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Contracteervoorwaarden Ernstige enkelvoudige dyslexie 2016 
 

1. Algemene contracteervoorwaarden  
 
Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie bij jeugdigen, die bij het moment van 
aanvang van zorg minimaal 7 jaar zijn en maximaal 13 jaar, valt onder jeugdhulp. Gemeenten kunnen 
dit toekennen als individuele voorziening. Dyslexie zorg is als een aparte module onderdeel van het 
contracteringsproces. Zowel individuele dyslexie-zorgaanbieders als groepspraktijken die zich op deze 
vorm van dyslexie richten, kunnen een contract aanvragen. Jeugd GGZ instellingen die dyslexie 
meebehandelen in het kader van een andere primaire stoornis (niet zijnde een leerstoornis) kunnen 
geen apart “dyslexie-zorg” contract aanvragen. Zij schrijven de behandeltijd weg binnen de DBC die is 
geopend i.v.m. de primaire stoornis. 
Voor instellingen die zich op enkelvoudige ernstige (= niet co-morbide) dyslexie richten worden enkele 
aanvullende instellingseisen gesteld die zich niet zozeer richten op inhoud en kwaliteit, maar op 
financiële en juridische aspecten. Dit wordt in een apart overzicht vermeld. 
 
In de memorie van toelichting op de Jeugdwet staat het volgende over dyslexiezorg: 
“”Met betrekking tot de deskundigheid op het gebied van taal- en leerproblematiek kan het volgende 
opgemerkt worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de herkenning, beoordeling en behandeling 
van ernstige enkelvoudige dyslexie bij basisschoolkinderen vanaf de leeftijd van 7 jaar. In verband met 
die verantwoordelijkheid is het daarom van belang dat de gemeente zorg draagt voor de 
beschikbaarheid van deskundigheid op het gebied van taal- en leerproblematiek. De herkenning van 
en zorg bij taal- en leerproblemen is echter ook een onderwijstaak. Scholen zijn verantwoordelijk om 
passend onderwijs te bieden bij taal- en leerproblematiek. Er is hier daarom sprake van een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid”. 
 
Een andere reden om de positionering van de dyslexiezorg te onderzoeken is gelegen in de rol van de 
lokale teams en de daarin werkzame professionals die verantwoordelijk worden voor de toekenning 
van individuele voorzieningen ingeval er sprake is van opvoed- en opgroeiproblematiek, al of niet in 
samenhang met licht verstandelijke beperkingen en kinder- en jeugdpsychiatrie. Hoewel dyslexie, net 
als andere leerstoornissen in de DSM (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders) wordt 
geclassificeerd, achten de gemeenten ernstige enkelvoudige dyslexie – dus zonder bijkomende 
problematiek zoals hiervoor bedoeld – meer passen binnen onderwijszorg. Op welke wijze dat het 
best vorm kan krijgen en hoeveel en op welke wijze budget daarvoor ter beschikking moet of kan 
staan, zal zoals gezegd nader onderzocht worden.  
 
De stijging in het gebruik van dyslexiezorg die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, wordt niet 
door de gemeenten gehonoreerd wegens de beperkte beschikbare middelen. Dit betekent dat het 
gebruik van dyslexiezorg dus spaarzamer, doelmatiger en efficiënter zal moeten zijn. Ook om de rol 
van het onderwijs te benadrukken is het gewenst om dyslexiezorg in het kader van passend onderwijs 
te beschouwen, net als andere leerstoornissen. De eisen zoals die door verzekeraars worden gesteld 
aan diagnostiek, behandeling en daarvoor noodzakelijke kwalificaties van behandelaars zijn voor het 
merendeel door de gemeenten overgenomen. Behalve het hoofdbehandelaarschap is het werken 
volgens het landelijk vastgestelde protocol “Dyslexie, Diagnostiek en behandeling 2.0 1 ”een 
voorwaarde om gecontracteerd te worden. Vandaar dat de gemeenten als eis stellen dat de aanbieder 
lid is van Nationaal Referentiecentrum Dyslexie(NRD) of Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). 

                                                             
1 http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/media/pdfs-docs-etc/protocol_dyslexie_diagnostiek_en_behandeling_2.pdf 



 2 

 
 

2. Hoofdbehandelaarschap en medebehandelaars 
 
Als hoofdbehandelaar in de dyslexiezorg gelden: 
 

• GZ psycholoog  
• Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ 
• Postmaster orthopedagoog SKJ 

 
De hoofdbehandelaar baseert zijn/haar oordeel op een eigen contact met de jeugdige en is 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering het protocol, ook als anderen daarin behandeltaken vervullen. 
De hoofdbehandelaar kan eventueel bij zijn behandeling ondersteund worden door 
medebehandelaars. Medebehandelaars zijn logopedisten, basis psychologen en orthopedagogen 
overeenkomstig met de beroepentabel GGZ welke als bijlage is toegevoegd aan de door de NZa 
opgestelde Regeling NR/CU-538. Het hoofdbehandelaarschap wordt ingevuld overeenkomstig de 
“Brief Schippers”  (129353-106301-CZ dd. 2 juli 2013). 

