
 

Toelichting op de diensten en tarieven voor Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) 
d.d. 28 augustus 2017 
 
Disclaimer 
Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden en tarieven zijn afhankelijk van besluitvorming door de 
colleges in de regio Midden-Holland. 

 
 
Wijzigingen tov de versie van 13 juli 2017 t.b.v. de bijeenkomst van 20 juli 2017 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van aanbieders en de bevindingen uit de second opinion 
door een externe partij, is de wijze van berekening van tarieven op onderdelen gewijzigd. 
 
De belangrijkste wijzigingen betreffen: 
 
- De salarissen van de behandelaars zijn gewijzigd. 
- De hoogte van het percentage voor sociale lasten is gewijzigd. 
- De hoogte van het percentage voor de overhead is gewijzigd. 
- Het tarief dient deelbaar door 60 (minuten te zijn), hiervoor vindt een correctie plaats. 
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Toelichting op de diensten en tarieven voor Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) 
d.d. 28 augustus 2017 
 
Disclaimer 
Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden en tarieven zijn afhankelijk van besluitvorming door de 
colleges in de regio Midden-Holland. 

 
Onderstaand vindt u de diensten en tarieven voor Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED). De 
definitieve beschrijving, randvoorwaarden en tarieven zijn afhankelijk van de besluitvorming 
door de colleges in de regio Midden-Holland.  
 
Dienstbeschrijving 
 

Bouwsteen: 54004 Jeugd-ggz diagnostiek Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) 
 
Omschrijving:  
Dit omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de (oorzaak van) klachten en van de zorgvraag. Hierbij 
wordt het landelijk vastgestelde protocol “Dyslexie, Diagnostiek en behandeling 2.0” gevolgd. Het gaat om: 

 Signalerende diagnostiek 

 Verklarende diagnostiek 

 Indicerende diagnostiek 
 
Het uitvoeren van de screening (de zogenaamde pre-test) wordt door de aanbieder vooraf aan de diagnostiek 
uitgevoerd. Een diagnose wordt vervolgens gesteld binnen maximaal 15 sessies van 45 á 50 minuten.  
 
Regiebehandelaar1 kan zijn2: 
- (kinder- en jeugd) psychiater 
- (kinder- en jeugd) psychotherapeut 
- klinisch (ontwikkelings-) psycholoog (ook klinisch neuropsycholoog).  
- De GZ-psycholoog  
- K&J-psycholoog NIP  
- Orthopedagoog generalist NVO 
 
Medebehandelaars: 
Medebehandelaars dienen ten minste een academische opleiding op het gebied van psychologie, 
(ortho)pedagogiek of onderwijswetenschappen te hebben afgerond, of een HBO-opleiding logopedie.  
 
Declarabele tijd: 
Zowel directe- als indirecte cliëntgebonden tijd mag worden gedeclareerd. 
 
Beoogd resultaat: 
Een duidelijk beeld van de oorzaken van klachten en zorgvraag op basis waarvan de kwaliteit en de effectiviteit 
van opvolgende stappen in een behandeling kunnen worden bepaald (ook wanneer de diagnose EED niet wordt 
vastgesteld, wordt voorzien in een handelingsgericht advies aan school en ouders). Een classificatie heeft 
plaatsgevonden op basis het DSM (Diagnostic and Statistical manual of mental disorders), waar mogelijk. Bij 
diagnose is een ambitieus, maar realistisch doel (inclusief tijdspad) van de behandeling vastgesteld.  

 
 

Bouwsteen: 54002 Jeugd-ggz behandeling Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) 
 
Omschrijving:  
Behandeling van enkelvoudige ernstige (= niet co-morbide) dyslexie als geclassificeerd volgens het DSM 
(Diagnostic and Statistical manual of mental disorders). De behandeling wordt uitgevoerd volgens het landelijk 
vastgestelde protocol “Dyslexie, Diagnostiek en behandeling 2.0”. Een behandeling duurt maximaal 60 sessies 
van 45 á 50 minuten. Het uitvoeren van de eindevaluatie is expliciet onderdeel van de behandeling. 
 
