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Inleiding

Veel leerlingen met leesproblemen en of 
Dyslexie ervaren dansende letters, wazige 
tekst, of zien de letters dubbel tijdens het 
lezen, met hoofdpijn, misselijkheid en 
vermoeide ogen tot gevolg. Door te lezen 
in kleur (het contrast verminderen) 
kunnen deze klachten aanzienlijk 
verminderen. 

Ongemakken als dansende letters, wazige 
tekst, dubbel zien enz. komen vaak voor 
bij: Leesproblemen; Dyslexie; 
Dyscalculie; Dysgrafie; Dyspraxie; Fixatie 
Disparatie; AD(H)D; Autisme; Epilepsie 
en Migraine. 

Mogelijke oorzaken van deze ongemakken 
tijdens het lezen zijn: Foutieve breking 
van het licht (bijziend of verziend); 
Onvoldoende beheersing van de 
oogmotoriek; Visuele Stress; Fixatie 
Disparatie of andere visuele disfuncties. 

In deze brochure geven wij graag meer 
informatie over deze ongemakken, wat u 
kunt doen, welke hulpmiddelen u kunt 
inzetten en waar u terecht kunt voor 
meer informatie en advies. 

Wij wensen u een fijne ontdekkingstocht 
door deze brochure. 
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Symptomen van Visuele Stress 

Herkent u deze ongemakken tijdens het 
lezen? 

Bewegende tekst: zinnen, woorden en of 
letters lijken te dansen. 

Wazige tekst: tekst wordt steeds 
moeilijker leesbaar. 

Letters die van grootte lijken te 
veranderen. 

Letters dubbel zien, extra letters zien aan 
het einde van woorden. 

Vervagende letters die donkerder lijken te 
worden of juist lijken te flikkeren. 

Patronen die zich voordoen in de tekst of 
de witte ruimtes. 

Kleurillusies: gekleurde vlekken die over 
het papier bewegen en de lezer afleiden 
of zelfs woorden onleesbaar maken; 
woorden en letters die omgeven lijken 
door kleur. 

Vermoeidheid; misselijkheid; 
duizeligheid; of zelfs pijn in de ogen. 

Regelmatig terugkerende hoofdpijn.

Deze ongemakken refereren naar Visuele Stress. Lezen 
in kleur kan symptomen van visuele stress aanzienlijk 
verminderen. 
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Wat is Visuele Stress

Visuele stress beschrijft het ongemak dat 
mensen ervaren wanneer zij langere tijd 
met tekst werken. De klachten verschillen 
van persoon tot persoon, maar veel 
voorkomende symptomen zijn hoofdpijn 
en migraine (vooral tijdens het werken 
met de computer), vermoeide ogen en 
het idee dat woorden of letters op de 
pagina bewegen. Symptomen van visuele 
stress kunnen aanzienlijk worden 
verminderd wanneer men leest in kleur. 

We lezen vaak zwarte tekst op wit papier, 
de meest contrasterende kleuren. Het 
gebruik van andere kleuren kan het 
contrast verminderen. De tolerantie voor 
contrasten is bij iedereen verschillend. De 
kleuren die het beste werken verschillen 
per persoon. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer 
men leest in de juiste kleur de 
concentratie, de leessnelheid, de 
leesvaardigheid en het begrijpend lezen 
duidelijk verbeteren. 

Symptomen van visuele stress komen 
vaak voor bij: Leesproblemen; Dyslexie; 
Dyscalculie; Dysgrafie; Dyspraxie; 
AD(H)D; Autisme; Epilepsie en Migraine.

Bij klachten die duiden op visuele stress dient tevens 
onderzocht te worden of er geen problemen met het 
zien of met de samenwerking tussen de ogen is.
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Welke kleur?

De kleur die voor u het meest comfortabel 
is, kunt u testen door verschillende 
kleuren met elkaar te vergelijken. Dit 
kunt u doen met behulp van de gekleurde 
leeslinialen. 

Voor een indicatie kunt u gebruik maken 
van de online applicatie op 
www.lezeninkleur.nl. 

