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Samenvatting 
 
 De diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie behoren 

niet tot de verzekerde zorg. De redenen hiervoor zijn dat niet 
duidelijk was welke patiëntengroep hiervoor in aanmerking 
komt en welke behandeling van ernstige dyslexie doelmatig is.  
 

 Inmiddels kan wél vastgesteld worden of een kind 
specialistische behandeling nodig heeft voor zijn ernstige 
dyslexie. Ook is er een behandeling waarvan de effectiviteit 
voldoende is onderbouwd. Deze diagnostiek en specialistische 
behandeling voor ernstige dyslexie staan beschreven in het 
Protocol Dyslexie diagnostiek en behandeling dat het College 
voor zorgverzekeringen (CVZ) in maart 2007 aan de minister 
heeft aangeboden.  
 

 Om te bepalen of de interventie volgens het Protocol Dyslexie 
diagnostiek en behandeling tot de verzekerde zorg zou 
moeten behoren, heeft het CVZ deze beoordeeld aan de hand 
van zijn pakketprincipes. De pakketbeoordeling geeft aan dat 
de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie noodzakelijke 
zorg is en een claim op de solidariteit rechtvaardigt. Verder is 
de zorg effectief, behoort hij tot de stand van de wetenschap 
en praktijk en is hij kosteneffectief. Ten slotte constateert het 
CVZ dat de uitvoeringscapaciteit voor de diagnostiek en 
behandeling van kinderen met ernstige dyslexie voldoende is.  
 

 Het CVZ komt tot het oordeel dat instroom in het pakket van 
de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie 
uitvoerbaar en houdbaar is, mits de toegankelijkheid tot de 
zorg voldoende is geborgd. Op basis van deze 
pakketbeoordeling adviseert het CVZ de minister van VWS de 
diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het 
basispakket van de Zorgverzekeringswet op te nemen. 
 

 Indien de minister de diagnostiek en behandeling van ernstige 
dyslexie in het basispakket opneemt, moet het onderwijs zijn 
poortwachtersfunctie goed vervullen om te garanderen dat de 
zorg goed uitvoerbaar is. Ook moet de wet- en regelgeving 
worden aangepast. Tevens beveelt het CVZ aan het 
macroprestatiebedrag en de normbedragen aan te passen. Een 
inhaalslag in vier jaren behoort tot de mogelijkheden. 
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1. Inleiding 

1.a. Dyslexie: een medisch probleem 

 Dyslexie was tot nu toe een probleem dat door het onderwijs 
werd gesignaleerd en begeleid. De laatste jaren zijn vier 
belangrijke overzichtsartikelen1 verschenen op basis waarvan 
we ernstige dyslexie als een medisch-neurobiologisch probleem 
kunnen benaderen.  
Onderzoekers zijn het er inmiddels over eens dat bij ernstige 
dyslexie sprake is van een specifieke leesstoornis terwijl 
iemand verder een normale intelligentie heeft. Deze conclusie is 
het resultaat van verschillende typen onderzoeken: 
• Onderzoekers hebben specifieke neurobiologische en 

neuroanatomische afwijkingen gevonden in gebieden van de 
hersenen die betrokken zijn bij taalverwerking. Voor dit 
onderzoek zijn de nieuwste beeldvormende technieken 
zoals MRI en PET-scanning gebruikt.  

• Er is ook een genetische basis aangetoond. Net zoals bij 
andere erfelijke ziekten gaat het bij ernstige dyslexie om 
mutaties op meerdere genen. Dat verklaart waarschijnlijk 
waarom er verschillen zijn in de ernst van de dyslexie.  

• Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat er een geleidelijke 
overgang is van een beperkte leesvaardigheid naar ernstige 
dyslexie. Toch is ernstige dyslexie in de praktijk goed af te 
bakenen. Dat komt vooral doordat het vermogen om te leren 
lezen bij kinderen met ernstige dyslexie absoluut gestoord 
is. Hierdoor is er geen sprake van een vertraagde 
ontwikkeling. Zo’n vertraagde ontwikkeling zou namelijk 
ook een verklaring kunnen zijn voor een beperkte 
leesvaardigheid. 

 
 Niet alleen in de wetenschappelijke wereld wordt ernstige 

dyslexie als medisch probleem gezien. De World Health 
Organization (WHO) heeft ernstige dyslexie als ziekte 
geclassificeerd en ook in de psychiatrie wordt ernstige dyslexie 
als een ziekte beschouwd2. Internationaal wordt ernstige 
dyslexie dus gezien als een aandoening waarvan de diagnostiek 
en behandeling in principe binnen het domein van de zorg 
vallen. 
 

1.b. Opdracht 

  De Gezondheidsraad stelde in zijn advies Dyslexie. Afbakening 
en behandeling (1995) dat ‘(…) op het gebied van remediëring 
van lees- en spellingsproblemen het primaat ligt bij het 
onderwijs, terwijl de gespecialiseerde diagnostiek en 
behandeling bij ernstige dyslexie beschouwd moeten worden 
als een taak van de gezondheidszorg3.’  
 

 De minister van VWS onderschrijft in een brief aan de Tweede 
Kamer in oktober 2003 dit uitgangspunt van de 
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Gezondheidsraad over de scheiding tussen onderwijs en 
gezondheidszorg. In zijn brief van 29 maart 2004 (bijlage 1) 
schrijft de minister: “Echter, voordat een kind toegelaten kan 
worden tot deze zorg, moet worden vastgesteld dat inderdaad 
specialistische deskundigheid is geïndiceerd.” In dezelfde brief 
vraagt de minister het CVZ daarom een diagnostisch 
instrument te laten ontwikkelen en dit instrument in de 
praktijk te toetsen. Dit diagnostisch instrument moet de groep 
kinderen met ernstige dyslexie die specialistische behandeling 
in de zorg nodig hebben, kunnen selecteren. 
 

 Het CVZ heeft de Universiteit Maastricht in september 2005 
opdracht gegeven een protocol voor diagnostiek en 
behandeling te ontwikkelen. De Universiteit Maastricht levert 
in december 2006 een eerste versie van het Protocol Dyslexie 
Diagnostiek en Behandeling. Het CVZ biedt de definitieve 
versie van het protocol op 26 maart 2007 aan de minister van 
VWS. 
 

 De diagnostiek en behandeling van (ernstige) dyslexie behoren 
op dit moment niet tot de verzekerde zorg. Dit is het gevolg 
van de pakketmaatregel die de toenmalige minister in 1992 
heeft genomen. Met die maatregel is dyslexie uitgesloten van 
logopedische behandeling voor rekening van de ziekenfonds-
verzekering. Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet op  
1 januari 2006 was dit nog steeds het geval.  
 

 De beslissing om de diagnostiek en behandeling van ernstige 
dyslexie wel of niet op te nemen in het verzekerde pakket was 
tot nu toe problematisch omdat a. niet duidelijk was of er wel 
een doelmatige behandeling voorhanden was en b. de 
patiënten-groep die hiervoor in aanmerking zou kunnen 
komen niet goed was af te bakenen. Nu, 15 jaar nadat 
logopedische handelingen gericht op dyslexie van de 
verstrekking werden uitgesloten, is duidelijk dat ernstige 
dyslexie een medisch probleem is en de patiëntengroep goed 
is af te bakenen en te behandelen. Dit maakt het voor het CVZ 
mogelijk de interventie volgens het Protocol Dyslexie 
Diagnostiek en Behandeling te beoordelen. 
 

 Het CVZ borduurt in dit rapport voort op het door de minister 
naar voren gebrachte principe dat gespecialiseerde 
behandeling van ernstige dyslexie een taak van de 
(gezondheids)zorg is. Dit uitgangspunt van de minister 
betekent dat de vraag of behandeling van ernstige dyslexie in 
het onderwijs thuishoort niet (meer) aan de orde is. Het CVZ 
gaat in dit advies dan ook uit van dit beginsel, maar behandelt 
in het kader van de uitvoerbaarheid wel de afbakening met het 
onderwijs. 
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1.c. Leeswijzer 

 In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de interventie 
volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. In 
hoofdstuk 3 toetst het CVZ de inhoud van dit protocol aan de 
relevante wet- en regelgeving. Hieruit blijkt dat de diagnostiek 
en behandeling van ernstige dyslexie niet behoren tot de 
verzekerde zorg. Om na te gaan of de diagnostiek en 
behandeling wel tot de verzekerde zorg zou moeten behoren 
toetst het CVZ in hoofdstuk 4 de diagnostiek en behandeling 
van ernstige dyslexie aan de pakketprincipes die horen bij de 
pakketbeoordeling. In hoofdstuk 5 vindt u dan de reacties van 
de belanghebbende partijen op een concept-versie van dit 
rapport en in hoofdstuk 6 het advies van het CVZ en andere 
uitvoeringsaspecten. 
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2. Protocol Dyslexie diagnose en behandeling  

 In december 20064 is het Protocol Dyslexie Diagnostiek en 
Behandeling beschikbaar gekomen. Het protocol geeft een 
leidraad om ernstige dyslexie te diagnosticeren, indiceren en 
behandelen. Het gaat daarbij om kinderen in de leeftijd van de 
basisschool (groep 3 t/m 8).  
 

