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Abstract  

Background Children with reading disabilities are at risk for developing psychosocial 

problems more than children without reading disabilities. Some research indicates that 

children with reading disabilities have more externalizing problems and internalizing 

problems, while other research indicates that both have the same amount of psychosocial 

problems. Previous research has divided results about the difference between boys and girls in 

reporting psychosocial problems. Present research with a sample of Dutch dyslectic children 

shows that parents of dyslectic children report more anxiety, depression and mood problems 

than non-dyslectic children do.  Aims This study examined prevalence of psychosocial 

problems in children with reading disabilities. Psychosocial problems are divided in 

internalized and externalized problems in 10 to 12 aged children. Differences in problems 

between girls and boys are also investigated. Sample Participants were 115 Dutch males and 

females from several elementary schools.  Methods Participants completed the Youth Self 

Report questionnaire, which measures psychosocial problems, internalized and externalized. 

Results There is no mean difference between children with reading disabilities and children 

without reading disabilities. Dyslectic children report more rule-breaking behaviour than non-

dyslectic children do. Conclusions This study shows that children with reading disabilities 

report as much psychosocial problems than children without reading disabilities do. There is 

no difference found between boys and girls in reporting psychosocial problems.  

Keywords: dyslexia, reading disabilities, internalizing symptoms, externalizing symptoms, self 

report.  

 

Theoretisch kader  

In het veld signaleren orthopedagogen steeds vaker het samengaan van leerproblemen met 

andere problemen. Het laatste decennium is er meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar 

mogelijke comorbiditeit. Hierbij is zowel aandacht voor comorbiditeit van dyslexie met 

externaliserende problematiek (Boetsch, Green & Pennington, 1996; Maughan, Pickles, 
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Hagell, Yule & Rutter, 1996;  Wilcutt & Pennington, 2000) als internaliserende problematiek 

(Carroll, Maughan, Goodman & Meltzer, 2005). Veel onderzoek maakt gebruik van 

ouderrapportage bij het signaleren van psychosociale problemen bij dyslectische kinderen 

(Carroll et al., 2005; Wilcutt & Pennington, 2000). Minder aandacht is er voor de perceptie 

van de dyslectische kinderen zelf. Daarom zal dit onderzoek zich richten op ervaringen van 

psychosociale klachten zoals gerapporteerd door kinderen met dyslexie in de leeftijd van 10 

tot en met 12 jaar. Het is van belang om na te gaan of psychosociale problemen frequent 

gerapporteerd worden bij Nederlandse kinderen met leesproblemen zodat als deze relatie 

bevestigd wordt, er preventieve interventies ontwikkeld kunnen worden om deze problemen 

aan te pakken.  

  “Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het 

aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Met 

hardnekkig probleem wordt bedoeld dat er sprake is van een significante achterstand in lezen 

en/of spellen, die blijft bestaan na een periode van intensieve hulp” (Van der Leij et al., 2004). 

Uit onderzoek blijkt dat zowel dyslectische kinderen zelf als hun ouders meer 

symptomen van ADHD rapporteren dan kinderen zonder dyslexie (Boetsch et al., 1996; 

Maughan et al., 1996; Wilcutt & Pennington, 2000). Kinderen met leesproblemen laten meer 

gedragsproblemen zien welke frequenter voorkomen bij jongens dan bij meisjes (Wilcutt & 

Pennington, 2000). Er is echter ook onderzoek dat uitwijst dat dyslectische meisjes en jongens 

een gelijke kans hebben op het ontwikkelen van ADHD en CD (Carroll et al., 2005). 

Onderzoek naar de prevalentie van externaliserende problemen onder een niet-dyslectische 

populatie kinderen rapporteert meer gedragsproblemen bij jongens dan bij meisjes (Hartung & 

Widiger, 1998). 

 De samenhang tussen dyslexie en externaliserende problemen wordt gemedieerd door 

ADHD bij dyslectische kinderen. Vooral kinderen die zowel dyslexie als ADHD hebben 

rapporteren meer externaliserend probleemgedrag (Carroll et al., 2005; Wilcutt & Pennington, 

2000).  