Ook kunt u terecht voor een “Lezen in 
kleur” -test in ons advies– en 
begeleidingscentrum in Apeldoorn tijdens 
de inloopmiddag “Hulp bij Leren” elke 2e 
woensdagmiddag van de maand. Of bij 
een van onze partners bij u in de buurt. 
Zie pagina 17. 

Wanneer u meer personen wilt testen, 
kunt u gebruik maken van het Visuele 
Stress Evaluatie pakket. Dit is een 
complete handleiding voor het testen van 
visuele stress. Dit pakket bevat volledige 
instructies, achtergrond-informatie, 
richtlijnen wat te doen met de resultaten, 
2 x 11 leeslinialen A5 in verschillende 
kleuren om de test te doen, en 
kopieerbladen. Of volg de cursus Visuele 
Stress. 

Ontdek het "Lezen in kleur" tijdens de cursus Visuele 
Stress. Kijk op onze website waar en wanneer deze 
cursus plaats vindt. 
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“Lezen in kleur” hulpmiddelen

Gekleurde leeslinialen 
Gekleurde leeslinialen zijn flexibele 
doorzichtige sheets (stroken), gemaakt 
van gekleurd plastic. Door de leesliniaal 
over tekst te plaatsen kunt u lezen in 
kleur. De leeslinialen vergroten niet maar 
kunnen de tekst wel helderder doen 
lijken. 

Gekleurde schriften 
Met visuele stress is het vaak net zo 
moeilijk te lezen van wit papier als te 
schrijven op wit papier. Men schrijft vaak 
slordig omdat net als tijdens het lezen de 
letters bewegen. Ook het maken van 
sommen is moeilijk als de cijfers niet stil 
staan. Door het witte papier te vervangen 
door gekleurd papier verminderen 
symptomen van visuele stress tijdens het 
schrijven. De kleuren die het beste 
werken verschillen ook hier van persoon 
tot persoon. 

Er zijn verschillende soorten gekleurde 
leeslinialen en gekleurde schriften. 
Daarnaast zijn er ook gekleurde 
leeslinialen en software om te lezen in 
kleur op de computer. Op de volgende 
pagina’s worden de “Lezen in kleur” 
hulpmiddelen beschreven. 

Het gebruik van een gekleurde leesliniaal is toegestaan 
tijdens centrale examens. 
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Visuele Stress Evaluatie pakket 
(herziene druk) 

Het Visuele Stress Evaluatie pakket is een 
complete handleiding voor het testen van 
ongemakken tijdens het lezen (visuele 
stress). Dit pakket bevat volledige 
instructies hoe u kunt testen met welke 
kleur leesliniaal de deelnemer het meest 
comfortabel kan lezen. In de map vindt u 
naast deze instructies ook achtergrond 
informatie, richtlijnen wat te doen met de 
resultaten, 2 x 11 leeslinialen A5 in 
verschillende kleuren om de test te doen, 
en kopieerbladen. 

Product: Visuele Stress 
Evaluatie pakket

Prijs: € 89,95

“Lezen in kleur” pakket 

Ontdek welke soort leesliniaal het meest 
geschikt is en ontdek het schrijven in 
kleur. Dit pakket bevat; 
gekleurde leesliniaal versie 1 (duo), 
gekleurde leesliniaal versie 2, 
gekleurde leesliniaal A4, 
gekleurd lijntjesschrift A5+ 
en gekleurd ruitjesschrift A4.

Product: “Lezen in kleur” 
pakket

Prijs: € 15,00
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Crossbow® Beeldscherm Leesliniaal 

De beeldscherm leesliniaal verandert de 
kleur van het gehele computerscherm en 
vermindert de lichtreflectie. De leesliniaal 
blijft aan het scherm plakken door de 
elektrische statische lading. Verkrijgbaar 
in 11 kleuren in verschillende maten. Ook 
gemakkelijk op maat te knippen. 

Product: Beeldscherm 
Leesliniaal

Prijs vanaf: € 10,00

Product: Gekleurde 
Leesliniaal A4

Prijs per stuk: € 5,95

Crossbow® Gekleurde Leesliniaal A4 

De gekleurde leesliniaal A4 is een 
gekleurd transparant plastic sheet zo 
groot als een A4-tje. Ze zijn zeer geschikt 
voor bijvoorbeeld examens en 
bladmuziek, maar ook voor grafieken en 
patronen. Ze zijn gemakkelijk te knippen 
zodat ze ook gebruikt kunnen worden 
voor kleine pagina’s of boeken.