 Het protocol sluit aan bij de ‘medische’ visie op ernstige 
dyslexie. Het omschrijft ernstige dyslexie als een stoornis in 
de ontwikkeling van de hersenen die bovendien genetisch is 
bepaald. Deze stoornis heeft taalverwerkingsproblemen als 
gevolg die leiden tot een ernstig probleem met het lezen en 
spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Daardoor 
zit ernstige dyslexie een normale educatieve ontwikkeling 
ernstig in de weg, terwijl die op grond van de overige 
cognitieve vaardigheden wel tot de mogelijkheden zou 
behoren. Ernstige dyslexie is een neurobiologische stoornis 
die met hersenonderzoek kan worden aangetoond. Dat maakt 
het een aangeboren afwijking met een functiebeperking als 
gevolg. Ernstige dyslexie is duidelijk te onderscheiden van 
andere lees- en spellingsproblemen.  
 

 Samengevat is ernstige dyslexie te definiëren als een 
specifieke lees- en spellingsstoornis als gevolg van een 
neurobiologische functiestoornis die genetisch is bepaald en 
te onderscheiden is van andere lees- en spellingsproblemen.  
 

 De interventie volgens het protocol is tweeledig en bestaat 
enerzijds uit de diagnostiek en indicatiestelling en anderzijds 
uit de behandeling van ernstige dyslexie. 

• Het ‘Protocol diagnostiek’ beschrijft de diagnostiek en 
indicatiestelling. 

• Het ‘Protocol behandeling’ geeft richtlijnen voor de 
behandeling.   

 
In dit hoofdstuk leest u over beide deelprotocollen en over de 
wijze waarop het protocol in de praktijk wordt toegepast. 
 

2.a. Protocol diagnostiek 

 De beroepsbeoefenaar (zie onder 2.c) kan het ‘Protocol 
diagnostiek’ gebruiken om ernstige dyslexie te diagnosticeren: 
is er sprake van dyslexie en zo ja, in welke mate? De 
diagnostiek verloopt stapsgewijs volgens een beslisproces. 
Input voor dit beslisproces zijn de resultaten van de testen die 
de beroepsbeoefenaar bij het kind heeft afgenomen. Daaruit 
vloeit een van de volgende uitkomsten voort: 
 

 1. Er is sprake van een lichte vorm van dyslexie of er zijn 
andere lees- en spellingsproblemen, waarvoor extra 
begeleiding op school volstaat. 
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2. Er zijn ernstige lees- en spellingsproblemen, niet 

veroorzaakt door dyslexie en niet wijzend op andere 
aandoeningen, waarvoor het kind is aangewezen op extra 
begeleiding door school. 

3. Er is sprake van ernstige dyslexie waarvoor 
gespecialiseerde behandeling nodig is.  

4. Er is sprake van complexe problematiek waarvan de 
dyslexie onderdeel uitmaakt. 

 
 Alleen bij uitkomst 3 krijgt een kind de indicatiestelling voor 

gespecialiseerde dyslexiebehandeling in de zorg. De 
behandeling volgens het ‘Protocol behandeling’ is bedoeld 
voor deze vorm van ernstige dyslexie. Bij de uitkomsten 1 en 2 
begeleidt de school het kind. Bij uitkomst 4 is de behandeling 
van de dyslexie volgens het ‘Protocol behandeling’ niet 
adequaat. In de regel is dan namelijk sprake van 
psychiatrische problematiek; deze co-morbiditeit vormt een 
grondslag voor AWBZ-zorg5. 
 

 Met behulp van het beslisproces in het ‘Protocol diagnostiek’ 
is de specifieke lees- en spellingsstoornis als gevolg van een 
neurobiologische functiestoornis te duiden als ernstige 
dyslexie.  
Het is dus mogelijk om de groep met ernstige dyslexie 
(uitkomst 3) te selecteren. Ook is ernstige dyslexie te 
onderscheiden van andere lees- en spellingsproblemen 
(uitkomst 1 en 2) én van complexe problematiek waar 
(ernstige) dyslexie één van de problemen is (uitkomst 4).  
 

2.b. Protocol behandeling 

 De behandeling volgens het ‘Protocol behandeling’ is bedoeld 
voor kinderen met ernstige dyslexie. Het is dus niet bestemd 
voor lichte dyslexie of voor complexe problematiek. Het doel 
van de behandeling is dat kinderen een functioneel niveau van 
technisch lezen en spellen bereiken dat past bij hun leeftijd, 
schoolniveau en/of beroepsperspectief.  
 

 Het ‘Protocol behandeling’ is een ‘bestpracticeprotocol’ en 
geeft een kader voor de inhoud van de behandeling. Die 
behandeling bestaat uit modules die de beroepsbeoefenaar 
(zie 2.c) systematisch aanbiedt, met aandacht voor de 
individuele kenmerken van het kind. De behandeling gaat uit 
van een leerling op de basisschool met een specifiek probleem 
met technisch lezen en spellen en een taalverwerkings 
probleem.  
 

 De behandeling richt zich op lezen en spellen en gekoppelde 
verwerking van spraakklanken. De reden hiervoor is de 
aanname dat specifieke taalverwerkingsproblemen de oorzaak 
zijn van de lees- en spellingsproblemen van dyslectici. Het 
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gaat dan met name om problemen om klanken te koppelen 
aan tekens (fonologisch-orthografische integratie en 
verwerking). Uit onderzoek blijkt dat trainingen gericht op het 
bewustzijn van klanken en van de koppeling van klanken en 
tekens internationaal tot nu toe het meest succesvol zijn 
geweest6. 
 

 De behandeling is dus gericht op het laten verdwijnen van de 
handicap die zich als gevolg van de ernstige dyslexie 
manifesteert. Is die aanpak onvoldoende succesvol, dan kan 
ook het aanleren van zogenaamde compensatiestrategieën 
worden toegepast, zolang die niet behoren tot het domein van 
het onderwijs. Die helpen het kind te leren omgaan met zijn 
handicap. 
 

 De behandeling duurt twaalf tot achttien maanden. Het is een 
intensieve behandeling: naast de behandelsessie van één uur 
per week moet het kind dagelijks thuis tien à twintig minuten 
oefenen. Dit vraagt bovendien een directe betrokkenheid van 
de ouders/verzorgers, omdat zij meestal ook de oefenpartner 
van het kind zijn.  
 

 Zo’n intensieve behandeling van anderhalf jaar vergt motivatie 
van het kind en van de ouder/verzorger om de behandeling te 
beginnen en voort te zetten. Om deze reden verwacht de 
Begeleidingscommissie Dyslexie van het CVZ dat 50 procent 
van de kinderen met de diagnose ‘ernstige dyslexie’ ook 
daadwerkelijk gebruik zal maken van de behandeling.  
 

 Voor de met het protocol geselecteerde groep met ernstige 
dyslexie is een behandeling voorhanden. Andersom 
geredeneerd: de behandeling volgens het protocol behandeling 
is bedoeld voor de ernstige dyslexie, niet voor lichte dyslexie 
of voor complexe problematiek. 
 

2.c. Protocol in de praktijk 

Beroepsbeoefenaar Van oudsher betrof de zorg voor dyslectici paramedische zorg. 
De zorg die in 1992 werd uitgesloten van vergoeding, betrof 
de op dyslexie gerichte logopedische behandeling. De laatste 
jaren is echter internationaal vastgesteld dat ernstige dyslexie 
geclassificeerd moet worden als een ziekte die leidt tot een 
zorgprobleem (zie hoofdstuk 4, over pakketbeoordeling). 
Bovendien hebben de ontwikkelingen ertoe geleid dat voor de 
diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie specifieke 
deskundigheid is vereist die niet bij paramedici aanwezig is. 
De eindverantwoordelijkheid van de diagnostiek en 
behandeling volgens het protocol ligt bij een psycholoog of 
orthopedagoog. Deze heeft een tweejarige postacademische 
opleiding doorlopen en is bij de overheid of de 
beroepsvereniging(en) geregistreerd als GZ-psycholoog (VWS), 
kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) of orthopedagoog-generalist 
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(NVO). Deze beroepen vallen onder de Wet op de beroepen in 
de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). 
 
