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Samenvatting

Lezen, de vaardigheid om geschreven woorden om te zetten in de bijbehorende ge-

sproken vorm, is van steeds groter belang om goed te kunnen functioneren in onze

moderne maatschappij. Echter, zo’n 10% van alle schoolgaande kinderen ervaart

problemen met leren lezen (Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004). In

Nederland wordt de prevalentie van specifieke leesproblemen of dyslexie, geschat

tussen de 4% en 8% (Blomert, 2005; van der Leij et al., 2004).

Er wordt al ruim honderd jaar onderzoek gedaan naar lezen en dit heeft al veel

kennis opgeleverd (Snowling & Hulme, 2007). Desalniettemin worden de proces-

sen die ten grondslag liggen aan het lezen nog steeds niet volledig doorgrond en is

er nog beslist geen standaard behandeling voor dyslexie. Het doel van dit proef-

schrift was daarom meer inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen als

normale lezers en kinderen met dyslexie een woord lezen. In het bijzonder heb ik

mij gericht op mogelijke oorzaken van trage woordherkenning, hét kenmerk van

kinderen met dyslexie.

In dit proefschift werden hypothesen geformuleerd binnen het kader van com-

putationele leesmodellen (e.g., Dual-Route Cascaded (DRC) model, Coltheart et

al., 2001, Connectionist Dual Process (CDP+) model, Perry, Ziegler, & Zorzi,

2007). Het voordeel van deze modellen is dat zij, in tegenstelling tot ontwikke-

lingsgerichte theorieën zoals de fase theorie van Ehri (1992; 1998) en de self-

teaching hypothese (Share, 1995), meer expliciet zijn in het beschrijven van de

processen die vooraf gaan aan het lezen van een woord.

Binnen de DRC en CDP+ modellen wordt onderscheid gemaakt tussen een

lexicale en een sublexicale route voor het herkennen van woorden en pseudowoor-

den. In de sublexicale route worden letters (of grafemen) één voor één verwerkt

van links naar rechts. Daarom is er extra tijd nodig voor elke bijkomende letter van

een woord of pseudowoord. In de lexicale route daarentegen worden alle letters

van een woord parallel verwerkt. Hiermee wordt onmiddellijk de orthografische

representatie van een woord in het orthografisch lexicon geactiveerd. Als gevolg

van deze directe activatie heeft het aantal letters in een woord, of woordlengte,

geen invloed op hoe snel een woord gelezen wordt.
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Het leeuwendeel van de studies in dit proefschrift (Hoofdstuk 2 t/m 5) richtte

zich op sublexicale processen bij kinderen zonder en met dyslexie. Hierbij werd

vooral gekeken naar de grootte en aard van de functionele eenheden tijdens het

lezen en mogelijke verschillen tussen normale lezers en kinderen met dyslexie.

Tenslotte, in Hoofstuk 6, werden verschillen in lexicale verwerkingsprocessen be-

studeerd. Hieronder zal ik de losse studies en uitkomsten bespreken.

In Hoofdstuk 2 werd het gebruik van sublexicale clusters onderzocht. Er werd

gekeken naar medeklinker clusters aan het begin van een woord (bijvoorbeeld de

st in stop), rijmeenheden (bijvoorbeeld de op in stop) en digrafen (bijvoorbeeld

de oe in soep). Om te onderzoeken of kinderen tijdens het lezen gebruik maken

van deze clusters werd gebruik gemaakt van een segmentatieparadigma. In dit

paradigma worden twee naast elkaar liggende letters gescheiden doormiddel van

een symbool (bijvoorbeeld s#top). De hypothese was dat het leesproces méér ver-

stoord zou worden als de twee aangrenzende letters als eenheid functioneren. In

dit geval zouden kinderen meer moeite moeten hebben met het lezen van s#top

dan met het lezen van st#op. In het eerste deel van de studie werden lees en lexi-