Zoals reeds eerder aangegeven wordt naast een verband tussen dyslexie en 

externaliserende problematiek ook een samenhang gevonden tussen dyslexie en 

internaliserende problematiek. Zo blijkt dat kinderen met lees- en spellingsproblemen meer 

angststoornissen rapporteren dan kinderen zonder dyslexie (Carroll et al., 2005). Zowel uit 

ouderrapportage als zelfrapportage blijkt dat kinderen met leerproblemen meer depressieve 

symptomen rapporteren dan kinderen zonder leerproblemen (Maughan, Rowe, Loeber & 

Stouthamer-Loeber, 2003; Wright-Strawderman & Watson, 1992). Dyslectische kinderen 
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lopen eveneens een verhoogd risico op het ontwikkelen van depressie (Boetsch et al., 1996). 

Zowel ouders als hun kinderen rapporteren dus een samengaan van leerproblemen met 

internaliserende problemen (Ackerman, Izard, Kobak, Brown & Smith, 2007) evenals een 

samengaan van leesproblemen met internaliserende problemen (Boetsch et al., 1996; Wilcutt 

& Pennington, 2000).  

Recent onderzoek rapporteert minder eenduidige resultaten met betrekking tot 

verschillen tussen jongens en meisjes in de mate waarin zij internaliserende problemen 

rapporteren. Hoewel er onderzoek is dat concludeert dat dyslectische meisjes meer 

internalisende problemen rapporteren dan jongens (Frisk, 1999; Wilcutt & Pennington, 2000), 

rapporteert ander onderzoek dat jongens en meisjes met leerproblemen evenveel depressieve 

symptomen vertonen (Wright-Strawderman & Watson, 1992). Daarnaast is uit onderzoek van 

Maughan en collega’s (2003) met een populatie delinquente jongens een relatie te zien tussen 

leerproblemen en depressie voor jongens (7-10 jaar). Oudere jongens rapporteren geen 

depressiesymptomen. Onderzoek naar de prevalentie van internaliserende problemen bij niet-

dyslectische kinderen rapporteert dat angst en depressie frequenter voorkomen bij meisjes dan 

bij jongens (Hartung & Widiger, 1998). 

Er is ook onderzoek dat helemaal geen relatie laat zien tussen dyslexie en 

internaliserende problemen. Het betreft angstsymptomen (Miller, Hynd & Miller, 2005), 

depressie en somatische klachten (Carroll, et al., 2005).  

De relatie tussen dyslexie en internaliserende problemen kan verklaard worden doordat 

dyslectische kinderen vaak een negatief zelfbeeld hebben, minder tevreden zijn over 

schoolprestaties (Burden & Burdett, 2005; Elbaum & Vaughn, 2001; Humphrey, 2002; 

Humphrey & Mullins 2002; Montgomery, 1994) en emotionele stress ervaren op school 

(Ackerman, et al., 2007). Vaak schrijven kinderen met dyslexie slechte schoolresultaten toe 

aan interne factoren en goede resultaten aan externe factoren. Hierdoor ontwikkelen zij een 

laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen (Humphrey, 2002; Humphrey & Mullins, 2002; 

Ryan, 1992; Singer, 2007). Dit zelfbeeld blijkt lager voor kinderen in het regulier 

basisonderwijs dan voor kinderen in het speciaal basisonderwijs (Elbaum & Vaughn, 2001; 

Humphrey, 2002; Humphrey, 2003; Ryan, 1992). Dyslexie heeft een negatieve invloed op de 

ontwikkeling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Angstgevoelens van kinderen met 

leerproblemen ontwikkelen zich vroeg waardoor zij zich al snel inferieur voelen aan 

klasgenoten (Hales, 1994). 

Bovenstaande comorbiditeit wordt voornamelijk gevonden in Amerikaans en Engels 

onderzoek. De vraag is of de Nederlandse kinderen met dyslexie zelf eveneens in sterkere 
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mate externaliserende en internaliserende problemen rapporteren dan hun niet-dyslectische 

leeftijdsgenoten. Nederlands onderzoek beperkt zich tot de samenhang tussen dyslexie en 

angst en depressie symptomen (Braams, 2000). Uit het onderzoek van Bosman en Braams 

(2005), waarbij gebruik werd gemaakt van ouderrapportage, blijkt dat de ouders van kinderen 

met dyslexie meer stemmingsproblemen rapporteren dan de ouders van kinderen zonder 

leerproblemen. In het huidige onderzoek wordt nagegaan in hoeverre dyslectische kinderen 

zelf meer psychosociale problemen rapporteren dan hun leeftijdsgenoten zonder 

leesproblematiek.  

