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MEMO           
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Mevrouw M. Schuilenburg, Mevrouw A. van Kooten en Mevrouw E. Roodzant 

Datum: 25 maart 2022 

Betreft: Wijziging productdefinitie Ernstige (Enkelvoudige) Dyslexie 

Bijlage: Bijlage A: Notulen Overleg Dyslexie Jeugdhulpregio FoodValley d.d. 20-01-
2022 

Gevraagd:   
- Bespreking en kennisneming van het uitgewerkte voorstel tot wijziging van de 
deelovereenkomst Ambulant. Voorgaande in verband met de wijziging van de 
productbeschrijving voor dyslexiezorg naar aanleiding van het van toepassing 
zijnde Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 
 
- Het bestuurlijk overleg Jeugdhulpregio FoodValley adviseren, middels 
stemming, het uitgewerkte voorstel over te nemen. 
 

 
Aanleiding 
Op grond van diverse ontwikkelingen in de zorgketen en nieuwe wetenschappelijke inzichten is in de 
afgelopen jaren een actuele versie van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling ontwikkeld, 
Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0. Door dit protocol zijn er een aantal belangrijke zaken 
gewijzigd in de dyslexiezorg. Het protocol is op 01 januari 2022 van kracht gegaan.  
 
De gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley hebben kennisgenomen van het protocol. De wijzigingen 
in het protocol hebben invloed op de formulering van de huidige productdefinitie (Ernstig Enkelvoudige 
Dyslexie, 45A65). Vanwege deze inhoudelijke wijziging wordt voorgesteld om de productdefinitie te wijzigen 
zodat deze in lijn is met het protocol. 
 
Proces 
De gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley hebben de jeugdhulpaanbieders dyslexiezorg in de 
Jeugdhulpregio FoodValley uitgenodigd om mee te denken en te lezen in de wijziging in de productdefinitie. 
Er zijn vier aanbieders die ingegaan zijn op deze uitnodiging.  
 
Bijeenkomst jeugdhulpaanbieders dyslexiezorg en gemeenten 
Op 20 januari 2022 is er een bijeenkomst geweest met mevrouw K. Postma (Centraal Nederland), mevrouw 
M. Verhaar (Driestar Educatief), mevrouw P. Immenga (ECLG expertisecentrum leren & gedrag), de heer R. 
Reij (RID), mevrouw A. van Kooten (poortwachter), mevrouw M. Bomhof (gemeente Barneveld) en mevrouw 
E. Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley). De notulen van de bijeenkomst zijn als bijlage A bij deze memo 
gevoegd. 
In de bijeenkomst is er met elkaar gesproken over de wijzigingen in dyslexiezorg en de betekenis hiervan 
voor de productdefinitie. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst van gedachten gewisseld over drie 
onderwerpen: aantal uren dyslexiezorg, onderscheid in uren diagnostiek en behandeling, en afstemming 
jeugdhulpaanbieder(s) en lokaal team bij comorbiditeit. Deze onderwerpen vragen op een later tijdstip nog 
een nadere uitwerking en zijn daarom nog niet meegenomen in dit voorstel. Dit voorstel richt zich op de 
wijzigingen in dyslexiezorg en de betekenis daarvan voor de productdefinitie.   
 
Bespreking Fysieke Adviestafel 
Tijdens de Fysieke Adviestafel van 17 februari 2022 is het voorlopig voorstel tot wijziging van de 



2 
 

deelovereenkomst ambulant (productdefinitie Ernstig Enkelvoudige Dyslexie) besproken. Hieronder treft u 
een korte weergave van de bespreking.  
 
Mevrouw Nieuwenhuis-van de Kieft (Centraal Nederland) gaf aan dat Centraal Nederland Psychologisch-
Pedagogisch Assistenten (PPA’s) inzet bij onderzoeken. Door de wijzigingen vanuit het Protocol Dyslexie 
Diagnostiek & Behandeling 3.0 is dat strikt genomen niet meer mogelijk. Mevrouw Nieuwenhuis-van de Kieft 
vraagt of deze constructie nog mogelijk is bij deze wijzigingen.  
 
Mevrouw De Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei) gaf tijdens de Fysieke Adviestafel aan dat de informatie 
over dyslexie ook op de website van de FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs gepubliceerd staat en vraagt om 
aanlevering van deze informatie. Daarnaast werd door mevrouw De Graaf aandacht gevraagd voor het feit 
dat dyslexie mogelijk overgeheveld wordt naar de samenwerkingsverbanden.  
Mevrouw Schuilenburg (gemeente Rhenen) gaf toen in reactie aan de definitieve versie aan te leveren als 
het moment daar is. Ook gaf mevrouw Schuilenburg aan dat de mogelijke overheveling naar voren is 
gekomen tijdens de gesprekken met de jeugdhulpaanbieders. 
 
