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POLL
Behoort data-interpretatie volgens jou in het takenpakket van een dyslexie-behandelaar?

Nee, data interpretatie is management-informatie en minder relevant voor mij in mijn contact met een cliënt

Nee, data interpretatie heeft vooral een plaats binnen wetenschappelijk onderzoek naar behandeleffectiviteit

Ja, want ik wil nu eenmaal alles meten en weten

Ja, want het is een belangrijke voorwaarde voor mijn professioneel handelen

Welk antwoord vind jij het meest passend ?



Welke type 

data 

verzamelen 

we bij het 

NKD 

?

Welke 

voordelen 

heeft het 

verzamelen 

van al die 

data

?

Everthing I 

always

wanted to

know about…

Dyslexia

?

Hoe

?
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Welke type 

data 
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we bij het 

NKD 

?
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In-, door- en uitstroom gegevens, duur van behandelingen, etc

Persoonsgegevens zoals lft, thuistaal, doublures

Diagnose(s), comorbiditeit, IQ

Behandeleffectiviteit, op lezen, op spellen

Klanttevredenheid



In-, door- en uitstroom gegevens, duur van behandelingen, etc

Persoonsgegevens zoals lft, thuistaal, doublures

Diagnoses, comorbiditeit, IQ

Behandeleffectiviteit, op lezen, op spellen

Klanttevredenheid



Wat gebeurt er met deze data ?



Wat gebeurt er met deze data ?



Wat gebeurt er met deze data ?



Alles begint met een ..



Welke vraag stelt u zich ?

Ik vraag me af…

Wordle? Antwoord is lastig 

in 1 woord te vatten 

Oplossing ?



U heeft een kind in behandeling en ..

Gaat deze cliënt sneller op spellen vooruit dan zijn 
groepsgenootjes?

Blijft deze client opvallend achter in behandelrespons tov mijn 
andere cliënten ?

Gaan mijn cliënten bij het lezen net zo goed vooruit op de 
nauwkeurigheid als op de snelheid ?

Hoe doen mijn cliënten het ten opzichte van ons praktijk 
gemiddelde?



U heeft een kind in diagnostiek en ..

Is deze cliënt opvallend anders ?

Verwacht ik bij deze client een goede behandelrespons tov onze 
andere cliënten ?

Gaan kinderen met een hoog IQ bij ons gemiddeld sneller door 
de behandeling ?



Moet dat nu??



Zowel in de BVRD als in PDDB 3.0 wordt de verantwoordelijkheid van 

zorgprofessional benadrukt om inzicht te hebben in eigen handelen (en 

behandelvoortgang) !



U heeft een dyslexie praktijk en ..

Zijn wij in staat om de resultaten van het onderzoek in voor ouders begrijpelijke 
termen uit te leggen ?

Zijn onze ouders tevreden over onze contact met school ?

Hoeveel van onze cliënten behalen bij afsluiting minimaal een laag-gemiddeld 
niveau voor: lees accuratesse, leessnelheid, spellen.. ? 

Hoe nuttig vonden onze cliënten onze hulp ? 1 volkomen nutteloos tot 10 uitstekend. 

Werkt onze behandeling ook bij kinderen van 12 jaar ?

Zijn er bepaalde persoonsgebonden karakteristieken bij cliënten waarbij onze 
behandeling weinig tot geen effect heeft gehad.



We geven als maatschappij geld uit aan dyslexiezorg en ..

Gaan kinderen die gebruikmaken van deze zorg sneller op lezen 
vooruit dan verwacht mag worden gegeven een normale 
leesontwikkeling? Is dit een blijvend effect ?

Welk percentage kinderen gaat na diagnostiek door naar de 
behandeling ?

Hebben kinderen met co-morbide problematiek baat bij een dyslexie 
behandeltraject ?



Wat wil het NKD (wij aangesloten praktijken) weten ?



Wat wil het NKD (wij aangesloten praktijken) weten ?

Doel NKD

Het (doen) ontwikkelen en borgen van hoogwaardige zorg voor ernstige dyslexie, op basis van 
wetenschap en praktijk

Vanuit het zorgperspectief bijdragen aan een optimale afstemming tussen onderwijs (en jeugdzorg ?) en 
de aanpak van dyslexie

Visie

Het NKD zet zich in om de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie continu te verbeteren en hanteert daarbij 
nationale en internationale wetenschappelijke en praktijkstandaarden

Missie

Ieder kind met dyslexie leert in Nederland lezen en spellen zodat het zich volwaardig kan ontplooien en kan 
bijdragen aan de maatschappij.



