
Taalpathologie
WOORDBREUK IS EEN DYSLECT WOORDBLIND, WOORDDOOF OF ALLEBEI?

Hetgrillige van
dyxlesiedyslexie

‘W
oordblind’, zo
werd ik in 1969 ge-
diagnosticeerd.
Een van de eerste
kinderen in Am-

sterdam moet ik zijn geweest. Het ge-
stanseldemaandbericht vanmijn lagere
school besteedde er een stukje aan: ik
was nog een unicum. Achteraf gezien
kan ik in mijn klas onmogelijk de enige
zijn geweest. Zo’n zeven procent van de
bevolkingkamptmet ‘dyslexie’, zoalshet
later ging heten – een onschrijfbaar
woord voorwie het betreft. Toonmij een
woord en ik ben de spelling direct weer
kwijt.Ook lezengaat relatief traag.
Dat ligt niet aan mijn ogen maar aan

mijn hersenen, dat stond in 1969 al vast.
Maarwat indiehersenendanpreciesmis
is, dat bleef meer dan veertig jaar onder-
werpvanstrijdenverwarring.

Wat is er loos inmijnhoofd? In 1973op-
perde Isabelle Liberman, hoorleraar aan
de universiteit van Connecticut, dat het
eufelhembij dyslexie indehersencentra
zitdiedewoordklanken,defonemen,ver-
werken.Watis ‘pruik’zonder ‘p’? Ikmoest
daar als kindover nadenken.Mijn eerste
klasjufwerderwanhopigvan. Ikweetnog
hoe iknaast haar tafel stond enwoorden
vangrotekartonnenkaartenmoest lezen.
Haarschuldwashetallemaalniet.Onder-
zoekers vanhet Children’s Hospital Bos-
tonkondenin2011reedsbijkleutersafwij-
kingen vaststellen inhet hersennetwerk

dat klanken en taal verwerkt, maar des-
tijdswasmennogniet zover.

Begin jaren tachtig: ik studeerde na-
tuurkunde,eenstudiewaargelukkignie-
mand zich drukmaakt over spelfouten.
Volgensnieuwe inzichtenwashetwerke-
lijke probleem vanmijn dislexie niet de
verwerkingvanfonemenmaareenonver-
mogenomgoednaar stemgeluid te luis-
teren. Ikwaseigenlijkwoorddoof.

Deze kijk op de zaak zou later in veel
meer studies worden onderschreven:
mijn hersenstam verwerkt sommige
snelleklankveranderignenonzorgvuldig.
Onderzoekers van de Universiteit van
Cambridge onderzochten de hersenen
van dyslectische kinderen uit Engels-,
Spaans-, Chinees- en Finssprekende lan-
den en ontdektendat ze in hun taal alle-
maal struikeldenoverhetzelfde: ze lijken
doof voordeeersteaanzetvandeklanken.
Begint die klank als een vioolstreekof als
een trompetstoot?Mijn auditieve schors
kan het verschil niet horen. Daardoor is
hetlastigomhetklankritmeineenwoord
aantevoelen.En,zoontdektenonderzoe-
kersvanhetEcoleNormaleSupérieure in
Parijs, daardoor is het ook lastig om de
klanken inhet verbalewerkgeheugen te
krijgen.
Vooral in een omgevingmet een troe-

bele akkoestiek of met stoorgeluid zoals
op een feestje, raakt een dyslect sneller
dananderendeklutskwijt.Doorhunluis-
terprobleemkunnendyslectische kinde-
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Wat is dyslexie? Een aandoeningwaarvan er drie types
zijn, zegt nieuwonderzoek.Wetenschapsjournalist
MarkMieras – zelf dyslecticus –moet het nog zien.Op
verzoekvandekrant zette hij de spellingschecker uit.
DoorMarkMieras FotoMike Roelofs

Twijfel

A
lle invloedrijkemedia indewereldwarener
weervol van. ‘Mediterraandieetblijkt tebe-
schermentegenhartaanvallenenberoerten’,
kopte TheNewYork Times. ‘Mediterraandieet ver-
mindertkansophartfalen’, schreef Nu.nl: ‘Der-

tigprocentvandehartaanvallen,hersenbloedingenenan-
derehartkwalenkunnenvoorkomenwordendoorover te
schakelenopeendieet vanolijfolie,noten,bonen, vis, fruit
engroenten.’

Alle invloedrijkemedia indewereldhaddenhun lezers
veel tijdkunnenbesparenals zeermeteenbijhaddenge-
zegddathetdieethelemaalniets scheelt in totale sterfte, en
dathet juisthelemaalnietdekansophartinfarctenenhart-
envaatziektenvermindert.

