
  et boek begint met een leuk stukje  
  geschiedenis. Wij mensen rekenen nog  
  niet heel lang en daarom is het “reken 
  deel” van onze hersenen nog niet vol- 
  ledig ontwikkeld.  
  Interessant; het betekent dat we dit nog  
  kunnen ontwikkelen. Het daaropvol-
gende deel over diagnostiek is erg theoretisch. Daar 
moet je je even doorheen worstelen. 

Van Luit schrijft duidelijk, met veel voorbeelden uit 
de praktijk die inzicht geven in wat er gebeurt met 
iemand die dyscalculie heeft. Dit geeft absoluut 
herkenning bij ouders en leerkrachten. Ook be-
spreekt Van Luit de duidelijke overlap met dyslexie 
en AD(H)D. In mijn praktijk zie ik deze overlap ook 
vaak. Prettig om dat bevestigd te zien in het boek.

Verfrissend is dat het boek niet alleen over kinderen 
gaat,  
maar ook over volwassenen. Ik zie in mijn praktijk 
in verhouding veel volwassenen met dyscalculie.  
Zij hebben allemaal te maken met faalangst. Het is 
dan belangrijk om eerst aan de faalangst te werken 
voordat je verder gaat met de behandeling van de 
dyscalculie.  
Bijna iedereen met dyscalculie heeft ook moeite 
met de tijd, maanden en plannen. In verschillende 

H
hoofdstukken worden dit 
soort problemen bij (jong) 
volwassenen goed beschre-
ven.
Naast de broodnodige kennis 
over dyscalculie biedt Van 
Luit ook concrete voorbeel-
den om rekenstof op een 
andere manier aan te bieden. 
Als je bij een kind in een 
vroeg stadium de rekenpro-
blemen ontdekt, kun je door 
de stof anders aan te bieden 
veel winst boeken, stelt hij. 
Het kind ontwikkelt dan geen faalangst en kan zich 
ontspannen op het rekenen storten.

Voor de hulpverlener en leerkracht is dit een prak-
tisch en theoretisch handboek. Een boek dat niet 
mag ontbreken in de boekenkast van iedereen die 
beroepsmatig met dyscalculie te maken heeft. Ook 
een aanrader voor ouders die vermoeden dat hun 
kind een rekenprobleem heeft.
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Toen ik het boek van Prof. Dr. Hans van Luit in handen 
kreeg werd ik blij. Ik hoopte de mensen met dyscalculie 
uit mijn praktijk te herkennen en dat was ook zo. Plus 
nog veel meer.

tekst:
jeannet uiterwijk-booij
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