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CRITERIA ONDERZOEK EN BEHANDELING ERNSTIGE DYSLEXIE (ED) 

 
Context Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor dyslexiezorg voor de 

kinderen in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar. De gemeente heeft zorgplicht voor de ernstige 
dyslexie (ED). Dit betekent dat de kosten van het onderzoek en de behandeling door de 
gemeente wordt vergoed, mits wordt voldaan aan een aantal strenge criteria. De 
vergoedingsregeling geldt met ingang van januari 2022 bij een vermoeden van ernstige 
dyslexie (ED), voorheen EED.  
 
De vijf gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en de twee 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs in dit gebied (BePO en Berséba) hebben 
de uitvoering van de vergoede dyslexiezorg georganiseerd in het Bureau Betuwse 
dyslexiezorg. Het Bureau voert de regie over het aanvragen en behandelen van 
vergoede dyslexiezorg in de vijf gemeenten. 
 
Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben in onderling overleg de criteria 
vastgesteld om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiezorg (onderzoek 
naar en vergoeding van ED). Deze criteria sluiten aan bij de landelijke richtlijnen voor 
het onderwijs en de gezondheidszorg.  
 
Met ingang van 1 januari 2022 zal het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en 
Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021) van kracht zijn. Deze notitie met criteria is een 
aanpassing op de eerder vastgestelde versie dd juni 2019.  

Opsteller Ceres van Sutphen (Bureau Betuwse Dyslexiezorg) 
Lonneke Mulder (GZ psycholoog Bureau Betuwse Dyslexie) 
Remco Reij (Adviseur Bureau Betuwse Dyslexie / NKD) 

Status Definitieve versie 1.0 

Datum Januari 2022 

Communicatie Het Bureau Betuws dyslexiezorg informeert de betrokkenen uit het onderwijsveld en 
de dyslexiezorgaanbieders over dit document. Dit document staat vermeld op de 
website van de samenwerkingsverbanden BePO en Berséba. 

 
 
CRITERIUM 1. LEEFTIJD1 
Het kind heeft de leeftijd tussen 7 en 13 jaar en zit op de basisschool. Indicaties moeten binnen deze 
leeftijdsgrenzen worden gesteld. Indien een kind gedurende de behandeling de 13-jarige leeftijd 
bereikt, dan kan de behandeling wel worden afgemaakt binnen de vergoede dyslexiezorg.   
 
CRITERIUM 2. ERNSTIGE LEESPROBLEMEN2 
Er is sprake van ernstige leesproblemen als: 

- er sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand.  
- er ondanks goed onderwijs en intensieve begeleiding de leerling blijvend zeer lage scores 

(E-Scores) op drie opeenvolgende hoofdmeetmomenten behaalt.  
Er sprake is van ernstige woordleesproblemen: kinderen moeten op 3 opeenvolgende 
hoofdmeetmomenten voor woordlezen een V-(min)-score of E-score behalen (laagste 10% 
normgroep). Ongeacht eventuele spellingsproblemen moet er spraken zijn ernstige 
leesproblemen (bullit 2) 

  

 
1 Bron: Memorie van toelichting op de Jeugdwet; artikel 7.2 
2 Bron: Leidraad Ernstige Dysexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg versie 3.1, Dyslexie Centraal 
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CRITERIUM 3. DIDACTISCHE RESISTENTIE 
De ernst van de lees- en spellingsproblemen kan door school worden onderbouwd door aan te tonen 
dat de ernstige achterstand op drie achtereenvolgende meetmomenten blijft bestaan, ondanks 
minimaal twee periodes van intensieve hulp en begeleiding op school. Elke interventieperiode omvat 
minimaal 2 maal 10-12 weken intensieve begeleiding, waarin gebruik gemaakt wordt van effectieve 
interventies op ondersteuningsniveau 3 (Zie leidraad ernstige dyslexie: doorverwijzing naar zorg 3.0 
op dyslexiecentraal.nl ). De inhoud, voortgang en evaluatie van de interventies wordt 
gedocumenteerd in een leerlingdossier, hetgeen gebruikt kan worden bij de aanmelding voor het 
dyslexieonderzoek. 
 
CRITERIUM 4. MEERDERE PROBLEMATIEKEN 
Uit recente onderzoeken is gebleken dat andere ontwikkelingsstoornissen (comorbiditeit) gelijktijdig 
voorkomen, er geen belemmering hoeft te zijn om in aanmerking te komen voor dyslexiezorg.   
 
Door middel van de diagnostiek bepaalt de zorgverlener of de dyslexiebehandeling bij een kind 
uitvoerbaar is en er dus een behandelindicatie Ernstige Dyslexie wordt afgegeven.  
 
Indien er sprake is van bijkomende problematiek (zoals ADHD, ASS en TOS), komt een kind in 
aanmerking voor de dyslexiezorg vanuit de zorgwet, indien de bijkomende problematiek niet de 
boventoon voert. Als de bijkomende stoornis wel de boventoon voert en waarschijnlijk een 
belemmering is voor de diagnostiek of behandeling, dient deze eerst te worden behandeld.  
Voor meer informatie zie protocol 3.0, Scenario’s diagnosestelling en behandelindicatie 2.4.4.  

 


