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Dit is een ander boek over dyslexie. Voor het eerst beschrijft het
dyslexie in al haar aspecten: de theoretische achtergronden, de
zwakke en de sterke kanten, de belangrijke rol van het onderwijs
en de invloed van dyslexie in de levensloop.
 
Na meer dan 20 jaar wetenschappelijk onderzoek concludeert Rod
Nicolson dat dyslexie als een talentdiversiteit moet worden
gezien. De Nederlandse vertalers-bewerkers volgen hem daarin.
Tot nu toe focust de wetenschap alleen op de zwakke kanten en
worden sterke kanten hoogstens gezien als ‘compensatie’. Maar
dit boek verklaart beide kanten van dyslexie, niet alleen op
gedragsniveau (het lezen en schrijven), maar ook op het niveau
van de cognitie (zoals geheugen en aandacht), de werking van de
hersenen en het genetisch niveau. 
 
Onderzoek naar de talenten van dyslexie leidt tot 10 sterke
kanten die kenmerkend zijn voor succesvolle dyslectische
volwassenen. Het boek bekijkt dyslexie vanuit alle vakgebieden en
betrokken partijen: de wetenschap, de professionals, onderwijs en
niet te vergeten de ervaringsdeskundigen zelf.
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Op deze manier ontstaat een totaalplaatje van dyslexie. Dat maakt dit boek uniek. 


