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Quickscan Dyslexie

Geachte voorzitter,
Naar aanleiding van enkele berichten in de media en signalen van verzekeraars
over een mogelijke overschrijding van het dyslexiebudget in 2011, heb ik een
Quickscan laten uitvoeren door Deloitte en gegevens opgevraagd bij DBC
onderhoud. De Quickscan is gebaseerd op data van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie
(KD) en het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD). Hierbij wil ik u deze
Quickscan aanbieden. In deze brief wordt een toelichting gegeven op deze
Quickscan en de cijfers van DBC Onderhoud.
Uitkomsten
In de Quickscan is op basis van data van de bij de kwaliteitsinstituten aangesloten
dyslexie aanbieders een schatting gedaan van de totale dyslexie uitgaven.
Omdat er geen aparte DBC is voor dyslexie is het lastig een goed beeld te krijgen
van de totale uitgaven aan dyslexie zorg. Daarom heb ik DBC onderhoud ook
gevraagd een schatting te geven van de uitgaven aan dyslexie zorg. Beide
bronnen zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Bron
Quickscan (NRD en KD)
DBC onderhoud/DIS

2009
Nb
€14,9 mln.

2010
€ 10,9 mln.
€ 31,9 mln.

2011
€ 20,7 mln.
€ 31,6 mln.*

* Cijfers DBC-O 2011 nog niet compleet

Er zitten grote verschillen in bovenstaande cijfers welke deels zijn te verklaren
door verschil in registratie en analyse. Er moet worden opgemerkt dat de data die
is gebruikt voor de Quickscan niet op alle punten volledig was en de uitkomsten
daarom als een indicatie moeten worden beschouwd.
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Overige uitkomsten
Ondanks de onvolledigheid van de data die is gebruikt voor de Quickscan worden
er wel een tweetal onderliggende ontwikkelingen in de dyslexietrajecten zichtbaar
gemaakt, namelijk dat het zowel het aantal aanmeldingen als het aantal gestelde
diagnoses Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in 2011 en 2012 gestegen zijn ten
opzichte van 2010.
Aanpak vanaf 2014
Vanaf 2014 zal het voor verzekeraars op declaraties zichtbaar worden wanneer de
declaratie een dyslexie behandeling betreft. Voorheen viel de dyslexie behandeling
onder de groep ‘stoornissen overige kindertijd’ en was het voor verzekeraar niet
zichtbaar om wat voor specifieke behandeling het ging. Met deze wijziging wordt
het voor verzekeraars inzichtelijk dat er dyslexie wordt gedeclareerd. Daarmee
wordt het mogelijk om te sturen op kwaliteit en kosten, en kan er een maximum
aan dyslexie zorg worden gecontracteerd. Zorgverzekeraar kunnen hierdoor
dyslexiezorg scherper inkopen.
In 2015 wordt de aanspraak op dyslexie van de Zvw overgeheveld naar
gemeenten, in het kader van de stelselherziening jeugd.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers
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