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Onderzoek en behandeling
dyslexie/ lees- en spellingproblemen
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Lees- en spellingproblemen?

Waarom Logopedie-Achterhoek?

Methode

	Uw kind heeft lees- en spellingproblemen,

Wij werken volgens de KWeC-methode. Dit is een

maar komt niet in aanmerking voor een (door

multisensoriële methodiek, die als ondersteuning bij

zorgverzekeraar of gemeente) betaald onderzoek

elke spelling- en leesmethode gebruikt kan worden.

KWeC-methode.

en/of behandeling.
Voor spellingzwakke en dyslectische leerlingen is
dit een ideale methodiek om inzicht te krijgen in de

Wat heeft
Logopedie-Achterhoek te bieden?

opbouw van de Nederlandse spelling. Door dit op een
andere manier dan met letters te visualiseren, kunnen

Kosten

ze grip krijgen op het proces dat gebeurt tijdens de

	Een volledig dyslexie onderzoek met een eventuele
dyslexieverklaring.



 	Behandeling van de lees- en spellingproblemen.

spellingregel. Het gaat niet om het uit je hoofd leren

De kosten van het logopedisch onderzoek zijn voor

van een spellingregel maar het begrijpen ervan.

rekening van uw zorgverzekeraar.

Bij kinderen met leesproblemen wordt een

Het dyslexie onderzoek kost u 295 euro.

Dit kan met of zonder voorafgaand

behandelingsplan opgesteld naar aanleiding van de

De behandeling van de lees- en spellingproblemen

dyslexieonderzoek.

door ons afgenomen leestoetsen.

kost 250 euro voor 10 lessen.

