Arbeidsparticipatietool Dyscalculie

Impuls & Woortblind heeft meegewerkt aan een prak-
tische online tool over werken met dyscalculie.
Bekijk vooral de 5 Minuten-infoblokjes via  
www.arbeidsparticipatietool.nl

Impuls & Woortblind:  
voor mensen met AD(H)D,  
dyslexie en dyscalculie 

Impuls & Woortblind is een vereniging van en voor mensen 
met bijzondere breinen. Ons uitgangspunt is dat neurodiver-
siteit de norm moet zijn. De samenleving heeft juist baat bij 
het feit dat ieder mens een uniek brein heeft met zijn eigen 
manier van informatieverwerking. 

We zetten ons in voor mensen met bijzondere breinen.  
Wij maken ons hard voor het zien van jou als persoon mét al 
je kwaliteiten. En we steunen je als jouw omgeving dit inzicht 
nog onvoldoende heeft. 

Doe mee en steun ons!
Voor € 37,50 per jaar steun je ons werk 
op het gebied van informatie - 
verstrekking, onderling 
contact en belangenbehartiging.

Aanmelden 
als lid kan via
www.impulsenwoortblind.nl 
of bel: 033 247 34 84
             

voor 
€ 37,50 

per jaar

Arbeidsparticipatietool



Wel of niet laten testen?
Om dyscalculie vast te stellen bij volwassenen, is 
een uitgebreider onderzoek nodig naar vooral de 
cognitieve mogelijkheden en leerbaarheid. 

Bij vermoedens van dyscalculie kan bijvoorbeeld 
een diagnostisch onderzoek gedaan worden 
bij een hulpverlener die aangesloten is bij het 
Kwaliteitsinstituut Dyscalculie. 

Een diagnostisch onderzoek kost rond de € 1200,-.  
Dit is afhankelijk van welke bijkomende problemen 
verder onderzocht worden. Vergoeding is helaas 
zelden mogelijk.

Meer weten?  
www.impulsenwoortblind.nl/heb-ik-dyscalculie/

Wat is dyscalculie?
Van dyscalculie is sprake als ernstige rekenproble-
men, ondanks langdurige deskundige begeleiding 
en zorgvuldige afstemming, hardnekkig blijken en 
onveranderd blijven bestaan.

Drie criteria
Bij het vaststellen van dyscalculie  gelden drie criteria:

•  Significante achterstand – er is sprake van een 
ernstige achterstand op één of meer rekendomeinen. 
Dit wordt vastgesteld met gevalideerde rekentoetsen;

•  Didactische resistentie – ook na gespecialiseerde 
hulp blijft de achterstand bestaan;

•  Niet uit andere factoren te verklaren –  
de problemen met het rekenen zijn niet te verklaren  
uit voorafgaand onderwijs, intelligentie of een  
ander probleem.

Comorbiditeit
Dyscalculie gaat vaak samen met dyslexie, AD(H)D 
of autisme. Algemene kenmerken bij al deze brein-
varianten zijn:

•  Moeite met structuur, organisatie en planning;      
•  Tijdsduur moeilijk kunnen inschatten;        
•  Over je grenzen gaan;
•   Negatief zelfbeeld doordat er meer in zit  

dan eruit komt.

Onbekend
Zo’n 3 procent van de volwassenen 
heeft dyscalculie. Net zoveel als 
 dyslexie. Maar er is nog zo weinig 
over bekend. Daar willen wij 
 verandering brengen.

Heb jij dat ook?
•  Fouten maken bij de maten en gewichten in recepten
•  Moeite bij het inschatten van een korting op een product
•  Klokkijken gaat niet ‘als vanzelf’
•  Moeite met het inschatten van tijd
•   Invullen van bankrekeningnummers en andere  

pin- en cijfercodes gaat vaak fout

Was rekenen op de basisschool al een fors probleem? 
Dan kan er sprake zijn van dyscalculie!  

Bekijk het online