Vervolg na bespreking Fysieke Adviestafel 
De vraag tijdens de Fysieke Adviestafel omtrent de inzet van PPA’s is door de gemeenten van de 
Jeugdhulpregio FoodValley nader onderzocht. Er is tevens na afloop van de Fysieke Adviestafel contact 
geweest tussen Centraal Nederland en de Jeugdhulpregio FoodValley.  
De gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley hebben besloten om zich te conformeren aan de 
richtlijnen zoals weergegeven in het protocol. Het protocol is opgesteld door het Nederlands 
Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). In het protocol wordt beschreven wie diagnostiek en behandeling uitvoert. 
De mogelijkheid tot inzet van PPA’s wordt niet beschreven in het protocol. Door de voorgestelde wijzigingen 
in de productdefinitie Ernstig Enkelvoudige Dyslexie, op basis van de wijzigingen in het protocol, is het niet 
mogelijk om PPA’s in te zetten voor diagnostiek en/of behandeling in dyslexiezorg. 
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Uitgewerkt voorstel tot wijziging van de deelovereenkomst Ambulant 
Door het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 zijn er wijzigingen in dyslexiezorg. De 
belangrijkste veranderingen in het protocol betreffen het vervallen van het criterium ‘enkelvoudigheid’ en de 
rol van de spellingscores bij de toelating tot de vergoede zorg. 
 
In onderstaand kader treft u de voorgestelde wijzigingen voor de deelovereenkomst Ambulant. 

- In bijlage 3 van de deelovereenkomst ambulant wordt de bestaande productbeschrijving voor Ernstig 
Enkelvoudige Dyslexie (product 7, productcode 45A65) als volgt gewijzigd: 

 
Product 7: Ernstige Dyslexie 
 

Product Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 2022 

45A65 Behandeling: 
inspanningsgericht 

5 Cliënt Gebonden 
Uren 

€ 99,60 

 
Productomschrijving 
Ernstige Dyslexie (ED): een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen 
en/of het spellen op woordniveau. Dit Product bevat behandeling inclusief diagnostiek.  
 
Voorwaarden 

▪ Diagnostiek en behandeling worden verricht conform het Protocol Dyslexie Diagnostiek & 
Behandeling versie 3.0 (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, 2021).  

▪ De aanbieder van ED behandeling beschikt over het Kwaliteitskeurmerk Dyslexiezorg: NKD. 
▪ Bij dyslexie geldt dat voor diagnostiek uitsluitend gebruik gemaakt mag worden van door 

COTAN gevalideerd diagnostisch instrumentarium.  
▪ Indien na diagnose geen ED wordt vastgesteld, is geen behandeling mogelijk vanuit de 

Jeugdwet. Dan wordt slechts de diagnostiek gefactureerd. 
▪ Een ED-traject kan slechts eenmaal toegekend worden. 
▪ Bij groepsbehandeling wordt alleen de groepscontacttijd per Jeugdige gefactureerd verdeeld 

naar rato over de Jeugdigen. 
▪ Een sessie heeft maximaal 60 minuten behandeltijd, inclusief terugkoppeling ouders en 

leerkracht. 
▪ Lichtere vormen van dyslexie dienen door het onderwijs te worden begeleid. 
▪ Diagnostiek wordt uitgevoerd door een psycholoog en/of orthopedagoog met een BAPD-

aantekening en SKJ-geregistreerd met kennis van dyslexie of een GZ-psycholoog en/of 
orthopedagoog generalist BIG-geregistreerd en/of kinder- en jeugdpsycholoog SKJ-
geregistreerd met kennis van dyslexie. Behandeling wordt uitgevoerd door een psycholoog 
en/of orthopedagoog SKJ-geregistreerd en/of een logopedist ingeschreven in het 
dyslexieregister van de NVLF met kennis van dyslexie of een GZ-psycholoog en/of 
orthopedagoog generalist BIG-geregistreerd en/of kinder- en jeugdpsycholoog met kennis van 
dyslexie. Indien er twee naast elkaar lopende behandeltrajecten vanuit twee verschillende 
comorbiditeiten (dyslexie en comorbide stoornis) zijn, vindt de behandeling plaats vanuit één 
regie (en regiebehandelaar) en in nauwe samenwerking met elkaar om beide 
behandeltrajecten zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

 
- In artikel 8 van bijlage 4 deelovereenkomst ambulant, worden onderstaande bepaling: 

 
• alleen van toepassing voor ernstige enkelvoudige dyslexie: het protocol Dyslexie, 

diagnostiek en behandeling 2.0 (Blomert, 2006).  

