Dyslexie en RiBA
Tot 2015 werd diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) vergoed vanuit
de Zorgverzekeringswet (ZVW). Vanaf 1 januari 2015 valt de vergoeding van diagnostiek en
behandeling onder de Jeugdwet.
Gemeenten hebben volgens de Jeugdwet de taak om de dyslexiezorg te organiseren en te financieren
voor leerlingen die binnen hun grenzen woonachtig zijn. De school heeft en behoudt de taak om een
schooldossier op te bouwen conform het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0.
RiBA treedt namens de BAR-gemeenten op als poortwachter tot de vergoede dyslexiezorg. Dit houdt
in dat een GZ-psycholoog van RiBA het dossier inhoudelijk beoordeelt. De BAR-gemeenten blijven
verantwoordelijk voor de bekostiging, inkoop en controle van de dyslexie-behandelinstituten.
Procedure bij vermoedens van dyslexie
1. De Intern Begeleider van de school heeft de taak om een schooldossier op te stellen en het
vermoeden EED te onderbouwen volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0.
Dit schooldossier wordt besproken met de orthopedagoog van RiBA.
2. Indien de orthopedagoog op basis van het schooldossier aanwijzingen ziet voor het vermoeden
van dyslexie wordt het complete dossier overgedragen aan de poortwachter.
3. De poortwachter beoordeelt het dossier en geeft een ontvankelijkheidsverklaring af. Om de twee
weken stuurt de poortwachter een lijst naar de gemeente met namen en geboortedata van de
leerlingen waarvoor een ontvankelijkheidsverklaring is afgegeven.
4. De leerling mag nu aangemeld worden bij een zorgaanbieder die onderzoekt of de leerling dyslexie
heeft.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorsturen van het goedgekeurde schooldossier aan de
gekozen zorgaanbieder.
5. De aanbieder stuurt een aanvraag naar de gemeente met een verzoek om toestemming voor
diagnostiek en eventuele behandeling.
6. De gemeente controleert de aanvraag en geeft een beschikking af. (Is er een akkoord van RiBA? Is
de zorgaanbieder een gecontracteerde partij? Is het kind een inwoner van de BAR-gemeenten?)
7. Diagnostiek en behandeling van EED wordt zo snel mogelijk gestart.
Aanbieders van dyslexiezorg
Door de BAR-gemeenten zijn voor de periode 2018 t/m 2020 de volgende aanbieders gecontracteerd:
• Instituut voor leerproblemen Barendrecht / Alles Kids
• IWAL
• Leestalent (Educto)
• Regionaal Instituut voor Dyslexie
• Stichting Driestar Educatief

