
Protocol Dyslexie Diagnostiek  
en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0)

De belangrijkste veranderingen

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 
3.0) in. Dit nieuwe protocol vormt de leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige 
Dyslexie vanuit de Jeugdwet en vervangt het vorige protocol. Het nieuwe protocol brengt 
enkele veranderingen met zich mee … 

Definitie
In het protocol PDDB 3.0 wordt dyslexie, verwijzend naar onder meer DSM-5, beschreven 
als: “Dyslexie is een specifieke en hardnekkige lees- en spellingstoornis met een basis in de 
neurobiologische ontwikkeling, die niet verklaard kan worden door een algemeen leerprobleem, 
inadequaat onderwijs of sensorische beperkingen”.

Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)
Vanaf januari 2022 spreken we over Ernstige Dyslexie (ED) en niet meer over ernstige, 
enkelvoudige dyslexie. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken, en uiteraard ook uit de 
praktijkervaringen van de afgelopen jaren, zien we dat dyslexie kan voorkomen samen met 
andere ontwikkelingsstoornissen (comorbiditeit). De dyslexie manifesteert zich dan vaak ernstiger. 
Tegelijkertijd zien we ook dat een gespecialiseerde dyslexiebehandeling, ook bij comorbiditeit, 
effectief kan zijn.

Dit betekent dat vanaf januari 2022 ook kinderen met een vermoeden van dyslexie en 
bijkomende problemen in aanmerking kunnen komen voor vergoede dyslexiezorg. In het 
verleden was dit alleen mogelijk als de bijkomende problematiek ‘onder controle’ was.

De zorgverlener zal nagaan of, gezien de complexiteit van de problematiek, de dyslexiezorg de 
meest effectieve aanpak is of dat een andere zorgroute de voorkeur heeft, of dat een combinatie 
van zorg gewenst is. De zorgverlener bekijkt dus kritisch of het volgen van een dyslexiebehandeling 
haalbaar en het meest effectief is. 

Leesachterstand: strenger criterium van ernst
Het criterium van ernst wordt strenger dan in het vorige protocol. Concreet betekent dit dat er bij 
aanmelding sprake moet zijn van 3 opeenvolgende hoofdmeetmomenten voor woordlezen een 
V-(min)-score of E-score behalen (zwakste 10%).

Daarnaast kan er ook sprake zijn spellingproblemen, maar voor de doorverwijzing naar 
vergoede zorg is een ernstig leesprobleem (zwakste 10%) een noodzakelijke voorwaarde.

Kinderen die op het gebied van spelling tot de groep van 10% zwaksten behoren, maar op het 
gebied van lezen niet, komen dus niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg.
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Overgangsperiode
Wat nu als u al gestart bent met het opbouwen van een dossier en deze leerling pas na januari 
2022 mogelijk kan worden doorverwezen voor vergoede dyslexiezorg? U heeft dan te maken 
met een gewijzigd criterium van achterstand bij de doorverwijzing. In dat geval hanteert u voor 
de toetsmomenten tot en met december 2021 het criterium ‘tot januari 2022’ en voor de periode 
daarna ‘vanaf januari 2022’. 

Zie de bijlage voor enkele voorbeelden. Neemt gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Onderwijs: criterium van hardnekkigheid blijft gelijk
Het criterium van hardnekkigheid verandert niet. Dat betekent nog steeds dat lees- en 
spellingproblemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd en dat bij achterstanden de benodigde 
ondersteuning wordt ingezet (op ondersteuningsniveau 1, 2 èn 3). In de Handreiking voor de 
invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie – versie 3.0 
(www.dyslexiecentraal.nl) vindt u uitgebreide informatie over wanneer welke ondersteuning ingezet 
dient te worden.

Webinar
In januari 2022 organiseert IJsselgroep op verschillende momenten webinars om u te informeren 
over dit nieuwe protocol. Houd onze website en social media in de gaten voor de data.

Meer informatie
Heeft u in de tussentijd vragen of vindt u het prettiger om persoonlijk af te stemmen? Neem dan
gerust contact met ons op: pdij@ijsselgroep.nl

Wilt u meer weten over Jeugdpraktijk IJsselgroep? Vergeet dan niet te ‘connecten’ via LinkedIn  
en Facebook.

Bijlage
Op de volgende pagina vindt u voorbeeldcasussen overgangsperiode voor vergoede dyslexiezorg.
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Bijlage 1       
Voorbeeldcasussen overgangsperiode 2021/2022 doorverwijzing 
vergoede dyslexiezorg 
 
In onderstaande tabel wordt per voorbeeld aangegeven of de betreffende leerling op basis 
van het criterium van achterstand bij doorverwijzing voor vergoede diagnostiek in 
aanmerking zou komen.  
TL staat voor technisch lezen en SP voor spelling. 
 
Leerling Hoofdmetingen Vergoede 

diagnostiek o.b.v. 
achterstand? 

 Jan/febr ‘21 Juni ‘21 Jan/febr ‘22 Juni ‘22  
Leerling A TL: V-

(min)/E 
SP: V/lage D 

TL: V-
(min)/E 
SP: V/lage 
D 

TL: V-
(min)/E 
 

- ja 

Leerling B TL: V/lage D 
SP: V-
(min)/E 

TL: V/lage 
D 
SP: V-
(min)/E 

TL: V/lage D 
 

- nee, leesscore op 
hoofdmeting 3 
behoort niet tot 
de zwakste 10% 
(zie criteria vanaf 
januari ’22) 

Leerling C  TL: V/lage 
D 
SP: V-
(min)/E  

TL: V-
(min)/E 
 

TL: V-
(min)/E 
 

ja 

Leerling D TL: V/lage D 
SP: V-
(min)/E 

TL: V/lage 
D 
SP: V-
(min)/E 

TL: V-
(min)/E 
 

 ja 

Leerling E  TL: V/lage 
D 
SP: V-
(min)/E 

TL: V/lage D  - nee, leesscore op 
hoofdmeting 2 
behoort niet tot 
de zwakste 10% 
(zie criteria vanaf 
januari ’22). 

Leerling F 
 

TL: V-
(min)/E
SP: V/lage 
D 

TL: V-
(min)/E  

TL: V-
(min)/E  

ja 
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Voorbeeld casussen overgangsperiode 2021/2022  
doorverwijzing vergoede dyslexiezorg

In onderstaande tabel wordt per voorbeeld aangegeven of de betreffende leerling op basis van het 
criterium van achterstand bij doorverwijzing voor vergoede diagnostiek in aanmerking zou komen.
TL staat voor technisch lezen en SP voor spelling.

(Bron: Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie)