cale decisie taken afgenomen bij 24 normale lezers en 24 dyslectische kinderen

uit groep 6. In het tweede deel van de studie werden dezelfde taken afgenomen bij

volwassenen. In geen van de studies werd ondersteuning gevonden voor het ge-

bruik van medeklinker clusters en rijmeenheden tijdens het lezen: s#top werd net

zo snel gelezen als st#op en te#st net zo snel als t#est. Wat echter wel gevonden

werd was dat de verstoring van een digraaf (so#ep) een relatief groot effect had op

de leessnelheid. Dit effect bleek even groot te zijn voor kinderen met en zonder

dyslexie. Blijkbaar worden digrafen wel als eenheid verwerkt tijdens het lezen.

In Hoofdstuk 3 werd verder onderzoek verricht naar de speciale status van di-

grafen en mogelijke verschillen tussen kinderen met en zonder dyslexie. Hierbij

werd gebruik gemaakt van een letterdetectie taak. Het bleek dat zowel kinderen

met als zonder dyslexie trager waren in het herkennen van een klinker die deel uit-

maakte van een klinker digraaf (bijvoorbeeld de e in soep) dan in het herkennen

van dezelfde klinker wanneer deze niet deel uitmaakte van een digraaf (bijvoor-

beeld de e in step). Net als in Hoofdstuk 2 werden geen verschillen gevonden

tussen de kinderen met en zonder dyslexie. Tenslotte bleek dat het trager herken-

nen van letters in een digraaf onafhankelijk was van de positie van de klinker. De

kinderen waren net zo traag in het herkennen van de e in boek als de e in beuk.

Samen met de bevindingen van Hoofdstuk 2 wijst dit erop dat zowel kinderen met

en zonder dyslexie digrafen als perceptuele eenheden verwerken.

Omdat er geen verschillen tussen kinderen met en zonder dyslexie leken te

zijn in de vroege, perceptuele verwerking van digrafen, werd de focus verplaatst

naar een latere stap in het lezen, namelijk het koppelen van de digraaf aan de bij-

behorende klank. De aanname dat digrafen visueel worden samengevoegd tot een

perceptuele eenheid, voordat zij gekoppeld worden aan de bijbehorende klank, is

ook van belang voor de aard van het woordlengte effect. Het woordlengte effect
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houdt in dat langere woorden en pseudowoorden langzamer gelezen worden dan

kortere woorden en pseudowoorden. Als digrafen als perceptuele eenheden be-

handeld worden, dan zou het lengte effect gebaseerd moeten zijn op het aantal

grafemen en niet op het aantal letters. Deze hypothese werd onderzocht in het

volgende hoofdstuk.

In de studie in Hoofdstuk 4 werden kinderen met en zonder dyslexie gevraagd

woorden en pseudowoorden van verschillende lengte (3 tot 5 letters) te lezen.

Daarnaast lazen zij woorden met en zonder digrafen. Net als in eerdere studies

werd gevonden dat beginnende lezers uit groep 4 en kinderen met dyslexie uit

groep 6 sterkere lengte effecten vertoonden dan gemiddelde lezers uit groep 6.

Deze lengte effecten bleken gebaseerd te zijn op het aantal grafemen en niet op

het aantal letters. Dit betekent dat kinderen woorden grafeem voor grafeem deco-

deren en niet letter voor letter. Daarnaast werd gevonden dat de aanwezigheid van

een digraaf bij het lezen van pseudoworden een extra vertraging oplevert bovenop

het grafeem lengte effect. Dit effect bleek sterker te zijn bij de beginnende en

dyslectische lezers. Daarom werd geconcludeerd dat kinderen met dyslexie pro-

blemen ervaren digrafen aan de bijbehorende klanken te verbinden. Dit specifieke

probleem kan deels hun trage lezen verklaren.

