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Reactie ongevraagd advies “Reikwijdte van
Jeugdhulp’ m.b.t. deelgebied Dyslexie”
20 september 2021.

Geachte de heer Kool, de heer Van der Hoek en de heer Van den Heuvel, beste Jaap, Paul en
Jan,
Op 16 september 2021 heb ik van u het ongevraagd advies ‘Reikwijdte van Jeugdhulp’ m.b.t.
deelgebied Dyslexie” mogen ontvangen. Allereerst wil ik u bedanken voor dit advies wat u geeft
naar aanleiding van de notitie en de presentatie over de ‘reikwijdte van de jeugdhulp’.
In deze brief geef ik een reactie op uw advies.
In de notitie en in de presentie hebben we de situatie geschetst waarin het wenselijk is dat het
aantal behandelingen voor ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) op termijn afneemt. Komen tot
een vermindering vraagt om een zorgvuldig proces en een goede analyse van de situatie. Dit
kunnen we en doen we niet alleen. We gaan hier in eerste instantie met het dyslexieteam en de
samenwerkingsverbanden over in gesprek. Zo krijgen we meer zicht op hoe de situatie nu is,
waar het huidige proces kan worden verbeterd en welke aanvullende oplossingen mogelijk en
nodig zijn om kinderen vroegtijdig te ondersteunen en daarmee de vraag naar behandeling voor
EED te doen afnemen. De punten die u in uw advies vermeldt zijn zeer waardevol en zullen we
in deze verkenning ter harte nemen. De verkenning vindt dit najaar plaats en we verwachten de
analyse in het eerste kwartaal van 2022 af te ronden.
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Ambtelijk geven we een terugkoppeling over het te lopen proces en planning bij de eerst
volgende kenniskring jeugd op 9 november 2021.
Met vriendelijke groet,

C.P.W. van Geffen
Wethouder Jeugdhulp c.a.