 
Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld hoeveel tijd er aan diagnostiek en 
behandeling mag worden besteed. Voor diagnostiek is dat maximaal 12 uur, voor behandeling 
maximaal 60 uur. De basisschool is de poortwachter naar de dyslexiezorg. Elke verwijzing dient 
vergezeld te gaan van een rapportage waarin het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie 
wordt gedocumenteerd. Pas na beoordeling van deze rapportage kan de aanbieder van dyslexiezorg 
een diagnostisch traject starten. Voorafgaand aan de daaropvolgende behandeling dient aan de 
gemeente (i.c. het lokale team) een beschikking te worden gevraagd. 
 

3. Aansluiting op regulier en speciaal onderwijs 
Scholen hebben per 1 augustus 2014 passend onderwijs ingevoerd. De samenwerkingsverbanden 
van de schoolbesturen in de gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Gemeenten en 
samenwerkingsverbanden streven naar een naadloze aansluiting van jeugdhulp op scholen voor 
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en Middelbaar 
Beroepsonderwijs.  
 
Uitgangspunt voor het reguliere onderwijs is dat het aanbod van de lokale teams en waar nodig 
aanbod uit de GGZ en dyslexiezorg de zorgbehoeften van de leerlingen en ouders dekken.  
 
Van opdrachtnemer wordt een proactieve houding verwacht in het meedenken en ontwikkelen van 
samenwerkingsverbanden met regulier en speciaal onderwijs, alsmede het inzetten en ontwikkelen 
van innovatief zorgaanbod. 
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4. Voorwaarden en eisen aan aanbieders van Ernstige enkelvoudige 
dyslexie zorg (EED) 

 
 
Om in aanmerking te komen voor een raamovereenkomst dienen aanbieders EED aan onderstaande 
voorwaarden en eisen te voldoen: 
 
 
 Algemene voorwaarden en eisen 
A1. Opdrachtnemer neemt bij het verlenen van zorg de eisen in acht die volgens de algemeen 

aanvaarde professionele standaard redelijkerwijs aan de zorgverlener mogen worden gesteld. 
A2. Opdrachtnemer voldoet gedurende de gehele contractperiode aan alle relevante wet- en 

regelgeving, waaronder: Jeugdwet 2015, Wet bescherming persoonsgegevens, Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst, Wet normering topinkomens, het Burgerlijk 
wetboek, de van toepassing zijnde verordeningen van de gemeenten, alsook bijvoorbeeld 
brandveiligheidseisen. 

A3. Opdrachtnemer voldoet aan wettelijke en voor de beroepsgroep vereiste registraties. Dat zijn op 
dit moment de wettelijke registraties in het BIG-register of in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 
Tevens dient Opdrachtnemer lid te zijn van een (gespecialiseerde) beroepsvereniging. 

A4. Opdrachtnemer is verplicht om te werken volgens het landelijk vastgestelde protocol “Dyslexie, 
Diagnostiek en behandeling 2.02”.  

A5. Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de bijgevoegde VNG Model Algemene 
inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing worden verklaard op de tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever te sluiten raamovereenkomst. De leveringsvoorwaarden van 
opdrachtnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

A6. Opdrachtnemer is verplicht om cliënten te informeren over de wijze waarop klachten worden 
ingediend en behandeld, waarneming bij afwezigheid, de wijze waarop bereikbaarheid buiten 
kantooruren is geregeld en eventuele wachtlijsten. 

A7. 
Opdrachtnemer levert zorgdiensten EED aan jeugdigen van 7 tot 13 jaar. Dyslexiezorg die 
begint voor het 7-de jaar of na het bereiken van de 13-jarige leeftijd wordt door opdrachtgever 
niet vergoed. 

A8. Opdrachtnemer levert zorgdiensten die zowel diagnostiek als behandeling omvatten, tevens 
omvatten de zorgdiensten alleen de zorg voor EED. Conform het protocol bedraagt de duur van 
zorg voor de EED per jeugdige maximaal 12 uur voor diagnostiek en maximaal 60 uur voor 
behandeling. Maximaal bedraagt de totale tijd voor de zorg 72 zittingen maal 60 minuten 
inclusief indirecte tijd.  

A9. Opdrachtnemer hanteert bij de indicaties de DSM classificatie "Overige stoornissen in de 
kindertijd" tenzij opdrachtgever daar een andere instructie over geeft. 

