Instructie werkwijze bij EED (check leesdossier, diagnostiek, behandeling, verlenging behandeling)
Versie 1.11 (d.d. 15-08-2021)
Ingangsdatum : 1 september 2021.
Werkwijze 1: CJG/wijkteam1 beoordeelt het leesdossier
(werkwijze Apeldoorn, Brummen, Hattem, Voorst, )
1.Bij kind is vermoeden van EED

Werkwijze 2: Dyslexieaanbieder beoordeelt het leesdossier
(werkwijze Epe, Heerde, Lochem en Zutphen)
1.Bij kind is vermoeden van EED

2.School bouwt een leesdossier op volgens de afspraken
Masterplan Dyslexie

4.1 Op volledigheid; én
4.2 Inhoudelijk; is voldaan aan de eisen om voor
diagnostiek in aanmerking te komen
Voldoet leesdossier niet aan gestelde eisen (4.1 én 4.2) dan
gaat het terug naar school.

2.School bouwt een leesdossier op volgens de afspraken
Masterplan Dyslexie. Wanneer dit compleet is en volledig en
juist ingevuld kunnen ouders zich melden bij een
(gecontracteerde) dyslexieaanbieder.
3.Ouders melden zich aan bij (gecontracteerde) aanbieder
van hun keuze. School stuurt leesdossier direct naar de
aanbieder of geeft dit mee aan ouders.
Aanbieder informeert ouders over het feit dat er twee
uitkomsten mogelijk zijn na de check van het leesdossier
(=pre-screening) : vervolg in de vorm van een
diagnostiektraject (leesdossier akkoord) of níet (leesdossier
onvoldoende of niet juist).
4. Aanbieder checkt het leesdossier (=pre-screening)
4.1 Op volledigheid; én
4.2 Inhoudelijk; is voldaan aan de eisen om voor diagnostiek
in aanmerking te komen
Voldoet leesdossier niet aan gestelde eisen (4.1 én 4.2) dan
gaat het terug naar school.

5. Leesdossier inhoudelijk akkoord ?

5. Leesdossier inhoudelijk akkoord?

JA:

JA:
5.1 Aanbieder vraagt in één keer een toewijzing voor check
leesdossier (=pre-screening), diagnostiek én behandeling.
Aanbieder start vervolgens met het diagnostiektraject.
Aanbieder informeert ouders over het feit dat er twee
uitkomsten mogelijk zijn van het diagnostiektraject:
wél EED en vervolg in de vorm van behandeling of
géén EED , geen vervolg in de vorm van (door gemeente
betaalde) behandeling.

3.De school dient het volledige en volgens Masterplan
gerealiseerde leesdossier in bij het CJG..

4. CJG checkt het leesdossier (=pre-screening)

5.1 CJG neemt contact op met de ouder(s) om samen te

kijken naar een passende zorgaanbieder voor het
diagnostiektraject. CJG informeert ouders over het feit dat
er twee uitkomsten mogelijk zijn van het diagnostiektraject:
wel EED en vervolg in de vorm van behandeling of geen EED
en dan geen vervolg in de vorm van (door gemeente
betaalde) behandeling.

5.2.CJG verzendt in één keer een toewijzing voor :
diagnostiek (JW 301, max 14 uur, looptijd 6 maanden) én
behandeling (JW 301, max 69 uur, looptijd 30 maanden ,
inclusief looptijd diagnostiek**)
69 uur is inclusief alle meetmomenten, afstemming met het
onderwijs, eindevaluatie en nazorg.
(Aanbieder hoeft geen aanvraag in te dienen bij het CJG).

5.2 CJG verzendt in één keer een toewijzing voor :prescreening ( JW301, max 1 uur, looptijd 6 maanden);
diagnostiek (JW 301, max 14 uur, looptijd 6 maanden) én
behandeling (JW 301, max 69 uur, looptijd 30 maanden ,
inclusief looptijd diagnostiek**)

5.3.CJG verzendt een zorgbeschikking voor diagnostiek en
behandeling aan de ouders (met een voorbehoud voor
bekostiging van de behandeling, afhankelijk van de
uitkomst van het diagnostiektraject. Als geen diagnose EED
wordt gesteld, worden kosten voor behandeling niet
vergoed vanuit de Jeugdwet).

