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   ij mij ging school  
   niet vanzelf. Met  
   de nodige disci-  
   pline studeerde  
   ik af als orthope- 
   dagoog. Ik wilde  
   altijd al kinderen 
met leerproblemen helpen en ont-
dekte gaandeweg hoe je daarmee 
écht het verschil kunt maken.  

Linkerhersenhelft
Vanuit mijn eigen ervaring ontdekte 
ik dat er verschillende leerstijlen 
zijn. En dat mijn leerstijl een combi-
natie is van visueel en gevoelsmatig 
leren. Nú begreep ik hoe het kwam 
dat ik altijd zo hard moest wer-
ken voor school. Mijn manier van 
denken en leren paste niet optimaal 
bij de wijze waarop de leerstof werd 
aangeboden. Dit zie ik ook bij de 
leerlingen die ik begeleid. 
Binnen het Nederlandse onderwijs-

tratie. Het is alsof je een vierkant 
vormpje in een rond gat probeert te 
duwen. Dat gaat niet! 

Praat mét het kind
Wat er nodig is zodat het wel lukt? 

systeem word je als leerling vooral 
aangesproken op het denken en 
leren vanuit de linkerhersenhelft. Je 
moet goed luisteren naar de uitleg 
(auditief). En er wordt in stapjes en 
volgens regels naar het antwoord 
toegewerkt (ratio-
neel, volgordelijk). 
Dit is waar het in 
mijn optiek vaak 
misgaat. De les-
stof wordt op een 
bepaalde manier 
aangeboden en er 
wordt verwacht dat 
elk kind hiermee uit 
de voeten kan. Als 
het niet lukt, moet 
je het nóg maar een 
keer doen. Of krijg 
je te horen dat je 
harder je best moet 
doen. Dit leidt tot 
onzekerheid en frus-

B

Leren vanuit 
taLent 

Dyslexie, dyscalculie en AD(H)D zijn niet het gevolg van  
een stoornis maar van een andere leerstijl. Vanuit deze  
overtuiging begeleidt Karen Dijkstra kinderen en jongeren 
die op school vastlopen. Ze onderzoekt met hen hoe ze beter 
en makkelijker kunnen leren. Vaak is dit een eye-opener voor 
de ouders. Zij ontdekken dat ze, net als hun zoon of dochter, 
anders denken en leren. 

tEKst: KArEN DIJKstrA
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Kijken naar het kind en uitgaan van de mogelijk-
heden en talenten in plaats van tekorten of een 
stoornis. Dit is ook de benadering van de Kernvisie 
methode (zie kader pag. 20), waar ik mee werk en 
die ingezet kan worden bij kinderen, jongeren en 
volwassenen bij wie leren niet vanzelf gaat. Wat 
ook enorm helpt, is mét in plaats van alleen óver 
een kind praten. Dan kom je zoveel te weten. 

Jasper denkt anders
Zo’n anders denkend kind is Jasper (8 jaar). Hij 
heeft concentratieproblemen en automatiseren 
gaat moeizaam. school heeft veel geprobeerd en 
is ‘handelingsverlegen’. Ziet geen andere oplossing 
dan Jasper naar het sBO (speciaal basisonderwijs) 
te sturen. Zijn ouders voelen dat dit niet de juiste 
plek voor hem is, dat hij meer kan dan hij op school 
laat zien. Hoe kan dit? Jasper is een jongen die 
niet begrepen wordt, doordat hij informatie anders 
verwerkt. Zo zegt hij in een rekenles, waarbij de 
leerkracht vraagt ‘hoeveel 6 visjes erbij 7 visjes’ zijn: 
“Een paling…. leeft die in zoet of in zout water?”.  
In het verslag over Jasper staat dat hij ‘weer eens 
niet oplet’. Nee, hij let juist heel goed op! Maar 

tegelijkertijd is Jasper in gedachten al drie stappen 
verder, dankzij zijn associatieve brein. Er gebeurt 
heel veel in zijn hoofd, alleen niet wat de leerkracht 
op dat moment van hem verwacht. Deze manier 
van rekenen werkt gewoon niet goed voor hem. 
“Voor mij is het heel logisch dat Jasper dit zegt, de 
juf snapt hem gewoon niet! Ze kijken alleen naar 
wat er niet lukt, terwijl hij het wel kan”, zucht zijn 
moeder. 

Visuele denkkracht
Ik maak mij hard voor kinderen zoals Jasper, zodat 
ze wél gezien en begrepen worden. Ieder kind heeft 
sterke kanten en talenten. De kunst is om deze in te 
zetten, óók in het leerproces. Ik leer veel kinderen 
om bewust het visuele denksysteem in te zetten.  
Dit is van nature sterk aanwezig, maar wordt  
nauwelijks aangesproken in de gangbare lesmethoden  
op school en dat is zonde! Leer je deze ‘visuele 
denkkracht’ inzetten, dan neemt het zelfvertrouwen 
toe, ontstaat een positief zelfbeeld en verbeteren 
de schoolresultaten. Kinderen ervaren dat leren ook 
leuk kan zijn, dat ze het wél kunnen. Alleen op een 
andere manier. 

karen dijkstra



20 20 

Herkenning bij de ouder
Het mooie is, dat vaak de ouder van het kind zich  
ook herkent in de andere manier van denken en leren. 
“Nu snap ik eindelijk hoe het komt dat het mij vroeger 
niet lukte op school. Wat je vertelt over mijn dochter, 
zo denk ik ook! Die regels voor spelling heb ik nooit 
gesnapt en werkwoordspelling was abracadabra.  
Blij dat ik mijn kind deze moeizame weg kan bespa-
ren!” 