Onderzoeksvragen zijn: 1) In hoeverre rapporteren 10 t/m 12 jarige kinderen met 

dyslexie in het reguliere basisonderwijs meer psychosociale problemen dan kinderen zonder 

dyslexie? 2) Is er een verschil in rapportage tussen jongens en meisjes in de mate waarin zij 

psychosociale problemen rapporteren? Is er een verschil in rapportage tussen jongens met 

dyslexie en jongens zonder dyslexie? En is er een verschil in rapportage tussen meisjes met 

dyslexie en meisjes zonder dyslexie? 

De verwachting is dat de Nederlandse populatie kinderen met dyslexie meer 

psychosociale problemen rapporteren dan kinderen zonder leesproblemen. Op basis van 

bovenstaand literatuuronderzoek wordt verwacht dat er zowel een relatie wordt gevonden 

tussen dyslexie en externaliserende problemen als tussen dyslexie en internaliserende 

problemen. Naar aanleiding van het artikel van Hartung en Widiger (1998) wordt verwacht 

dat jongens meer externaliserend probleemgedrag rapporteren en de meisjes meer 

internaliserend probleemgedrag. Op basis van het onderzoek van Wilcutt en Pennington 

(2000) wordt verwacht dat jongens met dyslexie meer externaliserende problemen rapporteren 

dan jongens zonder dyslexie en dat meisjes met dyslexie meer internaliserende problemen dan 

meisjes zonder dyslexie.  

 
Methode 

Steekproef 

Dit onderzoek had een steekproefomvang van 115 kinderen uit het regulier basisonderwijs. 

De leerlingen waren afkomstig uit groep 7 en 8 van basisscholen uit het midden van het land 

en hadden de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar (leeftijd: M = 11.04, SD = .73).  

 Van de 115 kinderen waren er 49 dyslectisch of hadden ernstige lees- en/of 

spellingsproblemen en 66 kinderen hadden geen lees- of spellingsproblemen. De kinderen met 

dyslexie waren in het bezit van een dyslexieverklaring en de kinderen met ernstige lees- en/of 
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spellingsproblemen hadden bij drie opeenvolgende toetsmomenten van het Cito-

leerlingvolgsysteem een D- of E- score voor het technisch lezen en/of spellen van woorden. 

De steekproef bestond uit 63 meisjes en 52 jongens. De verdeling van jongens en 

meisjes over de groepen is te vinden in tabel 1.  Er was sprake van een gelijke verdeling van 

jongens en meisjes in de dyslexiegroep. De niet-dyslexiegroep bevatte meer meisjes dan 

jongens.  

 
Tabel 1 

Verdeling van jongens en meisjes over de dyslexiegroep en de niet-dyslexiegroep 

Respondenten M  leeftijd Meisjes Jongens  Totaal 

Dyslexiegroep 

   Lees- en spellingsproblemen 

   Dyslexieverklaring  

11.4 

     11.6 

     11.2 

23 

     10 

     13 

26 

     9 

    17 

49 

     18 

     31 

Niet-dyslexiegroep 10.8 40 26 66 

Totaal 11.0 63 52 115 

 

Procedure 

De data van deze studie waren afkomstig van zeven reguliere basisscholen in het midden van 

Nederland. Scholen ontvingen een brief waarin om hun medewerking was gevraagd. 

Vervolgens werd toestemming gevraagd aan de ouders. De vragenlijst werd klassikaal 

afgenomen, waarbij de vragen werden voorgelezen.  

Tevens werden particuliere praktijken en instellingen benaderd om meer kinderen met 

dyslexie te benaderen. Zo werden kinderen benaderd via het Ambulatorium van de 

Universiteit Utrecht en via Braams & Partners BV. Dyslectische kinderen werden benaderd 

middels een brief aan de ouders waarin werd gevraagd hun kind een vragenlijst te laten 

invullen op het internet. Deze vragenlijsten zijn waar nodig door een van de ouders 

voorgelezen.  

 

Meetinstrumenten 

De kinderen is gevraagd de vragenlijst Youth Self Report (YSR) in te vullen. Deze lijst meet 

het gedrag en emotioneel functioneren van 11 t/m 18 jarige kinderen. Deze lijst bestaat uit 

twee gedeelten namelijk een vaardigheids-competentiedeel en een gedragsinventarisatiedeel. 

