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In Nederland zijn verschillende organisaties actief binnen de dyslexiezorg, waaronder een aantal 
audiologische centra zoals die van Pento en Adelante. De redactie van Van Horen Zeggen zocht uit hoe 
zij hun dyslexiezorg hebben georganiseerd, hoe de behandeling wordt uitgevoerd en welke uitdagingen 
en ontwikkelingen zich aandienen. 

behandelaars. Wij kijken wel uit naar mogelijkheden om 
dit ook vanuit andere AC’s aan te bieden, maar het hangt 
af van de regio waar je zit, of er voldoende vraag naar 
dyslexie zorg is.” 

Behandeling
Kinderen met EED komen in aanmerking voor een 

vergoed behandeltraject van ongeveer een jaar. Zowel 
bij Adelante als bij Pento wordt de behandeling meestal 
uit gevoerd door een externe vrijgevestigde logopedist 
met een dyslexiespecialisatie. Dekelver: “Deze dyslexie-
specialisten zijn aan het AC verbonden via de dyslexiezorg. 
De dyslexiespecialist volgt een behandelplan dat op maat 
gemaakt is voor ieder kind.” Tijdens het behandeltraject 
is er nauwe samenwerking met een contactpersoon van 
Adelante. Op drie momenten in het jaartraject wordt het 
behandelplan gezamenlijk geëvalueerd en zo nodig bij-
gesteld. Adelante biedt naast de dyslexiebehandeling ook 
bijeenkomsten met psycho-educatie aan, waar kinderen en 
ouders ervaringen met elkaar delen en informatie krijgen 
over dyslexie, en informatiebijeenkomsten en workshops 
rondom ICT-hulpmiddelen. 

Ook Pento werkt met vrijgevestigde logopedisten. “Dat 
is een bewuste keuze”, licht Dijkstra toe. “Zo kunnen we 
de zorg voor ieder kind dicht bij huis leveren. De behan-
deling vindt soms ook op school plaats, zeker als het om 
meerdere kinderen op die school gaat. Om de paar weken 
hebben we afstemmingsoverleg om de voortgang te volgen. 
Het is echt heel bevredigend werk. Binnen het AC draait 
alles om diagnostiek en zie je het eindtraject vaak niet. 
Maar in deze dyslexiezorg zie je kinderen echt opknap-
pen.”

Diagnostiek en comorbiditeit TOS
De meeste kinderen die getest worden op EED worden 

met een specifieke hulpvraag gericht op ernstige lees- en 

In het basisonderwijs heeft 9 procent van de kinde-
ren ernstige lees- en spellingsproblemen, waarvan 40 
procent een ernstige enkelvoudige dyslexie. Dyslexie 

wordt gedefinieerd als ‘een stoornis die gekenmerkt wordt 
door een hardnekkig probleem in het aanleren en/of vlot 
toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’. 
In het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 
(PDDB) wordt dyslexie verder afgebakend en wordt er 
gesproken van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED). 
EED wordt uitgelegd als een specifieke lees- en spel-
lingstoornis met een neurobiologische oorzaak, die wordt 
veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op 
het raakvlak van fonologische en orthografische taal-
verwerking. Kinderen met EED komen in aanmerking 
voor vergoeding van diagnostiek en behandeling.

Het AC: logische plek voor dyslexiezorg 
Volgens spraaktaalpatholoog Johan Dekelver van 

