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uw brief van uw kenmerk

onderwerp
Stand van zaken dyslexiezorg

Geachte raad,

ln het najaar van 2015 informeerden wij u over de stand van zaken rondom de dyslexiezorg
en de oplopende wachtlijst, die ontstond na de zomervakantie.

ln oktober 2015 is, in samenwerking met het samenwerkingsverband Waterland, onderzoek
gedaan naar de wachtlijsten van dyslexiezorg in regio Waterland. We constateerden dat de
zorg voor veel kinderen, die alin2014 onder behandeling stonden, nog doorliep, waardoor
sprake was van veel zorgcontinuiTeit. Hierdoor was het budget niet toereikend genoeg.

Geen wachtlijsten meer
Onze inzet is erop gericht dat kinderen die dyslexiezorg nodig hebben, deze ook krijgen. ln
gesprek met de andere Waterlandse gemeenten stelden wij aanvullend budget beschikbaar
aan de schoolbegeleidingsdienst om de wachtlijst in de regio Waterland aan te pakken.
Op dit moment kunnen wij u melden dat er geen wachtlijsten meer zijn bij de
schoolbegeleidingsdienst en dat alle kinderen die op de wachtlijst stonden de benodigde
zorg hebben gekregen.

Daarnaast hebben we samen met de andere regio's (Zaanstreek, Amsterdam en
Amstelland) een grootschalig onderzoek gedaan naar de wachtlijst rondom dyslexiezorg in
deze verschillende regio's. Uit dit onderzoek komt een aantal conclusies naar voren:
. de instroom in diagnose en behandeling EED (Ernstig Enkelvoudige Dyslexie) in 2015

ligt onder de landelijke prevalentier van 5, namelijk 4,1o/o;

. er zijn verschillen in omvang EED-zorg tussen gemeenten en
samenwerkingsverbanden; als we kijken naar ons samenwerkingsverband Waterland
zien we dat deze het laagste percentage kinderen in behandeling heeft;

. er zijn verschillende venrijsroutes;
o er wordt bovenmatig vaak EED gediagnosticeerd;
o er zijn lange wachttijden.

1 Het percentage van de bevolking op een bepaald moment met een bepaalde aandoening en of ziekte
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Het onderzoek doet ook een aantal aanbevelingen:
. maak afspraken met het ondenruijs over doorven¡¡ijzingen;
. onderzoek de mogelijkheden van een poortwachter;
. registreeraanmeldingen;
. monitordyslexiezorg;
. onderzoek de effecten van dyslexiezorg;
o blijf innoveren.

Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal aanbevelingen niet geldt voor regio Waterland. Het
samenwerkingsverband Waterland geeft prioriteit aan leesonderwijs en de aanpak van
dyslexie en heeft daarvoor een trajectbegeleider aangesteld met een breed pakket aan
taken. De trajectbegeleider heeft onder meer een belangrijke functie richting de scholen;
deze worden geïnformeerd en voorgelicht over en ondersteund bij de stappen die zij moeten
zetten in het kader van adequaat lees- en spellingsondenrvijs, extra begeleiding en de
dossieropbouw in het kader van dyslexie. Daarnaast heeft de trajectbegeleider een rol als
poortwachter met betrekking tot doorvenuijzingen naar EED-zorg.

Samen met de andere gemeenten in Waterland en het samenwerkingsverband Waterland
hebben we afgesproken dat alle aanvragen voor vergoede dyslexiezorg via de
trajectbegeleider lopen. Hiermee wordt voorkomen dat afgewezen dossiers via een ander
'loket' worden ingediend. Daarnaast zorgt de trajectbegeleider voor de monitoring van de
leesopbre n gsten en doorveruvijzi n ge n voor E ED-zorg.

Dit onderzoek bevestigt dat we op de goede weg zijn. We gaan de komende periode verder
met innovaties en zorg op maat voor Beemsterse kinderen. We houden u op de hoogte van
verdere ontwikkelingen.
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