Dit onderzoek heeft enkel gebruik gemaakt van het laatste deel wat bestaat uit 112 vragen die 
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betrekking hebben op internaliserende en externaliserende problematiek. Daarnaast kunnen 

deze items ondergebracht worden in de op DSM-IV georiënteerde schalen (affectieve 

problemen, angstproblemen, pervasieve ontwikkelingsproblemen, aandachtstekort-

hyperactiviteitsproblemen en oppositioneel opstandige problemen), evenals de 

syndroomschalen (teruggetrokken en depressief, somatische klachten, angstig en depressief, 

sociale problemen, denkstoornissen, aandachtsproblemen, regelovertredend gedrag en 

agressief gedrag). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de totaalscores, de scores op 

respectievelijk de internaliserende en externaliserende schaal en de scores op de 

syndroomschalen. De antwoordmogelijkheden van de items bestaan uit 0 helemaal niet van 

toepassing, 1 een beetje of soms van toepassing en 2 duidelijk of vaak van toepassing.  

 De vragenlijst heeft een voldoende begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit volgens de 

COTAN. De betrouwbaarheid van de internaliserende en externaliserende schaal evenals de 

totale schaal is goed. De betrouwbaarheid van de syndroomschalen loopt uiteen. De 

syndroomschalen aandachtsproblemen en regelovertredend gedrag hebben een onvoldoende 

betrouwbaarheid (Achenbach, 1991). De schalen angstig-depressief en agressief gedrag 

hebben een goede betrouwbaarheid. De overige schalen zijn voldoende betrouwbaar.  

 

Resultaten 

Om na te gaan of er een significant (p <.05) verschil is tussen kinderen met dyslexie of 

ernstige lees- en spellingsproblemen en kinderen zonder leesproblemen in de mate waarin zij 

psychosociale problemen rapporteren is gebruik gemaakt van een independent sample t-test 

met een tweezijdige toetsing.  
 

Tabel 2 

Resultaten van de independent sample t-test op de totale schaal, internaliserende en externaliserende schaal en 

syndroomschalen voor het verschil tussen kinderen met dyslexie en kinderen zonder dyslexie 

Schaal Onderzoeksgroep N  M SD t p 

Totale probleem Dyslexiegroep 

Niet-dyslexiegroep 
 

49 

66 

.36 

.39 

.18 

.16 
 

-.90 .35 

Internaliserende problemen Dyslexiegroep 

Niet-dyslexiegroep 
 

49 

66 

.32 

.41 

.23 

.23 
 

.21 

-2.11 .61 

Externaliserende problemen Dyslexiegroep 49 .31 .67 .13 

 7



M. J. M. Peeters 

Niet-dyslexiegroep 
 

66 .28 .17 
 

.26 Angstig-depressief Dyslexiegroep 

Niet-dyslexiegroep 
 

49 

66 

.33 

.42 .30 
 

.29 

-1.63 .29 

Teruggetrokken- depressief Dyslexiegroep 

Niet-dyslexiegroep 
 

49 

66 

.29 

.34 .26 
 

.28 

-.94 .20 

Somatische klachten Dyslexiegroep 

Niet-dyslexiegroep 
 

49 

66 

.32 

.46 .27 
 

.30 

-2.76 .61 

Sociale problemen Dyslexiegroep 

Niet-dyslexiegroep 
 

49 

66 

.34 

.36 .24 
 

.21 

-.46 .11 

Denkproblemen Dyslexiegroep 

Niet-dyslexiegroep 
 

49 

66 

.23 

.30 .25 
 

.27 

-1.76 .56 

Aandachtsproblemen Dyslexiegroep 

Niet-dyslexiegroep 
 

49 

66 

.50 

.47 .23 
 

.18 

.47 .46 

Regelovertredend gedrag Dyslexiegroep 

Niet-dyslexiegroep 
 

49 

66 

.25 

.24 .12 
 

.27 

.63 .004** 

Agressief gedrag Dyslexiegroep 

Niet-dyslexiegroep 
 

49 

66 

.36 

.33 .25 
 

.59 .45 

*p < .05 

**p < .01 

  

De resultaten (zie tabel 2) laten geen verschil zien tussen kinderen met dyslexie en kinderen 

zonder dyslexie op de totale schaal psychosociale problemen.  

