
 

 
 

Infoblad Dyslexiezorg 
 
 
Inleiding 
De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt per 1 januari 2015 onder de 
Jeugdwet. Gemeenten hebben de taak om deze dyslexiezorg, die in het verleden op grond van de 
zorgverzekeringswet werd vergoed, te organiseren en te financieren. Voor het behandelen van EED is een 
goede samenwerking noodzakelijk tussen de school, de zorgverlener en de ouders. 
 
Ernstig enkelvoudige dyslexie 
Enkelvoudig betekent dat het kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of 
leerstoornissen heeft die belemmerend zijn voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling. 
 
Meervoudige problemen en de Toegang/Wijkteams 
Voor kinderen waarbij sprake is van problemen naast de dyslexieklachten, bijvoorbeeld ADHD of een 
spraak/taalstoornis, is een intensiever behandel- en begeleidingstraject nodig. Ook deze behandeling en 
begeleiding vallen onder de Jeugdwet en zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als behandeling en/of 
begeleiding nodig is, zal deze via de professional van de Toegang/Wijkteams worden ingezet. Hiervoor wordt 
het werkproces van de Toegang/Wijkteams gevolgd. Het resultaat van dit proces is een Integraal plan van 
aanpak. In deze gevallen wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld, voordat een kind in 
aanmerking komt voor een behandeling van EED. 
 
Verantwoordelijkheid gemeente 
Gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben gespecialiseerde jeugdhulp op regionaal niveau ingekocht. De 
regionaal gecontracteerde dyslexie-zorgaanbieders voor de regio: RPCZ, Driestar, Leestalent, Marant, Praktijk 
Barend Spijkers, BVS schooladvies, IWAL Instituten voor Dyslexie, Opdidakt, RID: Regionaal Instituut voor 
Dyslexie, Praktijk Van Waterschoot, Edumax psymax, BTSW, Praktijk van de Wiel, Herlaarhof en Adelante. 
 
Verantwoordelijkheid school 
Het primair en voortgezet onderwijs binnen de gemeente/regio verzorgt goed lees- en spellingsonderwijs. 
Waar nodig zal de school na signalering van lees/spellingproblemen en/of mogelijke dyslexie de leerling 
individueel ondersteunen. Om te voorkomen dat alle kinderen met leesproblemen worden aangemeld voor 
een dyslexie-onderzoek heeft de school de functie van poortwachter. Hiervoor volgt de school een protocol. 
Pas als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat of de leerling onvoldoende profiteert van de 
geboden hulp is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg aan de orde. Dit blijkt uit het leerlingdossier. 
Het dossier bevat een overzicht van e-scores op lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden 
hulp op school. De school leidt dan zorgvuldig toe naar dyslexiezorg. De school faciliteert dat de geboden 
begeleiding voor EED binnen de onderwijspraktijk kan plaatsvinden. 
 
De school kan, samen met de ouder een aanvraag doen voor het diagnostisch onderzoek. De school bespreekt 
de aanvraag met een professional van de Toegang/Wijkteams, die actief is in het zorgteam op school. Deze 
professional is bevoegd om een beschikking voor onderzoek bij de gemeente aan te vragen. De professional 
beoordeelt de aanvraag niet inhoudelijk. De beoogde dyslexie-zorgverlener beoordeelt of in het leerlingdossier 
het vermoeden van ernstige dyslexie door de school voldoende is onderbouwd om tot onderzoek over te gaan. 
We streven ernaar dat minimaal 90% van de aangevraagde onderzoeken ook daadwerkelijk EED betreft. Indien 
blijkt dat in minder dan 90% van de aanvragen sprake is van EED, zal de zorgverlener de school hierop wijzen 
en advies geven hoe begeleiding vanuit school verbeterd kan worden. Als het onderzoek uitwijst dat een 
leerling aanvullende specialistische behandeling nodig heeft, krijgt het kind de diagnose EED. Kinderen die geen 
ernstige enkelvoudige dyslexieklachten hebben komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de 
gemeente voor specialistische behandeling. Ongeacht de uitkomst van het onderzoek blijft de school 
verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van alle kinderen met dyslexie.  
 
 
 
 

http://www.rpcz.nl/
http://www.driestar-educatief.nl/home
http://www.leestalent.nl/
http://www.marant.nl/
http://www.praktijk-barendspijkers.nl/
http://www.praktijk-barendspijkers.nl/
http://www.bvs-schooladvies.nl/
http://www.iwal.nl/
http://opdidakt.nl/
http://www.dyslexie.net/
http://www.dyslexie.net/
http://www.praktijkvanwaterschoot.nl/
http://www.edumax.nl/
http://www.btsw.nl/
http://www.praktijkvandewiel.nl/
http://www.herlaarhof.nl/
https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/gehoor-taal-en-spraak/dyslexie/
http://www.steunpuntdyslexie.nl/dyslexie-op-school/protocollen-dyslexie/
http://www.steunpuntdyslexie.nl/default.aspx?a=012b34&umbPageId=15362%20


 

 
Voorwaarden voor traject bij diagnose EED 
In 2015 hanteert de gemeente voor vergoeding van diagnostiek en behandeling van EED dezelfde regelgeving 
als de zorgverzekeraar in 2014. Dit betekent dat ouders alleen een aanspraak kunnen maken op vergoeding als: 
• het kind primair onderwijs volgt; 
• het kind 7 jaar of ouder is; 
• én de behandeling voor de 13e verjaardag is gestart. 
Bij vaststelling van EED komt het kind in aanmerking voor specialistische dyslexiezorg. Bij deze behandeling is 
inzet (begeleiding en ondersteuning) van ouders en school gedurende het traject essentieel. Daarom zal de 
dyslexie-zorgaanbieder een ‘behandelovereenkomst’ aangaan met ouders en school. Ouders committeren zich 
wekelijks huiswerkopdrachten met hun kind te doen, ook de school levert de benodigde ondersteuning.  
 
Een beschikking wordt afgegeven voor maximaal 48 behandelingen. Ouders moeten via logboek bijhouden wat 
zij bijdragen aan het traject. De zorgverlener zal zorgen voor evaluaties na 12, 24 en 48 behandelingen. Indien 
bij tussentijdse evaluatie de doelen gerealiseerd blijken te zijn, of ouders en school niet voldoende meewerken 
wordt de behandeling gestopt. In uitzonderlijke gevallen kan verlenging van de behandeling plaatsvinden tot 
maximaal 60 behandelingen. 
 
Kwaliteit en monitoring 
De zorgverlener levert dyslexiezorg conform de afspraken met de gemeenten en de geldende zorgstandaarden. 
• De minimale norm voor vakbekwaamheid die aan gekwalificeerde specialisten wordt gesteld is  

conform de inzet van geregistreerde gedragswetenschappers onder de ‘norm van verantwoorde  
werktoedeling’. 

• Kwaliteitsinstituten stellen aanvullende bekwaamheidseisen en houden toezicht op de kwaliteit van de 
zorg door het systematisch en methodisch verzamelen van data, van de bij hen aangesloten  
zorgverleners. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colofon 
Januari 2015. Dit is een informatieblad van de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant:  
Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.  
Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Germainedewit@regio-hartvanbrabant.nl. 

 
 