In Hoofdstuk 5 werd de serie van onderzoeken naar sublexicale verwerking

afgesloten met een trainingstudie. Het doel van de training was het verbeteren van

de leessnelheid van zwakke lezers in groep 4. De training bestond uit acht sessies

waarin vier medeklinker clusters (de st, de gr, de bl en de tr) expliciet als eenheid

aangeleerd werden. Het idee achter deze training was dat er nog steeds een alter-

natieve verklaring uitgesloten moest worden voor onze bevinding in Hoofdstuk 2

dat kinderen geen gebruik lijken te maken van medeklinker- en rijmclusters tij-

dens het lezen. Het zou namelijk kunnen zijn dat zulke clusters niet als eenheid

gebruikt worden omdat ze niet expliciet als eenheid aangeleerd worden tijdens het

leesonderwijs. Daarom werden 99 zwakke lezers uit groep 4 geselecteerd en ver-

deeld over drie trainingscondities: een clustertraining conditie, een lettertraining

conditie en een conditie waarin geen training gegeven werd. Hoewel de kinderen

in de clustertraining conditie significant meer vooruitgang lieten zien op het snel

benoemen van de aangeleerde clusters dan de andere twee groepen, was hun lees-

snelheid niet beter geworden dan die van de kinderen in de letter-training conditie.

Dit betekent dat zelfs het expliciet trainen van medeklinkerclusters niet leidt tot

sneller lezen. Daarnaast geeft het nog een extra ondersteuning voor de bevinding

dat het gebruik van sublexicale clusters geen onderliggend mechanisme lijkt te

zijn voor de ontwikkeling van leessnelheid.

Tenslotte werd in Hoofdstuk 6 onderzoek gedaan naar verschillen in lexicale

verwerking tussen kinderen met en zonder dyslexie. Hierbij werd gekeken naar de

invloed van buurwoorden op het lezen van woorden en peudowoorden. Een maat

die veel gebruikt wordt voor dit type onderzoek is “orthographic neighbourhood

size” (N-size). De orthographic neigbourhood van een bepaald woord represen-
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teert alle bestaande woorden die gevormd kunnen woorden door één letter van dit

woord te veranderen (Coltheart, Davelaar, Jonasson, & Besner, 1977). Bijvoor-

beeld, het woord zand heeft de volgende neighbours (buren): land, hand, maar

ook zend en zaad. Bij gevorderde lezers zorgt de gezamelijke activatie van deze

buren ervoor dat het lezen van een woord versneld wordt. In Hoofdstuk 6 werd

gevonden dat dyslectische kinderen net zo gevoelig zijn voor het aantal orthogra-

fische buren als normale lezers uit groep 6. Net als normale lezers maakten ze

meer fouten en waren ze trager in het lezen van pseudowoorden met weinig buren

vergeleken met pseudowoorden met veel buren. Zowel kinderen met als zonder

dyslexie lieten geen verschillen zien in het lezen van woorden met veel en weinig

buren. Deze bevindingen suggereren dat kinderen met dyslexie geen problemen

met lexicale verwerking vertonen. Echter, in tegenstelling tot normale groep 6

lezers, bleek het lezen van beginnende lezers uit groep 4 en dyslectische kinderen

uit groep 6 wel te vertragen als tenminste één van de buurwoorden een hogere

frequentie had dan het te lezen woord. Dit lijkt erop te wijzen dat de orthografi-

sche representaties van kinderen met dyslexie minder sterk gerepresenteerd zijn

waardoor hoogfrequente buren de kans krijgen te interfereren met het leesproces.

In Hoofdstuk 4 werden ook aanwijzingen gevonden voor problemen met lexicale

verwerking. Uit de studie in Hoofdstuk 4 bleek namelijk dat de variabiliteit binnen

proefpersonen tijdens het lezen van soortgelijke woorden groter was voor kinde-

ren met dan zonder dyslexie. De kinderen met dyslexie vertoonden zelfs meer

binnen proefpersoon variabiliteit dan beginnende lezers uit groep 4 en dit verschil

was het grootst voor de kleinste drieletter woorden. Dit wijst er wederom op dat

het ophalen van lexicale, of orthografische kennis minder stabiel is bij kinderen

met dyslexie.