Voor de variabele internaliserende problemen is eveneens geen verschil gevonden 

tussen kinderen met dyslexie en kinderen zonder dyslexie. Kinderen met dyslexie zelf 

rapporteren evenveel internaliserende problemen als kinderen zonder leesproblemen. Uit de 

resultaten blijkt wel een klein verschil in externaliserende problemen. Dit verschil is echter 

niet significant.  

Daarnaast is gekeken of kinderen met dyslexie meer psychosociale problemen 

rapporteren dan kinderen zonder dyslexie op de syndroomschalen. Resultaten geven aan dat 

enkel voor de syndroomschaal regelovertredend gedrag een significant verschil gevonden is 

tussen beide groepen. Kinderen met leesproblemen rapporteren meer regelovertredend gedrag 

dan kinderen zonder leesproblemen. Op basis van de effectmeting blijkt dat er sprake is van 
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een klein verschil (eta squared = .004). Op de schaal sociale problemen wordt een klein 

verschil gevonden tussen kinderen met dyslexie en kinderen zonder dyslexie. Dit verschil is 

niet significant. Voor de overige syndroomschalen is geen significant verschil gevonden; 

kinderen met dyslexie rapporteren evenveel angstig-depressieve problemen, teruggetrokken-

depressieve problemen, somatische klachten, sociale problemen, denkproblemen, 

aandachtsproblemen en agressief gedrag als kinderen zonder leesproblemen.  

Daarna is onderzocht of er een significant (p <.05) verschil is in de mate waarin jongens 

en meisjes psychosociale problemen rapporteren door middel van een independent sample  

t-test met een tweezijdige toetsing. De resultaten van deze toets zijn te vinden in tabel 3.  

 
Tabel 3 

Resultaten van de independent sample t-test op de totale schaal, internaliserende en externaliserende schaal en 

syndroomschalen voor het verschil tussen jongens en meisjes 

Schaal Onderzoeksgroep N  M SD t p 

Totale probleem Jongens 

Meisjes 

52 

63 

.36 

.39 

.16 

.17 
 

-1.04 .89 

Internaliserende problemen Jongens 

Meisjes 

52 

63 

.31 

.42 

.21 

.24 
 

.18 

-2.81 .54 

Externaliserende problemen Jongens 

Meisjes 

52 

63 

.32 

.28 .19 
 

.26 

1.12 .79 

Angstig-depressief Jongens 

Meisjes 

52 

63 

.30 

.45 .29 
 

.28 

-2.84 .36 

Teruggetrokken-depressief Jongens 

Meisjes 

52 

63 

.28 

.36 .36 
 

.27 

-1.52 .70 

Somatische klachten Jongens 

Meisjes 

52 

63 

.33 

.45 .28 
 

.28 

-2.23 .99 

Sociale problemen Jongens 

Meisjes 

52 

63 

.32 

.37 .25 
 

.21 

-.91 .30 

Denkproblemen Jongens 

Meisjes 

52 

63 

.25 

.29 .25 
 

.25 

-.75 .52 

Aandachtsproblemen Jongens 52 .48 -.13 .73 
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Meisjes 63 .49 .25 
 

.13 Regelovertredend gedrag Jongens 

Meisjes 

52 

63 

.25 

.24 .16 
 

.26 

.49 .59 

Agressief gedrag Jongens 

Meisjes 

52 

63 

.37 

.31 .26 
 

1.26 .68 

*p < .05 

**p < .01 

 

Uit tabel 3 blijkt dat er geen verschil is tussen jongens en meisjes in het rapporteren van 

psychosociale problemen. Jongens en meisjes rapporteren evenveel problemen op de totale 

probleemschaal, de internaliserende schaal, de externaliserende schaal en de 

syndroomschalen.  

Om na te gaan of er een verschil is tussen de dyslectici en de niet-dyslectici en tussen 

jongens en meisjes is er een enkelvoudige ANOVA variantieanalyse uitgevoerd. In tabel 4 

staan de gemiddelden en standaardafwijkingen van de verschillende groepen op de schalen. 

