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Definitieve versie
Amersfoort, februari 2017

Informatie voor scholen, sociale (wijk)teams en
zorgaanbieders
De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED)* valt sinds 1 januari 2015 onder de
Jeugdwet. Daarmee hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen om deze zorg te
organiseren en te financieren. Om EED goed te behandelen is een goede samenhang tussen de
ondersteuning op school en de zorg van de JeugdGGZ van belang.
De gemeenten van regio Amersfoort ( Amersfoort, Bunschoten, Baarn, Soest incl. Soesterberg,
Leusden incl. Achterveld, Woudenberg, Eemnes) hebben daarom over de organisatie van de zorg en
de inkoop van Dyslexiezorg afstemming gezocht met de samenwerkingsverbanden.
Over de vergoede dyslexiezorg zijn de volgende afspraken gemaakt:
•

Dyslexieaanbieders conformeren zich aan de geldende kwaliteitsstandaarden (van het
protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0; Blomert 1 mei 2013)

•

De scholen treden op als poortwachter. Een leerkracht of intern begeleider biedt, als er een
vermoeden van dyslexie bestaat, eerst intensief begeleiding conform het dyslexieprotocol.
Indien het kind daarna nog onvoldoende scoort op genormeerde toetsen en er mogelijk
sprake is van een (ernstige) achterstand die door het onderwijs niet kan worden opgelost en
dat dyslexie daarvan de oorzaak kan zijn, dan verwijst de school het kind voor onderzoek.

•

De interne begeleider verwijst ouders naar één van de gecontracteerde aanbieders voor
onderzoek.

•

De interne begeleider meldt dit bij het desbetreffende samenwerkingsverband en de
desbetreffende gemeente.

•

Als uit onderzoek blijkt dat het kind ernstig dyslectisch is, wordt de behandeling vergoed.
Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden bij een gekwalificeerde
dyslexiezorgverlener die is aangesloten bij het NRD/KD en waarmee door de gemeente een
zorgcontract is afgesloten. (zie bijlage 1: lijst zorgaanbieders EED)

Voorwaarden voor behandeling zijn:
•

Het kind zit op de basisschool. Dyslexiezorg wordt alleen verleend op verwijzing van de
school.

•

Het betreft ernstige enkelvoudige dyslexie.

•

De behandeling van het kind vindt, in overleg met de school en ouders, bij voorkeur zoveel
mogelijk op en in samenhang met de school van het kind plaats.
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De procedure voor 2017:
1. Signalering / begeleiding door de school.
2. Verwijzing door school voor diagnostisch onderzoek in een brief of mail aan ouders /
verzorgers met cc naar het samenwerkingsverband waartoe uw school behoort en de
gemeente waarin de leerling woonachtig is. (zie bijlage 2: contactgegevens
samenwerkingsverbanden en bijlage 3: contactgegevens gemeenten).
3. Bij vaststelling diagnose EED kunnen ouders / verzorgers hun kind aanmelden bij een door
de gemeentes gecontracteerde zorgaanbieder. (zie bijlage 1: lijst zorgaanbieders EED).
4. Zorgaanbieder factureert via Vecozo.
Sturen binnen de budgettaire financiële kaders:
5. Samenwerkingsverband monitort het aantal verwijzingen voor onderzoeken en aantal
verwijzingen voor behandeling per school. Deze gegevens worden 1x per kwartaal
verzameld door het samenwerkingsverband.
6. Gemeente monitort gegevens van de aanbieders en haalt dit 1x per kwartaal op.
Samenwerkingsverband en Gemeenten hebben in 2017 periodiek overleg (1 x per 3
maanden) m.b.t. de monitorgegevens.

* Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED): Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggz-stoornis,
beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of behandeling (comorbiditeit). Voor kinderen bij wie sprake is van problemen naast de dyslexieklachten
(bijvoorbeeld dyslexie in combinatie met ADHD of een spraak/taalstoornis), is een intensiever behandel/begeleidingstraject nodig. In deze gevallen wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld,
voordat een kind in aanmerking komt voor een behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie
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Bijlage 1
Dyslexie aanbieders 2017
Aadyslexie

De heer P. Ploum –

020-4639892

peterploum@aadyslexie.nl
Braams

De heer R. Garnier –

0570-630025

rene.garnier@braams.nl
Comenius Adviesburo B.V.

Mevrouw M. Mallens -

030-6052500

infoutrecht@comen.nl
Driestar Educatief

Mevrouw M. Ruitenberg –

0182-760325

m.ruitenberg@driestar-educatief.nl
E-vizier

088-2201303
opdidakt_tjz@opdidakt.nl

Gooise Praktijk voor Kind

Mevrouw A. Hogenes –

en Jeugd

info@gooisepraktijk.nl

Leestalent

Mevrouw D. de Graaff –

035-5231111
078-7900055

administratie@leestalent.nl
Opdidakt B.V.

088-2201303
opdidakt_tjz@opdidakt.nl

ORHTOadvies

De heer D.J. Woudenberg –

06-25034497

orthoadvies@orthoadvies033.nl
Parnassia Groep B.V.

Baarn@iwal.nl

020-4369470

Praktijk de Ziel B.V.

Mevrouw H.B. de Vries –

033-2983197

info@praktijkdeziel.nl
Praktijk Meering &

Mevrouw I. Meering –

Suykerbuyk

info@praktijkmeering.nl

Regionaal Instituut voor

Mevrouw L. Slot–

Dyslexie

L.Slot@rid.nl

Taalspurt

Mevrouw R.A. Pleiter –

0342-423874

033-4948675

06-23856606

infotaalspurt@gmail.com
De Testpsycholoog

info@detestpsycholoog.nl

0345-504989

ECLG Expertise Centrum

info@eclg.nl

085 - 878 11 70

info@engh.nl

035-6030195

Leren & Gedrag
Praktijk de Engh
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Bijlage 2
Samenwerkingsverbanden

Contactgegevens

Samenwerkingsverband Berséba

Gert van Roekel
gertvanroekel@berseba.nl

Reformatorische grondslag
Samenwerkingsverband de Eem

info@swvdeeem.nl
033-7601191

Samenwerkingsverband Unita

Johan Vroeg in de Weij

Tbv Eemnes

Johan.vroegindewey@swvunita.nl
035-8001011

Bijlage 3
Regiogemeenten

Contactgegevens

Regionaal inkoop en subsidie bureau

sociaaldomein@amersfoort.nl

Gemeente Amersfoort
Amersfoort

sociaaldomein@amersfoort.nl

Amersfoort
Bunschoten

Dienke van Dijk
d.vandijk@bunschoten.nl

Leusden

Annelies Maarschalkerweerd
A.Maarschalkerweerd@leusden.nl

Eemnes

Eline Jousma
Eline.Jousma@belcombinatie.nl

Soest

Lieke de Rond
ronde@soest.nl

Woudenberg

Marianne Bomhof
m.bomhof@woudenberg.nl

Baarn

Paulina Mol Lous
Paulina.MolLous@baarn.nl
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