
Over dyslexieWat wij doen op het 
gebied van dyslexie

Voorlichting
Op onze website vind je informatie over dyslexie en 
hoe je hiermee omgaat. Daarnaast organiseren wij 
regelmatig informatiebijeenkomsten. Kijk hiervoor in 
onze agenda op de website.

Haal meer uit je dyslexie
Vijf keer per jaar is er op zaterdagmiddag een 
bijeenkomst voor en door mensen met dyslexie in 
Utrecht. Een feest van (h)erkenning. Kijk voor meer 
informatie op: www.impulsenwoortblind.nl/over-ons/
ervaringen-delen/haal-meer-uit-je-dyslexie/

Contactpersonen dyslexie
Onze (ervaringsdeskundige) contactpersonen 
dyslexie helpen je met al je vragen. Je vindt hen op 
onze website:www.impulsenwoortblind.nl/dyslexie/
contactpersonen-en-clientondersteuners-dyslexie/

Dysleuk: dyslexie positief benaderen
Dysleuk wil de positieve kanten van dyslexie  
op de kaart zetten. Volg ons via Facebook:  
https://www.facebook.com/Dysleuk/

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 
neurodiversiteit 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



Over dyslexie
Dyslexie is meer dan moeite met lezen en schrijven. 
Wist je dat 5-10% van de bevolking dyslexie heeft? 

Voor werkgevers
Een werknemer met dyslexie? Dat lijkt lastig, maar 
mensen met dyslexie hebben andere kwaliteiten. 
Geef die de ruimte en stimuleer de talenten. Weet 
wie welke talenten heeft en koppel mensen slim aan 
elkaar. Zo creëer je sterke teams, minder verzuim en 
betere prestaties. Meer weten over dyslexie en hoe je 
er als werkgever mee kunt omgaan? Ga naar Impuls & 
Woortblind.

In het onderwijs
Dyslexie is een vorm van neurodiversiteit. Dat hoeft 
geen problemen te geven in de klas. Alles draait om 
de juiste hulp, (h)erkenning en waardering. Niet 
iedereen met dyslexie is hetzelfde, dus waarom de 
aanpak wel? Dat helpt de leerling niet, maar jou als 
leerkracht ook niet. Weten wat een goede aanpak is? 
Ga naar Impuls & Woortblind.

Dyslexie is geen handicap
Dyslexie is geen handicap, maar een vorm van 
neurodiversiteit. Met bijbehorende sterke en minder 
sterke kanten. 

Dyslexie is niet alleen maar negatief. Ontdek en 
stimuleer je positieve kanten! Leer hoe het bij jou 
werkt. Sluit er vrede mee en word er beter in.  
En bedenk: er zijn meer mensen zoals jij. 

Strategieën
Dyslexie gaat vaak samen met dyscalculie, AD(H)D of 
autisme. In de praktijk lopen mensen met deze vormen 
van neurodiversiteit vaker tegen dingen aan zoals:

•   Moeite met structuur aanbrengen in geschreven  
en gesproken tekst;

•  Moeite met het verwoorden van wat je weet;      
•  Tijdsduur moeilijk kunnen inschatten;       
•  Over je grenzen gaan;
•   Negatief zelfbeeld doordat er meer in zit dan  

eruit komt.

Er zijn strategieën die jou kunnen helpen, zodat je 
minder een buitenspel-gevoel hebt. Weten hoe jij het 
beste uit jezelf haalt? Ga naar Impuls & Woortblind.

Wel of niet laten testen?
Soms kan het zinvol zijn om te weten of je echt  
dyslexie hebt. Bijvoorbeeld omdat een dyslexie-
verklaring je toegang geeft tot ondersteuning. 

Bij vermoedens van dyslexie kan een diagnostisch 
onderzoek gedaan worden bij een BIG geregistreerde 
psycholoog of orthopedagoog. Zo’n onderzoek kost  
rond de € 1200,-. Dit is afhankelijk van welke 
bijkomende problemen verder onderzocht worden. 
Vergoeding is vanaf 18 jaar helaas zelden mogelijk.

Je kunt ook zónder een diagnose kiezen voor  
(ervarings)deskundige begeleiding voor dingen waar  
jij tegenaan loopt.

Meer weten? 
www.impulsenwoortblind.nl/hoe-vind-ik-een- 
goed-instituut/

Bekijk het online


