Informatie over dyslexie
Medio april is op basis van behoefte aan duidelijkheid hoe om te gaan met EED (ernstige
enkelvoudige dyslexie) diagnostiek en behandeling in een periode dat de scholen dicht waren i.v.m.
Corona-maatregelen voor dyslexie de “tijdelijke regeling i.v.m. corona” opgesteld en gepubliceerd
naar gemeenten.
Inmiddels zijn de scholen weer langzaamaan opgestart en is het NKD (Nederlands Kwaliteit
instituut Dyslexie) met een handreiking gekomen hoe om te gaan met EED diagnostiek in de
komende periode. Omdat het beperkte onderwijs van de afgelopen periode effect heeft op de
toetsingscriteria voor EED, is deze handreiking opgesteld.
De handreiking komt er kortweg op neer dat de diagnostiek weer kan plaatsvinden, maar dat na
een periode van 12 weken de daadwerkelijke hardnekkigheid van dyslexie en daarmee EED kan
worden vastgesteld. Een verklaring EED wordt dan ook niet na de diagnose, maar na 12 weken
behandeling vastgesteld.
Omdat wij het NKD volgen, betekent het verschijnen van de handreiking dat de inhoud van de
memo zal komen te vervallen. Omdat er een zeer kleine kans is dat na 12 alsnog de EED verklaring
niet afgegeven kan worden en daarmee uitval mogelijk blijft, blijven de administratieve afspraken
uit de memo grotendeels wel van kracht.
Deze administratieve afspraken luiden als volgt:
Afspraken
Voor cliënten die starten, wordt via de afgesproken werkwijze in de factsheet dyslexie een
zorgtoewijzing (JW301) afgegeven voor een heel traject 45A67 “dyslexie gehele traject”
Als blijkt dat de cliënt alsnog geen EED diagnose krijgt, wordt het uitgevoerde deel van het
traject, volgens een PXQ regeling gedeclareerd voor een uurtarief van € 108,-- . Voor de
uitgevoerde proefbehandelingen wordt een herziene opdracht (JW301) afgegeven voor
code 50Z24 “proefbehandeling dyslexie i.v.m. corona”. De eerder afgegeven toewijzing
voor een traject (45A67) wordt ingetrokken.
Als blijkt dat de cliënt wel een EED verklaring krijgt, dan wordt het traject verder volgens de
afspraken afgerond, binnen de afgegeven zorgtoewijzing en voor de trajectprijs.
Deze regeling vervalt als de toetsingscriteria EED weer volledig uitgevoerd worden. Berichtgeving
hierover wordt vanuit het NKD afgewacht.
Alle gecontracteerde dyslexieaanbieders zijn over deze herziene richtlijn geïnformeerd.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Cora Schout.
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