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Oplegger bij Kostprijsvoorstel dyslexie  

Van  : Regionaal knooppunt FoodValley, Henk Krooi 

Aan : Fysieke Adviestafel 

Bijlage : Notitie uurtarief Ernstige Enkelvoudige Dyslexie-behandeling (EED) 

 

 

Aanleiding  

In de ontwikkelagenda ambulant is t.a.v. EED opgenomen:  “Op 1 januari 2017 maken Partijen 

gebruik van een andere bekostigingssystematiek dan van de DBC-systematiek” . 

Aanleiding is de perverse prikkel die uit kan gaan van de DBC-systematiek bij dyslexie behandelingen. 

Namelijk de prikkel om door te behandelen tot de volgende staffel. Bovendien belemmert de 

inflexibele  DBC systematiek de wens te komen tot transformatie.  De Ernstige Enkelvoudige Dyslexie-

behandeling (EED) is gereguleerd  door het zgn. Blomert-protocol. Het behandelproces is vrij 

overzichtelijk geregeld. Dat maakt het mogelijk eenvoudigweg te betalen wat daadwerkelijk wordt 

geleverd.  

 

Aanpak Kostprijsberekening 

Deze constateringen zijn in oktober 2015 besproken in de werkgroep dyslexie FoodValley, waar is 

afgesproken dat een andere kostprijssystematiek, nl. uurprijs zal worden onderzocht. Een team van 

zes financials van gemeenten en knooppunt onder leiding van Hein ter Welle (Rhenen) heeft het 

onderzoek naar de kostprijsonderbouwing gedaan inclusief bedrijfsbezoeken bij enkele 

zorgaanbieders. Het resultaat van dit onderzoek: zie bijlage. Het voorstel is in concept besproken in 

de werkgroep dyslexie en met het knooppunt m.b.t. de implementatie en bedrijfsvoering. Dat heeft 

geleid tot enkele aanpassingen van de notitie. Het tariefvoorstel voor de uurprijs bedraagt € 87,50. 

Verwacht effect van invoering nieuwe kostprijssystematiek 

Door het verlaten van de DBC-staffelsystematiek is een mogelijke perverse prikkel weggenomen. 

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 en bespreken. 

Dit is inclusief afschalingsmogelijkheden, bijvoorbeeld naar het onderwijs . De uurprijs biedt hier 

meer flexibiliteit.  Dit alles zal naar verwachting leiden tot een besparing van kosten in 2017 en 

volgende.  

 

Procesverloop  besluitvorming 

De werkgroep Dyslexie, als onderdeel van het perceel-Ambulant, rapporteert aan de Adviestafel. Na 

bespreking in de adviestafel zal het BO gevraagd worden de notitie vast te stellen. Na vaststelling 

door het Bestuurlijk Overleg Regio FoodValley hebben de zorgaanbieders en het knooppunt een half 

jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe systematiek die per 1-1- 2017 in zal gaan.   
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Besluitvorming: 

De fysieke adviestafel  wordt verzocht om positief te adviseren op bijgaand voorstel: 

- Het afrekenen van behandelingen EED niet langer op basis van DBC’s te doen, maar op basis van 

een uurtarief  

- Voor dit uurtarief uit te gaan van een richtprijs van € 87,50 per uur onder het hierna genoemde 

voorbehoud 

 

Voorbehoud 

Het voorgestelde tarief is richtinggevend. Voor een definitief inkooptarief zijn de definitieve 

macrobudgetten nodig. Deze zullen in september vanuit het ministerie definitief bekend worden 

gemaakt. 

In het najaar zullen de definitieve tarieven uurprijs EED voor 2017 bekend worden gemaakt. 

 