Adelante Audiologie & Communicatie in Hoensbroek 
is het audiologisch centrum een heel logische plek voor 
dyslexiezorg. “Een AC heeft alle disciplines voor multi-
disciplinaire diagnostiek en behandeling in huis en heeft 
nauwe contacten met externe behandelaars.” Zo bestaat 
het dyslexieteam van Adelante uit een gezondheidszorg-
psycholoog, orthopedagoog, orthodidactisch medewerker 
en een spraak-taalpatholoog/logopedist met Master SEN/
dyslexiespecialisatie. Ook Pento, waaronder een aantal AC’s 
in Noord- en Oost-Nederland vallen, levert sinds 2009 
dyslexiezorg. “Het heeft duidelijk raakvlakken met onze 
taak op het gebied van spraaktaalstoornissen”, zegt regio-
directeur Jeroen Dijkstra. “Wij hebben de professionals in 
huis die deze zorg kunnen leveren, die kennis op dit ter-
rein hebben. Toen de EED-regeling in werking trad, zijn 
wij meteen protocollen voor onze zorg gaan ontwikkelen. 
Wij zijn met name in Friesland actief, waar we een sterke 
samenwerking hebben met gemeenten en met dyslexie-
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spellingsproblemen aangemeld. 
Ouders vragen in samenwerking 
met school een dyslexieonderzoek 
aan. De aanvraag kan ingediend 
worden wanneer op school is aan-
getoond dat het kind stagneert in 
het lezen en spellen, ondanks extra 
begeleiding op school. Van kin-
deren met een taalontwikkelings-
stoornis is bekend dat ongeveer 
50 procent ook dyslexie heeft. 
GZ-psycholoog Marijke Lanters 
van Adelante vertelt dat diagnos-
tiek bij kinderen met taalproble-
men én lees- en spellingsproble-
men soms best lastig is, want je zit 
op twee sporen. “Dus dan moet je 
eigenlijk twee verschillende soor-
ten onderzoek doen. Eerst kijken 
we of er sprake is van TOS en als 
dat zo is, gaan we in eerst instan-
tie op dat spoor verder. Als we 
dat kunnen uitsluiten gaan we de 
weg van de EED in.” Toch heeft 
het AC wel een aantal kinderen 
in behandeling met een dubbele 
diagnose, dus kinderen met TOS 
én EED. Lanters vertelt dat de vergoeding van dyslexiezorg 
eerst was uitgesloten voor kinderen met TOS en EED. 
“De laatste tijd is het door het kwaliteitsinstituut Dyslexie 
wat losgelaten. Eerst mocht er geen andere stoornis zijn. 
Nu mag het er wel zijn, maar mag de andere stoornis 
niet belemmerend zijn voor behandeling en diagnostiek.” 
Wanneer een kind met TOS ook ernstige lees- en spellings-
problemen heeft, maar niet voldoet aan de criteria van EED, 
adviseert het AC de logopedist om naast de taalproblemen 
ook aan de lees- en spellingsproblemen te werken. 

Hard werken
Het leveren van dyslexiezorg is hard werken vanwege 

hoge administratieve druk. Er moeten veel onderzoeks-
gegevens verzameld en verwerkt worden. Daarnaast doet 
het een groot beroep op het management. In de periode 
van 2009 tot 2015 werd de dyslexiezorg vergoed vanuit de 
zorgverzekering. Vanaf 2015 ging de portefeuille Jeugdzorg, 
waar dyslexiezorg onder valt, naar de gemeenten. Deze 
verandering maakte dat het management van het AC veel 
energie moest steken in de relatie met gemeenten en veel 
uitleg moest geven over vergoede dyslexiezorg. Dekelver 
en Lanters geven aan dat er continu wordt gezocht naar 
de meest efficiënte manier van werken, zodat de meeste 
minuten naar de directe zorg kunnen gaan voor de kinde-
ren met dyslexie. 

Opluchting
Binnen Adelante is orthodidactisch medewerker Luc 

Smeets twee jaar geleden samen met collega’s gestart met 
dyslexiediagnostiek voor volwassenen. Er bleek bij ouders 
van kinderen met dyslexie vaak herkenning te zijn van 
de problemen die hun kinderen ervaren. Daarnaast komt 
het voor dat volwassenen met dyslexie na een burn-out 
worden verwezen door hun Arboarts of huisarts. De hulp-
vraag van de volwassene richt zich op dyslexiediagnostiek 
en het verkrijgen van informatie over ICT-hulpmiddelen. 
Een behandeltraject wordt vrijwel nooit gestart. Smeets 
geeft aan dat dit diagnostisch proces vaak erg emotioneel is. 
Volwassenen zijn zich bewust van wat zij niet kunnen en 
worden met hun neus op de feiten gedrukt. Opluchting 
maakt zich van hen meester wanneer zij de dyslexie-
verklaring krijgen en eindelijk bevestiging krijgen dat zij 
niet dom zijn, maar dyslexie hebben.

inGE KlattE En EllEn GErrits

Voor de genoemde prevalentiecijfers en de definitie van dyslexie 
hebben de auteurs zich gebaseerd op enkele wetenschappelijke 
artikelen die op www.vhz-online.nl genoemd worden.
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