Product: Gekleurde 
Leesliniaal A4

Prijs per 5 stuks: € 25,00

Product: Gekleurde 
Leesliniaal A4

Prijs per 10 stuks: € 45,00
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Crossbow® Gekleurde Leesliniaal 
versie 1 (Duo) 

De gekleurde leesliniaal versie 1 (duo) is 
een smalle gekleurde strook (205x80 
mm), gemaakt van transparant plastic. 
Deze leesliniaal heeft twee kanten, de ene 
kant is 11 mm hoog, de andere kant is 30 
mm hoog. De smalle kant kan gebruikt 
worden om een grote regel of twee kleine 
regels te lezen. De brede kant kan 
gebruikt worden om de volgende regel al 
te kunnen zien, zodat vooruit gelezen kan 
worden. De twee kanten worden 
gescheiden door een brede ondoorzichtige 
band. 

De leeslinialen kunnen naar wens op maat 
worden geknipt zodat de leesliniaal 
makkelijk over de te lezen tekst past.

Product: Gekleurde 
Leesliniaal versie 1

Prijs per stuk: € 2,95

Product: Gekleurde 
Leesliniaal versie 1

Prijs per 5 stuks: € 12,50

Product: Gekleurde 
Leesliniaal versie 1

Prijs per 10 stuks: € 20,00

Product: Gekleurde 
Leesliniaal versie 1

Prijs per 30 stuks: € 60,00
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Crossbow® Gekleurde Leesliniaal 
versie 2 

De gekleurde leesliniaal versie 2 is een 
smalle gekleurde strook (205x80 mm), 
gemaakt van transparant plastic. Deze 
leesliniaal is geheel doorzichtig en heeft 
een leeslijn, 1 cm vanaf de bovenkant. 
Met deze leesliniaal kan de te lezen regel 
worden gevolgd, maar ook de volgende 
regel worden gezien, zodat vooruit 
gelezen kan worden.  

De leeslinialen kunnen naar wens op maat 
worden geknipt zodat de leesliniaal 
makkelijk over de te lezen tekst past.

Product: Gekleurde 
Leesliniaal versie 2

Prijs per stuk: € 2,95

Product: Gekleurde 
Leesliniaal versie 2

Prijs per 5 stuks: € 12,50

Product: Gekleurde 
Leesliniaal versie 2

Prijs per 10 stuks: € 20,00

Product: Gekleurde 
Leesliniaal versie 2

Prijs per 30 stuks: € 60,00
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Ashley® Leesliniaal met gekleurde 
Leeswijzer, smal 

Focus en concentratie worden versterkt 
door het gebruik van deze leesliniaal, 
gemaakt van transparant dun plastic. 
Gebruik deze leesliniaal wanneer focussen 
op een zin in een stuk tekst moeilijk gaat. 

Let op! Deze leeslinialen zijn kleiner, 
dunner en hebben andere kleuren dan de 
leeslinialen van Crossbow®.

Product: Leesliniaal met 
leeswijzer, smal

Prijs per stuk: € 1,50

Product: Leesliniaal met 
leeswijzer, smal

Prijs per 10 stuks: € 14,25

Product: Leesliniaal met 
leeswijzer, smal

Prijs per 12 stuks: € 16,95
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Ashley® Leesliniaal met gekleurde 
leeswijzer, breed 

In dezelfde kleuren als de Ashley® 
Leesliniaal met gekleurde leeswijzer, smal 
maar dan met een breed venster. Zeer 
geschikt als volgende stap na de smalle 
leeswijzer. 

Let op! Deze leeslinialen zijn dunner en 
hebben andere kleuren dan de leeslinialen 
van Crossbow®.

Product: Leesliniaal met 
leeswijzer, breed

Prijs: € 2,95

Product: Leesliniaal met 
leeswijzer A4

Prijs: € 5,95

Ashley® Leesliniaal met gekleurde 
leeswijzer A4 

In dezelfde kleuren als de Ashley® 
Leesliniaal met gekleurde leeswijzer, smal 
en breed, maar dan in A4 formaat. Zeer 
geschikt om A4 documenten of toetsen in 
kleur te lezen.  

