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Nota van B&W 
 
Onderwerp: Afspraken met aanbieders Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg 
 
Portefeuillehouder:Bloemen 
 
Afdeling: Samenleving 
Registratienummer:  
 
Samenvatting: 
In opeenvolgende stukken is Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED) gedefinieerd als: 
- vrij toegankelijke voorziening (UTC/perceel EED, september 2014)  
– individuele jeugdhulpvoorziening (Verordening jeugdhulp, oktober 2014)  
– vrij toegankelijke voorziening (Nadere regels, november 2014) 
 
Hoofdstuk 4, artikel 2, van de Nadere regels stelt dat het college afspraken maakt met aanbieders over de 
voorwaarden waaronder zij behandeling voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie mogen verlenen. Deze 
afspraken zijn bij de contractering van de EED-aanbieders voor 2015 vastgelegd, zonder dat deze 
afspraken apart door ons zijn vastgesteld. Toen het UTC en de bijlagen werden vastgesteld, was er immers 
nog geen sprake van Nadere regels en hoefden de specifieke voorwaarden voor EED-contractering (nog) 
niet apart vastgesteld te worden. Deze omissie herstellen we via dit voorstel.  
 
Wij zijn van mening dat deze herstelactie nodig is om aan de eisen van een rechtmatige besteding van de 
jeugdhulpgelden met betrekking tot EED-zorg te voldoen. 
 
Relatie met programmabegroting: 
Programma: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; Produkt: Jeugdzorg; Doelstelling: 
Het stimuleren van de zelfredzaamheid van (groepen) jeugd en jongeren teneinde hen in staat te stellen 
volwaardig mee te participeren in de samenleving. 
 
Financiële consequenties: 
N.v.t. 
 
Communicatie: 
N.v.t. 
 
Toelichting: 
In de contractering staat dat de samenwerkende gemeenten EED-zorg als vrij toegankelijke voorziening 
hebben aangewezen, mits deze zorg wordt geboden door een gecontracteerde aanbieder. EED-zorg wordt 
ingezet op voordracht van de school, na afstemming in het ondersteuningsteam van de school.  Het is aan 
de gecontracteerde EED-aanbieder om aan de hand van het “Protocol Dyslexie Diagnostiek & 
Behandeling” te bepalen of aan de criteria voor EED-zorg die de opdrachtgever heeft gesteld wordt 
voldaan. 
Het gaat om de volgende afspraken/criteria die SPECIFIEK betrekking hebben op de voorwaarden 
waaronder EED-zorg wordt verleend die dus nog door ons dienen te worden vastgesteld. 
 
1 U hanteert het protocol “Dyslexie Diagnostiek en Behandeling”(Blomert protocol 2006. 

Een actualisatie van dit protocol is uitgevoerd door het Nationaal Referentiecentrum 
Dyslexie in 2012) 

2 U bent aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie of het Nationaal 
Referentiecentrum Dyslexie.    

3 U voorziet Opdrachtgever van gegevens voor het genereren van beleids- en 
verantwoordingsinformatie (via de kwaliteitsinstituten). 

4 U committeert zich op basis van transparante reglementering aan periodieke visitaties 
door de kwaliteitsinstituten en geeft gehoor aan daaruit voortvloeiende aanwijzingen. 



5 U werkt conform de inzet van geregistreerde gedragswetenschappers onder de ‘norm van 
verantwoorde werktoedeling 

6 Alleen een hoofdbehandelaar kan een dyslexiebehandeling starten. De hoofdbehandelaar 
is verantwoordelijk, maar kan een medebehandelaar betrekken bij de behandeling. De 
hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de daadwerkelijk 
verleende dyslexiezorg.  
Hoofdbehandelaars kunnen zijn: een Orthopedagoog Generalist, geregistreerd bij de 
Nederlandse Vereniging van Pedadogen en Onderwijskundigen (NVO) of een kinder- of 
jeugdpsycholoog, geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).  
Daarnaast worden als hoofdbehandelaars aangemerkt hoofdbehandelaars in de GGZ die 
BIG-geregistreerd zijn en een specifieke GGD-opleiding hebben gevolgd. 

7  Na een blok van 20 maanden / 65 behandelingen dient in overleg met ouders en 
Ondersteuningsteam van het onderwijs een afweging gemaakt te worden tussen stoppen 
en doorgaan. Deze afweging dient in het dossier te worden opgenomen. Daarnaast dient 
na het verstrijken van deze periode afstemming gezocht te worden met Opdrachtgever 
om verdere vervolgstappen te bepalen. 

8 U koppelt, in overleg met de cliënt, voortgang, eventuele aanvullende hulpvragen of 
wijzigingen terug aan het ondersteuningsteam van de school. Bij meervoudige 
problematiek en/of aanvullende gezinsproblematiek schakelt u, in overleg met de cliënt, 
het jeugd- en gezinsteam in. 

9 U controleert bij elke EED-zorgvraag of aan de criteria voor EED-zorg wordt voldaan, en 
stemt met verwijzer af indien dit niet het geval is. 

10 U werkt op basis van een hulpplan. Dit plan bevat de te behalen doelen/resultaten en de 
verwachte hulpduur. Het hulpplan wordt besproken met de jeugdige (en zijn ouders).  

11 U levert de EED-zorg in de woonplaats van het kind, dan wel in de eigen context 
(bijvoorbeeld school) van het kind. 

12 U werkt samen met de netwerkpartners die betrokken zijn bij de (aanpak/ oplossing) van 
de problematiek van de jeugdige. Dit betekent afstemming over de aangeboden hulp, 
terugkoppeling van bevindingen en resultaten en signaleren van knelpunten die mogelijk 
door andere netwerkpartners moeten worden opgepakt. 

13 U draagt er in de laatste fase van het traject zorg voor om afspraken te maken met het 
ondersteuningsteam op  school over nazorg of eventuele vervolghulp. 

14 Naast het bieden van zorgcontinuïteit, draagt u bij aan de vernieuwing van de EED-zorg 
op de in dit perceel genoemde ontwikkeldoelen.  

 
Besluit: 
Vaststellen van de afspraken met EED-aanbieders onder welke voorwaarden zij behandeling voor Ernstige 
Enkelvoudige Dyslexie mogen verlenen. 
 
Bijlagen: 
- Collegevoorstel Inkoopstukken jeugdhulp incl. perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, d.d. 
september 2014 
- Raadsbesluit Verordening jeugdhulp 2015, 30 oktober 2014 
- Collegevoorstel nadere regels jeugdhulp, november 2014 
- Raamovereenkomst Jeugdhulp tussen de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Stichting 
Onderwijs Advies betreffende perceel 4: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (vertrouwelijk) 
- Inkoopdocument voor vrijgevestigden en groepspraktijken (generalistische basis GGZ en 
gespecialiseerde jeugd-GGZ vrijgevestigden en EED-zorg) 
- Overeenkomst jeugdhulp voor vrijgevestigden en groepspraktijken GGZ en EED-zorg 
 
Zoeterwoude, 24 maart 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, 
namens deze, 
de portefeuillehouder, 
E.G.E.M. Bloemen 