• alleen van toepassing voor ernstige enkelvoudige dyslexie: Kwaliteitskeurmerk 
Dyslexiezorg: KD/NRD (of gelijkwaardig).  

 
Als volgt gewijzigd: 

• Alleen van toepassing voor ernstige dyslexie: het protocol Dyslexie Diagnostiek & 
Behandeling versie 3.0 (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, 2021). 

• Alleen van toepassing voor ernstige dyslexie: Kwaliteitskeurmerk Dyslexiezorg: NKD. 
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Beoogd wordt dat na advisering Fysieke Adviestafel en met inachtneming van dat advies eventuele 
besluitvorming bestuurlijk overleg Jeugdhulpregio FoodValley op 20 mei 2022 volgt en dat de wijzigingen 
dan van kracht zijn vanaf maandag 1 augustus 2022. 
 
Verzocht aan de Fysieke Adviestafel 
Aan de Fysieke Adviestafel wordt voorgesteld om: 
 
- Het bestuurlijk overleg Jeugdhulpregio FoodValley te adviseren het uitgewerkte voorstel over te nemen. 
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BIJLAGE A           
 
 
 
 
  

 
 

Notulen Overleg Dyslexie Jeugdhulpregio FoodValley 
 

Datum: 20 januari 2022 

Aanwezigen Jeugdhulpregio 
FoodValley: 

Mevrouw M. Bomhof (Gemeente Barneveld) 
Mevrouw A. van Kooten (Poortwachter) 
Mevrouw E. Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley) 

Aanwezigen 
Jeugdhulpaanbieders: 

Mevrouw K. Postma (Centraal Nederland) 
Mevrouw M. Verhaar (Driestar Educatief) 
Mevrouw P. Immenga (ECLG expertisecentrum leren & gedrag) 
De heer R. Reij (RID) 

 
1. Welkom en opening 

Mevrouw Roodzant heet iedereen welkom. Er volgt een korte voorstelronde.  
 

2. Introductie en toelichting  
Op grond van diverse ontwikkelingen in de zorgketen en nieuwe wetenschappelijke 
inzichten is in de afgelopen jaren een actuele versie van het Protocol Dyslexie Diagnostiek 
en Behandeling ontwikkeld, Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (PDDB) 3.0. Door 
dit protocol zijn er vanaf 1 januari jl. een aantal belangrijke wijzigingen van kracht in de 
dyslexiezorg.  
De wijzigingen in het protocol hebben invloed op de formulering van de huidige 
productdefinitie (Ernstig Enkelvoudige Dyslexie, 45A65). Vanwege deze inhoudelijke 
wijziging wordt voorgesteld om de huidige productdefinitie te wijzigen. 
 

3. Conceptmemo Wijziging Deelovereenkomst Ambulant Dyslexie 
Bespreken conceptmemo: zijn er reacties, opmerkingen en/of vragen over de 
conceptmemo? 
De heer Reij geeft aan dat het een goede aanpak is en heeft twee wijzigingsvoorstellen.  
Onder het kopje voorwaarden: 
Punt acht: Het woord behandeld veranderen in begeleiding. Onderwijs begeleidt en 
zorgaanbieders behandelen.  
Punt negen: Er is geen spraken van handelen onder verantwoordelijkheid/supervisie. Het 
NKD is daar heel expliciet in. Voorstel is om aan te sluiten bij de behandelaren welke door 
het NKD geadviseerd wordt. Zodat dit stukje niet elke keer hoeft te worden aangepast.   
 
Mevrouw Verhaar:  
Punt twee: tussen haakjes gelijkwaardig keurmerk weghalen, want die is er haars inziens 
niet.  
Punt drie: Niet alle methoden die gebruikt worden zijn door de COTAN gevalideerd of 
goedgekeurd. Dit punt wordt beaamd door meerdere zorgaanbieders. Hoe ga je daarmee 
om als je andere methoden gebruikt? (actie: Jeugdhulpregio FoodValley) 
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4. Ontwikkelingen en bespreekpunten 
a. Aantal uren dyslexiezorg 

