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Informatieblad voor ouders  

t.a.v. de vergoeding van ernstige enkelvoudige dyslexie 

 
Informatie diagnose en behandeling van dyslexie 
 
Vanaf 1 januari 2009 is de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie opgenomen 
in het basispakket van de zorgverzekering. De vergoedingsregeling wordt stapsgewijs 
ingevoerd t/m 2013. 
 
Vanaf 1 januari 2009 komen ouders in aanmerking van een vergoeding voor diagnostiek 
en behandeling voor hun kind als 

1. na een traject van extra hulp bij het leren lezen en spellen binnen het onderwijs 
het kind desondanks nog steeds ernstige lees- en spellingproblemen heeft en 

1. er bij de school een gegrond vermoeden is van ernstige dyslexie en 
2. het kind geen andere (leer)stoornissen heeft en 

 
Als uw kind volgens u aan voorwaarden 1 t/m 3 voldoet, dan kunt u het traject van het 
stellen van de diagnose starten door uw kind (uitsluitend in overleg met de school) aan 
te melden om de diagnose ‘dyslexie’ te stellen, een dyslexieverklaring af te geven en 
eventueel om de dyslexie te behandelen. Hiertoe kunt u bij onze praktijk terecht die door 
het Kwaliteitsinstituut Dyslexie hiertoe is gecertificeerd. 
 
Stapsgewijze invoering1 
Vanaf 2010 wordt de leeftijdsgrens jaarlijks met één jaar opgetrokken. In 2013 wordt de 
zorg dan vergoed voor alle leerlingen in het primair onderwijs waarbij ernstige dyslexie 
wordt vermoed. Voor deze stapsgewijze invoering is gekozen om de meerkosten van 
een verbreding van de doelgroep beperkt te houden. 
 
Schematisch komt dit op het volgende neer: 
 
Jaar   Primair & Speciaal Onderwijs 
2009   7 of 8 jaar 
2010   7, 8 of 9 jaar 
2011   7, 8, 9 of 10 jaar 
2012   7, 8, 9, 10 of 11 jaar 
2013   7 jaar of ouder 
 
Deze informatie sluit aan bij de meest actuele ontwikkelingen in de implementatie van de 
regeling. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
De diagnose ernstige dyslexie wordt vastgesteld op basis van het Protocol Diagnostiek 
van Dyslexie. (zie www.steunpuntdyslexie.nl). 
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Ernstige dyslexie 
De school moet onderbouwen of er een vermoeden is van ernstige dyslexie bij een kind. 
Dit is het geval als alle extra begeleiding op school niet tot het gewenste resultaat 
hebben geleid (didactische resistentie). De school legt dit vast in het leerlingdossier, op 
grond waarvan ouders hun kind bij ons kunnen aanmelden voor diagnostiek en 
behandeling. Zie www.steunpuntdyslexie.nl). 
 
Wij vragen van school een onderwijskundigrapport in te vullen. Wanneer de 
hulpverlening aan alle eisen heeft voldaan en er inderdaad sprake is van specifieke, 
ernstige én hardnekkige lees- en/of spellingproblemen, wordt de aanvraag door onze 
GZ-psycholoog ‘ontvankelijk’ verklaard. 
 
Ons dyslexieteam, onder leiding van een GZ-psycholoog, stelt op basis van diagnostisch 
onderzoek vast of er inderdaad sprake is van ernstige dyslexie en beoordeelt of er een 
indicatie is voor behandeling. Bij bevestiging krijgt het kind een dyslexieverklaring en 
start de behandeling buiten, maar in zeer nauw overleg met de school. Deze 
behandeling is in aanvulling op wat de school al aan remedial teaching biedt. Deze dient 
gehandhaafd te blijven. Is dit niet het geval, dan vervalt het recht op vergoeding van de 
dyslexiezorg. 
 
Ondersteuning op school 
Als ondersteuning in schoolverband plaatsvindt, betaalt de school dit uit het 
onderwijsbudget. Bijvoorbeeld bij begeleiding en coaching door een remedial teacher 
(RT-er), die aan de school is verbonden. Niet elke school heeft echter budget om een 
RT-er aan te stellen. Ouders wijken dan soms uit naar een particuliere RT-er en betalen 
de kosten dan zelf. 
 
Externe ondersteuning 
Behandeling van ernstige dyslexie buiten school valt onder gezondheidszorg. Kinderen 
kunnen hiervoor terecht bij dyslexie-instituten, leesklinieken, taalinstituten en in onze 
regio bij Educare. Het is van belang dat behandelaar en school intensief contact houden 
over de afstemming van de aanpak in en buiten school. Belangrijk is dat ouders in de 
gaten houden of die afstemming goed verloopt. Hierbij is het van groot belang dat de 
dyslexiebehandeling op school gewoon doorgaat. Met de externe dyslexiezorg wordt in 
nauwe onderlinge afstemming deze behandeling geïntensiveerd. 
 
De kosten van externe ondersteuning worden vanaf 2009 vergoed door de 
zorgverzekeraar volgens bovengenoemde voorwaarden. Vergoeding vindt plaats op 
basis van het Protocol Behandeling van Dyslexie (zie www.steunpuntdyslexie.nl). 
 
Wij hebben contracten met Univé, Trias, VGZ, IZA, IZZ, de Goudse, Cares, UMC, IAK, 
Nedasco, VPZ, Aevitae, Turien & CO, Agis, Menzis, Ander Zorg, CZ, Delta Lloyd en 
OHRA . 
 
Bent u elders verzekerd, dan wordt tussen de 75 en 80% (Achmea 80%) van onderzoek 
en behandeling vergoed. Het is van groot belang om vooraf zelf uw polis goed na te 
kijken en eventueel te overleggen met de zorgverzekeraar. 
 
Belastingaftrek 
Indien uw kind niet voor vergoeding van diagnose en behandeling in aanmerking komt, 
kunt u proberen de kosten van dyslexie als bijzondere uitgaven af te trekken van de 
belasting. Kijk hiervoor bij Belastingaftrek van kosten dyslexie (zie 
www.steunpuntdyslexie.nl). 
 
Kunt u de kosten van de diagnose en behandeling met uw inkomen niet dragen, dan 
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kunt u bij de gemeente een beroep doen op de bijzondere bijstand. 


