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T AAL
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W AT IS B RIGHTS TAR?

D E SESSIE

BrightStar is een nieuwe methode voor de
behandeling van dyslexie en ernstige lees- en
spellingsproblemen. Na meer dan vijftien jaar
onderzoek is de BrightStar methode sinds januari
2005 in Nederland geïntroduceerd. De methode leidt
tot een meetbaar, aantoonbaar en blijvend resultaat.
Een behandeling duurt zes weken. In deze 6 weken
gaan basisschoolleerlingen gemiddeld een half jaar
tot een jaar vooruit op het gebied van lezen en/of
spelling.

1. U zit comfortabel in een geluidsarme en
verduisterde computerruimte. Hierdoor is er zo
weinig mogelijk afleiding zodat u zich zo goed
mogelijk kunt concentreren.

Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat er ook
andere effecten bereikt worden: groter
zelfvertrouwen, betere concentratie en, bij
vroegtijdige behandeling, het vermijden van allerlei
sociaal-emotionele belemmeringen of
gedragsproblemen die kunnen optreden uit frustratie
over de lees- en/of spellingsproblemen.

V OOR WIE ?
Het BrightStar programma is geschikt voor iedereen
vanaf 7 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor
epileptici en mensen met zware astma of
hartritmestoornissen. Ook mensen die gebruik maken
van bepaalde medicijnen kunnen niet worden
behandeld, tenzij de medicatie voor zes weken kan
worden gestaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor Ritalin.
Ook het nuttigen van koffie, cola of andere
stimulerende middelen voorafgaand aan een sessie is
niet toegestaan.

R ESULTATEN
Met het BrightStar programma worden spectaculaire
resultaten behaald. De gemiddelde vooruitgang op
het gebied van lezen is met BrightStar zes á zeven
maanden. Voor wat betreft spelling wordt met
BrightStar een vooruitgang bereikt van zes maanden.
Daarnaast krijgt men meer plezier in lezen, schrijven
en spellen. Het zelfvertrouwen wordt vergroot,
evenals de concentratie.
Let wel: de resultaten zijn blijvend!

H ET PROGRAMMA
Het BrightStar programma bestaat uit twee
computersessies per week, waarvan er één wordt

2. Met behulp van een hartslagmeter wordt het
computerprogramma aangepast aan uw lichaam.
3. Bewegende, oplichtende lichtimpulsen die
worden afgestemd op uw hartslag worden op het
computerscherm geprojecteerd.
4. U doet een eenvoudige oefening met de
computer, door met behulp van een muis een stip
op het scherm te bewegen.

gecombineerd met een remedial teaching sessie. Een
computersessie duurt een half uur, de gecombineerde
sessie vijf kwartier. De totale behandeling duurt zes
weken.
Voorafgaand aan de behandeling wordt een aantal
tests afgenomen om het beginniveau vast te stellen
en om er een behandelplan mee te kunnen opstellen.
Na afloop worden de resultaten objectief gemeten
met een eindtoets.
De totale tijdsinvestering is ongeveer vijftien uur.
De vooruitgang in lezen, schrijven en spellen is
direct zichtbaar. Deze resultaten zijn blijvend.

H OE WERKT HET ?
De unieke technologie van Brightstar is gebaseerd
op nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Het
gebruikt visuele stimulansen die, aangepast aan het
lichaam, op drie gebieden van de hersenen invloed
hebben:

 De oogcoördinatie wordt gestimuleerd. Hierdoor
wordt het gemakkelijker om woorden te
herkennen.

 De neurale netwerken in de hersenen worden
gestimuleerd, zodat informatie sneller en beter
door de hersenen kan worden verwerkt.

 Het cerebellum wordt gestimuleerd, waardoor de
lees- en schrijfvaardigheden worden verbeterd.

5. Door de oefening wordt een bepaalde
ontvankelijkheid gecreëerd waardoor de
lichtimpulsen optimaal de belangrijke delen van
de hersenen kunnen beïnvloeden.

K OSTEN
Een volledige behandeling kost € 2100,00. Dit is
opgebouwd uit € 350,00 onderzoekskosten en €
1750,00 behandelkosten. Hierover is geen BTW
verschuldigd. Eventueel kan tegen een meerprijs van
ongeveer € 300,00 door een orthopedagoog een
dyslexieverklaring worden afgegeven (indien er
daadwerkelijk sprake is van dyslexie). In sommige
gevallen bestaat de mogelijkheid dat voor deze
kosten een vergoeding wordt ontvangen van de
ziektekostenverzekeraar, de gemeente, de werkgever
of de belastingdienst.

G ARANTIE
Het BrightStar programma is dermate effectief dat
wij garanderen dat er vooruitgang wordt geboekt.
Mocht het zo zijn dat er aan het eind van de
behandeling geen enkele vooruitgang geconstateerd
kan worden, dan wordt het bedrag van de
behandelkosten volledig aan u terugbetaald.
Gegarandeerd!

C ONTACT
Voor meer informatie of een oriënterend gesprek
kunt u contact opnemen met de Praktijk voor
Remedial Teaching Exloo. Contactgegevens vindt u
op de achterzijde van deze folder.