Let op! Deze leeslinialen zijn dunner en 
hebben andere kleuren dan de leeslinialen 
van Crossbow®.
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Gekleurd Schrijfschrift 

Dit gekleurde schrijfschrift heeft extra 
schrijfregels. Schrijf de letters in de 
schaduw-regel en de lussen er boven of 
er onder. De schaduw-regel zorgt ervoor 
dat de letters even groot geschreven 
kunnen worden. De schaduw-regel is 5 
mm, de ruimte boven en onder de 
schaduw-regel zijn ook 5 mm. 

Het schrift heeft 24 pagina’s en de dikte 
van het papier is 120 gram. 

Product: Gekleurd 
Schrijfschrift

Prijs: € 3,25

Product: Gekleurd 
Lijntjesschrift A5+

Prijs: € 3,95

Gekleurd Lijntjesschrift A5+ 

Dit gekleurde lijntjesschrift is iets groter 
dan A5 en heeft een regelafstand van 1 
cm. Het schrift heeft 24 pagina’s en de 
dikte van het papier is 120 gram.
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Gekleurd Ruitjesschrift A4 

Het gekleurde ruitjesschrift A4 heeft 
ruitjes van 1 bij 1 cm. Het schrift heeft 24 
pagina’s en de dikte van het papier is 120 
gram. 

Product: Gekleurd 
Ruitjesschrift A4

Prijs: € 4,95

Product: Gekleurd 
Schrijfblok A4

Prijs: € 4,95

Gekleurd Schrijfblok A4 

Dit gekleurde schrijfblok heeft een 
normale regelafstand (8 mm). Hij telt 60 
pagina’s. Het blok is kopgelijmd, zodat de 
pagina’s er makkelijk uitgescheurd 
kunnen worden. Het A4 schrijfblok heeft 4 
perforatie gaten.
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Cursus: Visuele Stress 
inclusief Visuele Stress Evaluatie pakket 
(herziene druk) t.w.v. €89,95. 

Tijdens de cursus krijgt u een beknopte 
uitleg over het oog en zijn functies. We 
gaan wat dieper in op Visuele Stress en 
tevens leert u hoe u oog ontspannings-
oefeningen en "lezen in kleur" toe kunt 
passen. Wij leiden u op tot "Lezen in 
kleur"- begeleider.  

Product: Cursus Visuele 
Stress

Prijs: € 165,00

Product: Cursus Visueel 
Screener

Prijs: € 399,00

Cursus: Visueel Screener en 
Trajectbegeleider 

Het zien is eigenlijk een hersenfunctie. 
Men kijkt echter heel vaak alleen naar het 
zicht van iemand. “Als het zicht “scherp” 
is, dan is er met de ogen niets aan de 
hand”. Echter, dit is niet waar. Het kan 
heel goed zijn, dat de verwerking van de 
lichtprikkels vanuit de ogen, naar de 
hersenen, niet helemaal goed verloopt. 
De klachten komen vaak overeen met 
dyslexie, maar in plaats van dyslexie kan 
het ook een oogprobleem zijn. Het is dus 
erg belangrijk dat dat uitgesloten wordt. 
Wij leiden u op tot FON-gecertificeerd 
Visueel Screener.
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“Lezen in kleur” -begeleiders

Dankzij de hulp van onze partners kunt u 
in uw regio terecht voor meer informatie 
over het “Lezen in kleur”. Verspreid over 
Nederland en België vindt u partners van 
Alexis leerhulpmiddelen.nl. Deze partners 
zijn door ons opgeleid en helpen mee 
meer bekendheid te geven aan het “Lezen 
in kleur”. Naast het afnemen van “Lezen 
in kleur” tests en het adviseren over 
leerhulpmiddelen doen zij nog veel meer. 
Op de volgende pagina’s stellen enkele 
van onze partners zich aan u voor. Kijk 
voor de volledige lijst op onze website. 

