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  ijdens een uitstapje was ik (Michel) in Vaals,   
  op het Drielandenpunt. Het ene moment was ik   
  in Nederland, het andere in België, en tenslotte  
  even in Duitsland. Dat was grappig en gaf een  
  fijn gevoel. Ons brein heeft blijkbaar de  
  behoefte om de buitenwereld keurig te kaderen. 
Grenzen geven duidelijkheid, overzicht en rust. 

In de gedragsweten-
schappen werkt het 
eigenlijk net zo: een 
onderzoeker die zich 
verdiept in ADHD, komt 
op congressen door-

gaans geen collega’s tegen die zich bezighouden met dyslexie, 
en omgekeerd. Ook hier geven de grenzen tussen onderzoeks-
gebieden ogenschijnlijk duidelijkheid en rust. Maar de wer-
kelijkheid is een stuk ingewikkelder. Dat heeft alles te maken 
met de ontwikkeling en werking van het brein zelf.

Brein doet niet aan grenzen
In tegenstelling tot onze neiging om te kaderen en te versim-
pelen, is het brein zelf geen simpele verzameling afzonder-
lijke gebiedjes met duidelijke grenzen, zeker niet als het nog 
in ontwikkeling is. De ontwikkeling van de ene regio in de 
hersenen is sterk afhankelijk van die van andere regio’s. Zo is 
ook de kwaliteit van onze denkvaardigheden, waaronder con-
centratie en leesvaardigheid, afhankelijk van de wederzijdse 
beïnvloeding tussen deze twee onderling. Iemand die moeite 
heeft met zich concentreren, ontwikkelt vaker ook lees- en/of 
schrijfproblemen. Het tegenovergestelde zien we ook: een kind 
met lees/ schrijfproblemen lijkt vaker afgeleid.

Deze wederzijdse afhankelijkheid van denkprocessen is een re-
den dat de kans op lees/schrijfproblemen en/of dyslexie sterk 
toeneemt wanneer iemand ook ADHD heeft en andersom. 
Daarom is het opvallend, dat er weinig onderzoek is naar het 
samengaan van deze twee vormen van neurodiversiteit. Zeker 
onder volwassenen is het onderzoek zeer schaars. Alsof ADHD 
en dyslexie verdwijnen wanneer je 18 jaar wordt. Niet dus.

T

Wetenschap

Heb je ADHD, dan  
gaat lezen en/of  

schrijven vaak ook  
lastiger. Heb je  
dyslexie, dan is  

concentratie niet  
altijd jouw beste 

vriend. Niks nieuws 
voor mensen met 

ADHD en/of dyslexie. 
Tijd voor meer weten-

schappelijk bewijs voor 
deze samenhang. Want 

meten is weten.

onderzoek naar dyslexie 
bij adhd
Met deze gedachten in het achter-
hoofd, hebben we op verzoek van 
vereniging Impuls & Woortblind 
(I&W) en met hulp van ervarings-
deskundige Karin de Jager een 
onderzoek gedaan onder de cliënten 
van de ADHD-afdelingen van PsyQ 
-een grote landelijke ggz-instelling- 
en onder de leden van I&W met 
ADHD (Nelwan & Kooij, ingediend 
voor publicatie). Met dit onderzoek 
hadden we drie doelen. Allereerst 
wilden we graag weten of het 
klopt dat een hoog percentage van 
de PsyQ-cliënten met ADHD lees/
schrijfproblemen of dyslexie heeft. 
Tweede doel was: duidelijkheid 
krijgen of een vragenlijst  
geschikt is om mensen met hard-

nekkige lees/schrijfproblemen snel 
op te sporen. Het laatste doel was 
om uit te vinden of dyslexie ook 
onder de leden van I&W met ADHD 
een vergeten aandachtsgebied is.
Uit het onderzoek bleek inderdaad 
dat een hoog percentage van de 
PsyQ-cliënten forse lees/schrijfpro-
blemen heeft. Ongeveer 11% van de 

mensen die zich aanmelden bij de 
ADHD-afdeling van PsyQ is bekend 
met dyslexie. Dat is twee keer zo 
veel als in de algemene bevolking, 
waarin het percentage ongeveer 
5% is. Er is ook nog een grote groep 
waarbij er mogelijk dyslexie speelt 
en in ieder geval forse lees/schrijf-
problemen zijn. In totaal kwam 
het aandeel mensen met lees/spel-
lingsproblemen op ruim een kwart. 
Dat is vergelijkbaar met wat in de 
jeugd wordt gevonden in onderzoek 
naar het samengaan van ADHD en 
dyslexie.

De vragenlijst die we gebruikten (de 
ARHQ) bleek voldoende geschikt om 
mensen met lees/schrijfproblemen 
op te sporen binnen de groep cliën-
ten van de ADHD-afdelingen. Daar-
mee is ook ons tweede doel bereikt. 
We hebben dus met dit onderzoek 
een bruikbaar instrument ontwik-
keld waarmee we mensen met lees/
schrijfproblemen kunnen opsporen 
voorafgaand aan of tijdens een be-
handeling in de ggz. Tenslotte bleek 
dat ook bij de I&W-leden met ADHD 
vaak dyslexie speelt.

ADHD gaat ECHT vaak samen met dyslexie

ggz: heb oog voor deze 
samenhang!
Vanwege de sterke grenzen binnen 
de gedragswetenschappen en daar-
uit voortkomende behandelproto-
collen, is er tot nu toe nauwelijks 
gelet op lees/schrijfproblemen bij 
mensen met ADHD. Dat is, gezien  
de resultaten van het onderzoek, 
onterecht. Andersom zullen  
mensen met lees/schrijfproblemen 
of dyslexie dit niet altijd melden  
bij de behandelaar. 
 
Dat is zonde, zeker als je bedenkt 
dat er in het brein wel degelijk een 
samenhang bestaat tussen concen-
tratieproblemen en lees/schrijfpro-
blemen. 
Nu ook onderzoek aantoont dat het 
brein geen duidelijke grenzen heeft 
zeggen wij: maak het samengaan 
van ADHD en lees/schrijfproblema-
tiek bespreekbaar binnen de ggz. 
Want als je weet in welke mate deze 
samenhang speelt bij een cliënt 
met ADHD, komt dit in elk geval 
het zelfinzicht en hopelijk ook de 
behandeling ten goede. 

Michel NewaNkariN de jager
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