
NVO en NIP hebben er jaren voor

gestreden. Sinds 1 januari is het zover

en zit diagnostiek en behandeling van

ernstige, enkelvoudige dyslexie in het

basispakket van de zorgverzekering.

Naast Gz-psychologen mogen ook

Orthopedagoog-Generalisten NVO en

Kinder- en Jeugdpsychologen NIP deze

zorg declareren bij de ziektekosten-

verzekeraar.

E R K E N N I N G

‘Een doorbraak’, noemt Beatrijs Brand

het. ‘Dat ouders en scholen de diagno-

se en behandeling van ernstige, enkel-

voudige dyslexie nu vergoed krijgen,

zie ik als een erkenning: dyslexie is

een vervelende neurologische stoornis

waardoor je ernstige problemen hebt

met lezen en spellen. En waar je je

levenlang last van hebt. De beroeps-

verenigingen NVO en NIP hebben,

samen met andere partijen, jaren voor

die erkenning gelobbyd. Tot die tijd

liepen ouders vaak tegen een muur op

omdat zorgverzekeraars er geen aan-

dacht aan wilden besteden. Ook scho-

len hebben maar een beperkt budget

voor diagnostiek. Dus kwamen ouders

voor hoge kosten te staan omdat ze

alles zelf moesten financieren.’

Volgens Brand sluit die erkenning

aan bij de ontwikkelingen van de afge-

lopen twintig jaar. ‘De beeldvorming is

veranderd van ‘kinderen met dyslexie

zijn dom’ naar ‘dyslexie staat los van

intelligentie en begaafdheid’ en ‘deze

kinderen hebben hulp nodig’. Er is ook

veel meer oog gekomen voor de sterke

kanten van kinderen met dyslexie en

de inzet van compenserende middelen.

De laatste jaren zijn er veel ontwikke-

lingen in digitale leer- en hulpmiddelen

waarmee kinderen ook zonder leraar –

teacher free – kunnen oefenen. Door

inzet van die middelen kun je kinderen

leren omgaan met dyslexie. Net zoals

je kinderen met visusproblemen een

bril geeft.’

P R O T O C O L

Beatrijs Brand heeft ruim dertig jaar

ervaring in de advisering en begelei-

ding van kinderen met onderwijsproble-

men. Sinds een half jaar werkt ze als

schoolpsycholoog vanuit haar eigen

praktijk. Ze onderzoekt kinderen die

vastlopen in het onderwijs, bijvoorbeeld

met dyslexie. Ze geeft nascholing, zoals

de module ‘ouders en school’ voor de

post-masteropleiding ‘Schoolpsycho-

loog’ in Amsterdam. En ze adviseert

scholen, bijvoorbeeld bij het opzetten

van dyslexiebeleid. Dat doet ze zowel

landelijk als in haar eigen werkgebied,

Zuid-Kennemerland.

Sinds november vorig jaar is ze pro-

jectleider Implementatie van het Proto-

col Dyslexie Diagnostiek en Behande-

ling. Als eerste actiepunt stonden voor-

lichtingsbijeenkomsten op het program-

ma voor leden van NVO en NIP die zich

met dyslexie bezig houden. Voor de

eerste bijeenkomst huurde ze aanvan-

kelijk een zaaltje voor zeventig mensen.

Maar ze moest al snel uitwijken naar

een grotere ruimte toen er ruim 400

aanmeldingen binnenkwamen.

‘Het geeft aan hoe het thema leeft en

hoe mensen zitten te springen om rele-

vante informatie’, zegt Beatrijs Brand.

Tijdens de bijeenkomsten gaf ze uitleg

over het protocol, dat is gemaakt door

dr. Leo Blomert van de universiteit van
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’Die vergoeding zi
erkenning voor d

Orthopedagoog en gz-psycholoog B E A T R I J S B R A N D
is projectleider implementatie van het ‘Protocol Dyslexie
Diagnostiek en Behandeling’. Namens de NVO en het NIP

organiseerde ze drie informatiebijeenkomsten en
schreef ze een brochure over dit onderwerp.
Een helpdesk staat nog op het verlanglijstje.

Maastricht. Het protocol dient als lei-

draad voor het diagnosticeren en

behandelen van kinderen met ernstige

dyslexie en vormt de basis voor de ver-

goedingsregeling.

V E E L V R A G E N

Daarna regende het vragen uit de zaal.

