
Nr Vraag Reactie Volgt hieruit een wijziging? Wijziging indien van toepassing

1 Paragraaf 1.4, pagina 5, laatste alinea:

'Omwille van de gemeenschappelijke taal is het belangrijk om het verschil tussen de domeinen, voor wat 

betreft verzorgingskosten, te duiden. Voor jeugdigen geldt dat verzorgingskosten de dagelijkse kosten zijn 

voor opvoeding en verzorging van het kind. Zoals kosten voor voeding en persoonlijke verzorging. Voor 

jeugdigen geldt dat ouders/verzorgers verantwoordelijk blijven voor zak- en kleedgeld. De aanbieder 

maakt hierover afspraken met ouders/verzorgers. Wanneer het niet lukt om zak- en kleedgeld op 

ouders/verzorgers dan wel eventuele fondsen te verhalen, dient de aanbieder deze kosten te vergoeden 

vanuit de verzorgingskosten die in het tarief zijn verdisconteerd. Voor de zogenaamde ‘bijzondere kosten’ 

als reiskosten voor ouders, aansprakelijkheidsverzekering, ID-bewijs, etc. kan een beroep gedaan 

worden op de perspectiefregeling .'

De perspectiefregeling vervalt met ingang van 1/1/2022 en de cursief gedrukte zin wordt gewijzigd, 

vanwege afspraken in de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.

‘De ‘bijzondere kosten' als reiskosten voor ouders, aansprakelijkheidsverzekering, ID-bewijs etc. zitten 

vanaf 1/1/2022 verdisconteerd in het tarief van de jeugdbeschermingsorganisaties (GI’en) en worden dus 

vandaaruit vergoed’.

De perspectiefregeling vervalt vanwege afspraken in de Gelderse 

Verbeteragenda Jeugdbescherming. Vanaf 1/1/2022 is het helder wie 

verantwoordelijk is voor kosten als het reguliere levensonderhoud en daarnaast 

bijzondere kosten voor kinderen met een maatregel en die residentieel 

verblijven.

Ja Zin aanpassen. 

WAS: Voor de zogenaamde 

‘bijzondere kosten’ als reiskosten 

voor ouders, 

aansprakelijkheidsverzekering, ID-

bewijs, etc. kan een beroep gedaan 

worden op de perspectiefregeling.

WORDT: De ‘bijzondere kosten' als 

reiskosten voor ouders, 

aansprakelijkheidsverzekering, ID-

bewijs etc. zitten verdisconteerd in 

het tarief van de 

jeugdbeschermingsorganisaties 

(GI’en) en worden dus vandaaruit 

vergoed.

2

Wat betekent het recent ontwikkelde nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 voor de 

Raamovereenkomst MIJ/OV en de door gemeenten vergoede dyslexiezorg in kader van de Jeugdwet?

“Op grond van diverse ontwikkelingen in de zorgketen en nieuwe 

wetenschappelijke inzichten is in de afgelopen jaren een actuele versie van het 

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling ontwikkeld, het Protocol Dyslexie 

Diagnostiek en Behandeling 3.0.

Het Protocol beschrijft naast de criteria en de kenmerken van vergoede zorg 

voor ernstige dyslexie (ED), ook het stap voor stap handelen van de 

zorgverlener.

Het PDDB 3.0 is op 1 september 2021 gepubliceerd. Hiermee gaat de 

implementatiefase van start, waarin iedereen die direct en indirect met het 

Protocol werkt, wordt geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen tussen 

versie 2.0 en 3.0 van het Protocol en de mogelijke consequenties. Het PDDB 

3.0 wordt op 1 januari 2022 van kracht” . (bron : NKD)

In het 4e kwartaal van 2021 worden consequenties voor de diverse 

ketenpartners (o.a. scholen,gemeenten, samenwerkingsverbanden) 

aangegeven in de implementatienotitie van het NKD (Nederlands 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie). Voor de Zorgregio MIJ/OV betekent dit dat de 

informatie in Annex 2 Zorgproductenboek daar waar nodig aangepast zal 

worden conform dit nieuwe landelijke protocol 3.0 en eveneens op 1 januari 

2022 zal ingaan.

Ja Maar nader te bepalen. Op basis van 

implementatienotitie van het NKD 

wordt de beschrijving bij de Dyslexie 

producten geüpdatet.

3 U stelt in paragraaf 5.1.2 dat opschaling naar een zwaardere zorgvorm zeer beperkt

noodzakelijk is en het product behandeling EPA hiervoor beschikbaar is. Wilt u dit aub nuanceren dat

dit sterk afhankelijk is van het profiel aanbieder en welke doelgroep die hij bedient? Wij zien in onze

praktijk een grote groep cliënten die vallen onder product EPA behandeling waarvoor we ook de

vereiste disciplinemix moeten inzetten.

U stelt een vraag over een onderdeel dat nu niet ter consultatie ligt. Nee

4 Betreft 3.2: 

We missen in de aanbesteding het product consultatie. Juist vanuit de transformatieopdracht

en voorkomen van crisis en daarmee instroom naar duurdere SGZZ helpt consultatie om matched care

zorg te organiseren. Inzet voor consulatie wordt nu "geremd" bij het ontbreken van een beschikbare

financiering/product hiervoor. Kan dit worden toegevoegd als product of kunnen hier aanvullende

afspraken over worden gemaakt?

U stelt een vraag over een onderdeel dat nu niet ter consultatie ligt. Nee

Nota van inlichtingen Annex 2 (zorgproductenboek) 2022