Het protocol leent zich ervoor om multidisciplinair te werken. 
Er kunnen dus ook andere beroepsgroepen een rol spelen in 
het diagnose- of behandeltraject. Zij vallen dan onder de 
verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of een 
orthopedagoog op het niveau van GZ-psycholoog. 
 

Kwaliteit Bij het aanbieden van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en 
Behandeling aan de minister van VWS in maart 2007 heeft het 
CVZ aangegeven dat de beroepsverenigingen en de Stichting 
Dyslexie Nederland een bijdrage willen leveren aan de 
implementatie en kwaliteitsborging van het protocol.  

Referentiecentrum Inmiddels heeft de Stichting Balans7 een referentiecentrum in 
het leven geroepen om samen met de partijen verder te 
werken aan de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van 
ernstige dyslexie. Alle groepen die bij de diagnostiek en 
behandeling van ernstige dyslexie betroken zijn hebben zich 
intussen bij dit initiatief aangesloten. Om te beginnen wil het 
referentiecentrum nu consensus bereiken over de 
kwaliteitseisen van dyslexiebehandelaars en de prestatie-
indicatoren voor de diagnostiek en behandeling van ernstige 
dyslexie8.  
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3. Toetsing diagnose en behandeling van dyslexie aan wet- en 
regelgeving 

 Er is dus een groep leerlingen met ernstige dyslexie te 
onderscheiden waarvoor een behandeling beschikbaar is. Hoe 
verhoudt dit zich tot de relevante wet- en regelgeving? 
 

 De diagnostiek en gespecialiseerde behandeling van ernstige 
dyslexie zoals beschreven in het protocol stijgen uit boven de 
‘gebruikelijke’ signalering, begeleiding en remediëring die in 
het onderwijs plaatsvinden. Als deze diagnostiek en 
behandeling behoren tot het takenpakket van de 
gezondheidszorg, zoals de minister van VWS in de brief van 30 
oktober 2003 aan de Tweede Kamer aangeeft, is de vraag tot 
welke domein van de gezondheidszorg deze behoren, AWBZ of 
Zorgverzekeringswet (ZVW)? 
 

3.a. AWBZ 

 In het AWBZ-kompas9 staat wat zorg op grond van de AWBZ 
inhoudt: 
 

 ‘Het gaat bij AWBZ-behandeling en activerende 
begeleiding vooral om continue, systematische, 
langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM). Er 
bestaat complexe (multi)-problematiek waarbij 
specifieke deskundigheid zoals van een 
verpleeghuisarts, een arts verstandelijk 
gehandicapten, een gedragswetenschapper of 
paramedicus met specifieke kennis noodzakelijk is. 
Het doel is meestal niet herstel, maar het voorkomen 
van gevolgen/complicaties van de aandoening of het 
ontstaan van een met de aandoening gerelateerde 
stoornis10. 

 
 De problematiek is dermate complex dat substantiële 

en duurzame coördinatie, regie en supervisie van een 
multidisciplinair team noodzakelijk zijn11. Er is 
voortdurend afstemming nodig over hetgeen de 
verschillende disciplines doen, zodat 
monodisciplinaire behandeling niet volstaat. 
Monodisciplinaire behandeling is in principe geen 
AWBZ-zorg12.’  

 
Geen complexe 

problematiek 

Als de interventie volgens het protocol getoetst wordt aan 
deze omschrijving, dan blijkt dat de interventie niet thuishoort 
in de AWBZ. Er is namelijk geen sprake van complexe 
problematiek. Met het protocol wordt immers de groep met 
ernstige dyslexie onderscheiden van de groep met complexe 
problematiek. Ook is de behandeling volgens het protocol niet 
bedoeld voor kinderen met  complexe problematiek. 
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 Het CVZ heeft dit standpunt al eerder ingenomen. In twee 
indicatiegeschillen over twee broertjes met ernstige dyslexie 
heeft het college namelijk bepaald dat de aangevraagde 
dyslexiebehandeling niet onder de AWBZ-zorg viel, en ook niet 
onder activerende of ondersteunende begeleiding13. Volgens 
het CVZ was er in deze gevallen geen sprake van complexe 
problematiek, en daarom ook niet van AWBZ-zorg. 
De verzekerde is bij de rechtbank in beroep gegaan tegen de 
beslissing van het CIZ. De Rechtbank was van oordeel dat 
behandeling van ernstige dyslexie die eiser ondergaat, wel lijkt 
te voldoen aan de omschrijving van activerende en 
ondersteunende begeleiding. Het CIZ is op zijn beurt tegen 
deze uitspraak in beroep gegaan bij de Centrale Raad van 
Beroep. De Centrale Raad van Beroep heeft op 27 juni 2007 
het beroep ongegrond verklaard14. 

  
Samengevat: De interventie volgens het protocol hoort niet 
thuis in de AWBZ, omdat geen sprake is van complexe 
problematiek. 
 

 

3.b. Zorgverzekeringswet 

 Vallen de diagnostiek en behandeling onder de 
Zorgverzekeringswet? Om dit te bepalen volgt hier een 
overzicht van de relevante artikelen uit het Besluit 
zorgverzekering: 
 

 • Artikel 2.4, lid 1: ‘Geneeskundige zorg omvat zorg zoals 
huisartsen, medisch specialisten, klinisch psychologen15 en 
verloskundigen die plegen te bieden, met uitzondering van 
de zorg zoals tandartsspecialisten die plegen te bieden, 
alsmede paramedische zorg als bedoeld in artikel 2.6.’ 

• Artikel 2.6, lid 4: ‘Logopedie omvat zorg zoals 
logopedisten die plegen te bieden, mits de zorg een 
geneeskundig doel heeft en van de behandeling herstel of 
verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen 
kan worden verwacht.’ 

• Artikel 2.1, lid 2: ‘De inhoud en omvang van de vormen 
van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand 
van de wetenschap en praktijk en, bij het ontbreken van 
een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken 
vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en 
diensten.’ 

 
 De interventie valt niet onder de noemer geneeskundige zorg 

zoals bedoeld in artikel 2.4 lid 1. De interventie behoort 
immers niet tot het zorgdomein zoals huisartsen, medisch 
specialisten en verloskundigen die in hun huidige praktijk 
plegen te bieden.  
 
 



 

 10

Verder valt de interventie volgens het protocol ook niet onder 
de noemer paramedische hulp zoals bedoeld in artikel 2.6, lid 
4. Lid 4 spreekt namelijk over verbetering van de 
spraakfunctie of het spraakvermogen. Dat is bij dyslectici niet 
aan de orde, het gaat om het lees- en spellingsvermogen. 
Omdat de interventie volgens het protocol geen deel uitmaakt 
van de te verzekeren zorg is toetsing aan artikel 2.1 lid 2 hier 
niet meer aan de orde.  
 

 Samengevat: Omdat de interventie volgens het protocol niet 
onder de noemer geneeskundige zorg en ook niet onder de 
noemer paramedische hulp valt, maakt deze geen deel uit van 
de te verzekerden zorg in het kader van de 
Zorgverzekeringswet. 
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4. Pakketbeoordeling 

 Uit hoofdstuk 1 blijkt dat ernstige dyslexie internationaal 
gezien wordt als een aandoening die leidt tot een beperking, 
waarvan de diagnostiek en behandeling binnen het domein 
van de zorg vallen. In hoofdstuk 2 hebt u gelezen dat de groep 
met ernstige dyslexie duidelijk onderscheiden kan worden. 
Voor deze groep is er bovendien een behandeling voorhanden: 
de interventie volgens het protocol. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat 
deze behandeling op dit moment niet onder de verzekerde 
prestaties van de AWBZ of de Zorgverzekeringswet valt. 
Moeten de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie 
wel of niet tot de te verzekeren prestatie gaan behoren? Om te 
komen tot een onderbouwd oordeel, toetst het CVZ in dit 
hoofdstuk de behandeling van ernstige dyslexie aan de vier 
pakketprincipes:  
a. noodzakelijkheid;  
b. effectiviteit;  
c. kosteneffectiviteit; 
d. uitvoerbaarheid.  
 