Voordestudie, gepubliceerd indeNewEngland Journal of
Medicine,werden7.447Spanjaarden indriegroepenver-
deeld.Deeerstehieldzichaanhetmediterranedieet en
kreeg 1 liter extra-virgenolijfolieperweekerbij, de tweede
groepkreegereenhandvolnotenperdagbij, endederde
werdaangeradenniet zozeermediterraanalswelwatmin-
dervet teeten.Afvallenhoefdeniet.DeSpanjaardenwaren
bijnaallemaal flink tedik,haddeneen tehogebloeddruken
een tehoogcholesterol, vaakdiabetes, enzewarenrondde
67 jaar.Dat schiet lekkerop inhetaantalhartincidenten,
zullendeonderzoekersgedachthebben,maardat viel te-
gen.Hetonderzoekzoueerst zes jaarduren, toenvier jaar,
maarhetwerdwateerdergestoptomdatde resultatenzo
spectaculairwarendatmenhetonverantwoordvondom
diederdegroepnog langerolijfolieof nootjes teontzeggen.
Geef zeeensongelijk. Allesdraaide, volgensdeonderzoe-

kers, omdesomvanalle zwarehartproblemen:hartinfarc-
ten,beroertenplushartsterfte. Endie scheelde inderdaad,
zoals alle invloedrijkemediameldden, 30procent:naaf-
loophadden8op 1.000mensen indeolie/notengroep
zwarehartproblemengekregen, en 11op 1.000 indecontro-
legroep.Het is een taai volkje, daar inSpanje, zoveel is zeker,
maaromhiernuvoortijdigeen trial voor te stoppen, is toch
watvreemd.

Temeeromdatheteffect, bijnader inzien, eigenlijkalleen
maarkwamvandeberoerten:daarvankregendemediter-
raan-diëters er 2,3promilleminder.Deonderzoekersdoen
alsof diewinst inberoertennietonverwacht is enverwijzen
daarvoornaareenpaarartikelen,maardaaruitblijkt veel-
eerdat zo’nverbandnogampergoedonderzocht is.Deuni-
que sellingpropositionvanhetmediterranedieet is immers
dehartinfarcten, endaarinwerdnu juistgeenverschil ge-
vonden–nochquakrijgen,nochquaoverlijden. En in totale
sterftekansmaaktehetdieetookalgeenverschil: die
scheelde 1promille,weinigaanleidingomdegedachtedat
hetallemaalgeen fluituitmaakt, los te laten.
Dat vindendeonderzoekersuiteraardniet: ‘Deze resulta-

tensteunendevoordelenvooreenmediterraandieet voor
verminderingvanhet risicoophart- envaatziekten.’
Ishet verstandighetmediterranedieet inSpanje teon-

derzoeken?Eet iedereendaarnietperdefinitiemediter-
raan? Je zouverwachtendat Spanjaardenongezieneen
10krijgenvoorhundieet,maardat isniet zo. Indeolie/no-
tengroepscoordemengemiddeld slechts een6,6 – en inde
controlegroepeen6,4. Eigenlijkat iedereendusevenmedi-
terraan, zekeromdatdecontrolegroepzichniet ergaanhet
weinig-vetvoorschrifthield. Vandaardatdeauteursoppe-
rendathet verschildat zevondenmisschien teverklaren is
doordeolijfolie endenootjes, die zij overigensgratiskre-
genvanHojiblanco, PatrimonioendeCaliforniaWalnut
Commission.
Ennuweheter tochoverhebben: eersteauteurRamón

Estruchzit inhetbestuurvandeOnderzoeksstichtingvoor
WijnenVoeding,deStichtingBier enGezondheid,deEuro-
peseStichtingvoorAlcoholonderzoekenkrijgtgeldvan
Spaansebierbrouwersen farmaceuten.Degeldschieters
van tweedeauteurEmilioRospassenniet indeze rubriek
(maareenervan isdeCaliforniaWalnutAssociation).

Bewering:
‘Mediterraan dieet voorkomt hartaanvallen,
hersenbloedingen en andere hartkwalen.’

Spanjaarden eten al
snel Spaans
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Foto Colourbox

Oordeel:
Het verschil moest er, gelijk olijfolie, uitgeperst worden.