 
Tabel 4 

Gemiddelden en standaarddeviaties op de YSR schalen voor jongens met en zonder dyslexie en meisjes met en 

zonder dyslexie 

Schaal Jongens 

met dyslexie 

(n = 26) 

M SD 
 

Jongens  

zonder dyslexie 

(n = 26) 

M SD 

Meisjes 

met dyslexie 

(n = 23) 

M SD 

Meisjes 

 zonder dyslexie 

(n = 40) 

M SD 
 

Totale problemen .32 .15 
 

.40 .17 .40 .21 .38 .15 
 

Internaliserende problemen .26 .21 .35 .21 .39 .25 .45 .23 
 

Externaliserende problemen .29 .17 .34 .19 .33 .24 .25 .14 
 

Angstig-depressief .27 .23 .34 .29 .41 .27 .48 .30 
 

Teruggetrokken-depressief .25 .27 .31 .26 .35 .30 .36 .26 
 

Somatische klachten .25 .23 .42 .28 .40 .31 .48 .26 
 

Sociale problemen .27 .28 .38 .27 .42 .31 .34 .21 
 

Denkproblemen .19 .16 .31 .25 .27 .24 .30 .25 
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Aandachtsproblemen .50 .26 .46 .23 .49 .28 .49 .24 
 

Regelovertredend gedrag .23 .13 .27 .12 .28 .22 .21 .11 
 

Agressief gedrag .35 .23 .40 .28 .37 .32 .28 .21 
 

 

De resultaten van de enkelvoudige variantieanalyse wijzen uit dat er een verschil is tussen 

jongens en meisjes met dyslexie en zonder dyslexie in de mate waarin zij internaliserende 

problemen (F(3,111) = 3.81; p <.05), angstig-depressief gedrag (F(3,111) = 3.23; p <.05) en 

somatische klachten (F(3,111) = 4.11; p <.05) rapporteren. Om te kijken welke groepen exact 

van elkaar verschillen is de post-hoc-toets Bonferroni uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er verschil 

is tussen jongens met dyslexie en meisjes zonder dyslexie in de mate waarin zij 

internaliserende problemen, somatische klachten en angstig-depressieve symptomen 

rapporteren. Er is dus geen verschil gevonden tussen jongens met dyslexie en jongens zonder 

dyslexie, evenals er geen verschil gevonden is tussen meisjes met dyslexie en meisjes zonder 

dyslexie in de mate waarin zij psychosociale problemen rapporteren.  

 

Conclusie   

Deze studie heeft de prevalentie van psychosociale problemen bij kinderen met dyslexie in 

vergelijking tot kinderen zonder dyslexie onderzocht door middel van zelfrapportage onder 

115 kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar. Deze 115 kinderen zijn verdeeld over 

twee groepen, kinderen met dyslexie of ernstige lees- en/of spellingsproblemen en kinderen 

zonder leesproblemen.  

De resultaten wijzen uit dat kinderen met dyslexie over het algemeen evenveel 

problemen rapporteren als kinderen zonder dyslexie. Er is een klein, niet significant, verschil 

gevonden in het rapporteren van externaliserende problemen, maar geen verschil voor 

internaliserende problemen. Van de syndroomschalen is enkel voor de schaal 

regelovertredend gedrag een verschil gevonden tussen kinderen met dyslexie en kinderen 

zonder dyslexie. Dyslectische kinderen rapporteren significant meer regelovertredend gedrag. 

Bovendien wordt er een klein, niet significant, verschil gevonden in rapporteren van sociale 

problemen.  

De resultaten zijn in overeenstemming met de literatuur waarin vaak een relatie wordt 

gevonden tussen dyslexie en externaliserend probleemgedrag (Boetsch et al., 1996; Maughan 

et al., 1996; Wilcutt & Pennington, 2000). Uit de literatuur blijkt echter dat deze relatie veelal 

gemedieerd wordt door comorbiditeit van dyslexie met ADHD (Carroll, et al., 2005; Wilcutt 
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& Pennington, 2000). Het is binnen dit onderzoek echter niet mogelijk deze mediatie te 

onderzoeken omdat er geen gegevens bekend zijn over comorbide stoornissen met dyslexie 

bij de respondenten.  