Regiebehandelaar3 kan zijn4: 

                                                      
1 Het Medebehandelaarschap wordt ingevuld overeenkomstig met de “Brief Schippers”(1293563-106301-CZ dd. 2 juli 2013) 
2 Elke behandelaar is aangesloten bij het kwaliteitsregister dyslexie 
3 Het Medebehandelaarschap wordt ingevuld overeenkomstig met de “Brief Schippers”(1293563-106301-CZ dd. 2 juli 2013) 
4 Elke behandelaar is aangesloten bij het kwaliteitsregister dyslexie 
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- (kinder- en jeugd) psychiater 
- (kinder- en jeugd) psychotherapeut 
- klinisch (ontwikkelings-) psycholoog (ook klinisch neuropsycholoog).  
- De GZ-psycholoog  
- K&J-psycholoog NIP  
- Orthopedagoog generalist NVO 
 
Medebehandelaars: 
Medebehandelaars dienen ten minste een academische opleiding op het gebied van psychologie, 
(ortho)pedagogiek of onderwijswetenschappen te hebben afgerond, of een hbo opleiding logopedie. 
 
Declarabele tijd: 
Zowel directe- als indirecte cliëntgebonden tijd mag worden gedeclareerd 
 
Beoogd resultaat: 
Volledig of zover mogelijk duurzaam verminderen van de ernst van klachten en symptomen 
waardoor de jeugdige leeftijdsadequaat zowel thuis als op school en in de vrije tijd of hierin positieve 
ontwikkelingen heeft laten zien. 

 
Tarieven 
 
Bij de totstandkoming van de tarieven is gebruik gemaakt van informatie uit de “Handreiking 
tariefonderbouwing Dyslexiezorg” van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie5. In een aantal 
gevallen is hierop afgeweken, zodat beter wordt aangesloten bij de aannames die voor de berekening 
voor de GGZ-tarieven worden gebruikt in de regio Midden-Holland. Hieronder wordt ingegaan op de 
verschillende elementen die van gebruikt zijn bij de totstandkoming van het tarief voor de EED.  
 
Cao 
Tijdens de marktconsultatie hebben de gecontracteerde aanbieders aangegeven verschillende cao’s 
te hanteren, een aantal van de gecontracteerde partijen maakt geen gebruik van een cao. Ten 
behoeve van het berekenen van een tarief wordt een basis cao gebruikt. Hierin wordt het advies van 
het NKD gevolgd en wordt aangesloten bij de cao van de GGZ. 
 
Functiemix 
Voor de functiemix wordt het advies van het NKD gevolgd. 
 

 Diagnostiek Behandeling 

MBO 0% 0% 
HBO 0% 4% 
WO 85% 86% 
WO+ 15% 10% 

 
Salaris Behandelaar 
In het kader van aansluiting met de tarieven binnen de GGZ, wordt afgeweken van het voorstel van 
het NKD. Dit in het voordeel van de aanbieder. In de regio wordt uitgegaan van 90% van de maximale 
functieschaal die voor de desbetreffende functieschaal geldt.  
 

Functieniveau  FWG  Voorstel NKD NSDMH Voorstel 

Bruto 
maandsalaris  

Bruto 
jaarsalaris 

Bruto jaarsalaris 

hbo  45 /50  € 3.345  € 40.140 € 41.386 

wo  60  € 3.777  € 45.324 € 54.497 

wo+  65  € 4.518  € 54.216 € 60.134 

 
Additionele opslagen voor het salaris 
Daarnaast gelden een aantal opslagen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het advies van het NKD, 
tenzij daarvoor reden was om af te wijken. Dit is hieronder toegelicht. 
  

