
Dyslexieonderzoek en -behandeling bij Praktijk Zij aan Zij

Wanneer er sprake is van een vermoeden van dyslexie kan dit door Praktijk Zij 
aan Zij onderzocht worden. Daarnaast biedt onze praktijk behandeling wanneer 
er sprake is van dyslexie of ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Deze wordt altijd 
afgestemd op het kind.

Bij Praktijk Zij aan Zij:

• werken we met een multidisciplinair team van orthopedagogen, psychologen
      en (systeem)therapeuten
• staan we voor heldere, duidelijke adviezen
• werken we zoveel mogelijk oplossingsgericht 
• werken we zonder wachtlijsten en gaan we zo snel mogelijk van start:
      wanneer kind, jongere of het gezin vastloopt kan direct hulp geboden worden

We zetten graag moeilijkheden om in mogelijkheden!



Vermoedens van dyslexie
Het onderwijs heeft o.a. als taak goed lees- en spellingonderwijs te geven. Voor 
een beperkte groep kinderen is goed onderwijs en intensivering van begeleiding 
ontoereikend en is specialistische behandeling door een zorgverlener wenselijk.

Vergoede dyslexiezorg (EED)

Bij een vermoeden van ernstig enkelvoudige dyslexie zal school dit met ouders
bespreken. Ouders en school kunnen dan overgaan tot het aanmelden voor een 
dyslexieonderzoek. Voordat het onderzoek kan worden uitgevoerd moet het dos-
sier (deze wordt opgebouwd door school) worden beoordeeld door een ortho-
pedagoog/psycholoo met kennis van dyslexie. Dit kan een poortwachter vanuit de 
gemeente zijn of de zorgaanbieder zelf. Deze werkwijze verschilt per gemeente. 

Volgens de landelijke richtlijn dyslexiezorg komt een kind in aanmerking voor 
vergoed onderzoek als het vermoeden van dyslexie voldoende kan worden onder-
bouwd. Dit betekent dat het dossier op de volgende punten wordt beoordeeld:

Van signalering tot zorg

Stap 1

Signalering van lees- en/of spellingproblemen op school

Stap 2

Extra ondersteuning volgens protocol (zorgniveau 2 én 3) op school

Stap 3
Aanmelding bij Praktijk Zij aan Zij door ouders en school

Stap 4

Beoordeling dossier door Praktijk Zij aan Zij of poortwachter*

Stap 5

Aanvraag vergoeding bij gemeente door Praktijk Zij aan Zij**

Stap 6

Diagnostiek bij Praktijk Zij aan Zij

Stap 7

Behandeling bij Praktijk Zij aan Zij

• School toont een ernstige achterstand aan in lezen en/of spelling
 (3 maal Cito E (V-) op lezen óf D (lage V) op lezen met E (V-) op spelling)
• School toont de hardnekkigheid van de problemen aan door middel van
 geboden extra hulp (minimaal zes maanden zorgniveau 2 én 3)
• Er is géén sprake van comorbiditeit (bijkomende (leer)stoornissen)
• Het kind is tussen de 7 en 12 jaar
• De dyslexiezorg start vóór de 13e verjaardag
• Het kind volgt primair onderwijs (basisonderwijs)

Wanneer het dossier positief wordt beoordeeld komt uw kind in aanmerking voor 
vergoed onderzoek. Naast het onderzoeken van de lees- en spellingvaardigheden, 
de onderliggende vaardigheden voor het lezen en spellen, wordt ook een intel-
ligentiemeting gedaan om uit te kunnen sluiten dat de problemen veroorzaakt 
worden door een algemeen leerprobleem.

Dyslexiebehandeling 

Wanneer EED wordt vastgesteld heeft het kind recht op vergoede behandeling. 
Mogelijk is de conclusie dat er sprake is van geen, of een lichtere vorm van
dyslexie. In dat geval komt het kind niet in aanmerking voor vergoede behandeling 
en zullen ouders de behandeling, indien gewenst, zelf moeten bekostigen. 

*  (afhankelijk van werkwijze gemeente vindt deze stap mogelijk plaats vóór stap 3)
** wanneer het dossier niet ontvankelijk verklaard wordt voor vergoed onderzoek,
     is onderzoek bij de praktijk mogelijk, maar moet deze zelf bekostigd worden.



Wilt u meer informatie?

Regio Midden-Oost Gelderland: Velp - Zevenaar - Doetinchem
Telefoon: 026 – 3792376   |   E-mail: contact@zijaanzij.info

Regio Noord Gelderland: Apeldoorn - Zutphen
Telefoon: 055 – 7857247   |   E-mail: contact-ngld@zijaanzij.info

Of bezoek onze site: www.zijaanzij.info

Dyslexiebehandelingen bij Praktijk Zij aan Zij

Binnen het dyslexiebehandeltraject is naast lezen en spelling ook aandacht voor 
psycho-educatie (wat is dyslexie eigenlijk?) en de achterliggende cognitieve
vaardigheden. Tijdens de wekelijkse behandeling wordt samen met de dyslexie-
behandelaar geoefend waarbij wordt afgestemd op het tempo van het kind. Zo 
is de behandeling altijd op maat. Voor de effectiviteit van de behandeling zal het 
kind ook huiswerkopdrachten krijgen. Wij zijn als praktijk aangesloten bij het NKD 
en voldoen zodoende aan de kwaliteitseisen.

Bij Praktijk Zij aan Zij wordt voor de dyslexiebehandelingen gebruik gemaakt 
van behandelprogramma Asgaard Saga.

Dit behandelprogramma is gebaseerd op recentelijke 
wetenschappelijke kennis en jarenlange praktijkervaring.

Thuis wordt in een gamewereld met een persoonlijke
avatar de lees- en spellingvaardigheden geoefend 
middels mini-games. De behandelaar stemt inhoud en 

niveau via een eigen dashboard af op het kind 
en heeft zo overzicht op wat geoefend wordt en 
de resultaten. 