In 2019 is er met elkaar (jeugdhulpaanbieders en Jeugdhulpregio FoodValley) 
gesproken over de inzet van een gemiddeld aantal uren en maximaal aantal uren 
voor een traject gericht op dyslexie.  
De volgende afspraak is destijds overeengekomen: Een traject (diagnostiek en 
behandeling) per Jeugdige duurt maximaal 65 uur inclusief warme overdracht in de 
afrondingsfase met ouders, leerkracht en behandelaar. 
Vraag: Kunnen we deze afspraak opnemen als voorwaarde in de productdefinitie? 
Alle zorgaanbieders geven aan dat maximaal 65 uur voor de meeste kinderen 
voldoende is. Het past niet altijd inclusief diagnostiek en warme overdracht.  
Het woord maximaal geeft wel een probleem aan, want het is niet altijd uit te 
sluiten dat je meer nodig hebt. Er dient aandacht te zijn voor de uitzonderingen 
(trajecten > 65 uur). De aanbieders geven aan dat de mogelijkheid voor 
uitzonderingen toegevoegd dient te worden aan de eventuele maximaal aantal 
uren. Daarnaast wordt besproken dat er bij de uitzonderingen (trajecten > 65 uur) 
altijd afstemming is tussen de aanbieder en de gemeente.  
 
In het nieuwe protocol staat expliciet vermeld dat er een follow up moet 
plaatsvinden, vraag is of dat op kosten van de gemeenten moet of zit dat in de 65 
uur? Een follow up vindt plaats na 6 maanden en na 18 maanden.  
Zorgaanbieders geven aan dat ze daar ieder op hun eigen manier mee omgaan. De 
één zet het in de 65 uur weg en de andere rekent dit niet, omdat het traject al is 
afgesloten. Jeugdhulpregio FoodValley neemt dit mee (actie: Jeugdhulpregio 
FoodValley). 
 

b. Onderscheid in uren diagnostiek en behandeling 
Op dit moment wordt er geen onderscheid gemaakt in uren gericht op diagnostiek 
of behandeling. Indien dit onderscheid wel gemaakt wordt, geeft dit meer inzicht in 
de trajecten en de keten.  
Vraag: Wat vindt u van een eventueel onderscheid in uren tussen diagnostiek en 
behandeling? Wat betekent dit in de praktijk voor u als jeugdhulpaanbieder?  
Enkele zorgaanbieders geven aan dat het prettig is als er geen onderscheid wordt 
gemaakt. Het moet gezien worden als één traject.  Ook wordt geopperd dat het 
handig kan zijn administratief als er geswitcht wordt van behandelaar. 
In andere regio’s wordt er wel onderscheid gemaakt, het geeft wel een 
administratieve last. En soms duurt de aparte toewijzing voor start zorg langer 
waardoor er vertraging in het traject komt. Daarnaast wordt aangegeven dat de 
aanbieders er begrip voor hebben wanneer de gemeenten dit wel zouden willen.  
 

c. Afstemming jeugdhulpaanbieder(s) en lokaal team bij comorbiditeit 
Vraag: Wat vindt u ervan dat wanneer er sprake is van comorbiditeit er afstemming 
is met eventueel andere al betrokken jeugdhulpaanbieders en het lokale team om zo 
vooraf een goede inschatting te kunnen maken in hoeverre dit de diagnostiek in de 
weg staat en/of het effect van de behandeling? Is het wenselijk om dit als 
voorwaarde op te nemen in de productdefinitie? 
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Er wordt aangegeven dat dit geborgd is in het protocol 3.0. Het zou dus een 
dubbeling zijn. De Jeugdhulpregio FoodValley neemt dit mee (actie: Jeugdhulpregio 
FoodValley).  
 

5. Rondvraag 
Mevrouw Verhaar geeft aan dat ze het waardevol vindt om met andere dyslexieaanbieders 
af en toe eens bij elkaar te zitten, voor eenduidigheid en afstemming, dit kan eventueel 
digitaal. Mevrouw Verhaar verwijst hierbij naar de overlegtafel die er in het verleden was.  
Vanuit de gemeenten is het een bewuste keuze geweest om dit niet meer te doen, maar 
het staat de dyslexieaanbieders vrij om gezamenlijk op te trekken.  
Mevrouw Verhaar vertelt dat in Zeeland ook zo’n gesprek wordt gevoerd met meerdere 
aanbieders tegelijk i.p.v. een individueel gesprek tussen de aanbieder en de gemeenten.   
 

6. Sluiting 
Mevrouw Roodzant bedankt de aanwezigen en sluit het overleg.  
 
 
 

Actie Wie Afgerond 

Niet alle methoden die gebruikt 
worden zijn door de COTAN 
gevalideerd of goedgekeurd. 

Jeugdhulpregio FoodValley  

Follow-up Jeugdhulpregio FoodValley  

Afstemming bij comorbiditeit Jeugdhulpregio FoodValley  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


