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Aanmelding

Uitslag en advies

Als uw kind veel moeite heeft met lezen of lezen en spellen, kan het zijn dat hij of
zij dyslexie heeft. U kunt dan terecht bij Dyslexienetwerk Pento. Wij onderzoeken en
behandelen kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen. Onder
deze vergoedingsregeling vallen alle kinderen tot en met 12 jaar bij wie het vermoeden
bestaat van ernstige dyslexie. De aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis
(bijvoorbeeld ADHD in combinatie met dyslexie) is geen reden (meer) om niet voor
vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. Voor de behandeling wordt gestart,
zal bekeken worden hoe complex de combinatie van de twee stoornissen is. Op basis
daarvan wordt bepaald of de dyslexiebehandeling ook goed uitvoerbaar zal zijn- en er
dus een behandelindicatie Ernstige Dyslexie kan worden afgegeven- of dat hulp via een
andere zorgroute beter passend is. Dyslexienetwerk Pento is een samenwerking tussen
Pento Audiologisch Centrum en een aantal praktijken voor logopedie en dyslexiezorg.
Dyslexienetwerk Pento is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.
Op www.pento.nl/dyslexie vindt u meer informatie over Dyslexienetwerk Pento.

Als u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft, dan kunt u uw kind aanmelden bij Dyslexienetwerk
Pento. In Friesland, Groningen en Drenthe bekijkt de secretaresse van het netwerk of de
logopedist-dyslexiespecialist van de praktijk (telefonisch) of uw kind mogelijk voldoet aan
de criteria voor vergoede dyslexiezorg. In Overijssel worden de gegevens bekeken door de
orthopedagoog/logopedist-dyslexiespecialist van Connect Logopedie. Vervolgens vragen we
u en de school van uw kind om een aanmeldingsformulier in te vullen. Blijkt uit de screening
dat uw kind inderdaad aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg voldoet, dan ontvangt u een
uitnodiging voor het onderzoek of voor de behandeling.

Het bespreken van de uitslag van het onderzoek gebeurt op het audiologisch centrum,
in de praktijk voor logopedie en dyslexiezorg of via videobellen. Als uit het onderzoek
blijkt dat er sprake is van ernstige dyslexie dan bespreken we ook ons (behandel)advies
met u. Bij dit gesprek is de orthopedagoog/psycholoog aanwezig en eventueel de
logopedist-dyslexiespecialist.

Criteria voor vergoeding
Het dyslexienetwerk onderzoekt en behandelt alleen kinderen die onder de
vergoede dyslexiezorg vallen. Dat betekent dat uw kind aan een aantal criteria
moet voldoen voordat het onderzoek en/of de behandeling kan worden gestart.
Naast het vermoeden dat er sprake kan zijn van dyslexie moet hij of zij in ieder geval
voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Hij of zij heeft al minimaal zes maanden intensieve begeleiding gehad bij
problemen op het gebied van technisch lezen of technisch lezen en spellen.
• Ondanks deze hulp houdt uw kind een grote achterstand op het gebied van
technisch lezen of technisch lezen en spellen.
Op www.nkd.nl vindt u meer informatie over de criteria voor vergoede
dyslexiezorg. De vergoeding van dyslexiezorg gaat via de gemeente. Het dyslexie
netwerk heeft contracten met vrijwel alle gemeenten in Friesland, Groningen,
Drenthe en Overijssel.

Het onderzoek
Het dyslexieonderzoek bestaat uit twee delen:
• Een psychologisch en/of sociaal-emotioneel
onderzoek dat wordt afgenomen door een
orthopedagoog/psycholoog. Dit onderzoek
vindt plaats op het audiologisch centrum.
• Een didactisch onderzoek dat wordt afgenomen
door een logopedist-dyslexiespecialist. Dit
onderzoek is gericht op lezen en spellen en de
vaardigheden die nodig zijn om tot goed lezen
en spellen te kunnen komen (zoals letterkennis
en het snel kunnen oproepen van informatie uit
het geheugen). Het onderzoek wordt afgenomen
in een praktijk voor logopedie en dyslexiezorg
die aangesloten is bij Dyslexienetwerk Pento.

Behandeling
Blijkt uit het onderzoek dat uw kind in aanmerking komt voor de vergoede
dyslexiezorg? Dan kunt u ervoor kiezen om de behandeling te starten bij een praktijk
voor logopedie en dyslexiezorg die aangesloten is bij Dyslexienetwerk Pento. De
behandeling vindt in principe wekelijks plaats en duurt ongeveer 45 minuten. We
maken een behandeling op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van
uw kind. Na een aantal behandelingen vindt er een gesprek met school plaats over de
afstemming van de hulp. In de behandeling staan altijd drie pijlers centraal:
1. b
 ewustwording van dyslexie en de sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld
vergroten van het zelfvertrouwen);
2. lezen of lezen en spellen;
3. de dispensaties of compensaties die uw kind op school kan krijgen.
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