‘Er staan eigenlijk vooral heel weinig
fouten in’, zegt deNijmeegse hoog-
leraar orthopedagogiek LudoVer-
hoeven, nadat hij op verzoek van de
Volkskrant de tekst vanMieras be-
keek. ‘Maar de fouten díé hij maakt,
zijn heel verklaarbaar.’ Emeritus-
hoogleraar Aryan van der Leij: ‘Er zit
geen lijn in, dat kun jewel dyslectisch
noemen.’
Bij dyslectici is het verband tussen

klank enwoordbeeld niet goed op-
geslagen in het brein, legt Verhoeven
uit. Het gevolg is dat dyslectici soms
fonetisch schrijven, en soms taalre-
gels op het verkeerdemoment toe-
passen.
Een ‘klassieker’ vindt Van der Leij

de verschrijving dislexie. ‘Hier wordt
een regel toegepast: discrepantiedis-
lexie. Datmedische termenmet een y
worden geschreven enmeer gebrui-
kelijkewoordenmet een i, wie heeft
dat eigenlijk verzonnen?’ En Verhoe-
ven: ‘In feite is hij heel consequent.’
Dat Mieras Amsterdammer is, ra-

den beide hoogleraren al snel: hij

schrijft eufel en pedalogisch in plaats
van euvel en pedologisch, en dat ver-
raadt eenAmsterdamse tongval. ‘Eu-
fel is, net als de son, typisch zoals een
Amsterdammer het zegt’, aldus Ver-
hoeven.
Uit de verschrijving halverwegen

spreekt volgens Verhoeven ‘iets wan-
hopigs: het is toch éénweg, tweewe-
gen?’ En Van der Leij vindt gestanseld
in plaats van gestencild ‘eenmooi
voorbeeld van overgeneralisatie’.
Stencillen is Engels, maar is het nou
met een a (zoals Stan Laurel) of een e
(zoals stengun)?
Het ligtmeer aan de taal dan aan

de dyslecticus, willen de experts
maar zeggen. ‘Schrijven is veelmoei-
lijker dan lezen’, zegt Verhoeven. ‘En
dyslectici hebbenmoeitemetwoor-
den die je net iets anders schrijft dan
ze uitspreekt.’

Problemen hadMark ookmet: ak-
koestiek, Stanfort, dyslectiesche, ge-
beurd, dislecten, oncijferen, al la cart,
basseert.

MAAR WAT DOET MARK VERKEERD?

rende letterklankenmindergoedonder-
scheiden enwordt het bij het leren lezen
enschrijveneenrommeltje inhunhoofd.
Of schortte het aan de samenwerking

van mijn hersenhelften? In de tweede
helft van de jaren tachtig was het onder
andere VU-onderzoeker Dick Bakker die
metdezeopvattingaandewegtimmerde.
Aanhet Pedalogisch Instituut inDiemen
volgde ik een trainingomdehersenhelf-
ten indat samenwerken te trainen.

Laterwerddit ideeweerverlaten,maar
in 2011 bleek dat ook in deze hypothese
eendiepewaarheidschuilt.Onderzoekers
uit onder andere Stanfort enCambridge
ontdektendatdyslectieschekinderenwel
een redelijk leestempo ontwikkelen als
hunrechterhersenhelftde linker tehulp
schiet.Zelerenlezenmettweehersenhelf-
ten.Normaalgebeurddatalleenlinks.Ma-
kendedyslectischehersenendezeomslag
niet, dan zal hetmet het lezennooitwat
worden.

Luxe
Eind jaren negentig. Ik was inmiddels
journalist bij eenweekblad,met de luxe
van een eindredactiemet eenheilig oog
voor spelfouten. Soms drong de grim-
migebuitenwereldeventotmijdoor.Toen
eeneindredacteureenshadzittendutten,
en in een stukje van mij twee dt-fouten
had laten staan, kwam er een snibbige
briefmetdevraag ‘watdelezermochtge-
lovenvaneenartikelgeschrevendooreen
analfabeet?’

De psychologen John Stein enVincent
WalshontdektenindiejareninOxforddat
erbijdislectenietsmiswasmetdeoogbe-
wegingen.Als je leestspringendeogenin
eenhoog tempo langs dewoorden. Zo’n
vier totvijf keerperseconde fixerenzeop
eengroepje letters en schietendanweer
verder. De oogbewegingen worden ge-
stuurddoor de razendsnelle ‘magno-cel-
len’ indethalamus,diehetbeeldonthe fly
opcontrastencontourenanalyseren,om
beide ogen naar het juiste punt op de
bladzijde te dirigeren. Gaat dat fout dan
beginnendelettersvoorjeogentedansen
en te verspringen – iets waar dyslecten
somsoverklagen.Was ikdustochwoord-
blind,zoalszeopdelagereschoolzeiden.

