Zorgverleningsafspraken Berkel-B Dyslexiezorg
▪ Door het ondertekenen van het Aanmeldingsformulier geeft u toestemming voor het verlenen
van zorg en gaat u akkoord met de genoemde documenten in het Aanmeldingsformulier.
▪ De invulling en uitvoering van het traject vindt plaats volgens de criteria die gesteld zijn in het
Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2013).
▪ Het eerste gedeelte van het contact is vooral gericht op de inventarisatie van de problemen c.q.
klachten van de cliënt. Er vindt eerst een dossieranalyse plaats en als het dossier ontvankelijk
wordt verklaard vindt er een intakegesprek plaats. De duur van de intake is ongeveer drie
kwartier (45 minuten).
▪ Na de intake vindt er in de meeste gevallen onderzoek plaats. Wanneer extern onderzoek heeft
plaatsgevonden, zal Berkel-B bij u het dossier (ruwe gegevens en verslaglegging) opvragen om
zo de gestelde diagnose te beoordelen. Indien deze voldoet aan de gestelde criteria kan het
behandeltraject worden opgestart, anders vindt aanvullend onderzoek plaats.
▪ Het behandeltraject kan alleen van start als de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)
is gesteld. Een behandelsessie bestaat uit 45 minuten directe (face-to-face contact) en 15
minuten indirecte tijd (mail- telefonisch contact, scoren van de vragenlijsten, uitwerken van
aantekeningen, voorbereiding, verslaglegging e.d.).
▪ Meestal vindt de behandeling één keer per week plaats, maar soms ook één keer per twee
weken. De frequentie kan in overleg tussen u en de behandelaar afwijken.
▪ Bij verhindering dient tenminste 24 uur van tevoren een afspraak te worden afgezegd. Zo niet,
dan kan het zijn dat € 75,- in rekening gebracht wordt. Deze kosten worden niet vergoed door de
gemeente.
▪ U zult te maken krijgen met twee behandelaars: een Regiebehandelaar die de behandeling
stuurt en het proces volgt en een medebehandelaar met wie uw kind de behandelsessies heeft
en waarmee u de gesprekken hebt.
▪ Bij de start en aan het eind van het behandeltraject wordt er aan u gevraagd om vragenlijsten in
te vullen. Soms wordt ook tussendoor gevraagd een vragenlijst in te vullen om e.e.a. nog beter in
kaart te brengen.
▪ De vergoeding van de dyslexiezorg loopt via de gemeente. Berkel-B is verplicht melding te doen
bij uw gemeente om het traject te mogen starten. Dit zal gebeuren volgens het
woonplaatsbeginsel. De verantwoordelijke gemeente is in beginsel de gemeente waar de ouder
met gezag woont. Als u gescheiden bent en u allebei het gezag hebt, is het de plaats waar het
kind ingeschreven staat. In sommige gemeenten zult u zelf een aanvraag moeten doen.
▪ Bij vergoede zorg, door de zorgverzekeraar en de gemeentes, kan het zijn dat er
geanonimiseerde cliëntgegevens verstrekt moeten worden voor effectmeting (ROM) en
benchmarken (Stichting Benchmark Nederland). Voor de dyslexiezorg is Berkel-b verplicht om
geanonimiseerde gegevens aan te leveren bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).
▪ Als u verhuist, wilt u dit dan aan ons doorgeven?
Meer informatie over Berkel-B en de algemene leveringsvoorwaarden e.d., kunt u vinden op onze website:
www.berkel-b.nl
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