4.a. Noodzakelijkheid 

 Om de noodzakelijkheid te beoordelen beantwoordt het CVZ 
de volgende vraag: rechtvaardigt de ziekte of benodigde zorg 
een claim op solidariteit, gegeven de culturele context? Daarbij 
komen de criteria ziektelast, zorgbehoefte en de kosten van de 
interventie op individueel niveau aan bod.  

4.a.1. Ziektelast 

 Als iemand niet snel technisch kan lezen en spellen heeft dat 
ernstige gevolgen.  

 In hoeverre deze beperking leidt tot problemen in het 
maatschappelijk functioneren (handicap), hangt onder andere 
af van de eisen die gesteld worden aan de lees- en 
spellingsvaardigheid. In onze moderne, geletterde 
samenleving wordt de lees- en schrijfvaardigheid echter gezien 
als een van de belangrijkste cognitieve en communicatieve 
vermogens.  
 

 Voor een kind beginnen de belemmeringen als gevolg van 
ernstige dyslexie al in het onderwijs. Zijn ernstige dyslexie 
belemmert het kind om het onderwijs goed te volgen en zijn 
overige capaciteiten te ontwikkelen. Bovendien heeft een kind 
met ernstige dyslexie vaak last van verlies van zelfwaardering 
en verliest hij de motivatie om onderwijs te volgen. De ernstige 
dyslexie betekent voor het kind dus niet alleen dat hij niet 
goed kan (leren) lezen en schrijven; een onbehandelde 
ernstige dyslexie heeft ook negatieve gevolgen voor de 
cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind en vormt 
daarmee een gezondheidsrisico.   
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 Ernstige dyslexie is echter een probleem dat iemand zijn leven 

lang met zich meedraagt, ook bij het uitvoeren van een 
beroep. Ernstige dyslexie kan dan nadelige gevolgen hebben 
voor het maatschappelijk functioneren. Problemen in de 
werksituatie hebben diverse malen geleid tot een beroep op de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, overigens zonder 
succes16. 
 

 Het protocol geeft als doel van de zorg dat kinderen een 
functioneel niveau van technisch lezen en spellen bereiken dat 
past bij hun leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief. 
Een onbehandelde ernstige dyslexie betekent dat mensen niet 
het opleidingsniveau halen dat tot de mogelijkheden behoort 
gezien hun intellectuele capaciteiten.  

4.a.2. Zorgbehoefte 

 Voor kinderen met lichte dyslexie volstaat in de meeste 
gevallen behandeling in het onderwijs in de vorm van extra 
begeleiding door de onderwijzer en/of de remedial teacher. 
Voor kinderen met ernstige dyslexie is deze extra begeleiding 
echter niet voldoende. Die kinderen zijn aangewezen op 
gespecialiseerde behandeling.  
 

 Wordt de ernstige dyslexie niet behandeld, dan zullen mensen 
een beroep doen op de gezondheidszorg voor hun klachten. 
Dit is onderzocht bij dyslectici die in behandeling waren bij 
een instituut voor dyslexie17. 40 procent van deze mensen had 
vergeefs hulp gezocht bij een oogarts, een fysiotherapeut, een 
logopedist of een medisch specialist, voordat zij voor 
behandeling bij dit instituut terechtkwamen. 

4.a.3. Kosten interventie 

 De kosten op individueel niveau van gespecialiseerde 
diagnostiek en behandeling zijn hoog. In het rapport van het 
CVZ Dyslexie naar een vergoedingsregeling van januari 2003 
staat dat ‘(…) de kosten die samenhangen met diagnostiek en 
behandeling bij deze instituten, variëren tussen de € 4.500 en 
€ 5.000’18. In de laatste raming schat het CVZ deze kosten op 
 € 4.300,- (zie verder 4.c.3).  

 
Deze hoge kosten zouden mensen ervan kunnen weerhouden 
om een behandeling te ondergaan. De Gezondheidsraad 
meent dat sprake is van onderbehandeling19: De oorzaak van 
deze onderbehandeling zou kunnen liggen in de hoge kosten 
voor het individu. 
 
Er is geen expliciete norm wat aanvaardbare kosten zijn voor 
een individu. Toch zijn de kosten voor diagnostiek en 
behandeling van ernstige dyslexie op individueel niveau 
substantieel te noemen. Daarom rechtvaardigen zij een claim 
op de zorgverzekering. Het CVZ merkt hierbij op dat de 
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genoemde kosten zijn gebaseerd op de huidige 
behandelpraktijk.  
 
Bij een eventuele opname in het pakket kunnen de aannames 
veranderen.  

4.a.4. Conclusie: noodzakelijke zorg 

 Het CVZ concludeert dat de zorg voor kinderen met ernstige 
dyslexie noodzakelijke zorg is en een claim op de solidariteit 
rechtvaardigt. Daarvoor zijn de volgende redenen.  
Ten eerste belemmert ernstige dyslexie het maatschappelijk 
functioneren. Eerst speelt de ernstige dyslexie namelijk een 
belemmerende rol bij de keuze voor vervolgonderwijs; later is 
de ernstige dyslexie belemmerend bij de beroepskeuze. 
Dyslectici kunnen immers niet kiezen voor beroepen waarin 
lezen en spellen een substantieel onderdeel van het 
functioneren uitmaken. Ten tweede leidt onbehandelde 
ernstige dyslexie tot een zorgbehoefte. Tot slot zijn de kosten 
voor diagnostiek en behandeling voor het individu substantieel 
te noemen. 
 

4.b. Effectiviteit 

 Om de effectiviteit te beoordelen beantwoordt het CVZ de 
volgende vraag: doet de interventie of zorgvorm wat er in de 
breedste zin van wordt verwacht? In dit geval wordt zowel de 
diagnostiek als de behandeling beoordeeld. 

4.b.1. Protocol diagnostiek 

 De opsteller van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en 
Behandeling heeft onderzocht of beroepsbeoefenaars met het 
‘Protocol diagnostiek’ kinderen met ernstige dyslexie kunnen 
onderscheiden van kinderen met lichte dyslexie. Dat is 
getoetst in een onderzoek onder 1716 kinderen uit het 
basisonderwijs, aangevuld met 125 kinderen die onder 
behandeling waren bij instituten voor dyslexie. De resultaten 
van dit onderzoek tonen aan dat de criteria uit het Protocol 
Dyslexie Diagnostiek en Behandeling, met een hoge mate van 
betrouwbaarheid kinderen met ernstige dyslexie kunnen 
selecteren20. 
 

 Het beslisproces uit het Protocol Dyslexie Diagnostiek en 
Behandeling blijkt geschikt om groepen kinderen met dyslexie 
onderling te onderscheiden voor wat betreft de ernst van hun 
dyslexie. Zoals u hiervoor zag, is het noodzakelijk om ernstige 
dyslexie te onderscheiden van lichte dyslexie en andere lees- 
en spellingsproblemen. Alleen voor de groep met ernstige 
dyslexie is immers behandeling in de zorg nodig.  

4.b.2. Protocol behandeling 

 De laatste jaren is effectieve dyslexiebehandeling beschikbaar 
gekomen. Op grond van de beschikbare evidentie van die 
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behandeling is een ‘Protocol behandeling’ opgesteld. Dit 
protocol biedt een ‘bestpracticebehandeling’, waarvan de 
effectiviteit is onderbouwd. 
 

 Deze onderbouwing is recent bevestigd in een systematisch 
literatuuronderzoek21. De onderzoekers bekeken daarbij 
internationale ‘peer-reviewed’ publicaties op het gebied van 
behandelingen voor lees- en spellingsproblemen. De 
behandeling bleek niet alleen effectief op de korte termijn: de 
effecten bleven ook behouden over een periode van vier jaar22. 
Het is verder van belang dat de effectieve behandelvormen 
direct aansluiten bij ernstige dyslexie zoals die in het protocol 
is geduid, namelijk als specifiek taalverwerkingsprobleem. 
 

 Het CVZ constateert dat de studies die de behandeling 
beoordelen, uitkomen op een niveau van evidence van B of C 
volgens de indeling van methodologische kwaliteit van het 
CBO23. Hoewel de literatuur daarmee niet de hoogste mate van 
bewijs levert24, zijn de studies talrijk en consequent in het 
aantonen van effectiviteit.  
 

 Onlangs hebben het Regionaal Instituut voor Dyslexie te 
Arnhem en de Radboud Universiteit Nijmegen25 de resultaten 
van technieken van het ‘Protocol behandeling’ onderzocht bij 
223 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar26. De resultaten 
van dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd27. Daarom zijn ze 
nog niet meegenomen in het literatuuronderzoek dat 
hierboven genoemd werd. De resultaten van het onderzoek 
zijn positief. 
 

