Bijlage 2C - Productomschrijving
Perceel 3 – EED

Ernstige enkelvoudige dyslexiezorg
Het individueel behandelen van jeugdigen die in het basisonderwijs kampen met een specifieke
stoornis in het verwerken van taal specifieke informatie, waardoor er sprake is van een ernstige
beperking bij lezen en spellen.
De behandeling bestaat uit twee fasen:
1. Diagnostisch onderzoek om de onderliggende lees- en spellingsproblemen te verduidelijken,
zodanig dat er een gefundeerde diagnose voor dyslexiebehandeling kan worden gesteld en er
een behandelplan kan worden opgesteld.
2. Feitelijke behandeling van de lees- en spellingsproblemen (indien de diagnose enkelvoudige
dyslexie is gesteld).
Doelgroep
Jeugdigen van zeven tot en met dertien jaar met een ernstige verstoring in de verwerking van taal
specifieke informatie (vastgesteld conform het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling) en
waarvan de behandeling start terwijl zij op de basisschool zitten.
Beperkingen komen tot uiting in:
 Ernstige lees- en spellingproblemen af te leiden uit zwakke schoolprestaties.
 Sprake van een moeizaam leerproces, specifiek voorlezen en spellen.
 Moeite met de verwerking van spraakklanken.
 Moeite met het herkennen van woorden.
 Een combinatie van bovenstaande.
Aanvullende eisen
 In de verwijzing dient er sprake te zijn van voldoende onderbouwing voor het vermoeden
van ernstige dyslexie (vastgelegd in een leerlingendossier). In de gevallen dat dit niet zo is,
neemt Opdrachtnemer contact op met de verwijzer (school) om teneinde te komen tot een
juiste inzet.
 Diagnostisch onderzoek wordt geboden door een professional met wo-opleidingsniveau.
 De feitelijke behandeling wordt geboden door een professional met hbo-/wo-opleidingsniveau.
 Opdrachtnemer betrekt de ouder(s)/opvoeder(s) en leerkracht/intern begeleider/
zorgcoördinator actief voor, tijdens en na de behandeling.
 Gedurende de behandeling is voor gemiddeld 20% van de cliëntgebonden tijd een
regiebehandelaar betrokken. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen
van het ondersteuningsplan, de integrale behandeling van de jeugdige en de vastlegging van
de daadwerkelijk verleende zorg. De regiebehandelaar is een BIG geregistreerd GZpsycholoog, een SKJ geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog en/of een SKJ geregistreerd
Postmaster Orthopedagoog. De medebehandelaar is een basispsycholoog, orthopedagoog
en/of een logopedist.
 Opdrachtnemer is aangesloten bij het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut voor Dyslexiezorg –
voorheen het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie en/of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie).
 Opdrachtnemer van dyslexiezorg EED verzorgt deze conform het meest actuele protocol
Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Momenteel is dit Blomert 2013.
De directe en indirecte cliëntgebonden tijd mag worden gefactureerd.
Tarief
Diagnostiek: € 87,00 per uur, Productcode 54C02
Behandeling: € 85,20 per uur, Productcode 54C03

