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Notitie uurtarief dyslexie (EED) 
 

Inleiding 

 

Op 17 september 2015 is in de werkgroep Dyslexie (een overlegorgaan tussen regio FoodValley en 
dyslexiezorgaanbieders) afgesproken dat een onderzoek zal plaatsvinden naar een 
uurprijsafrekensystematiek in plaats van de gebruikelijke DBC-systematiek. De afspraak te komen tot 
een uurprijs is daarop in de inkoopvoorwaarden regio FoodValley opgenomen.  
Er is, althans in deze fase, niet voor gekozen te komen tot een trajectprijs, omdat dat te veel risico 
inhoudt, met name voor kleinere zorgaanbieders. Niet wordt uitgesloten dat een trajectprijs mogelijk 
in een latere fase opnieuw kan worden onderzocht. 
Enkele zorgaanbieders hebben zich bereid verklaard aan dit onderzoek deel te nemen, waarvoor op 
 oktober 2015 een extra bijeenkomst is belegd waarin de aanpak is besproken.  Een team van 
financials van FoodValley gemeenten heeft bedrijfsbezoeken afgelegd en heeft een onderzoek op 
basis van externe bronnen verricht. 
Op 3 mei is de uitkomst van het kostprijsonderzoek gepresenteerd. Enkele reacties van 
zorgaanbieders op het voorstel zijn verwerkt in deze notitie. Daarnaast zijn de 
bedrijfsvoeringsaspecten met het knooppunt Foodvalley afgestemd. 

Methode en resultaten 

Om tot een uurtarief te komen is er zowel desk- als fieldresearch gedaan. Een inventarisatie van 
prijzen en systematiek van afrekenen in andere regio’s (deskresearch) gaf aan dat een uurtarief in 
enkele regio’s voorkomt. Daarbij zijn uurtarieven vanaf € 80 gevonden.  
Fieldresearch bestond uit bedrijfsbezoeken aan zorgaanbieders, waarbij in een gesprek de 
mogelijkheden en beperkingen van uurtarieven zijn besproken. Ook is hierin een opbouw van de 
kostprijs van zorgaanbieders gegeven. 
 
Wat opvalt is dat er diverse uitgangspunten, verschillen en overeenkomsten zijn. 
Verschillen zijn er bijvoorbeeld in de arbeidsvoorwaarden van personeel. 
Verzuimpercentages daarentegen laten slechts een beperkte mate van spreiding zien. 
Uit alle onderzoeken ontstond een beeld van een bandbreedte van mogelijke uurtarieven voor 
dyslexiebehandelingen van € 76 (2015) tot € 90. Na bestudering van de kostprijzen en bespreking is 
een uurtarief van € 87.50 bepaald waarmee alle kosten moeten kunnen worden gedekt.  

Concluderend 

 Voor 2017 wordt het uurtarief € 87.50 als richtprijs voorgesteld. Een eventuele indexatie zal voor 
dit product niet voor 2017 gelden. Mocht het Rijk dit in het macrobudget aan de regio  
verdisconteren, dan zou dit in 2018 kunnen worden doorgevoerd.1  

 in 2018 wordt onderzocht of herijken van het uurtarief voor 2019 nodig is. 

                                                           
1 Indexering is van toepassing voor correctie van bestaande prijzen aan inflatie etc., deze kostprijs geldt per 
2017 en is dus nieuw.  



NB. Het voorgestelde tarief is op dit moment een richtprijs. Een definitief inkooptarief 2018 is pas 
mogelijk als het budget voor 2017 duidelijk is. Dit zal in het najaar van 2016 bekend zijn. Dan zal het 
tarief uurprijs EED evenals andere tarieven voor 2017 bekend worden gemaakt.  

Implementatie 

De uitkomsten van dit onderzoek zullen na een positief advies van de Fysieke Adviestafel ter 
vaststelling worden voorgelegd aan  het Bestuurlijk Overleg. Daarna hebben de zorgaanbieders en 
gemeenten/knooppunt een half jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe systematiek die 
per 1-1- 2017 in zal gaan. Van alle behandelingen die vanuit 2016 in 2017 doorlopen, worden de 
DBC’s per 31 december 2016 beëindigd en per 1 januari 2017 volgens de uurprijs systematiek 
gefactureerd. 

Bedrijfsvoering 

Knooppunt FoodValley/gemeenten 

De volgende onderdelen moeten  binnen het huidige proces worden aangepast: 

- Codering 

- Beschikkingsroute 

- Monitoring 

- Controle 

De mate van controle wijzigt beperkt. Belangrijk blijft – zoals in de inkoopvoorwaarden is opgenomen 
– dat in het kader van casusregie bij langdurige behandelingen ( >50) een checkmoment plaatsvindt 
met de poortwachter van het lokale team om de dialoog over nut en noodzaak van voortgezette 
behandeling te toetsen. 
Binnen het knooppunt kunnen de wijzigingen tijdig worden verwerkt voor invoering per 1 januari 
2017.   

Zorgaanbieders 

Zoals hierboven geschetst, zijn zorgaanbieders van meet af aan betrokken bij het komen tot een 

uurprijs voor dyslexiezorg. De zorgaanbieders hebben aangegeven dat zij het in de beschikbare 

implementatieperiode (vanaf 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016) voldoende tijd hebben om 

dit te verwerken.  

Als er akkoord is vanuit het bestuurlijk overleg, zal er nadere afstemming plaatsvinden tussen het 

knooppunt FoodValley en zorgaanbieders dyslexie over de implementatie. 

Proces 

Na een positief advies van de Fysieke Adviestafel van 20 juni a.s. zal dit voorstel eind juni ter 
vaststelling worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Regio FoodValley. Hierbij zal als 
invoeringsdatum van de uurprijssystematiek 1 januari 2017 worden voorgesteld.  