 Om te beginnen blijkt dat minimaal 70 procent van de groep 
voor zowel lezen als spellen profiteerde van de behandeling en 
zijn positie ten opzichte van de normgroep wist te verbeteren. 
Bovendien blijkt de vooruitgang zich voort te zetten, nadat de 
behandeling is afgerond. Het niveau waarop de onbehandelde 
groep leest, is blijvend laag ten opzichte van leeftijdgenoten.  
 

 Verder toont een follow-upmeting één jaar na afsluiting aan 
dat de positieve resultaten van behandeling ook behouden 
blijven. Ook na tien jaar blijven de positieve resultaten van de 
behandeling nog zichtbaar. Behandelde dyslectici behaalden 
een hoger opleidingsniveau dan onbehandelde dyslectici. 
 

 De duur van de behandeling varieert tussen de twaalf en 
achttien maanden. Dat komt overeen met veertig tot zestig 
behandelingen. De duur van de behandeling hangt af van de 
ernst van de dyslexie en persoonsgebonden factoren als 
motivatie. Meer dan zestig behandelingen uitvoeren lijkt het 
effect van de behandeling niet te vergroten. Het lijkt daarom 
reëel het aantal behandelingen te maximeren. 
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4.b.3. Conclusie: diagnostiek en behandeling zijn effectief 

 Met het ‘Protocol diagnostiek’ zijn kinderen met ernstige 
dyslexie effectief te onderscheiden van kinderen met lichte 
dyslexie en andere lees- en spellingsproblemen. Het CVZ 
concludeert op basis van het aanwezige bewijs dat de 
dyslexiebehandeling effectief is..  
 

4.c. Kosteneffectiviteit 

 In dit hoofdstuk leest u eerst wat de kostenconsequenties en 
wat de baten zijn en onder 4.c.5. volgt de de 
kosteneffectiviteitsanalyse.  

4.c.1. Prevalentie 

 Jaarlijks stromen circa 200.000 leerplichtige kinderen het 
onderwijs in. Hiervan ontwikkelt 10 procent lees- en 
spellingsproblemen. Een groot deel van deze kinderen is 
gebaat bij extra begeleiding in het onderwijs. De groep 
waarvoor deze begeleiding niet volstaat, is geschat op 3,6 
procent van de totale groep van 200.00028. Jaarlijks komen er 
dus 7.200 ernstig dyslectische kinderen bij waarvoor extra 
begeleiding in het onderwijs niet volstaat. 

4.c.2. Zorgvraag 

 Per schooljaar hebben dus 20.000 kinderen lees- en 
spellingproblemen. Het onderwijs doet op deze groep een 
voorselectie. Vervolgens blijft er een groep over die voor 
diagnostiek in de zorg in aanmerking komt. Het CVZ schat 
deze groep kinderen op 6 procent van 200.000 = 12.000.  
 

 Van die 12.000 komen in totaal 7.200 kinderen voor 
behandeling in aanmerking. Het CVZ verwacht dat 50 procent 
van deze kinderen ook daadwerkelijk gebruikmaken van de 
behandeling. Dat komt omdat het veel motivatie van het kind 
en van de ouder/begeleider vraagt om de behandeling te 
beginnen en voort te zetten. Een beroep op de behandeling 
van 50 procent betekent 50 procent x 7.200 = 3.600 kinderen.  

4.c.3. Kostenraming 

 Een diagnostisch onderzoek volgens het Protocol Dyslexie 
Diagnose en Behandeling duurt tussen de twee en drie 
dagdelen, gemiddeld 2,5 dagdeel = 10 uur. Een behandeling 
duurt tussen de 40 en 60 uur, gemiddeld 50 uur. Het CVZ gaat 
uit van een gemiddeld uurtarief van € 72,-29. 

 
Op basis van bovenstaande cijfers raamt het CVZ de kosten als 
volgt: 
 

 Kostenraming op basis van verwachte beroep op diagnostiek 
en behandeling (50%)30 

 Aantal 
kinderen 

Aantal 
uren 

Tarief 
per uur 

Kosten  
€ 
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€ 

Diagnostiek 12.000 10 72 8.640.000 

Behandeling 3.600 50 72 12.960.000 

Totaal    21.600.000  
  

Stel dat niet 50 procent, maar bijvoorbeeld 60 of 70 procent 
van de positief gediagnosticeerde kinderen een beroep doet 
op de behandeling. Dan raamt het CVZ de kosten als volgt: 
 

 Kostenraming op basis van verwachte beroep op diagnostiek 
en behandeling (60%) 

 Aantal 
kinderen 

Aantal 
uren 

Tarief 
per uur 

€ 

Kosten 
€ 

Diagnostiek 12.000 10 72 8.640.000 

Behandeling  4.320 50 72 15.552.000 

Totaal    24.192.000  
  

Kostenraming op basis van verwachte beroep op diagnostiek 
en behandeling (70%) 

 Aantal 
kinderen 

Aantal 
uren 

Tarief 
per uur 

€ 

Kosten 
€ 

Diagnostiek 12.000 10 72 8.640.000 

Behandeling  5.040 50 72 18.144.000 

Totaal    26.784.000 
  

4.c.4. Baten 

 Diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie heeft 
positieve gevolgen. Kinderen krijgen een goede diagnose en 
worden vervolgens adequaat behandeld. Dat leidt ten eerste 
tot meer succes op de basisschool, omdat doublures en 
onterechte plaatsing in het speciaal onderwijs worden 
voorkomen. Verder zullen minder mensen onterecht een 
beroep doen op de ziektekostenverzekeringen: er is immers 
een adequate behandeling voor de ernstige dyslexie 
beschikbaar. 
 

 Ook de toekomstverwachtingen voor kinderen met ernstige 
dyslexie verbeteren. Als zij namelijk op jonge leeftijd worden 
behandeld, worden zij op latere leeftijd niet meer of in 
mindere mate beperkt door lees- en schrijfstoornissen. Dit 
leidt tot een beter maatschappelijk functioneren: mensen 
eindigen op een maatschappelijk niveau dat ze ook bereikt 
zouden hebben, als ze geen ernstige dyslexie hadden. 
Daardoor zullen zij minder een beroep doen op de sociale 
voorzieningen.  
 
Het effect van de behandeling ligt dus vooral op het 
maatschappelijk vlak. 
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4.c.5. Kosteneffectiviteitsanalyse 

 Bij de beoordeling volgens het principe kosteneffectiviteit is de 
vraag: is de verhouding tussen de kosten en de baten in de 
breedste zin acceptabel? 
Het CVZ heeft het institute for Medical Technology Assessment 
(iMTA) in Rotterdam gevraagd de kosteneffectiviteit van de 
behandeling van ernstige dyslexie te beoordelen. De 
onderzoeksrapportage is bijgevoegd in bijlage 2.  
 

Quality Life 

Adjusted Year 

(QALY) 

De gebruikelijke methode om de gezondheidswinst te 
presenteren in het aantal voor kwaliteit van leven 
gecorrigeerde levensjaren. De QALY is een uitkomstmaat van 
een economische analyse en wordt gedefinieerd als één jaar in 
goede gezondheid. Als door een interventie de 
levensverwachting wordt verlengd met één jaar in goede 
gezondheid, dan is de uitkomst één QALY. Om de QALY te 
bepalen gaat het om de verlenging én om de kwaliteit van 
leven. Bij de ernstige dyslexie is echter alleen het aspect 
kwaliteit van leven relevant. 
 

 De resultaten geven de kosten per QALY voor vier fasen in het 
leven: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, vervolg 
onderwijs en tot de leeftijd van 50 jaar.  
 

 De kosten per QALY na het volgen van een vervolgopleiding 
worden geraamd op  € 11.558,-. Op de lange termijn, tot de 

leeftijd van 50 jaar, is behandeling volgens het protocol 
dominant aan geen behandeling. Dat betekent dat mensen met 
behandelde ernstige dyslexie een hogere kwaliteit van leven 
krijgen tegen lagere kosten. 
 

 Het effect van de behandeling is levenslang. Kinderen leren 
lezen en spellen op de basisschool en kunnen als gevolg 
daarvan ook een vervolgopleiding volgen en een 
maatschappelijk niveau bereiken dat zij zonder behandeling 
niet zouden bereiken.  
 