‘Er waren veel inhoudelijke vragen’,

herinnert Beatrijs Brand zich. ‘Hoe

werkt die regeling concreet? Krijgen

ouders ook informatie? Hoe stel je dys-

lexie vast bij hoogbegaafde kinderen?’

Er kwamen ook een heleboel vragen

over de werking van de vergoedings-

structuur. Brand: ‘Die gaat in de vorm

van een zogenaamde DBC-structuur,

waarbij DBC staat voor Diagnose

Behandel Combinatie. Deze financie-

ringsstructuur geldt bij tweedelijnszorg

en is nu bij de vergoedingsregeling

voor dyslexie overgeplant naar de

basisverzekering. Voor veel mensen

een totaal nieuwe manier van declare-

ren.’

Tot slot waren er veel vragen gericht

aan de beroepsverenigingen NVO en

NIP. Aan welke kwaliteitseisen moet ik

voldoen? Moet ik nascholing volgen?

Wanneer ben ik bekwaam om hiermee

aan de slag te gaan?

‘Binnen de DBC-structuur is het

eigenlijk alleen voor BIG-geregistreer-

den mogelijk een diagnose-behandel-

combinatie te openen en sluiten’, legt

Brand uit. ‘In eerste instantie wilden ze

alleen Gz-psychologen erkennen. Maar

dankzij de inzet van NVO en NIP mogen

de Orthopedagoog-Generalisten en

Kinder- en Jeugdpsychologen dyslexie-

zorg nu ook declareren. Dat is een

mooie uitbreiding van beroepsgroepen.’

S A M E N W E R K I N G

Half februari kregen leden van NVO en

NIP de brochure Protocol Dyslexie Diag-

nostiek en Behandeling: implementatie

in de praktijk in de bus. ‘Hierin staat

alle informatie ordelijk op een rij’, zegt

Beatrijs Brand die de tekst schreef.

‘We zijn nu druk bezig om ook de digi-

tale informatie goed op orde te krijgen.

De websites van NVO en NIP vullen we

steeds aan met recente informatie over

dyslexie. Er is veel informatie te vinden.

Dat komt omdat we intensief samen-

werken met andere instanties. Zoals

met het Masterplan Dyslexie dat zich

bezig houdt met informatie over dit

thema aan het onderwijs. Scholen moe-

ten, in het zogenaamde voortraject, ook

aan bepaalde eisen voldoen voordat

diagnostiek en behandeling van dys-

lexie vergoed worden.’

En ook met de Stichting Dyslexie

Nederland (SDN), die zich vanuit de

wetenschappelijke kant bezig houdt

met diagnostiek en behandeling van

dyslexie. ‘Ook van de SDN is informatie

te vinden op de websites van de

beroepsverenigingen’, vertelt Beatrijs

Brand. Ze geeft aan dat NVO en NIP

het samenwerken met andere

beroepsgroepen stimuleren en plei-

ten voor een multidisciplinaire

aanpak van dyslexie. Daarom is

er een samenwerkingsnetwerk

met de beroepsverenigingen van

logopedisten en remedial teachers en

is er een gezamenlijke richtlijn voor

multidisciplinair samenwerken opge-
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Protocol Dyslexie
Diagnostiek en Behandeling:

IMPLEMENTATIE IN DE PRAKTIJK

In de beroepspraktijk kunt u te maken krijgen met

kinderen die ernstige dyslexie hebben. Deze folder

maakt u wegwijs in de werkwijze van het Protocol

Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Het protocol

dient als leidraad voor het diagnosticeren en

behandelen van kinderen met ernstige dyslexie

en vormt de basis voor de vergoedingsregeling bij

deze problematiek.VergoedingIn het basispakket van de zorgverzekering wordt per 1 januari

2009 diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige

dyslexie vergoed. Bij deze vergoeding geldt het Protocol Dyslexie

Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006) als uitgangspunt.

In deze folder duiden we dit verder aan als Protocol Dyslexie.

De vergoedingsregeling wordt stapsgewijs ingevoerd van 2009

tot en met 2013.De vergoeding geldt voor leerlingen van zeven jaar of ouder

die basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onder-

wijs volgen. De regeling geldt niet voor leerlingen in het voort-

gezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

De eindverantwoordelijkheid voor diagnostiek en behande-

ling van dyslexie ligt conform het Protocol Dyslexie bij gekwalifi-

ceerde gedragswetenschappers, te weten de NIP Kinder- en

Jeugdpsycholoog, de NVO Orthopedagoog-Generalist en de

Gezondheidszorgpsycholoog Wet BIG. De kwaliteitsborging van

deze beroepsgroepen ligt primair bij de beroepsverenigingen.