 Behandellocatie 
B1. Opdrachtnemer is verplicht om een behandellocatie in één of meerdere gemeenten in de regio 

Amsterdam-Amstelland en/of Zaanstreek-Waterland te hebben. Deze behandellocatie dient te 
zijn vermeld bij de Kamer van Koophandel (KvK) en te zijn vermeld op de website van de 
aanbieder (indien aanwezig) 

B2. De praktijkruimte beschikt over: a) een ruimte voor (psychodiagnostische) onderzoek en/of 
behandeling, b) een (ruimte die gebruikt kan worden als) wachtruimte, en c) een toilet. De 
ruimten zijn zodanig gebouwd en ingericht dat zorg wordt gedragen voor de privacy van de 
cliënt en cliëntdossiers veilig worden opgeslagen. Tevens draagt aanbieder zorg voor een 
veilige praktijkruimte en toegangsroute. 

 Samenwerking  

                                                             
2 http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/media/pdfs-docs-etc/protocol_dyslexie_diagnostiek_en_behandeling_2.pdf 
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C1. Opdrachtnemer draagt zorg voor een goede samenwerking met de professionals in de lokale 
teams en andere actoren. Onder goede samenwerking wordt in ieder geval verstaan onderlinge 
afstemming tussen eigen personeel van opdrachtnemer en de professionals in het onderwijs, de 
lokale teams én met de huisarts of jeugdarts van de jeugdige. 

C2. Opdrachtnemer mag in de praktijk medebehandelaars inzetten. Medebehandelaars moeten een 
beroep hebben dat vermeld staat in het beroepentabel GGZ DBC 3 : logopedisten, basis 
psychologen en orthopedagogen. Voor de verdere informatie over de regelgeving m.b.t. dit 
onderwerp en de verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar in dergelijke situaties wordt 
verwezen naar de “Brief Schippers” (129353-106301-CZ  dd. 2 juli 2013)4. 

C3. Opdrachtnemer spant zich in om als hij zelf geen geschikt aanbod kan leveren in afstemming 
met andere aanbieders, te zoeken naar een geschikt alternatief. 

 Declaratie en facturatie 
D1. Opdrachtnemer hanteert een verhouding te openen DBC's op jaarbasis van maximaal 15% 

DBC's “Diagnostiek’’ en minimaal 85% DBC's  “Overige kindertijd”. Indien er aantoonbaar meer 
diagnostiek is geboden dan kan dit worden teruggevorderd bij de opdrachtnemer. 

D2. Opdrachtnemer is gehouden om te factureren via het declaratieportaal Vecozo middels de 
bestaande producten. Voor EED wordt in 2016 de DBC systematiek gehanteerd.  

D3. Bij het declareren levert opdrachtnemer de volgende gegevens aan: AGB-code aanbieder 
(praktijk code), BSN-nummer cliënt, beschikkingsnummer, product dat wordt gedeclareerd, tarief 
van het product en leveringsperiode. Deze gegevens achten de gemeenten noodzakelijk voor 
controle en uitbetaling van declaratie.  

D4. Opdrachtnemer levert zorgdiensten tot maximaal het gestelde budgetplafond. Opdrachtgever 
bekostigt uitsluitend daadwerkelijk geleverde zorgdiensten, tot maximaal het gestelde 
budgetplafond.  

D5. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat een doorbehandeling van een jeugdige binnen dezelfde 
groepspraktijk, maar door een andere hoofdbehandelaar, binnen dezelfde DBC gebeurt, tenzij 
er sprake is van een volledig nieuw traject. Dit geldt ook voor de inzet van hoofdbehandelaars 
buiten de praktijk. 

D6. Opdrachtnemer declareert een afgesloten DBC binnen drie maanden na afsluiting. 
D7. Opdrachtnemer factureert alleen de DBC’s met code 007, 008, 009 en 162 in gevallen waarin 

na diagnostiek geen verdere behandeling plaatsvindt. Indien er ook aansluitend behandeling 
plaatsvindt  worden DBC’s met code 040, 041, 042 en 135 gefactureerd. 

 Verwijzing 
E2. De opdrachtnemer houdt zich aan de door de gemeenten vastgestelde regels omtrent de wijze 

waarop de verwijzing naar de dyslexiezorgaanbieder dient te geschieden en de rol van de 
basisschool daarin en de wijze waarop de dyslexiezorgaanbieder in voorkomende gevallen een 
jeugdige naar een andere zorgaanbieder wil verwijzen. 

E3. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de verwijzing in het dossier wordt opgenomen. 
 Beschikking 
F1. Voorafgaand aan behandeling is naast een verwijzing óók een beschikking van de gemeente 

nodig. Een beschikking kan middels een Verzoek Om Toewijzing (VOT) worden aangevraagd in 
het regioportaal. Zonder beschikking (en derhalve een beschikkingsnummer) kan de zorg niet 
gedeclareerd worden. 

