Finaal Voorstel Tarieven Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Door

Werkgroep contractering

Datum

14 september 2017

Naar aanleiding van het gesprek met een afvaardiging van de EED aanbieders op 31 augustus
jl. en de schriftelijke onderbouwing die de regio vervolgens heeft ontvangen ontvangt u hierbij
ons finale aanbod.
Er is onderscheid gemaakt tussen de tarieven voor de overgangscliënten en de
trajectbedragen. Bij de trajectbedragen noemen wij bewust geen uurtarieven. Wij roepen u op
om op een innovatieve manier invulling te geven aan een traject waarbij de zorg aan het kind
leidend is.
Uurtarief diagnose overgangscliënten
U verzoekt een hoger tarief voor de diagnose.
Besluit
We hebben besloten aan uw verzoek te voldoen: Het tarief voor diagnostiek (voor
overgangscliënten in 2018 na afsluiting van de DBC’s per 31-12-2017) bedraagt € 90,00.
Uurtarief behandeling overgangscliënten
U verzoekt de berekening van het NKD te volgen en/of de dyslexietarieven gelijk te stellen aan
de basistarieven GGZ uit het memo “Tarieven” van de regio IJsselland.
Toelichting
De NKD berekening sluit niet aan bij de historische kosten van dyslexiezorg in de regio
IJsselland en bij de bekostiging van de dyslexiezorg in andere regio’s.
Bij het verzoek de dyslexietarieven gelijk te stellen aan de basistarieven van de GGZ is
verzuimd rekening te houden met het in de memo genoemde kortingspercentage op de
basistarieven. Als het huidige kortingspercentage wordt berekend over de basistarieven van de
GGZ dan zal de vergoeding voor de dyslexiezorg lager zijn dan het eerder gedane voorstel uit
de regio IJsselland.
Besluit
We hebben besloten het tarief voor behandeling (wat gehanteerd zal worden voor de
overgangscliënten in 2018 na afsluiting van de DBC’s per 31-12-2017) a € 85,00 te handhaven.
Dyslexie diagnostiek
U geeft aan dat in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) aanwijzingen
staan voor de wijze waarop Diagnostiek moet worden uitgevoerd.
De veldnorm geeft maximaal 15 uur aan voor diagnostiek. U geeft aan dat het:
1. Niet verstandig is om te bezuinigen op diagnostiek i.v.m. voorkomen van instroom en
2. Dat het in de meeste gevallen niet mogelijk is om de diagnostiek in minder dan dit aantal
uur uit te voeren vanwege de complexiteit.
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Toelichting
Wij onderschrijven de aanwijzingen in het PDD&B voor de wijze waarop de diagnostiek moet
worden uitgevoerd. Ook kunnen we voor een groot deel meegaan in uw andere standpunten.
Besluit
We hebben besloten het trajectbedrag voor Diagnose te verhogen naar € 1.350. Het
trajectbedrag voor de diagnose is een all-in tarief inclusief alle bijkomende werkzaamheden.
De initiële voorwaarde in de memo tarieven om niet afgeronde diagnose op uurbasis af te
rekenen komt te vervallen, daar de voorwaarden vanuit het administratieprotocol eveneens van
toepassing zijn op de dyslexie trajecten.
Dyslexie behandeling
U geeft aan dat in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) en in de
Veldnorm Dyslexiezorg aanwijzingen staan voor de wijze waarop behandeling van EED moet
worden uitgevoerd. Tevens geeft u aan dat de regio met name de indirecte tijd te krap berekend
heeft. U verzoekt een hogere trajectprijs voor de behandeling.
Besluit
Wij hebben op basis van uw argumentatie een hernieuwde berekening gemaakt. We hebben
besloten het trajectbedrag te verhogen naar € 5.000. De behandeling is een all-in tarief inclusief
alle bijkomende werkzaamheden en nazorg.
Overige activiteiten
Overige activiteiten worden niet vergoed.

Pagina 2 van 2