Binnen de onderzoekspopulatie is er echter geen verschil gevonden in het rapporteren 

van aandachtsproblemen tussen kinderen met dyslexie en kinderen zonder dyslexie. Uit de 

literatuur blijkt juist dat aandachtstekort de mediërende factor is tussen dyslexie en 

externaliserende problematiek (Carroll, et al., 2005; Wilcutt & Pennington, 2000). Dit 

verschil in resultaten kan mogelijk verklaard worden door het feit dat het onderzoek van 

Wilcutt en Pennington (2000) gebruik heeft gemaakt van enkel een klinische 

onderzoekspopulatie. Bovendien heeft de in dit onderzoek gebruikte subschaal 

aandachtsproblemen een lage betrouwbaarheid.  

 Het feit dat in dit onderzoek geen verschil is gevonden tussen de dyslectische en niet-

dyslectische groep in het rapporteren van internaliserende problemen versterkt de geringe 

eenduidigheid in de onderzoeksliteratuur betreffende de samenhang tussen dyslexie en 

internaliserende problematiek. Hierin wordt geen verschil gevonden in het rapporteren van 

internaliserende symptomen van angst (Carroll, et al., 2005), depressie en somatische klachten 

(Miller et al., 2005). Dit is overeenkomstig met de onderzoeksresultaten waarin geen verschil 

gevonden wordt in zelfrapportage tussen kinderen met leesproblemen en kinderen zonder 

leesproblemen. Er zijn daarentegen meer onderzoeken waarin wel een verschil gevonden 

wordt in internaliserende problemen tussen kinderen met leesproblemen en kinderen zonder 

leesproblemen (Ackerman et al., 2007; Boetsch et al., 1996; Wilcutt & Pennington, 2000). 

Het betreft hier comorbiditeit met angststoornissen (Carroll et al., 2005), depressieve 

symptomen (Maughan et al., 2003; Wright-Strawderman & Watson, 1992) en depressie 

(Boetsch et al., 1996).  

 De bevindingen komen niet overeen met de verwachting dat kinderen met dyslexie meer 

psychosociale problemen zouden rapporteren dan kinderen zonder dyslexie. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de onderzochte groep dyslectische kinderen veelal behandeld werd 

voor de leesproblemen. De onderzoeksgroep bestaat voornamelijk uit kinderen met een 

dyslexieverklaring wat betekent dat zij al behandeld worden of een behandeling gehad hebben 

en daarmee erkenning hebben gekregen voor hun probleem. Een andere verklaring is wellicht 

dat de scholen en instellingen die hun medewerking wilden verlenen aan het onderzoek, meer 

dan andere scholen, openstaan voor wetenschap en vernieuwing en reeds een dyslexie-

vriendelijk klimaat hebben ontwikkeld, waardoor dyslectische kinderen niet meer 

psychosociale problemen rapporteren dan kinderen zonder leesproblemen.  
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 Deze onderzoeksgroep laat geen verschillen zien tussen jongens en meisjes in het 

rapporteren van psychosociale problemen. De resultaten van onderzoeksvraag twee komen 

derhalve niet overeen met de verwachting dat meisjes meer internaliserende problemen 

zouden rapporteren en jongens meer externaliserende problemen. Uit literatuuronderzoek 

blijkt dat meisjes meer angst en depressie rapporteren en jongens meer gedragsproblemen 

(Hartung & Widiger, 1998).  

Resultaten van de derde onderzoeksvraag wijzen uit dat er geen verschil is tussen 

jongens met dyslexie en jongens zonder dyslexie en meisjes met dyslexie en meisjes zonder 

dyslexie in de mate waarin zij psychosociale problemen rapporteren. De jongens en meisjes in 

deze steekproef rapporteren in gelijke mate externaliserende problemen. Hoewel de resultaten 

overeenkomen met onderzoek van Carroll en collega’s (2005) waaruit blijkt dat jongens en 

meisjes een gelijke kans hebben op het ontwikkelen van ADHD en CD zijn deze resultaten 

tegenstrijdig met onderzoek waaruit blijkt dat jongens meer externaliserend probleemgedrag 

rapporteren dan meisjes (Wilcutt & Pennington, 2000). De resultaten van dit onderzoek 

komen niet overeen met de verwachting dat jongens meer externaliserend probleemgedrag 

zouden rapporteren dan meisjes. 

