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Uit de bestuursvergadering van 9 juli 2018 

 

AVG documenten vastgesteld 
Op 16 mei jl. heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Het verslag en de presentatie 
door MedLawconsult staan voor iedere praktijkhouder in Mijn NKD. Na deze bijeenkomst zijn 
alle documenten aangepast en in de julivergadering door het bestuur vastgesteld. Met de 
vaststelling kunnen bijlagen nader worden uitgewerkt en vindt de nodige toetsing plaats. 
Zodra deze fase is beëindigd, ontvangt iedere praktijkhouder een begeleidend schrijven en 
worden alle stukken in Mijn NKD geplaatst.  
 

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0, Protocol 3.0 
Op 11 juni 2018 vond een inspirerende bespreking plaats met de BARD, WARD en 
Kwaliteitscommissie over het eerste concept Protocol 3.0. De belangrijkste punten zijn 
benoemd en de initiatiefgroep heeft het eerste concept verder uitgewerkt. Het tweede 
concept wordt begin september door de initiatiefgroep opgeleverd en daarmee is de taak van 
de initiatiefgroep afgerond. In overleg tussen WARD, BARD en bestuur gaan dan diverse 
ontwikkelgroepen van start. Zodra het tweede concept van Protocol 3.0 beschikbaar is, wordt 
dit in Mijn NKD geplaatst voor alle praktijkhouders zodat het proces en de inhoudelijke 
onderwerpen goed te volgen zijn. Wellicht dat u op grond hiervan wilt deelnemen aan een 
van de ontwikkelgroepen.  
 

Nederlandse Databank Dyslexie  
Op 4 juni is aan alle directies van de aangesloten praktijken een bericht uitgegaan over de 
eerste ronde dataverzameling. Deze eerste ronde heeft een pilotkarakter in die zin dat alle 
onderdelen in de keten worden getest, de geanonimiseerde informatie wordt verwerkt en een 
eerste kwaliteitsanalyse wordt opgeleverd aan het NKD. Het was allemaal kort dag en we 
zijn als bestuur verheugd dat 25 praktijkhouders de gegevens hebben aangeleverd aan de 
CED-Toetsservice. Daarmee is een belangrijke stap door ons allen gezet in de 
onderbouwing van de effectiviteit van de dyslexiezorg.  
 
Er zijn ook praktijken die hebben aangegeven niet op deze korte termijn mee te kunnen 
doen. Het is van belang om intern de data te blijven verzamelen op grond van de minimale 
dataset want begin 2019 komt de volgende, verplichte ronde om de data van 2018 aan te 
leveren. 
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Mijn NKD 
Op 17 mei jl. heeft iedere praktijkhouder een uitnodiging ontvangen om in te loggen op Mijn 
NKD. Op 9 juli heeft 80% van de praktijkhouders ingelogd. De overige praktijkhouders 
hebben een herinnering ontvangen. Het bestuur vraagt deze 20% praktijkhouders om zo 
spoedig mogelijk in te loggen. Veel interne communicatie verloopt via Mijn NKD, dat wilt u 
niet missen.  
Mijn NKD is ook direct bereikbaar via de website homepage Mijn NKD. 
 

Afscheid vicevoorzitter 
Het bestuur heeft in zijn midden afscheid van Johan Rozendaal genomen die op 1 juli jl. zijn 
taken als vicevoorzitter heeft neergelegd. Wij zijn hem als bestuur zeer erkentelijk voor zijn 
inzet in aanloop naar en in de startfase van het NKD. Gelukkig is hij bereid om nog enkele 
klussen af te maken voor het NKD en om de Coöperatie Dyslexie Nederland op te zetten. Er 
komt nog een gelegenheid waarop de praktijkhouders en ketenpartners zelf afscheid van 
Johan kunnen nemen.  
 

Communicatiestrategie en -plan 
Het bestuur heeft op grond van het opgeleverde concept communicatieplan het contract met 
de interim communicatie & marketingstrateeg beëindigd. Zodra meer bekend is over de 
communicatieondersteuning voor het NKD wordt een bericht geplaatst op de website.  
 

Zomervakantie 

In het eerste half jaar is veel werk verzet en er is ook veel werk in uitvoering. Maar het is ook 
goed om eens tijd te nemen voor rust en reflectie. Tijdens de schoolvakantieperiode zijn de 
bestuursleden en medewerkers van het NKD afwisselend afwezig. Hierdoor kan het langer 
duren voordat u een reactie op uw e-mailbericht krijgt.  
 

Vervolg na de zomervakantie 

In september leveren werkgroepen en commissies stukken op die relevant zijn voor de 
kwaliteitsborging en -verbetering, onder andere:  

 een voorstel register Regiebehandelaars en behandelaars,  

 een voorstel NKD-servicepunt Poortwachters, 

 een voorstel over de inrichting van een landelijke geschillencommissie,  

 een uitwerking voor een poule van supervisors dyslexie. 
 