                                                      
5 http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/media/pdfs-docs-
etc/20170619_Handreiking_Tariefonderbouwing_Dyslexiezorg.pdf  

http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/media/pdfs-docs-etc/20170619_Handreiking_Tariefonderbouwing_Dyslexiezorg.pdf
http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/media/pdfs-docs-etc/20170619_Handreiking_Tariefonderbouwing_Dyslexiezorg.pdf
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Opslag  Voorstel 
NKD 

Voorstel 
NSDMH 

Reden om af te wijken 

Vakantiegeld 8% 8% n.v.t. 

Eindejaarsuitkering 8,33% 8,33% n.v.t. 

Sociale Lasten 24,5% 26,64% Een berekening voor het volledige domein laat 
zien dat de sociale lasten op 26,64% liggen. Dit 
in het voordeel van de aanbieders. 

 
Overhead 
Het NKD adviseert om een opslag te hanteren van 43% ter compensatie van kosten als huisvesting, 
overhead, kwaliteitsborging, etc. De regio Midden Holland hanteert GGZ breed een percentage van 
44,64% op de bruto loonkosten. Voor het laatste percentage is gekozen bij de berekening van het 
tarief. 
 
Declarabele uren 
Voor het aantal declarabele uren wordt het voorstel van het NKD gehanteerd. Dit is 1316 per FTE. De 
aanbieder mag alle cliëntgebonden uren declareren. Onder hoofdstuk “Declarabele en niet 
declarabele uren” wordt een nadere toelichting gegeven.  
 
Deelbaar door 60 minuten 
Het informatiesysteem vraagt om tarieven per minuut. Door afronding kunnen verschillen in 
uurtarieven ontstaan. Om dit te voorkomen wordt gewerkt met uurtarieven die deelbaar zijn door 60 
(minuten). De definitieve tarieven worden hiervoor gecorrigeerd.  
 
Op basis van bovengenoemde gegevens wordt volgend tarief voorgesteld:  
 
EED Diagnostiek € 84,00 per uur 
EED Behandeling € 82,80 per uur 
 
 
 
 

Declarabele en niet declarabel uren 
De regio Midden-Holland hanteert onderstaande uitgangspunten voor declarabele uren en de 
verhouding tussen direct cliëntgebonden tijd en indirect cliëntgebonden tijd: 
 

Declarabele uren 

Direct cliëntgebonden tijd Werkzaamheden in 

direct contact met de 

cliënt of zijn systeem. 

*Contact = face-to-face, bit-to-bit of phone-to-phone. 
*Systeem = alle direct bij de cliënt betrokken familieleden, 

vrienden, docenten en onafhankelijke professionals in de 

nulde lijn (huisarts, schoolarts) 
Bv.: op locatie begeleiden van cliënt, kantoorgesprek met 

ouders, telefoongesprek met huisarts, mail naar leerkracht. 
Indirect cliëntgebonden 

tijd 
Werkzaamheden die 

indirect betrekking 

hebben op de cliënt. 

Bv.: Verslaglegging, multidisciplinair overleg, overleg met een 

tweedelijns-professional bij een andere organisatie, schrijven 

adviesrapport en reistijd naar of van de cliënt, 

   

Niet Declarabele uren 

Niet cliënt gebonden tijd Werkzaamheden die geen 

betrekking hebben op de 

cliënt of zijn systeem. 

Bv.: training/cursus, teamoverleg (niet gericht op cliënten), 

vakantie, verlof, ziekte 

  
De regio Midden-Holland gaat uit van 1316 declarabele uren per FTE (o.b.v. 36-urige werkweek). 
Hierbij gaat de regio uit van de volgende verhouding tussen direct cliëntgebonden tijd en indirect 
cliëntgebonden tijd. 
 

 Direct cliëntgebonden tijd Indirect  cliëntgebonden tijd 
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Diagnostiek 50% 50% 
Behandeling 67% 33% 

 