Dit zijn het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen, en de

NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijs-

kundigen.
Het NIP en de NVO vinden het belangrijk dat de werkwijze

van het Protocol Dyslexie en de vergoeding binnen de Zorg-

verzekeringswet op een juiste wijze in de praktijk worden in-

gevoerd. De beroepsverenigingen willen hun leden hierover

informeren en de kwaliteit en deskundigheid van beroeps-

beoefenaren stimuleren en waarborgen.

Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diag-

nostiek en behandeling van ernstige dyslexie kunnen zij zich

wenden tot een gekwalificeerd psycholoog of orthopedagoog

(gedragswetenschapper). De school moet dan het leerling-

dossier aanleveren waarin het vermoeden van (ernstige)

dyslexie wordt onderbouwd.

1. Voortraject
Scholen hebben een belangrijke taak bij de aanpak van leesproble-

men en dyslexie.Met effectief onderwijs zorgt de school ervoor dat

kinderen met lees- en spellingsproblemen tijdens de hele schoolloop-

baan ondersteuning krijgen.Het signaleren en het geven van extra

begeleiding aan leerlingen met deze problemen behoort dus tot de

verantwoordelijkheid van het onderwijs. Dit heet het voortraject.

Als extra begeleiding niet leidt tot de gewenste verbetering kun-

nen ouders hun zoon of dochter aanmelden voor een diagnostisch

dyslexieonderzoek waarmee wordt bepaald of er sprake is van ern-

stige dyslexie.Hier begint de taak van de gezondheidszorg.Voor alle

duidelijkheid: de bestaande praktijk van dyslexieverklaringen, afgege-

ven ten behoeve van begeleiding in het onderwijs, blijft ongewijzigd.

Leerlingdossier
Een aanmelding voor een diagnostisch dyslexieonderzoek is ontvan-

kelijk indien de schoolanamnese en signaleringsgegevens stagnatie

aantonen.Tevens tonen de gegevens over extra begeleiding op

school aan dat geen of onvoldoende verbetering optreedt. Deze

gegevens moeten in een leerlingdossier worden vastgelegd. Ouders

dragen bij aanmelding voor een onderzoek naar ernstige, enkelvou-

dige dyslexie dit dossier over aan de diagnosticus.

Het leerlingdossier bevat ten minste:

� basisgegevens leerlingvolgsysteem

� beschrijving lees- en spellingsproblemen

� signalering lees- en spellingsproblemen: datum, toets (criteria

en score), afgenomen door…

� omschrijving extra begeleiding (kwaliteit en kwantiteit)

� resultaten extra begeleiding

� vaststelling toenemende achterstand ten opzichte van normgroep

met vermelding gebruikte toetsen en normcriteria

� onderbouwde argumentatie voor het vermoeden van ernstige

dyslexie en (aangetoonde) didactische resistentie

Het dossier wordt getekend door de directeur namens het bevoegd

gezag.

InformatieHet Masterplan Dyslexie heeft een flyer uitgebracht over

het voortraject en de rol van het onderwijs. Kijk op:

www.masterplandyslexie.nl � vergoedingsregeling.

e ik als
dyslexie’

‘We werken intensief samen

met andere organisaties die zich

met dyslexie bezig houden’

steld. ‘Het is vaak effectief om dyslexie

vanuit meerdere disciplines te behan-

delen. Dat geeft een kind de beste kan-

sen. En daar gaat het toch om.’

H E L P D E S K

De laatste taak van projectleider

Beatrijs Brand is het opzetten van een

laagdrempelige en goed bereikbare

helpdesk waar orthopedagogen en

kinder- en jeugdpsychologen met al

hun vragen over het Protocol Dyslexie

Diagnostiek en Behandeling terecht

kunnen.

‘Vermoedelijk wordt die onderge-

bracht bij de afdeling voorlichting van

NVO of NIP. Daar kunnen beroepsuitoe-

fenaars direct antwoord krijgen op hun

vragen. Er komt ook een achterwacht

die veel dieper op inhoudelijke vragen

in kan gaan. De subsidieaanvraag voor

de helpdesk is net de deur uit. Dus dat

is nog even afwachten.’
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