 De behandeling heeft dus vooral een effect op het 
maatschappelijke vlak. Daarom zijn de QALY’s aan het eind 
van het voortgezet onderwijs en vooral de QALY tot de leeftijd 
van 50 jaar relevant. Het feit dat de QALY op langere termijn 
gunstig uitpakt, komt door het simpele feit dat de interventie 
eenmalig is en het effect levenslang. Extra inkomsten als 
gevolg van een betere opleiding en een beter inkomen schat 
het iMTA op bijna 3 miljard euro. 
 
 

 Een groter beroep op de behandeling 
Het iMTA heeft niet doorgerekend wat de gevolgen zijn als 60 
of 70 procent een beroep doet op behandeling. Een groter 
beroep op de behandeling resulteert echter in een lager 
bedrag per QALY. Dat komt doordat een grotere groep 
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deelneemt aan de behandeling, terwijl de groep die deelneemt 
aan diagnostiek, gelijk blijft. Dat heeft een groter positief 
effect per investering tot gevolg. 

4.c.6. Conclusie: baten wegen op tegen de kosten 

 De diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie zijn 
kosten-effectief. De verhouding tussen de kosten en de baten 
van de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie is 
vooral op de lange termijn gunstig: de kosten zijn dan lager en 
de opbrengsten hoger.    
 

4.d. Uitvoerbaarheid 

 Om de uitvoerbaarheid te beoordelen beantwoordt het CVZ de 
volgende vraag: is het haalbaar en houdbaar om de diagnos-
tiek en behandeling van ernstige dyslexie op te nemen in het 
pakket? 

4.d.1. Taak onderwijs en zorg 

 Het is onmogelijk om de uitvoerbaarheid te beoordelen zonder 
aandacht te besteden aan de taken van onderwijs en zorg. De 
Gezondheidsraad schrijft in het advies van 1995 over de rollen 
en taken van onderwijs en gezondheidszorg: ‘Het geheel van 
signalering tot en met behandeling van dyslexie is een 
probleem dat de departementale scheidslijnen tussen 
onderwijs en gezondheidszorg te boven gaat.’  
 

 De raad meent dat op het gebied van remediëring van lees- en 
spellingsproblemen het primaat bij het onderwijs ligt. De 
gespecialiseerde diagnostiek en behandeling bij dyslexie 
beschouwt hij echter als taak van de gezondheidszorg.  
 

 De raad meent dat de opvang bij lees- en spellingsproblemen 
recht moet doen aan deze relatie tussen onderwijs en 
gezondheidszorg. Tegelijkertijd moet voorkómen worden dat 
er – ten onrechte – overloop plaatsvindt van taken die primair 
binnen het onderwijs liggen naar de gezondheidszorg. De raad 
vindt dan ook dat de scharnierfunctie van onderwijs naar 
gezondheidszorg bewaakt en beheerst moet worden.  
 

 De raad stelt daarom voor om eisen te stellen aan het 
voortraject in het onderwijs en aan de indicatiestelling van de 
behandelaar. Daarbij sluit zij aan bij de ontwikkelingen in de 
verwijzing naar het speciaal onderwijs. Zij pleit verder voor een 
gezamenlijke bemoeienis van de ministers van OCW en VWS 
om te zorgen voor een verantwoord, efficiënt en rechtvaardig 
systeem van interventiemogelijkheden.  

 Wanneer de school bij een kind op de basisschool problemen 
bij het leren lezen constateert, moet de school extra 
begeleiding geven aan het kind. Indien de extra begeleiding 
niet leidt tot de gewenste verbetering, kan de school het kind 
aanmelden voor een diagnostisch dyslexieonderzoek. 
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Overeenkomstig het Protocol Dyslexie Diagnostiek en 
Behandeling moet de aanmelding voor de diagnostiek 
vergezeld gaan van een schoolanamnese met een beschrijving 
van de lees- en spellingsproblemen en van de duur, inhoud en 
resultaten van de extra begeleiding. 

4.d.2. Afbakening onderwijs / zorg 

 Het is dus noodzakelijk te voorkomen dat 
onderwijsproblematiek ‘overloopt’ naar de gezondheidszorg. 
Volgens het CVZ behoort extra begeleiding of remediërende 
hulp tot de exclusieve verantwoordelijkheid van het onderwijs. 
Behandeling behoort tot de zorg, omdat het de mogelijkheden 
en deskundigheid van het onderwijs overschrijdt.  
 

 Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling stelt scherpe 
eisen aan het voortraject dat binnen onderwijs moet zijn 
afgelegd; dit traject moet in een deugdelijke rapportage 
vastgelegd worden. Hiertoe zijn intussen in het onderwijs het 
zogeheten Protocol leesproblemen en Protocol dyslexie 
ontwikkeld. Dat is gebeurd binnen het kader van het 
Masterplan Dyslexie31 dat als doel heeft om ernstige 
leesproblemen in het onderwijs te onderkennen en 
remediëren. Met deze protocollen kunnen scholen in 
Nederland voldoen aan de gestelde eisen. Het protocol binnen 
de zorg is daaraan complementair. 

4.d.3. Toegankelijkheid zorg 

 Alleen als alle partijen de protocollen goed naleven, kan de 
afbakening tussen onderwijs en zorg goed geborgd worden. 
Maar het feit dat de school alleen onder voorwaarden een 
leerling kan verwijzen voor de diagnostiek, betekent dat de 
school invloed heeft op de toegankelijkheid van de zorg. Als 
een school namelijk niet handelt volgens het protocol, kan een 
leerling mogelijk geen aanspraak maken op de verzekerde 
zorg. Het CVZ beschouwt dit als een ongewenste situatie.  

4.d.4. Wanneer? 

 De diagnose dyslexie kan in principe al in groep 3 gesteld 
worden. In de huidige praktijk blijken scholen de dyslexie 
echter meestal pas bij leerlingen in groep 4 definitief te 
signaleren. Dan verwijzen zij het kind door. Daarvoor zijn twee 
redenen. Ten eerste hebben scholen tijd nodig om het 
voortraject uit te voeren. In dat traject moeten zij de 
problemen signaleren, het kind begeleiden om de ernst en 
hardnekkigheid van de lees- en spellingsproblemen vast te 
stellen, de resultaten beoordelen en rapporteren. Dit traject 
wordt doorgaans pas in groep 4 afgerond. Ten tweede zijn de 
kinderen uit groep 4 rijper voor de diagnose dan de kinderen 
uit groep 3. Een intensieve dyslexiebehandeling met dagelijkse 
thuistaken sluit dan ook beter aan bij leerlingen van groep 4 
dan bij de jongere leerlingen van groep 3. 
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4.d.5. Zorgaanbod 

 In Nederland zijn verschillende gespecialiseerde praktijken en 
instituten voor hulpverlening bij dyslexie met vestigingen 
verspreid over Nederland. Veel van deze praktijken en 
instituten werken met multidisciplinaire teams van 
psychologen en orthopedagogen. Het Protocol Dyslexie 
Diagnostiek en Behandeling leent zich ervoor om 
multidisciplinair te werken. 
De totale diagnose- en behandelcapaciteit voor de behandeling 
van ernstige dyslexie bij deze instituten is 279.000 uur per 
jaar32. Daarbij wordt uitgegaan van de behandeling die als best 
practice is gedefinieerd.  
 

 Naast de praktijken en instituten zijn er vrijgevestigde 
beroepsbeoefenaars. De diagnose- en behandelcapaciteit voor 
ernstige dyslexie van de beroepsgroepen buiten de instituten 
is op grond van opgave van de beroepsgroepen 130.500 uur 
per jaar. De behandelcapaciteit van de logopedisten, die 
voldoen aan de kwaliteitscriteria van de NVLF voor ernstige 
dyslexie is 81.000 uur per jaar.  
 

 Op grond van opgave van de instituten en van de 
vrijgevestigde beroepsbeoefenaars raamt het CVZ de totale 
diagnose- en behandelcapaciteit op 279.000 + 130.500 + 
81.000 = 490.500 uur per jaar. 

4.d.6. Zorgvraag 

 In hoofdstuk 4.c.2 hebt u gelezen over de zorgvraag. Daarop 
aansluitend raamt het CVZ de structurele vraag naar 
diagnostiek en behandeling per jaar als volgt:  
  

Diagnostiek 12.000 x 10 = 120.000 uur 

Behandeling 3.600 x 50 = 180.000 uur 

Totaal 300.000 uur  
  

De geschatte beschikbare diagnose- en behandelcapaciteit van 
490.500 is dus 190.500 uur per jaar groter dan de geschatte 
vraag. Deze 190.500 uren kunnen eventueel gebruikt worden 
voor een inhaalslag (zie 6.b.4.)  
 

