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Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED)

Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die
belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of –behandeling (co-morbiditeit). Voor kinderen bij wie sprake is van problemen
naast de dyslexieklachten (bijvoorbeeld dyslexie in combinatie met ADHD of een spraak/taalstoornis), is een intensiever
behandel-/begeleidingstraject nodig. In deze gevallen wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld, voordat een
kind in aanmerking komt voor een behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie.
Samengevat betekent dit dat enkel kinderen met EED in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar in aanmerking komen voor
dyslexiezorg. Bij kinderen met een belemmerende co-morbide stoornis dient eerst de bijkomende stoornis worden behandeld.
De school heeft de taak om een geldig schooldossier over de leerling op te bouwen conform Protocol Dyslexie Diagnostiek en
Behandeling 2.0 (PDDB 2.0). Scholen kunnen enkel en alleen voor EED rechtstreeks verwijzen naar de gespecialiseerde
jeugdhulp. Hiervoor is de volgende routekaart EED ontwikkeld.

School signaleert mogelijk EED, stelt dossier op

Gesprek met ouders in (smal/breed) ondersteuningsteam.
Schooldirecteur en ouders ondertekenen het
verwijs/aanmeldformulier*

Dossier en verwijs/aanmeldformulier gaat voor
e
screening/ 1 beoordeling naar een gecontracteerde,
gespecialiseerde jeugdhulp dyslexie*
(www.ikzoekjeugdhulp.nl)
Gespecialiseerde jeugdhulp dyslexie (poortwachter/
trajectbegeleider) checkt m.b.v. checklist of dossier
compleet is en of de aanvraag voldoet aan criteria
PDDB 2.0

keuze voor een gecontracteerde,
gespecialiseerde jeugdhulp dyslexie door
ouders in overleg met school
(keuzevrijheid)

dossier voldoet niet? Dan gaat het terug
naar de school en school gaat in overleg
met de ouders een plan opstellen. School
en ouders betalen gezamenlijk eerste
screening

Aanbieder EED doet via het regionale zorgportaal een
verzoek tot toewijzing (VOT)**

De backoffice van de betreffende gemeente geeft - na controle van de rechtmatigheid
(woonplaatsbeginsel)- een toewijzing (zorgtoewijzingsbericht JW301) af met een referentienummer dat in het
facturatieproces gebruikt wordt (zie Factsheet Facturatie en Declaratie).

Aanbieder EED start diagnostiek en behandeling

Aanbieder EED dient bij de beëindiging van de

behandeling een einde zorgmelding bij de gemeente te
doen via het regionale zorgportaal.

het kan voorkomen dat een gemeente
besluit om geen zorgtoewijzing te doen.
De aanbieder wordt hierover telefonisch
geïnformeerd

Aanbieder EED informeert met toestemming van de cliënt
de school over de voortgang en beëindiging van de
behandeling en zorgt voor een ‘warme’ overdracht
* Voor gecontracteerde, gespecialiseerde jeugdhulp dyslexie: www.ikzoekjeugdhulp.nl
** Voor indienen VOT: www.zorgomregioamsterdam.nl
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