5.3.CJG verzendt een zorgbeschikking voor diagnostiek en
behandeling aan de ouders (met een voorbehoud voor
bekostiging van de behandeling, afhankelijk van de uitkomst
van het diagnostiektraject. Als geen diagnose EED wordt
gesteld, worden kosten voor behandeling niet vergoed vanuit
de Jeugdwet).

NEE: CJG wijst leesdossier af en heeft hierover contact met
ouders en met de school (informeren; geen vervolgtraject).
School is verantwoordelijk voor eventuele ondersteuning.

NEE: Aanbieder wijst het leesdossier af en heeft hierover
contact met ouders en met de school (informeren; geen
vervolgtraject).
Aanbieder doet een aanvraag voor toewijzing “pre-screening”
bij het CJG (JW 315, 1 uur , looptijd 6 maanden*)
6. Diagnostiek EED geconstateerd ?

6. Diagnostiek EED geconstateerd ?
1

Overal waar CJG staat genoemd kan ook wijkteam worden gelezen. Bedoeld wordt de gemeentelijke toegang die toewijzingen
jeugdhulp kan afgeven. Deze hebben in de acht gemeenten niet allemaal dezelfde naam.

JA
Aanbieder start behandeling, conform
toewijzing/beschikking.

JA
Aanbieder gaat verder met de behandeling EED.

NEE
Aanbieder informeert het CJG per mail dat er géén EED is
gediagnostiseerd en derhalve geen behandeling zal
plaatsvinden op kosten van gemeente. Alleen het
diagnostiektraject wordt door de gemeente vergoed.
Aanbieder informeert de cliënt/ouders over de uitslag van
het diagnostiektraject (géén EED geconstateerd, géén recht
op bekostiging van het behandeltraject vanuit de
Jeugdwet).
Aanbieder wijst cliënt/ouders indien van toepassing op
eventuele beperkte vergoeding van een deel van de
behandeling door de (aanvullende) zorgverzekering.

NEE
Aanbieder informeert de cliënt/ouders over de uitslag van
het diagnostiektraject (géén EED geconstateerd, géén recht
op bekostiging van het zorgtraject vanuit de Jeugdwet).
Aanbieder wijst cliënt/ouders indien van toepassing op
eventuele beperkte vergoeding v.e. deel van de behandeling
door de (aanvullende) zorgverzekering.
Aanbieder informeert het CJG per mail dat er geen EED is
gediagnostiseerd en derhalve geen behandeling zal
plaatsvinden op kosten van gemeente.

7.Verlenging nodig ? (bij max.10% van alle kinderen met
EED).
Aanbieder doet minimaal 6 weken voordat reeds
toegewezen behandeling is gerealiseerd een aanvraag voor
verlenging behandeling bij het CJG. (JW 315)
CJG verzendt toewijzing voor verlenging behandeling naar
de aanbieder (JW 301, 12 uur, looptijd 12 maanden*)
CJG verzendt een zorgbeschikking voor verlenging
behandeling aan de ouders.

7.Verlenging nodig ? (bij max.10% van alle kinderen met
EED).
Aanbieder doet minimaal 6 weken voordat reeds toegewezen
behandeling is gerealiseerd, een aanvraag voor verlenging
behandeling bij het CJG. (JW 315)
CJG verzendt toewijzing voor verlenging behandeling naar de
aanbieder (JW 301, 12 uur, looptijd 12 maanden*)
CJG verzendt een zorgbeschikking voor verlenging
behandeling aan de ouders.

*Bij de looptijd van de toewijzing voor een EED-product geldt een restrictie van EED-zorg tót 13 jaar. Zo nodig wordt de looptijd
daarop aangepast/beperkt. Dit is de verantwoordelijkheid van de lokale toegangen én aanbieders.
**Zorgtoewijzing en beschikking voor Diagnostiek en Behandeling worden samen afgeven met het voorbehoud dat behandeling
niet plaats kan vinden als geen EED wordt gediagnosticeerd; totale looptijd is 30 maanden. Als looptijd diagnostiek 1 maand is ,
zijn nog 29 maanden looptijd voor behandeling over; is looptijd diagnostiek 2 maanden, dan nog 28 maanden voor behandeling,
etc. Let wel, het gaat hier over de looptijd, niet over de ureninzet: die is altijd max 14 uur voor diagnostiek en max 69 voor
behandeling.