4.d.7. Kwaliteit 

 In hoofdstuk 2.c. las u over de beroepsbeoefenaars en het 
initiatief een referentiecentrum in het leven te roepen. 
 

 Het CVZ vindt het belangrijk dat de kwaliteitsvereisten bij de 
beroepsbeoefenaren goed gewaarborgd en inzichtelijk zijn. 
Dat vereenvoudigt het contracteerbeleid van de verzekeraars. 
Het CVZ gaat ervan uit dat het therapeutisch effect nu goed en 
eenduidig te meten en te vervolgen is. Het is vervolgens aan 
de beroepsbeoefenaren en de contracterende verzekeraars om 
kwaliteits- en effectiviteitparameters af te spreken.  
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4.d.8. Conclusie: diagnostiek en behandeling zijn uitvoerbaar 

 Het Masterplan Dyslexie stelt scholen in de gelegenheid de 
poortwachtersfunctie te vervullen om kinderen te selecteren 
die voor diagnostiek van dyslexie in aanmerking komen. Het 
‘Protocol diagnostiek’ sluit hierop aan en selecteert de groep 
met ernstige dyslexie die voor behandeling in aanmerking 
komt. Instroom naar diagnostiek en dus naar behandeling is 
pas mogelijk, als het voortraject binnen het onderwijs naar 
behoren is afgerond. Een onterechte en ongewenste overloop 
van onderwijstaken naar de zorg wordt op deze wijze 
voorkomen.  
 

 Het CVZ vindt wel dat de toegankelijkheid van de zorg goed 
geregeld moet zijn en acht het essentieel dat kinderen die in 
aanmerking komen voor diagnostiek ook echt aanspraak 
kunnen maken op een verzekerde prestatie. Dit vereist dat 
scholen moeten garanderen dat zij hun poortwachtersfunctie 
naar behoren uitoefenen. 
 

 Tot slot heeft het CVZ de beschikbare diagnose- en 
behandelcapaciteit beoordeeld. Deze blijkt voldoende voor een 
structurele zorgvraag waarbij 50 procent van de positief 
gediagnosticeerde kinderen een beroep doet op de 
behandeling. Tegelijkertijd is er dan ook nog ruimte om in vier 
jaren een inhaalslag uit te voeren (zie 6.b.4). 
 

 Het CVZ concludeert dat het haalbaar en houdbaar is de zorg 
voor ernstig dyslectische kinderen op te nemen in het pakket, 
op voorwaarde dat de toegankelijkheid goed geborgd is. Het 
CVZ stelt de minister van VWS voor hierover afspraken te 
maken met de minister van OCW. 
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5.  Consultatieronde belanghebbende partijen 

 Het CVZ heeft op 11 mei 2007 in een consultatieronde een 
conceptversie van het advies aan de belanghebbende partijen 
gestuurd. De brief van het CVZ en de reacties daarop zijn 
bijgevoegd in bijlage 3.  
 

5.a. Reacties belanghebbende partijen 

 Alle partijen hebben gereageerd. Alleen de NPCF heeft geen 
officiële reactie gegeven. De reacties zijn positief en komen 
inhoudelijk overeen: alle partijen onderschrijven het 
conceptadvies. Hun opmerkingen gaan over twee 
onderwerpen: de groep die kan instromen naar diagnose en 
behandeling, en de afstemming tussen onderwijs en zorg. 

5.a.1. Groep die kan instromen naar diagnose en behandeling 

 De opmerkingen over de instroom zijn terug te leiden naar een 
passage uit het conceptadvies. In de versie van mei stelde het 
CVZ namelijk voor de diagnostiek en behandeling al voor 
kinderen uit groep 3 op te nemen. De reden hiervoor was dat 
op die leeftijd het leesonderwijs start. De zorgverleners zijn 
echter unaniem in hun oordeel dat dit te vroeg is. Voor zowel 
de school als het kind is het namelijk bijna onmogelijk om aan 
het eind van het eerste jaar alle stappen (leesonderwijs, 
signalering, begeleiding, rapportage en verwijzing voor 
diagnose) optimaal af te ronden. Het CVZ heeft het rapport in 
overeenstemming met de reacties aangepast. 

5.a.2. Afstemming tussen onderwijs en zorg 

 De belanghebbende partijen hebben geen zorgen over de 
afbakening tussen onderwijs en zorg. Er is vertrouwen dat het 
Protocol leesproblemen en dyslexie (bij het onderwijs) en het 
Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (als toegang tot 
de zorg) deze zorg goed afbakenen. De partijen zijn er zeker 
van dat de protocollen ervoor zorgen dat een leerling met 
ernstige dyslexie niet in de zorg kan instromen als hij niet 
eerst in het onderwijs een voortraject van begeleiding heeft 
doorlopen. Alleen die leerlingen waar dit voortraject van 
begeleiding niet heeft geholpen, komen voor diagnostiek in 
aanmerking. Naast deze poortwachtersfunctie van het 
onderwijs geeft het Protocol Dyslexie Diagnostiek en 
Behandeling volgens de partijen bovendien duidelijke criteria 
voor de indicatie ‘dyslexiebehandeling’. 
 

 Een paar van de belanghebbende partijen zijn echter wel 
bezorgd dat de scholen nog niet goed voorbereid zijn om het 
Protocol leesproblemen en dyslexie uit te voeren. Bovendien 
zijn de scholen niet verplicht het protocol te volgen, terwijl dit 
wel één van de voorwaarden vormt om tot de zorg te worden 
toegelaten. De partijen geven aan dat op deze manier de  
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aanspraak op verzekerde zorg mogelijk niet kan worden 
waargemaakt. Het CVZ gaat hier in het rapport in hoofdstuk 
4.d.3 en 4.d.8 op in. 
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6. Advies en andere uitvoeringsaspecten 

6.a. Advies 

 Het CVZ heeft beoordeeld of de diagnostiek en behandeling 
van ernstige dyslexie wel of niet tot de te verzekeren prestatie 
moeten gaan behoren Op basis van deze pakketbeoordeling 
komt het college tot de volgende conclusies:  

• De zorg voor kinderen met ernstige dyslexie is 
noodzakelijke zorg die een claim op de solidariteit 
rechtvaardigt. Onbehandelde ernstige dyslexie brengt 
namelijk beperkingen met zich mee en de behandeling 
leidt tot substantiële kosten voor een individu.  

• De dyslexiebehandeling volgens het protocol is 
effectief en behoort tot de stand van de wetenschap 
en praktijk. Het CVZ komt tot deze conclusie op basis 
van de aanwezige onderbouwing. 

• De behandeling blijkt vooral op de lange termijn 
kosteneffectief te zijn. Op de lange termijn worden 
namelijk ook de effecten op het maatschappelijk vlak 
meegewogen. 

• Er is voldoende uitvoeringscapaciteit voor de zorg 
voor kinderen met ernstige dyslexie.  

 
 Op basis van de positieve resultaten van de pakketbeoordeling  

adviseert het CVZ de minister de diagnostiek en behandeling 
van ernstige dyslexie in het basispakket van de 
Zorgverzekeringswet op te nemen.  
 

6.b. Andere uitvoeringsaspecten 

 Hieronder leest u waar de minister bij een opname van de 
diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het 
basispakket Zorgverzekeringswet aandacht aan moet geven. 
Allereerst is het van belang dat het onderwijs zijn 
poortwachtersfunctie goed vervult. Voor een opname in het 
basispakket moeten de wet- en regelgeving, het macrokader 
en de normbedragen worden aangepast. Als diagnostiek en 
behandeling van ernstige dyslexie voor kinderen van groep 4 
in het basispakket wordt opgenomen, is op dat moment een 
inhaalslag voor de andere kinderen van de basisschool te 
overwegen. 

6.b.1. Toegankelijkheid zorg 

 Om te garanderen dat de zorg echt uitvoerbaar is, is het niet 
voldoende om alleen genoeg uitvoeringscapaciteit te hebben. 
Het is ook essentieel dat het onderwijs zijn poortwachters-
functie goed vervult. Met het Protocol leesproblemen en 
dyslexie kan het onderwijs de poortwachtersfunctie goed 
vervullen. Dit protocol leidt ertoe dat kinderen voor wie extra 
begeleiding in het onderwijs volstaat die extra begeleiding ook 
krijgen. Kinderen voor wie deze begeleiding niet afdoende 
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blijkt, worden aangemeld voor diagnostiek in de zorg.  
Alleen als het onderwijs deze poortwachtersfunctie goed 
vervult, krijgen dyslectici echt gepaste zorg. Zo wordt namelijk 
voorkomen dat de taken van het onderwijs ten onrechte 
overgenomen worden door de zorg. Het protocol stelt daarom 
scherpe eisen aan het voortraject dat binnen het onderwijs 
moet zijn doorlopen.  
 