Bovendien is er geen verschil gevonden in de mate waarin jongens en meisjes 

internaliserende problemen rapporteren. Dit komt overeen met eerder onderzoek van Wright-

Strawderman en Watson (1992). Daartegenover staat onderzoek dat uitwijst dat meisjes meer 

internaliserend probleemgedrag vertonen dan jongens (Wilcutt & Pennington, 2000). De 

resultaten komen niet overeen met de verwachting dat meisjes meer internaliserend 

probleemgedrag zouden rapporteren dan jongens. Dit verschil tussen de verwachting en de 

onderzoeksresultaten kan wellicht verklaard worden door het feit dat dit onderzoek een kleine 

onderzoeksgroep heeft en dat er meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten hebben 

deelgenomen.  

 

Beperkingen en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

De resultaten van dit onderzoek zijn verkregen uit data van een kleine, niet random, 

steekproef. Scholen zijn aangeschreven en hen is gevraagd hun medewerking te verlenen aan 

dit onderzoek. Veel scholen hebben hun medewerking geweigerd in verband met deelname 

aan een ander onderzoek. Ook zijn er particuliere praktijken en instellingen aangeschreven. 

Hiervan hebben enkelen medewerking geweigerd in verband met de privacy van hun cliënten.  

Daarnaast bestond de meerderheid van de dyslexiegroep uit kinderen met een 

dyslexieverklaring. Deze kinderen werden behandeld voor hun leesprobleem of hebben een 
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behandeling gehad, waardoor zij wellicht minder psychosociale problemen ervaren (Elbaum 

& Vaughn, 2001).  

Bovendien heeft dit onderzoek gebruik gemaakt van de Youth Self Report vragenlijst. 

Deze is bedoeld voor kinderen vanaf 11 jaar en is dus minder geschikt voor de 10-jarige 

kinderen die opgenomen zijn in de steekproef. Daarnaast blijkt dat bepaalde vragen in de lijst 

kinderen afschrikken. Daar komt bij dat de syndroomschaal aandachtsproblemen van de 

Youth Self Report een lage betrouwbaarheid heeft. Dit verklaart wellicht waarom er geen 

verschil gevonden is in het rapporteren van aandachtsproblemen tussen kinderen met 

leesproblemen en kinderen zonder leesproblemen.  

Toekomstig onderzoek zou dit onderzoek kunnen herhalen met een grotere steekproef. 

Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van de bestaande syndroomschalen, behorende tot de 

Youth Self Report om replicatie van het onderzoek te bevorderen. Toekomstig onderzoek zal 

moeten uitwijzen of Nederlandse kinderen met dyslexie meer psychosociale problemen 

rapporteren dan Nederlandse kinderen zonder dyslexie. Hierbij zouden ook gegevens over 

comorbide stoornissen uitgeselecteerd moeten worden. Wellicht kan geprobeerd worden de 

betrouwbaarheid van de syndroomschaal aandachtsproblemen te verbeteren aangezien deze 

van belang is voor goed onderzoek naar de prevalentie van externaliserend probleemgedrag 

bij dyslectische kinderen.  

Toekomstig onderzoek zou zich niet enkel moeten richten tot de groep kinderen in het 

regulier basisonderwijs, maar ook de kinderen met dyslexie op het speciaal basisonderwijs 

moeten betrekken. Alleen onderzoek onder beide onderwijstypen is een goede representatie 

van de Nederlandse populatie kinderen met dyslexie. Bezwaarlijk bij het onderzoeken van 

kinderen in het speciaal basisonderwijs is dat deze, mede dankzij het “Weer Samen Naar 

School project”, vaak meervoudige problematiek hebben. Het is dan lastig te achterhalen of 

de psychosociale problemen veroorzaakt worden door de dyslexie of door de, bij het kind 

aanwezige, comorbide problematiek.  

Toekomstig onderzoek zou navraag kunnen doen naar het dyslexiebeleid op de 

participerende scholen. Indien scholen een goed dyslexiebeleid hebben met acceptatie en 

begeleiding bij dyslexie zullen er naar alle waarschijnlijkheid minder psychosociale 

problemen worden gerapporteerd.  

 Dit artikel laat zien dat kinderen met dyslexie meer regelovertredend gedrag 

rapporteren dan kinderen zonder dyslexie. Het betreft een kleine, maar zorgvuldig verzamelde 

steekproef onder kinderen van verschillende scholen. Afgezien van regelovertredend gedrag 
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geeft het onderzoek aan dat er geen verschil is in het rapporteren van psychosociale 

problemen tussen kinderen met en zonder dyslexie.  
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