Nieuwsbericht Toegang
Maatwerkopdrachten
De inkooporganisatie koopt jeugdhulp in op basis van het Beschrijvend document en het daarbij
behorende Programma van Eisen, onderdeel van de Aanbestedingstukken “Naar effectieve
samenwerking in de Jeugdhulp in Zeeland 2020-2023”. We zijn verantwoordelijk voor het inkopen
van kwalitatieve en efficiënte jeugdzorg. Concreet betekent dit dat jeugdhulpaanbieders voldoen aan
de vastgestelde criteria vanuit de Jeugdwet en dat dit binnen de financiële kaders valt.
In de praktijk komt het vaak voor dat we een aanvraag krijgen voor een maatwerkopdracht (JW301)
waarbij de jeugdhulp al is ingezet. In het belang van de jeugdige kunnen we op dat moment niet
anders dan de maatwerkopdracht afgeven. Achteraf blijkt soms, na een screening van de aanbieder,
dat deze niet aan de gestelde eisen voldoet (bijvoorbeeld een SKJ registratie of een juiste specifieke
opleidingsachtergrond), of dat er gecontracteerde aanbieders zijn die ook ingezet kunnen worden.
Sommige zelfstandige aanbieders vragen een uurtarief dat ruim boven de afgesproken tarieven valt,
ondanks dat ze geen kosten maken om te voldoen aan de gestelde criteria. Allemaal zaken die we
met elkaar willen voorkomen om tot kwalitatieve en betaalbare jeugdhulp te komen.
We willen jullie dan ook verzoeken om vóór het afgeven van een maatwerkopdracht altijd eerst
contact te leggen met de inkooporganisatie om de maatwerkvraag voor een onbekende aanbieder
aan ons voor te leggen. Zorgmakelaars Caroline van Gilst en Patricia Klijn (tot 1-4-2022) kunnen
meedenken of er wellicht een gecontracteerde aanbieder is die de hulpvraag op kan pakken of om de
kwaliteitstoets te doen om zeker te weten dat deze aanbieder voldoet aan de gestelde eisen. Zo
houden we samen zicht op kwaliteit en betaalbaarheid.
Dyslexieprotocol 3.0
De belangrijkste veranderingen naar aanleiding van Dyslexie protocol (PDDB) 3.0 per 1-1-2022 zijn
hieronder beschreven.
Inhoudelijk zijn de aanmeldcriteria voor diagnostiek en behandeling aangescherpt. Het kan dus
betekenen dat een kind nu niet meer in aanmerking komt voor diagnostiek en behandeling. Dit
wordt ondervangen door het feit dat school meer inzet moet plegen om kinderen op het juiste
spellingsniveau te krijgen.
In de versies 1.0 en 2.0 van het protocol werd gesproken over ernstige enkelvoudige dyslexie en
werden kinderen waarbij sprake is van comorbiditeit (het tegelijk voorkomen van meer dan één
aandoening) op basis van classificatie uitgesloten van de collectieve financiering (ZVW en Jeugdwet).
Deze richtlijn komt met het in gebruik nemen van PDDB 3.0 te vervallen. Als er sprake is van
comorbiditeit, kunnen 2 toewijzingen naast elkaar plaats vinden. Dit kan betekenen dat een traject
langer duurt omdat zowel Dyslexie als een andere stoornis wordt behandeld. De Dyslexie aanbieders
zullen hierover altijd met jullie in gesprek gaan. Wanneer de comorbide problematiek van dien aard

is dat de dyslexie aanbieder specialisatie mist, wordt behandeling elders gestart. Ook dit gaat in
overleg met de betreffende gemeentelijke toegang.
Daar waar in voorgaande versies van het dyslexie protocol in de behandeling de stoornis centraal
stond, staat in de nieuwe versie het kind centraal. Dat wil zeggen dat er nadrukkelijk een individueel
zorgplan wordt opgesteld, waarin naast de behandeling van de lees- en spellingproblemen (in een
centrale rol), ook aandacht is voor mogelijke bijkomende klachten, belemmeringen en
beschermende factoren en de problematiek zoveel als mogelijk vanuit één regie en één plan wordt
aangepakt. Het sluit dus meer aan bij de criteria die in de Jeugdwet zijn vastgelegd.
Verplichte onderdelen die toegevoegd zijn aan protocol 3.0:
Psycho educatie
Omgaan met resterende belemmeringen na afloop van de behandeling
Aanvullende eisen als de behandeling op school plaatsvindt
Meer informatie is terug te vinden op de website.
Bovenstaande veranderingen hebben met name gevolgen voor de inhoudelijke behandelingen voor
Dyslexie. Deze gevolgen zijn in samenspraak met de Dyslexie aanbieders in kaart gebracht en
doorgenomen. De eerste resultaten zullen terug te zien zijn bij de eerste afname van de cito toetsen.
Deze worden in een gezamenlijk overleg eind maart tussen de inkooporganisatie en de aanbieders
besproken. Afhankelijk van de uitkomsten zullen we jullie nader informeren.
Expertise in Ervaren
Expertise in Ervaren bestaat uit een multidisciplinair samengesteld team. Dit team bestaat uit
psychomotorisch therapeuten, GZ-psychologen, systeemtherapeuten, orthopedagogen, systeem
therapeutisch werkers en jeugdzorgwerkers. Allen werkzaam binnen 1 organisatie.
In de praktijk wordt voor deze (van oudsher) PMT-praktijk vaak standaard de productcode 45A53
(Psychomotorische therapie) af gegeven. Regelmatig wordt tijdens de behandeling gezien dat er inzet
van een andere discipline gewenst is. Dit kan ingezet worden naast de geboden PMT-behandeling.
Het betreft hier dan de prestatiecodes 54001, 54002 of in geval van alleen diagnostiek de 54004.
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