Wilt u u ook inzetten om het “Lezen in 
kleur” meer bekendheid te geven? “Lezen 
in kleur”-tests kunnen afnemen en 
kunnen adviseren over leerhulpmiddelen? 
Na het volgen van onze cursus Visuele 
Stress of na de aanschaf van het Visuele 
Stress Evaluatie pakket gaan wij graag 
een samenwerkingsverband aan. 

Wij bieden u o.a. een vermelding op onze 
website, 10% partnerkorting op 
leerhulpmiddelen, korting op de cursus 
Visueel Screener en Trajectbegeleider, 
provisies en nog veel meer, zodat wij 
samen velen kunnen helpen.
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Bedrijf: NHI Studiebegeleiding
Naam: Harriet van Dalfsen
Adres: De Strikel 21, 8494PV Nes
Telefoon: (0566) 842 195
Email: mail@studiecentra.nl
Website: www.studiecentra.nl

Soms heb je wat extra ondersteuning 
nodig bij het leren. Bijvoorbeeld om je 
onvoldoendes weg te werken of om te 
kunnen doorstromen naar een hoger 
niveau.

NHI Studiebegeleiding biedt die extra 
ondersteuning op verschillende locaties. 
Afhankelijk van jouw doel kan 
huiswerkbegeleiding, bijles, 
examentraining of re-teaching worden 
ingezet.

Bedrijf: Slimmere Ikken
Naam: Danielle van Stokkum
Adres: Teylingen 2, Lelystad
Telefoon: 06-34230434
E-mail: info@slimmere-ikken.nl
Website: www.slimmere-ikken.nl

Slimmere Ikken is een praktijk voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd die 
vastlopen op het gebied van lezen, 
spelling, rekenen. Vaak zijn dit kinderen 
die denken in beelden. 

Mijn motto is om het kind zo snel 
mogelijk weer vertrouwen in zichzelf te 
geven en plezier terug krijgt in leren. 
Voor een vrijblijvend intake gesprek kunt 
u contact met me opnemen. Hopelijk tot 
snel.
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Bedrijf: SpeelS Gezien&Geleerd
Naam: Bregje Coolegem
Adres: Oostzanerdijk 72, Amsterdam
Telefoon: 06-51 23 24 51
E-mail: info@speels-geleerd.nl
Website: www.speels-geleerd.nl 

Moeite met leren, lezen of rekenen? Veel 
fantasie? Geen probleem, maar een gave! 

SpeelS leert je kind leren met zijn of haar 
talent in een vrolijke en oplossings-
gerichte training voor beelddenkers. 

Specialisaties: Oplossingsgericht werken, 
Expert Beelddenken, Belevend Leren, 
Lezen in kleur, Visueel Screener, Remedial 
Teaching. 

Bedrijf: Chõ Coaching
Naam: Milou van Rooij - de Vries
Adres: Spechtenkamp 182, Maarssen
Telefoon: 0346-700217 / 06 23352116 
E-mail: info@healthcentre-cho.com
Website: www.healthcentre-cho.com/
cho-coaching

Chõ Coaching is een praktijk voor 
kindercoaching, onderdeel van Health 
Centre Chõ, centrum voor natuur-
geneeskunde in Maarssen. Voor de 
kindercoaching gebruik ik onder andere 
de Kernvisiemethode, waarbij kinderen 
een andere (visuele) leerstijl aanleren, 
waarmee veel leerproblemen verdwijnen. 
Daarnaast controleer ik of de leer-
problemen te maken kunnen hebben met 
de ogen.
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Bedrijf: Samen Zien 
Naam: Maaike Brookhuis 
Adres: Veldweg 21, 7591NT Denekamp 
Telefoon: 06-12329001 
E-mail: info@samen-zien.nl 
Website: www.samen-zien.nl

Mijn naam is Maaike Brookhuis en ik ben 
gediplomeerd opticien en contactlens-
specialist. Daarnaast heb ik mij 
gespecialiseerd in de functionele oogzorg. 
Dit houdt in dat ik niet alleen kijk naar de 
gezichtsscherpte, maar ook naar hoe de 
ogen samenwerken. Hieraan voorafgaand 
kijk ik of de ogen gezond zijn en of er 
geen andere medische oorzaak aan de 
problemen ten grondslag kan liggen. 