 Het CVZ vindt dat de zorg toegankelijk moet zijn voor alle 
kinderen die in aanmerking komen voor diagnostiek. Keerzijde 
van de poortwachtersfunctie van het onderwijs is dat de 
toegang tot de zorg belemmerd kan worden als het onderwijs 
deze functie niet goed vervult. Het CVZ komt daarom tot het 
oordeel dat instroom in het pakket uitvoerbaar en houdbaar is, 
mits de toegankelijkheid voldoende is geborgd. 
 

 Het CVZ stelt de minister van VWS voor met de minister van 
OCW overeen te komen dat het onderwijs het Protocol 
leesproblemen en dyslexie goed naleeft zodat het onderwijs 
alle kinderen die voor diagnostiek in de zorg in aanmerking 
komen daarnaar verwijst. Of op een andere wijze te 
garanderen dat kinderen met ernstige dyslexie de zorg krijgen 
waar zij aanspraak op maken. 
 

 Als dit nog niet gerealiseerd kan worden, stelt het CVZ voor 
om met de minister van OCW een termijn van bijvoorbeeld 
twee jaar af te spreken. Vanaf dan moeten de scholen het 
protocol correct naleven. Basisschoolleerlingen die mogelijk 
ernstige dyslexie hebben, kunnen dan ook in een hogere 
groep alsnog doorverwezen worden voor een diagnostisch 
onderzoek. Door zo’n termijn krijgt het onderwijs de tijd om 
ervoor te zorgen dat de protocollen correct worden nageleefd. 
Tegelijkertijd kan de instroom van kinderen met ernstige 
dyslexie in de zorg alvast starten. 

6.b.2. Aanpassing wet- en regelgeving 

 Ook de wet- en regelgeving moet worden aangepast om 
diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het 
basispakket van de Zorgverzekeringswet op te kunnen nemen. 
Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: een functiegerichte 
of een specifieke beschrijving. 
 

Functiegerichte 

beschrijving 

Een mogelijkheid is de diagnostiek en behandeling onder de 
geneeskundige zorg te laten vallen, zoals bedoeld in artikel 
2.4, lid 1 Zvw. Daartoe moeten de psycholoog en de 
orthopedagoog op het niveau van GZ-psycholoog toegevoegd 
worden aan de beroepsgroepen in dit artikel. De consequentie 
hiervan is wel dat álle interventies die zij “plegen te bieden” in 
de Zvw binnenstromen. Dit gebeurt niet als de omschrijving 
van de zorg die zij verlenen beperkt wordt. Bijvoorbeeld: ‘de 
zorg van psychologische en orthopedagogische aard valt 
slechts onder de zorg indien deze strekt tot het opsporen en 
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behandelen van kinderen met ernstige dyslexie’. 
Specifieke 

beschrijving 

Een andere mogelijkheid is de zorg in verband met ernstige 
dyslexie op te nemen als nieuwe aanspraak. Dit kan door aan 
artikel 2.4 toe te voegen: ‘zorg in verband met ernstige 
dyslexie als bedoeld in artikel 2.xx’. Dit heeft echter wel als 
gevolg dat er een nieuwe aanspraak verzekerde prestatie 
bijkomt. Die doorkruist het globale karakter van de 
functiegerichte aanspraken en dus ook het systeem van de 
Zvw. Deze optie geeft echter wel de mogelijkheid om de 
specifieke problemen rondom ernstige dyslexie apart te 
benoemen. 
Een apart artikel is nodig om te voorkomen dat ook andere 
interventies van psychologen en/of orthopedagogen 
binnenstromen. Het is namelijk wenselijk om in de Zvw alles te 
benoemen wat geregeld of uitgesloten moet worden. Op die 
manier kunnen zorg en onderwijs beter afgebakend worden. 
 

 In een apart artikel kan worden omschreven om welke zorg het 
gaat, namelijk om zorg voor kinderen met ernstige dyslexie 
die in groep 4 van de basisschool onderwijs volgen. Voor de 
kinderen uit de andere groepen 5, 6, 7 en 8 van de 
basisschool kan een hardheidsclausule33 gelden. Zo’n clausule 
geldt bijvoorbeeld wanneer bij een leerling in groep 5 of later 
lees- en spellingsproblemen blijken te bestaan en die 
problemen niet eerder opgemerkt konden worden omdat de 
leerling wegens ziekte in groep 4 langdurig moest verzuimen 
Daarnaast kan dit artikel vermelden hoe lang de behandeling 
mag duren. Tot slot kan in dit artikel worden omschreven dat 
een leerling van de basisschool slechts één keer gebruik kan 
maken van de behandeling. 

6.b.3. Aanpassing macrokader en normbedrag 

 Als diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie een plek 
krijgen in het verzekerde pakket heeft dat consequenties voor 
het macrobedrag en de risicoverevening. Opname in het 
verzekerde pakket heeft gevolgen voor de hoogte van het 
macroprestatiebedrag. Het CVZ raamt de financiële 
consequenties hiervan op minimaal € 21.600.000,-. Dit 

betekent dat het macroprestatiebedrag voor het deelbedrag 
‘Overige prestaties’ met dit bedrag moet worden verhoogd.  
 

Risicoverevening Ernstige dyslexie betreft verder vooral diagnostiek en 
behandeling van kinderen. Daarom meent het CVZ dat de 
normbedragen naar leeftijd en geslacht moeten worden 
aangepast. Op die manier wordt gezorgd voor 
risicoverevening. Als de minister diagnostiek en behandeling 
van ernstige dyslexie in het basispakket opneemt, kan het CVZ 
hiervoor de benodigde berekeningen uitvoeren. 

6.b.4. Inhaalslag 

 Bij een eventuele opname van de interventie in het basispakket 
kan de minister overwegen een inhaalslag te maken. 
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De interventie volgens het protocol is toepasbaar op alle 
kinderen in de leeftijd van basisscholieren. In de huidige 
praktijk blijkt dat signalering en verwijzing door de school 
vooral plaatsvindt bij kinderen uit groep 4.  

 Bij een inhaalslag komen ook kinderen uit de andere groepen 
van de basisschool eenmalig voor diagnostiek en behandeling 
in aanmerking. Die inhaalslag kan er bijvoorbeeld als volgt 
uitzien. In het jaar dat diagnostiek en behandeling van 
ernstige dyslexie in het basispakket worden opgenomen, 
kunnen ook de kinderen van groep 8 gebruik maken van 
diagnostiek en behandeling. Vervolgens kunnen vier jaar 
achter elkaar kinderen van groep 8 gebruik maken van 
diagnose en behandeling. Na die vier jaar hebben alle kinderen 
van de basisschool gebruik kunnen maken van diagnostiek en 
behandeling34.  
 

 Het CVZ raamt de kosten van een inhaalslag als volgt. 
 Aanname: de helft van de groep oudere kinderen doet een 

beroep op de inhaalregeling. Het gaat dan dus niet om 12.000 
maar om 6.000 kinderen per jaar. Dat betekent dat in vier jaar 
24.000 kinderen een beroep doen op diagnostiek. Voor de 
behandeling wordt dan ook aangenomen dat het aantal 
kinderen dat een beroep doet op de behandeling, de helft is 
van het aantal kinderen dat structureel een beroep op de 
behandeling doet. Dat gaat dus om 50 procent x 3.600 = 
1.800 kinderen per jaar. In vier jaar zijn dit 7.200 kinderen.  
 

 Raming eenmalige totale kosten inhaalslag groepen 5, 6, 7 en 
8 over vier jaren 

 
 

Aantal 
kinderen 

Aantal 
uren 

Tarief 
per uur 

Kosten 

Diagnostiek 24.000 10 72 17.280.000 

Behandeling 7.200 50 72 25.920.000 

Totaal    43.200.000 

 
Bij een inhaalslag is de vraag naar diagnostiek en behandeling 
gedurende vier jaar per jaar: 

Diagnostiek 6.000 x 10 = 60.000 uur 

Behandeling 1.800 x 50 = 90.000 uur 

Totaal 150.000 uur 

 
In hoofdstuk 4.d.6 hebt u gezien dat deze capaciteit aanwezig 
is. 
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