 Rapportage, monitoring en meldingsplicht 
G1. Opdrachtnemer levert gedurende de looptijd van de raamovereenkomst maandelijks een 

opgave van het Onderhanden Werk (OHW) conform het door opdrachtgever beschikbaar 
gestelde format. 

G2. Opdrachtnemer levert, volgens een nader te bepalen frequentie,  informatie zoals aangegeven 
in de Jeugdwet (en nadere regelgeving) eventueel aangevuld met andere informatie die de 
opdrachtgever verder noodzakelijk acht. 

                                                             
3 de beroepentabel GGZ welke als bijlage is toegevoegd aan de door de NZa opgestelde Regeling NR/CU-538 
4 Behandelaars in opleiding (k&j psychiatrie, k&j psychotherapie, anio’s en aio’s) die gebruikmaken van een opleidingsplaats 
binnen de vrijgevestigde praktijk worden niet beschouwd als hulppersoneel. 
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G3. Opdrachtnemer monitort de kwaliteit van de geleverde zorg, hij benut aantoonbaar uitkomsten 
van de monitoring om tot kwaliteitsverbetering te komen. 

G4. Opdrachtnemer zal in het kader van de ROM (Routine Outcome Monitoring) een gevalideerde 
vragenlijst gebruiken voor de effectenmeting en de gegevens daarvan aanleveren aan de SBG 
(Stichting Benchmark GGZ) teneinde eigen resultaten te vergelijken met landelijke uitkomsten. 

G5. Opdrachtnemer levert periodiek informatie aan de database dyslexie van het keurmerk waarbij 
opdrachtnemer is aangesloten en deze informatie wordt geanonimiseerd door het keurmerk 
gebruikt voor periodieke terugrapportage aan de opdrachtgever of wordt opgevraagd door de 
opdrachtgever	   bij opdrachtnemer. Wanneer technische aanlevering aan Stichting	   Benchmark	  
GGZ (SBG) mogelijk is, zal opdrachtnemer een overeenkomst aangaan met SBG en daarnaar 
handelen. 

G6. Indien de inschrijving van de opdrachtnemer of een van diens medebehandelaars in het BIG-
register is geschorst of doorgehaald dan dient de opdrachtnemer dit onverwijld te melden aan 
de opdrachtgever. Deze meldingsplicht bestaat eveneens indien de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) maatregelen omtrent de opdrachtnemer heeft getroffen waarbij het de 
opdrachtnemer niet meer is toegestaan (al dan niet tijdelijk) praktijk uit te oefenen. 

G7. Opdrachtnemer, zijnde de hoofdbehandelaar, rapporteert schriftelijk na afsluiting van de 
behandeling aan de verwijzer (school), het lokale team en de huisarts. Hierbij dient rekening te 
worden gehouden met de benodigde toestemming.  

G8. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever over de aard en de inhoud van elke melding aan de 
inspectie op grond van artikel 4.1.8. van de Jeugdwet. 

 Kwaliteit en integriteit 
H1. Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat als gedurende de contractperiode opdrachtnemer door 

opdrachtgever in gebreke wordt gesteld vanwege een ernstige verwijtbare fout of voortdurende 
wanprestatie, opdrachtgever de verwijzing van cliënten kan stoppen, de opdrachtnemer kan 
uitsluiten van de opdracht,  eenzijdig wijzigingen in de raamovereenkomst kan doorvoeren of 
aanvullende (bewakings)bepalingen kan opleggen dan wel de raamovereenkomst kan 
beëindigen.  

H2. Opdrachtnemer is verplicht om mee te werken aan een verwachte en onverwachte controle die 
opdrachtgever (of door opdrachtgever daartoe aangewezen derden) uitvoert op de inhoudelijke 
kwaliteit, presentie- en financiële administraties van opdrachtnemer, op basis van het nog op te 
stellen protocol. Tevens is de opdrachtnemer verplicht om mee te werken aan het evalueren 
van de dienstverlening onder de cliënten. Opdrachtgever kan opdrachtnemer uitsluiten van de 
opdracht, de raamovereenkomst wijzigen, aanvullende (bewakings)bepalingen kan opleggen, 
dan wel de raamovereenkomst kan beëindigen, wanneer de controle/en of de evaluatie leidt tot 
een negatief advies. 

H3. De onderneming of een bestuurder van opdrachtnemer is in de vier jaar voorafgaand aan het 
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming aan contractering niet bij een 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak veroordeeld wegens veroordelingen op grond van de 
volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 
227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater. 

 
Het sluiten van een overeenkomst impliceert dat de opdrachtnemer met bovengenoemde 
voorwaarden en eisen volledig instemt en verklaard in staat te zijn om de gevraagde zorg per 1 januari 
2016 conform de bovenstaande voorwaarden en eisen te leveren. 
 
 
 
 
 