Vervolgens bepalen we in overleg wat de 
beste aanpak voor u of uw kind kan zijn. 
Dit kan een bril met eventuele 
prismaglazen zijn, maar het kan ook een 
visuele training zijn of een combinatie van 
beide. En natuurlijk kan het zo zijn dat er 
niets mis is met de ogen, maar dan is dat 
in ieder geval uitgesloten. 

Tevens houd ik me bezig met “lezen in 
kleur”. Aan de hand van de verschillende 
gekleurde sheets, kunnen we kijken of we 
op deze manier “visuele stress” kunnen 
verminderen of zelfs wegnemen. 

Mijn apparatuur is compleet mobiel 
gemaakt, wat inhoudt dat ik ook op 
locatie kan testen en meten, bijvoorbeeld 
bij scholen of bedrijven. Voor meer 
informatie nodig ik u uit een bezoekje aan 
mijn website te brengen, of rechtstreeks 
contact met me op te nemen.
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Bedrijf: Alexis leerhulpmiddelen.nl 
Naam: Inloopmiddag: Hulp bij Lezen 
Adres: Ovenbouwershoek 6, Apeldoorn 
Telefoon: 055 843 76 25 
E-mail: Alexis@leerhulpmiddelen.nl 
Website: www.leerhulpmiddelen.nl 

Op elke 2e woensdagmiddag van de 
maand organiseren wij een gratis 
inloopmiddag voor kinderen met 
leesproblemen of dyslexie. Kom langs 
voor een gratis Lezen in kleur- test, een 
gratis visuele screening, hulp en 
vrijblijvend advies. 

Er zijn verschillende experts aanwezig die 
graag helpen bij de zoektocht naar hulp 
voor kinderen met leesproblemen of 
dyslexie, om het lezen voor kinderen 
weer leuk te maken.

Bedrijf: Zicht en Zien 
Naam: Anne Marie Leemreize 
Adres: Achterste Russchemorsdijk 6, Rietmolen 
Telefoon: 0545-286722 
E-mail: info@zichtenzien.nl 
Website: www.zichtenzien.nl 

Zicht en Zien is een zelfstandige 
paramedische praktijk voor orthoptie, 
oogmeting en advies. Orthoptie richt zich 
op de ontwikkeling van het zien en de 
samenwerking tussen de ogen en 
hersenen. 

Bij Zicht en Zien kunnen we uitgebreid 
onderzoek doen, een diagnose stellen en 
advies geven over een therapie.
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Bedrijf: Juf Patries 
Naam: Patricia Potters 
Adres: Johannes Rutgersstraat 28, Arnhem 
Telefoon: 026-3274400/ 06-22204076 
E-mail: info@jufpatries 
Website: www.jufpatries.nl 

Soms lukt het niet voor een kind om de 
instructie in de klas te volgen, simpelweg 
omdat er zoveel afleiding is in een klas of 
dat de juf of meester het zo lastig uitlegt. 
Als dit vaak het geval is, ontstaat er 
achterstand binnen een bepaald vak of 
meerdere vakken. 

Juf Patries biedt een aantal mogelijk-
heden voor deze extra ondersteuning op 
een of meerdere gebieden.

Bedrijf: Ludiq talentdidactiek
Naam: Monique Schaminee
Adres: Kastanjelaan 29, 6828GH Arnhem
Telefoon: 06 28538451
E-mail: ludiq.arnhem@gmail.com
Website: www.ludiq-talentdidactiek.nl

Monique is specialist hoogbegaafdheid 
door opleidingen bij het CBO in Nijmegen 
en Novilo. Ze werkt sinds 2005 met 
hoogbegaafde kinderen aan hun mindset 
en hun executieve vaardigheden.

Hoogbegaafde kinderen zijn vaak 
gevoelige kinderen en het vermoeden is 
dat wat aangezien wordt voor dyslexie bij 
deze groep, met oefeningen en eventueel 
een leesliniaal voor een groot deel te 
verhelpen zijn. 
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www.leerhulpmiddelen.nl
Alexis@leerhulpmiddelen.nl

Tel: 055-843 76 25

KvK: 60977973
BTW: NL164375764B02

Prijs- en assortimentwijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. 
Kijk voor onze voorwaarden op www.leerhulpmiddelen.nl.