De inkt van deze theorie was nog niet
droog,of erwasalweereennieuwealom-
vattende hypothese. Volgens deze ‘cere-
bellumtheorie’ zit het probleem inmijn
kleinehersenen, een sponsachtige struc-
tuur bij dehersenstamdie een sleutelrol
speelt bij het automatiseren vanhersen-
processen.Het ZweedseKarolinska Insti-
tuutontdekterecentdathetvermoedelijk
aandecilia ligt,devoelsprietenwaarmee
hersencellen opde tast hunweg vinden
alszetijdensdeprillehersenontwikkeling
migrerennaarhunplekje.Dooreengene-
tischfoutjeraaktendemijnedewegkwijt.
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Zonder spellingscontrole
Op verzoek van de krant schreef wetenschapsjournalist Mark Mieras dit artikel zon-
der spellingscontrole. ‘Zo zou ik het dus geschreven hebben zonder hulpmiddelen’,
licht Mieras toe. ‘Let wel, dat is na een leven waarin ik miljoenen woorden heb ge-
schreven. Heel veel oefening dus.’ Later mailt hij: ‘Vaak gaat het goed als ik woor-
den gedachteloos opschrijf maar ga ik nadenken dan gaat het mis. Als ik moe ben
ga ik veel meer fouten maken. Het is dus vrij onberekenbaar.’

MarkMieras: wat is er loos inmijn hoofd?

Uit eerdere correspondentie tussen Mieras en de redactie van de
Volkskrant over een nieuwsbericht.

‘PROFESSIONEEL SCHRIJVEN WAS MIJN REDDING’De kleine hersenen spelen niet alleen
eensleutelrolbij lezenenschrijvenmaar
ook bij rekenen, traplopen en nog veel
meer.Vandaaraltijddieoh-dat-heb-jij-ook-
ervaring als twee dyslecten elkaar ont-
moeten.Aldieovereenkomstenalsslecht
namenen losse feitenonthouden, slecht
inmultitasken en inde tafels van verme-
nigvuldiging enmoeite omsnelle bewe-
gingentevolgen:hoevaakkreeg ikdebal
nietopmijnneus?Tochgeldtgeenvandie
kenmerkenvoorallemaal.
Dyslexie isgrillig.Deeigenschappener-

van verschillen vanpersoon tot persoon
enhun spreiding verschiltweer van taal-
gebiedtottaalgebied. InEngelstalige lan-
den,methunonlogischespelling,worste-
lendyslectenbijna allemaalmetde fone-
men. In Frankrijk, Polen, Italië en
Duitsland stuiten onderzoekers ook op
dyslectenmet alleen visuele problemen.
Niet gekmisschien: elke taal stelt deher-
senenweervooranderemoeilijkheden.

Chinakentopvallendveeldyslectenvan
hetvisuele type. Logisch, vindtonderzoe-
kerLiHaiTan,die in2009aandeuniversi-
teit vanHongKongonderzoekdeed. Chi-
nesekarakterskunjenietoncijferendoor
ze te verklanken. Jemoet ze visueel her-
kennenendeklankenvanhetwoorddan
uithetgeheugenvissen.
Veertig jaar langwerden er appelsmet

peren vergeleken, betogende onderzoe-
kersStefanHeimenMarionGrandevande
Universiteit vanAken, in een recent over-
zichtsartikel (NeuroscienceandEducation).
Tijdomhetwetenschappelijkgekibbel te
beëindigen,vindenze.Erbestaangewoon
verschillende vormen vandyslexie en ie-
dereenheeftduseenbeetjegelijk.

Simulator
Als vredesduif ontwikkelden ze in Aken
een simulatorwaarmee je eenproefper-
soon in uiteenlopende dyslectische toe-
standen kunt brengen, simpel door aan
watknoppentedraaien.Hetprincipeiste
vergelijken met een bewegende vloer

waarop je in nuchtere toestand vanzelf
toch eendronkemanswaggel krijgt. Om
visuele dyslectie te simuleren laat het
computerprogramma de letters in de
teksttenopzichtevanelkaarbewegen.De
fonologischedyslexiewordtgesimuleerd
doorvervormde letters tegebruiken:wel
stabiel leesbaarmaarnietgemakkelijk te
verklanken. Desgewenst zijn de verschil-
lendevarianteniniederegradatietecom-
bineren: dyslexie al la cart. Het levert rea-
listischeuitkomsten, claimenze inAken,
enhetkanhelpenomteontdekkenhoeje
de verschillende vormenvandyslexie bij
kinderenkuntonderscheiden.
InAkenwillenzevankindereneendys-

lexie-vingerafdruk kunnenbepalen. Een
grote groep lieten ze allerlei testendoen.
Met de nodige statistiek ontdekten ze in
deresultatendrieclusters.Deeerstegroep
kinderenhadfonologischeproblemen,de
tweede had visuele problemen en de
derdehadeenmixvanfonologische,visu-
ele en auditieve problemen. Drie subty-
pendus, die volgensdeonderzoekers elk
begeleidingopmaatzoudenmoetenkrij-
gen.Voordeenekanhetbijvoorbeeldhel-
penomeenspeciale letteralsde ‘Dyslexie’
te gebruiken, voor anderen helpt dat
niets.

