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Zo werken we
■■We hebben aandacht voor ieder kind
Onze behandelmethode vormt de basis, maar de
behandeling stemmen we altijd af op wat ieder
individueel kind nodig heeft. Ook wanneer er sprake
is van bijkomende stoornissen of problemen.
■■Als ouder wordt u 100% betrokken
Als ouder bent u aanwezig bij de hele behandeling,
u begeleidt het huiswerk en we leiden u stap voor
stap op tot co-therapeut.

■■Plezier in de behandeling werkt motiverend
We zorgen altijd voor een optimale leeromgeving.
Tegelijkertijd is plezier in de behandeling essentieel
om kinderen te blijven motiveren. Daarom lezen we
bijvoorbeeld uit zelf gekozen leesboeken, we
belonen kinderen onder andere met stickers en
boekenpunten (in te ruilen voor een cadeautje) en
we werken met onze eigen, leuke oefensoftware.
■■Medewerkers zijn hoogopgeleid en ervaren
Alle nieuwe medewerkers krijgen bovendien een
intern inwerktraject.
■■Onze behandelmethode is wetenschappelijk
onderbouwd
Tom Braams is inspirator van ons gedachtegoed. We
werken volgens de laatste effectief bewezen
inzichten en wetenschappelijke ontwikkelingen.

oefenmaatje
Vinnie

Meer weten?
Wilt u bijvoorbeeld weten of er een behandellocatie
bij u in de buurt is, neem dan contact op of bezoek
onze website:

info@braams.nl

0570 63 00 25

www.braams.nl
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specialisten in leerproblemen

Dyslexie
vergoede zorg:
onderzoek en behandeling

Welkom bij Braams
Bij Braams begrijpen we hoe vervelend het is als
kinderen leerproblemen hebben. Ze gaan hierdoor
vaak met minder plezier naar school; zitten minder
lekker in hun vel. Als ouder maakt u zich zorgen en
u wilt graag een oplossing.
Bij Braams doen we er alles aan om kinderen
zo snel mogelijk te helpen.
U kunt bij ons terecht voor onderzoek naar en
behandeling van leerproblemen zoals dyslexie. Maar
ook als het onduidelijk is waarom het op school niet
lekker gaat.

raams
U kunt altijd eerst vrijblijvend advies bij ons
inwinnen. We denken graag met u mee.

listen in leerproblemen

Dyslexie?
Dit lastige woord
komt uit het Grieks:
dys = beperkt
lexis = woord
Vrij vertaald: dat
lezen en/of schrijven
moeilijk gaat.

raams

listen in leerproblemen

Dyslexie in het kort
Dyslexie is een ander woord voor een lees- en
spellingstoornis. Een kind wordt er mee geboren.
Het koppelen van gesproken taal (klanken) aan
geschreven taal (tekens) verloopt niet soepel. Verder
werken de hersenen net als bij ieder ander kind.
Even slim
Dit betekent dat dyslectische kinderen even slim zijn
als kinderen zonder dyslexie. Dyslexie en
intelligentie staan los van elkaar.
Erfelijk
Dyslexie kan erfelijk zijn. Het kan ook voor het eerst
in een familie voorkomen.
Komt regelmatig voor
Ongeveer 8% van de kinderen (en volwassenen)
heeft dyslexie.

Voorwaarden vergoed
dyslexie onderzoek
Het kind...
- is tussen de 7 en 13 jaar.
- zit op de basisschool.
- scoorde drie keer een E (V-) op de Drie-MinutenToets óf een D (lage V) op de DMT en een
E (V-) op spelling.
(Let op: hoofdmetingen. Tussenmetingen tellen niet mee.)

heeft minimaal zes maanden intensieve
begeleiding gehad op school en de scores
verbeteren niet.
Wanneer school bovendien een gegrond
vermoeden heeft van ernstige dyslexie, komt het
kind in aanmerking voor vergoed onderzoek.
Bij bijzondere omstandigheden maken we soms
een uitzondering. Mocht u twijfelen, kunt u altijd
contact met ons opnemen om te overleggen.
We kunnen een kind ook onderzoeken wanneer
er een sterk vermoeden is van dyslexie, zonder
dat wordt voldaan aan bovenstaande criteria. De
kosten zijn dan wel voor rekening van de ouder.

Van signalering tot zorg
1

signalering
leerproblemen op school

2

extra hulp door school
(zorgniveau 2+3)

3

aanmelding bij Braams
door school en ouders

4

pre-intake: beoordeling dossier
door Braams*

5

aanvraag zorgtoewijzing
bij gemeente door Braams**

6

diagnostiek bij Braams
(intake + onderzoek + advisering)

7

behandeling bij Braams
(inclusief voortgangsonderzoeken)

* De beoordeling van de dossiers wordt door
sommige gemeenten zelf gedaan.
** De aanvraag van de zorgtoewijzing dient bij
sommige gemeenten vooraf plaats te vinden.

