Onderzoek naar dyslexie
Wanneer komt een kind in aanmerking voor een vergoed onderzoek naar dyslexie
Kinderen, die geboren zijn na 1 januari 2000, kunnen in aanmerking komen voor vergoede diagnose
en behandeling door de zorgverzekeraar.

Welke kinderen?
Om in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- Op drie opeenvolgende toetsmomenten van Cito een E scoren op DMT en/of spelling.
Als alleen een E wordt gescoord bij lezen DMT kan dit.
- Bij spelling moet de E gecombineerd worden met een minimaal een D bij de DMT. M.a.w.
kinderen die alleen met de spelling een E scoren komen niet in aanmerking voor vergoede
diagnose.
- Andere strikte voorwaarden: Je moet als school aantonen, dat je er voldoende aan gedaan
hebt om de achterstand te voorkomen. Dus moeten er goede handelingsplannen zijn.

Voorbeelden:
Voorbeeld 1: Dit kind voldoet aan de
voorwaarden voor onderzoek met E-scores bij
lezen

Voorbeeld 2: Dit kind voldoet aan de
voorwaarden voor onderzoek met E-scores bij
spelling met daarbij ook D en E scores bij lezen

Voorbeeld 3: Dit kind voldoet niet aan de voorwaarden voor onderzoek. Bij spelling zijn wel E-scores,
maar het kind leest te goed.
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Onderzoek naar dyslexie
Vergoede behandeling
Als na onderzoek blijkt, dat een kind ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, kan er ook vergoede
behandeling gegeven worden.
Maar ook daarbij moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
- Er zijn 6 criteria, die van belang zijn.
- Tenminste 2 van de 6 criteria moeten onvoldoende zijn.
Criteria:
-

Fonologische verwerking (omzetten van klanken in woorden): nauwkeurigheid én snelheid.
Grafeem-foneemassociatie (koppelen van klanken aan letters en lettercombinaties):
nauwkeurigheid én snelheid.
Snel benoemen: cijfers én letters

Procedure:
Dyslexie-onderzoek kan aangevraagd worden bij de volgende instanties:
-

-

-

Marant (onze schoolbegeleidingsdienst)
Nieuwe Aamsestraat 84a
Postbus 198, 6660 AD Elst
Zorgsecretariaat: 0481-439327 / 328
Internet: www.marant.nl
RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie)
Keizer Karelplein 32g
6511 NH Nijmegen
tel. 024-7110600
E-mail: nijmegen@rid.nl
OPM (Orthopedagogenmaatschap Nijmegen)
Montessorilaan 10
6525 HR Nijmegen
Telefoon: 024-3611066
E-mail: info@opmnijmegen.nl

Ouders kunnen het onderzoek zelf aanvragen bij Marant, RID of OPM. Er worden dan formulieren ingevuld
door ouders en school. Deze instanties bekijken dan eerst of het kind in aanmerking komt voor vergoede
onderzoek (poortwachter). Zij kaarten het dan ook aan bij de zorgverzekeraar. Ouders hoeven dit dus niet
zelf te doen. Ook hoeven zij niet naar de huisarts.
Als kinderen niet aan de criteria voldoen, maar ouders willen wel een onderzoek naar dyslexie, moeten
ouders het onderzoek zelf betalen.
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