Boek en ledenactie
In mijn boek “In 10 stappen leren vanuit talent” laat  
ik zien hoe je leerproblemen van kinderen met én 
zonder labels als dyslexie, AD(H)D, dyscalculie, hoog-
begaafdheid en hooggevoeligheid van een andere  
kant kunt bekijken. Met herkenbare praktijkvoorbeel-
den, praktische tips, opdrachten en links naar video’s. 
Je kunt via mijn website ook een gratis Leerstijltest 
aanvragen. 

Speciaal voor leden van Impuls & Woortblind:  
bestel het boek via deze speciale ledenlink en  
betaal geen verzendkosten á € 4,95

Problemen bij wisselen van 

medicatie: feit of fictie?

tekst:
RoB PeReiRa

  egelmatig horen mensen van hun  
  apotheker: je eigen merk is er niet,  
  dit is het voorkeursmiddel van je  
  verzekeraar. Of er zijn leverings- 
  problemen. Dat heb je maar te  
  slikken. Maar wat nu als je echt  
  veel last hebt van de (bij)werking  
  van het  andere middel?

Als je minder effect ervaart, kun je de dosis aanpas-
sen. Als je onacceptabele bijwerkingen hebt dan 
moet je natuurlijk niet doorgaan. Je kan altijd via 
je behandelaar een recept krijgen met “medische 
noodzaak” erop voor je eigen middel. De apotheker 
moet dit dan afleveren (indien aanwezig natuurlijk). 
Dit speelt voornamelijk bij methylfenidaat retard en 
bij kortwerkende dexamfetamine. Bij dexamfeta-
mine heeft bovendien de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd (IGJ) de apothekers bevolen om alléén de 
geregistreerde dexamfetamine af te leveren, terwijl 
de generieke bij sommigen beter werkt. 

Waarom leidt wisseling van medicatie soms tot 
andere werkzaamheid? De officiële instanties  
zeggen dat alle producten met dezelfde werkzame 

R
stof volledig vergelijkbaar zijn. Maar is dat ook zo?

De officiële deskundigen hebben deels gelijk: in veel 
verschillende pillen of capsules zit exact dezelfde 
werkzame stof; bijvoorbeeld methylfenidaat. 
Maar de deskundige ben je uiteindelijk toch zélf! 
Jíj merkt het effect van een pil. Daarbij kunnen 
verwachtingspatronen wel een rol spelen. Zoals het 
placebo-effect: een rode pil helpt soms beter dan 
een witte, een vieze pil beter dan een zoete, als je 
dokter en jij er in geloven is er meer effect. Het  
nocebo effect kan ook: als je denkt dat een pil min-
der werkt of meer bijwerkingen heeft -bijvoorbeeld 
een goedkoper merk dan je had- ervaar je dit ook. 

Naast eventuele placebo- of nocebo werking heeft 
het waarschijnlijk te maken met de verschillende 
hulpstoffen die in een pil of capsule zitten: die 
beïnvloeden de mate van snelheid van opname en 
beschikbaarheid van de werkzame stof. En daar 
reageert de een heftiger op dan de ander.

Dus meld vooral aan je voorschrijver welk merk je 
het beste bevalt en laat je niet beïnvloeden door 
een deskundige die zegt dat je moet doorgaan!

Vóór 2004 was het qua ADHD-medicatie simpel. Je kreeg  
ritalin of dexamfetamine. Nooit gedoe met wisselingen  
van medicatie. Maar toen kwamen er allerlei langwerkende 
middelen op de markt en na het verlopen van patenten ook 
nog naamloze producten. En die zijn goedkoper. Zo begon  
de ellende….
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DE KErNVIsIEMEtHODE 

De Kernvisiemethode onderscheidt vier  
denksystemen: 
•	Visueel.	Gericht	op	beelden.
•	Auditief.	Gericht	op	geluiden.
•	Kinesthetisch.	Gericht	op	gevoel.
•	Digitaal.	Gericht	op	het	beredeneren	en	 
 volgorderlijk denken.

Ieder mens maakt gebruik van al deze systemen, 
maar heeft wel een voorkeur.

Linksgeoriënteerde denkers hebben een voorkeur 
voor het auditieve en/of het digitale denksys-
teem. rechtsgeoriënteerde denkers gebruiken 
vooral het visuele en/of kinesthetische denk-
systeem. Dit is de groep die vaak diagnoses als 
dyslexie, AD(H)D of dyscalculie krijgt.  
In plaats van te kijken naar de tekortkomingen, 
kun je beter kijken naar de talenten van het 
kind. Als je díe sterker ontwikkelt, kan het kind 
beter functioneren. 

https://www.kernvisiemethode.nl/

https://www.hulpvoorkinderenmetleerproblemen.nl/test/
https://www.hulpvoorkinderenmetleerproblemen.nl/test/
https://www.e-act.nl/cart/do/add?a=2243&p=56870
https://www.kernvisiemethode.nl/

