Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg
Aan de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren
van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen in de gemeenten OudBeijerland, Binnenmaas, Strijen, Korendijk en Cromstrijen.
Geachte heer/mevrouw,
De behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED-zorg) wordt met de Jeugdwet per 1
januari 2015 overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeente. Met deze brief wordt
u geïnformeerd over de veranderingen die per 1 januari 2015 voor uw school van belang zijn
rondom de dyslexiezorg. Inhoudelijk verandert er niet veel. De te nemen stappen zijn wel
gewijzigd. In deze brief treft u informatie over:
- De verantwoordelijkheid van basisscholen
- De verantwoordelijkheid van gemeenten
- Praktisch stappenplan in geval van vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Wat is de verantwoordelijkheid van basisscholen?
De school is de eerste verantwoordelijke om kinderen lees- en spellingonderwijs te bieden.
De ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen en niet-ernstige
enkelvoudige dyslexie maakt onderdeel uit van de basisondersteuning die elke school biedt.
Na signalering kan de school direct met begeleiding beginnen. Soms kan de school hulp
inroepen vanuit het samenwerkingsverband of het schoolbestuur (vraag dit na bij uw
samenwerkingsverband). Alleen 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.
Wat is de verantwoordelijkheid van gemeenten en wanneer vergoed de gemeente
behandeling van EED-zorg?
Op grond van de Jeugdwet moet de gemeente kinderen ondersteunen met ernstige,
enkelvoudige dyslexie (EED). Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggzstoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend is voor
dyslexieonderzoek en/of –behandeling. In deze gevallen wordt eerst de bijkomende stoornis
of beperking behandeld, voordat een kind in aanmerking komt voor een behandeling
ernstige enkelvoudige dyslexie.
De Service-Organisatie (SO) Zuid-Holland-Zuid heeft contracten met diverse zorgaanbieders
afgesloten, waaronder aanbieders voor dyslexiezorg. In opdracht van de jeugdprofessionals
geeft de SO beschikkingen af. In 2015 wordt er samen met de stichting jeugdteams zuid-

Holland zuid, de samenwerkingsverbanden, (gecontracteerde)aanbieders dyslexiezorg
verder onderzocht wat ideaal gezien de beste route wordt.
Concreet voor nu betekent dit dat de EED-zorg in de 17 gemeenten Dordrecht,
Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido- Ambacht, Oud-Beijerland,
Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Korendijk, Giessenlanden, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik van melding tot beschikking via de
jeugdprofessionals in het jeugdteam wordt afgehandeld.
De EED-zorg die al loopt wordt voortgezet in 2015 (zorgcontinuïteit).
De huidige criteria voor EED-zorg blijven in 2015 gehandhaafd. Vergoeding door gemeenten
is aan de orde:
 als er een leerlingdossier is opgebouwd waaruit blijkt dat er in het onderwijs een
passend traject is geweest van extra hulp bij het leren lezen en spellen
 als de school vermoedt dat er sprake is van EED, omdat het kind te weinig profiteert
van de ondersteuning
 als er leerlingen zijn bij wie er geen sprake is van problemen naast de
dyslexieklachten (bv. Dyslexie in combinatie met ADHD of een spraak/taalstoornis)
die de behandeling van dyslexie in de weg staat.
Gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor
leerlingen van 7 tot 13 jaar. Voor meer informatie over andere mogelijkheden kunt u ouders
verwijzen naar de website www.steunpuntdyslexie.nl.
Praktisch stappenplan voor basisscholen bij vermoeden van dyslexie
1. School voldoet aan de basisondersteuning van het samenwerkingsverband en heeft
een dyslexieprotocol.
2. School signaleert lees- en/of spellingsproblemen bij een leerling.
3. School start direct met begeleiding, eventueel met ondersteuning vanuit
samenwerkingsverband of schoolbestuur (zelf navragen).
4. Als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat of de leerling onvoldoende
profiteert van de geboden hulp, is doorverwijzing naar EED-zorg een optie (zolang de
bovenstaande criteria beoordeeld zijn).
5. Een school mag een leerling doorverwijzen naar de EED-zorg als hij tot de zwakste
10% behoort bij het lezen, of als hij tot de zwakste 16% bij lezen én de zwakste 10%
bij spelling behoort. Concreet betekent dit dat leerlingen met een E-score op lezen en
leerlingen met een lage D-score op lezen én een E-score op spellen doorgestuurd
kunnen worden naar de EED-zorg. Voorwaarde is dat dit is vastgesteld op minimaal
drie opeenvolgende meetmomenten en na aanbod van extra zorg of specifieke
interventies (minimaal twee interventieperioden).
6. Vanaf 1 januari 2015 doen de ouders of de basisschool de aanvraag voor EED-zorg bij
de huidige dyslexie zorgaanbieder, die gecontracteerd moet zijn door de SO. Deze
belt/mailt na aanvraag in overleg met school en ouders rechtstreeks met de
jeugdprofessional.
7. De jeugdprofessional registreert de aanvraag, kent in overleg met aanbieder en/of
ouders beschikking toe voor diagnostiek en na terugkoppeling resultaten indien
nodig ook voor behandeling.

8. De screening op de voorwaarden voor toegang tot EED-zorg (inclusief co-morbiditeit
die behandeling in de weg staat) gebeurt vooralsnog door de dyslexie-aanbieder (de
bedoeling is om in 2015 toetsing op deze screening periodiek door
jeugdprofessionals uit te laten voeren).
9. De dyslexie-aanbieder koppelt resultaten diagnostiek en behandeling terug aan
school, de jeugdprofessional en de SO. Er wordt voorlopig uitgegaan van dezelfde
wijze van terugkoppeling als aan de zorgverzekeraar.
Meer informatie?
Klik op de hyperlinks voor meer informatie over dyslexie op de site van het steunpunt
dyslexie of de site van het kwaliteitsinstituut dyslexie. Kijk voor meer informatie over de
inkoop en meest gestelde vragen op de website van de Service Organisatie Jeugd ZuidHolland zuid.
In de bijlage vindt u de lijst van gecontracteerde aanbieders.
Vragen over deze werkwijze?
Neem contact op met
info@jeugdteamszhz.nl
Met vriendelijke groet,

Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid

