Gouda, 20-03-2020
Betreft

: Gevolgen maatregelen coronavirus voor dyslexiezorg van ONL

Beste gemeente, beste zorgregio,
Op 16 maart zijn door het kabinet aanvullende maatregelen in werking getreden in de aanpak van
het coronavirus. Deze maatregelen, rondom het beperken van sociaal contact en het sluiten van de
scholen, hebben landelijk ingrijpende gevolgen. Dit geldt ook voor de dyslexiezorg. De genomen
maatregelen gelden op dit moment tot 6 april 2020, of zoveel langer als nodig is. Op 16 maart
hebben we als organisaties aangesloten bij de coöperatie Onderwijszorg Nederland dan ook
besluiten genomen over de voortgang van de dyslexiezorg in deze tijd.
Behandeling
Voor het beklijven van het geleerde in de behandeling is het van groot belang dat de
behandelingen hun voortgang kunnen hebben. Tegelijkertijd zijn wij ons zeer bewust van het
belang van de genomen maatregelen, die ook in onze organisaties tot aangescherpt beleid hebben
geleid. Onderwijszorg Nederland heeft daarom besloten de behandelingen op afstand voort te
zetten middels een live videoverbinding tussen de cliënt en de vertrouwde behandelaar. Uiteraard
vragen wij hiervoor toestemming aan de ouders. Per kind wordt, samen met ouders, gezocht naar
een manier om dit zo snel mogelijk te realiseren op een tijdstip dat aansluit bij de mogelijkheden
van het gezin. Hierbij vragen we ouders of anderen in het netwerk het kind te helpen om de
behandeling op afstand goed vorm te geven. De beschreven situatie zal aanhouden tot 6 april
aanstaande, of zoveel langer als de huidige strenge maatregelen zullen gelden.
EED Onderzoek
Voor de cliënten waarvan het dossier na de recente schoolonderzoeken compleet gemaakt is en die
ontvankelijk bevonden zijn voor EED onderzoek geldt dat wij het onderzoek naar ernstige
enkelvoudige dyslexie niet op afstand kunnen vormgeven. Het is op dit moment niet duidelijk hoe
lang de situatie zal duren. Omdat de scholen op dit moment ook dicht zijn, vervalt iedere
mogelijkheid op extra ondersteuning voor deze kinderen. De kans dat deze kinderen in de
komende periode nog verder achterop raken is onverantwoord groot. Om deze reden stellen wij –
bij uitzondering – voor om met deze cliënten wel al te starten met online (proef)behandelingen.
Deze behandelingen zullen maximaal 1 cyclus lopen. Hierna zal op basis van de voortgang besloten
worden de behandelingen te stoppen (bij onverwacht grote vooruitgang) of over te gaan tot het
dyslexie-onderzoek. De verwachting is dat na deze periode het onderzoek weer live kan worden
afgenomen. We begrijpen dat dit een grote beleidsmatige wijziging is ten opzichte van de zorg
zoals u deze van ons gewend bent en zoals we hier met elkaar afspraken over gemaakt hebben.
Toch zien wij in het belang van de cliënten geen andere oplossing. Wij rekenen hierbij dan ook op
uw medewerking.
Beschikkingsduur
Ondanks bovenstaande maatregelen kan het voorkomen dat onderzoeken en behandelingen aan
kinderen met de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie worden uitgesteld. Dit kan gevolgen
hebben voor de duur van het behandeltraject alsmede het door u opgestelde zorgpad.
Mocht dit bij deze kinderen gaan gelden, dan vragen wij uw begrip hiervoor en een versoepeling
van de gestelde criteria.

Wij zien van harte uit naar uw reactie. Vanzelfsprekend zijn we graag bereid onze aanpak als
gevolg van de Corona crisis nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
M. (Marian) Ruitenberg
Manager Driestar edcuatief