In Hoofdstuk 7 werden de implicaties van de resultaten van de verschillen-

de studies van dit proefschrift voor zowel computationele modellen en ontwikke-

lingsmodellen besproken. Daarnaast werd geëvalueerd wat dit proefschrift ons ge-

leerd heeft over verschillen in het leesproces van kinderen met en zonder dyslexie.

Tenslotte werd benadrukt dat de resultaten niet alleen van theoretisch, maar ook

van praktisch belang zijn. Gebaseerd op de resultaten van de studies in Hoofdstuk

2 en 5 en eerdere studies (Das-Smaal, Klapwijk, & van der Leij, 1996; Hintikka,

Landerl, Aro, & Lyytinen, 2008; Huemer, Landerl, Aro, & Lyytinen, 2008; Levy,

2001; Thaler, Ebner, Wimmer, & Landerl, 2004; van Daal, Reitsma, & van der

Leij, 1994) kan geconcludeerd worden dat het stimuleren van het gebruik van su-

blexicale clusters niet leidt tot het verbeteren van de leessnelheid van kinderen die

leren lezen in meer transparante talen zoals bijvoorbeeld het Nederlands. Daar-

naast trekt de bevinding dat beginnende lezers en kinderen met dyslexie last heb-

ben van de aanwezigheid van hoogfrequente buurwoorden (Hoofdstuk 6) ook in

twijfel of het verstandig is om kinderen woordlezen te laten oefenen in de context

van zeer gelijkende woorden. Dit laatste wordt vaak gedaan, zowel in Nederland

als in Engeland, met zogenaamde wisselrijen. Wisselrijen bestaan uit woorden die
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beginnen of eindigen met hetzelfde lettercluster (bijvoorbeeld stop, step, stil, stuur

of bak, lak, dak, zak). Het zou kunnen zijn dat het oefenen met wisselrijen kin-

deren met een normale leesontwikkeling juist helpt met het ontwikkelen van zeer

specifieke orthografische representaties. In het geval van kinderen met dyslexie

zou het echter ook kunnen zijn dat het opeenvolgend presenteren van zeer gelijke

woorden juist interfereert met de opbouw van orthografische representaties.

De resultaten van dit proefschrift hebben onze kennis over wat wel en niet

verschillen in leessnelheid tussen kinderen met en zonder dyslexie kan verklaren

uitgebreid. Enerzijds lijken kinderen met dyslexie geen specifieke problemen te

ervaren met vroege visuele parsing processen. Net als kinderen met een normale

leesontwikkeling hebben zij geen moeite om digrafen als perceptuele eenheden te

verwerken. Daarnaast gebruiken kinderen met dyslexie, net als normale lezers,

geen medeklinker clusters en rijmeenheden tijdens het lezen. Op basis van deze

laatste bevinding en de resultaten van de cluster training studie werd geconclu-

deerd dat het stimuleren van het gebruik van sublexicale clusters geen invloed

heeft op de ontwikkeling van leessnelheid. Anderzijds lijken kinderen met dys-

lexie wel specifieke problemen te hebben om digrafen te verbinden aan de bijbe-

horende klank. Daarnaast werd gevonden dat kinderen met dyslexie last hebben

van interferentie van hoogfrequente buurwoorden en bleek het lezen van zeer een-

voudige drie letterwoorden variabeler te zijn dan bij normale lezers uit groep 4.

Deze bevindingen suggereren dat de orthografische representaties van kinderen

met dyslexie vergeleken met normale lezers minder stabiel, minder sterk gere-

presenteerd en waarschijnlijk minder goed te onderscheiden zijn van soortgelijke

woorden in hun orthografisch lexicon.