Dyslexiebegeleidingopmaat?Hoogle-
raarAryanvanderLeijvandeUniversiteit
van Amsterdam ziet er weinig in. Hij
houdtzichalveertig jaarmetdyslexiebe-
zig. ‘Onderzoekers vergetendat leren le-
zenenschrijveneensterkconvergerende
werkingheeft.Vergelijkhetmet lerenau-

torijden.Daarhebjeookgroteverschillen
inaanlegentochzal iedereenhetexamen
moetenhalen.Enikkanmijnietvoorstel-
lendat jeopeenanderemanierdandege-
bruikelijkekunt lerenautorijden.’
Dyslexie aanpakken blijft voorlopig

vooral eenkwestie vanoefenen, oefenen,
oefenen.Meer kennis kanwelhelpenom
eerder in te grijpen. Dat kan veel ellende
voorkomen,daaroverlijkenonderzoekers
het eens.

Hoe eerder je begint hoe beter, blijkt
ookuitNederlandsonderzoek. ‘Kinderen
die vanhalverwegen groep twee tot hal-
verwegengroep vier eenondersteunend
programmakregen, ondervondenmin-
der leesproblemen,’ vertelt Van der Leij.
Wemoetenniet op leesproblemenwach-
ten.
Het is2013. Ikhebdriekinderen,enalle

drie ondervonden ze op school proble-
menmet lerenlezenenspellen.Nadeno-
digee-tjesvoortaal,veel frustratieenheel
watgeharrewarwerduiteindelijkbijhen
dediagnosegesteld.Ookdyslectisch.
Engeenwonder:kinderenvandyslecti-

sche ouders hebbengemiddeld een tien
keergroterekansomookzelf dyslectisch
te zijn, zo ontdekte onderzoekster Elsje
van Bergen inhaar promotieonderzoek,
datzedezemaandaandeUniversiteitvan
Amsterdamverdedigt.
Zebasseertzichopgegevensvanhethet

Dutch Dyslexia Programme, een groot-
schalig Nederlands onderzoekspro-
grammawaarindrieNederlandseuniver-
siteiten twaalf jaar lang 250 kinderen
volgden,uitgezinnenmetenzonderdys-
lexie. Hoemeermoeite oudersmet lezen
hebben,hoegroterdekansdatookdekin-
derendepineutzijn.
Almet betrekkelijk eenvoudige testen

alssnelkleurenbenoemenenklankenon-
derscheidenkunjereedsbijdezekleuters
dekansopdyslexieschatten,zegtVanBer-
gen. ‘Testenbij ouders enkind leverensa-
menvoldoendeindicatieombijeenkleu-
ter aldirect in tegrijpen.’

Hee Mark, fijn en interessant stuk – al moet ik er in
één adem aan toevoegen dat er wel een hoop kleine
slordigheidjes in zaten. Spaart ons een hoop werk
als je het volgende keer nog even één keer met
aandacht doorneemt…

… Dag Maarten, dank! Sorry van de spelfouten. Ik zal
de volgende keer mijn best doen om ze te vermijden. Helemaal
foutloos zal het bij mij niet zijn door mijn dyslexie. Ik kan vijf
keer een zin lezen en dan nog de fout over het hoofd zien. Dat je
weet dat het geen onachtzaamheid is…

… O, sorry, dat wist ik niet. Prompt slaat mijn
stemming om in diep respect – dat je dan een
schrijvend beroep hebt!

… Ja, het bloed stroomt waar het niet gaan kan. Maar
gek genoeg is mijn keuze om professioneel schrijver te worden
ook mijn redding geweest. Ik mag samenwerken met redacties
die het onderscheid kunnen maken tussen de inhoud, stijl en
schrijffouten. Jij schrijft in je reactie eerst dat het een mooi ver-
haal is en dan dat er aan de speling wat schort. Elders wordt dat
onderscheid vaak niet gemaakt. Jij denkt aan onzorgvuldigheid,
elders worden spelfouten nog altijd voor onbekwaam versle-
ten…Zevenprocent vande

bevolking kampt
met dyslexie – een
onschrijfbaarwoord
voorwie het betreft