Dus we willen antwoord op de volgende vragen:

Verbetert de kwaliteit van de landelijke dyslexiezorg over de jaren heen ?

Hoeveel kinderen stromen er landelijk uit de dyslexiezorg met een niveau onder t-score xx / het xxste

percentiel 

Zijn verschillen in behandeleffectiviteit te duiden naar bekostigingssystematiek ?

Wanneer zijn behandeleffecten optimaal ?

Welke behandeling lijkt meer effectief ?

Zijn ouders tevreden over de dyslexiezorg ? 

Op welk gebied kan het beter ? Wat kunnen we van elkaar leren ?



Voorwaarde voor betrouwbare antwoorden op al 

onze vragen :

Iedereen is zich bewust van het belang en de kracht van het 

registeren van gegevens 

– Betrouwbaarheid van de data

– Enthousiasme bij aanlevering en terugkoppeling



Wat helpt ?



Creëer een data cultuur

Hoe ?

1) Biedt een tijd en ruimte

Als mensen gegevens moeten bijhouden, zorg dat ze daar ook de tijd voor hebben. Is het systeem dat ze gebruiken 
gebruikersvriendelijk? Wat is de meest handige werkwijze ?

2) Zoek mensen die data leuk vinden, 

Zet hen en hun ideeën regelmatig in de schijnwerpers. Doordat zij het nut van data inzien kunnen zij ook hun collega’s 
doen inzien wat er allemaal mogelijk kan zijn met data

3) Maak data leuk en toegankelijk 

Stimuleer betrokkenheid door activiteiten te organiseren waarin data centraal staat. Bv organiseer regelmatig een 
bijeenkomst waar collega’s  samenkomen om problemen op te lossen door middel van data, bespreek gezamenlijk de 
meeste recente data rapportage of start een online dataforum. Denk als team na over het creëren van een handig 
dashboard, een grappig data weetje of de oplossing voor een data-opschoonprobleem. 



Wat wil je als praktijk met NDD en CQ data en 

bijbehorende rapportages ?

interne PDCA-cyclus

audit

input voor regio-gesprekken

benchmarken

communicatie naar ouders/scholen



Voorwaarde voor bruikbare rapportages :



Data verzamelen leeft, bij 

iedereen! 

Leesbaarheid

Biedt antwoord op relevante 

vragen

Sluit aan op PDCA-cycli en regio-

gesprekken

Adaptief naar actuele 

ontwikkelingen



Ambities Data Commissie:

Meer gebruikersvriendelijkheid in data aanlever systemen 

Werken aan het verhogen van de CQ responsrate

Inzichtelijke praktijkrapportages met benchmark functie

Rapportage stand van zaken Landelijke Dyslexiezorg

Koppeling NDD resultaten aan CQ resultaten

Regionale rapportages Dyslexiezorg op aanvraag

Landelijke Dyslexie Monitor



Actieplan Landelijke Dyslexie monitor
Start met huidige NDD gegevens, + postcode school en lln aantallen

Start waar mogelijk een Regionale Dyslexie Monitor:

Onderwijs levert informatie over :

gestarte aanmelding bij poortwachters/screeningsinstantie etc

leerling aantallen in voortraject ON1-2-3

Landelijke Dyslexie monitor zonder onderwijs

Samenwerking onderwijs en gemeente/regio

Werkgroep samenstellen met afvaardiging gemeente/regio, lid onderwijs, lid KC, lid DC, lid bestuur, Dyslexie 
Centraal

Subsidie aanvraag ?



INZICHT in de toekomst :
Praktijk kijkt uit naar de rapportages: Iedereen ervaart eigenaarschap 

Inzicht in eigen functioneren en positie tov landelijke beeld/andere 

praktijken -> Input voor interne PDCA-kwaliteitscyclus: sterktes/zwaktes

Faciliteert (verzorgt?) de aanlevering van gegevens aan regio’s

Het NKD kijkt uit naar de rapportages:   Inzicht in landelijke dyslexiezorg kwaliteit

Levert aandachtspunten voor interne PDCA cyclus / commissies

Input voor gesprekken met landelijke/regionale stakeholders

Iedereen kijkt uit naar de : Landelijke dyslexie monitor





Niet als we hier gezamenlijk voor gaan !



Welkom in de praktijk



www.nkd.nl

Dank voor uw aandacht


