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Later deze week volgt nog een nieuwsbrief met onder meer informatie over 

rekenmodellen tariefopbouw, invulling zorgniveau 2 en 3. 

 

NKD-databank minimale dataset en CQ-index 
In Nieuwsbrief 2 is aangegeven welke kengetallen en data-elementen - de 

minimale dataset - voor de databank worden opgevraagd. Ook is aan 

aangesloten praktijkhouders gevraagd om de data in ieder geval het eerste 

halfjaar zelf op te slaan. In de afgelopen periode is de minimale dataset nader 

uitgewerkt. Aspecten als relevantie, eigenaarschap, doelstellingen, 

databeveiliging, functionaliteiten en definities zijn eenduidig verwoord. Het doel 

van de dataverzameling is de ontwikkeling van het leesniveau correct in beeld 

te brengen op verschillende niveaus. 

 

Testrun 

Op dit moment werkt de databankbouwer een voorstel uit. Als het voorstel is 

goedgekeurd, is de planning dat in het najaar enkele testruns plaatsvinden. 

Hierna krijgen de praktijken een importformaat aangeleverd, zodat de 

praktijkhouders precies weten wat en op welke manier moet worden 

aangeleverd. Op een later moment informeert het NKD de prakijken op welk 

moment deze gegevens worden opgevraagd. Het NKD-bestuur vraagt de 

praktijken om de data voor de tweede helft van 2017 zelf op te slaan. 

 

CQ-index 

Een onderdeel van de minimale dataset is de klanttevredenheid. Een werkgroep 

heeft onderzocht wat hiervoor het beste instrument is. Het besluit is om hiervoor 



 

de CQ-index, CQi, te gebruiken. De huidige diagnostiek-vragenlijst bestaat uit 

53 vragen en de behandelvragenlijst uit 89 vragen, dit is inclusief de kindvragen. 

Er is besloten om dit terug te brengen naar 43 vragen over de diagnostiek en 71 

vragen over de behandeling.   

Het NKD beheert de gegevens centraal. De praktijken moeten op elk moment 

zelf bij hun eigen datagegevens kunnen voor interne aansturing en analyses. 

Deze gegevens worden verzameld voor een benchmark voor de praktijk zelf. 

Bijvoorbeeld in het geval van de CQi wil de praktijk de informatie van alle 

vragen en opmerkingen inzien. De praktijk beheert zelf de link van de CQi. Deze 

informatie kan de praktijk naar de ouders mailen. Er is een statuswaarschuwing 

naar een praktijk dat de CQi is ingevuld c.q. een herinnering moet worden 

gestuurd. 

Het NKD verzamelt de CQi-gegevens voor een benchmark tussen de praktijken. 

Het gaat om minimaal: 

• Respons-rate per praktijk. 

• Gemiddelde beoordeling voor de praktijk, de diagnosticus en behandelaar. 

  

NKD-Keurmerk Dyslexie in voorbereiding 
Het NKD staat voor hooggekwalificeerde diagnostiek en behandeling van 

(ernstige enkelvoudige) dyslexie. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg in 

Nederland aantoonbaar onafhankelijk te kunnen waarborgen, is het bestuur van 

het NKD op zoek gegaan naar een geaccrediteerd certificeringsinstituut. 

Na gesprekken met een aantal deskundige bedrijven is de keuze gevallen op 

KIWA, een onafhankelijke organisatie die staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid 

en duurzaamheid. 

 

Audits 

De kwaliteitsdocumenten, die vorig jaar in de drie regiobijeenkomsten zijn 

gepresenteerd aan de aangesloten praktijken, vormen de basis voor de audits 

die KIWA gaat uitvoeren. Inmiddels zijn twee auditeurs aangewezen, die in een 

aantal pilots de documenten op volledigheid, eenduidigheid en 

gebruiksvriendelijkheid zullen toetsen. Hiervoor zijn praktijken benaderd die 

voor (her-)visitatie in aanmerking kwamen. In de zomermaanden vinden 

vier  audits plaats. 

  

Om de certificeringsprocessen optimaal te kunnen uitvoeren, is voor KIWA een 

klankbordwerkgroep ingericht die kennis over dyslexie met de auditeurs deelt. 



 

Ook stelt het bestuur van het NKD een College van Deskundigen in dat 

beschikbaar is zowel voor inhoudelijke en organisatorische vragen vanuit KIWA, 

als voor advisering aan de auditeurs. 

 

NKD-certificaat 

Eind mei hebben alle aangesloten praktijken een NKD-certificaat ontvangen. Dit 

vervangt het ‘oude’ certificaat en heeft een geldigheidsduur tot aan de KIWA-

certificering. De Rijksoverheid en gemeenten achten aansluiting bij het NKD 

veelal wenselijk. 

Het streven van het bestuur van het NKD is dat in de namiddag van 12 

september 2017 het NKD-Keurmerk Dyslexie wordt gelanceerd. Daar zal 

landelijk aandacht voor gevraagd worden in de media. 

 

Save the date! 

 

 

Dyslexieverklaringen in de Tweede Kamer 

Op 7 juli jl. hebben de minister en de staatssecretaris van OCW de Tweede Kamer 

geïnformeerd over de voortgang van de in gang gezette activiteiten om de aantallen 

dyslexieverklaringen terug te dringen. Klik voor: Kamerstukken over 

dyslexieverklaringen 

 

 

Huisstijl en website NKD 

In het voorjaar is de huisstijl van het NKD gepresenteerd. Op basis van deze huisstijl is 

het websiteontwerp gemaakt en op dit moment wordt de responsive website gebouwd. 

Als dit volgens planning verloopt, is de nieuwe website medio september beschikbaar. 

Houd in september de berichtgeving hierover in de gaten 

 

Praktijkenregister actueel 
Het bestuur heeft besloten om alle informatie over geregistreerde praktijken, 

behandellocaties, hoofd- en medebehandelaars bij te houden in het 

Praktijkenregister. Dit register is de basis van de informatie die 

geïnteresseerden zien als zij op zoek zijn naar een gekwalificeerde 

dyslexiezorgverlener. Ook via de nieuwe website zal deze informatie per 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D21100&did=2017D21100
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D21100&did=2017D21100


 

provincie en per woonplaats beschikbaar zijn. Het is dus van groot belang dat 

de informatie correct is. Aan alle geregistreerde praktijken wordt daarom 

gevraagd de actuele gegevens voor 1 september 2017 door te geven van: 

 

• de praktijk: naam, adres en contactgegevens, KvK-nummer 

• de eindverantwoordelijk psycholoog/orthopedagoog 

• de behandellocaties 

• de hoofdbehandelaars 

• de medebehandelaars 

 

Voor het aanleveren van de informatie kunt u gebruikmaken van de Vragenlijst 

Praktijkenregister (klik voor download). Hierin zijn de invulvelden aangegeven. 

U kunt de gevraagde gegevens ook aanleveren in een Excelbestand. Ingevulde 

vragenlijsten kunnen voorlopig worden gemaild naar webredactie@nkd.nl. De 

webredacteur houdt aan de hand van uw informatie het Praktijkenregister 

actueel totdat dit geautomatiseerd is. 

Nu de SKJ registratie een feit is, zal de registratie van de medebehandelaars op 

korte termijn worden vereenvoudigd. U zult hierover geïnformeerd worden. 

 

 

Regiobijeenkomsten in november 2017 
Het NKD houdt in de maand november drie regiobijeenkomsten met aansluitend 

een ontmoetingsborrel: 

 Noord (Zwolle) op woensdag 15 november van 16.00-18.00 uur. 

 Midden (Gouda) donderdag 16 november van 19.00 tot 21.00 uur. 

 Zuid (Den Bosch of Breda) op woensdag 22 november van 16.00-18.00 

uur. 

Het programma van de regiobijeenkomsten is in augustus beschikbaar. 

Reserveer alvast een van de data. 

 

 

https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/20170710_Vragenlijst_Praktijkenregister_NKDdef.docx
https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/20170710_Vragenlijst_Praktijkenregister_NKDdef.docx
mailto:webredactie@nkd.nl

