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Managementsamenvatting 

Dyslexiezorg wordt zowel door verschillende gespecialiseerde praktijken en instituten als 
door vrijgevestigde zorgverleners en schoolbegeleidingsdiensten aangeboden. De 
behandeling is nogal intensief en vraagt om betrokkenheid van ouders of verzorgers. 
Voor kinderen en hun ouders is vaak niet duidelijk wat de beste behandeling is. Het is 
daarom belangrijk dat de kwaliteit van het behandel- en begeleidingsaanbod in kaart 
wordt gebracht. De ‘Consumer Quality Index’ (CQ-index) is de Nederlandse standaard 
voor het meten van de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van patiënten/cliënten. 
 
Dit onderzoek 
Het doel van dit project was om een CQ-index dyslexie te ontwikkelen voor het meten 
van de kwaliteit van de dyslexiezorg vanuit cliëntenperspectief. Gekozen is voor twee 
aparte vragenlijsten over de diagnostiek en de behandeling van dyslexie omdat het niet 
noodzakelijk dezelfde groepen betreft en er vaak veel tijd zit tussen de diagnostiek en een 
afgeronde behandeling (een behandeltraject duurt meestal langer dan 12 maanden). Dit 
onderzoek beoogt tevens antwoord te geven de volgende vragen: 
- Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden aan dyslexiezorg? 
- Wat is het belang dat ouders van kinderen met ernstige dyslexie aan deze 

kwaliteitsaspecten hechten? 
- Wat zijn de ervaringen van ouders van kinderen met ernstige dyslexie met deze 

kwaliteitsaspecten? 
- Is het mogelijk om verschillende aanbieders van diagnostiek en/of behandeling van 

kinderen met dyslexie met elkaar te vergelijken aan de hand van de ervaringen van 
ouders? 

- In welke mate verschillen de ervaringen met diagnostiek van ouders van kinderen 
die behandeld (gaan) worden op kosten van de zorgverzekering van de ervaringen 
van ouders wier kinderen niet aanmerking komen voor vergoede zorg? 

 
Het onderzoek is opgezet in drie fasen. De eerste fase betreft het ontwikkelen van de 
vragenlijsten op basis van literatuur- en kwalitatief onderzoek. De tweede fase betreft 
onderzoek naar de meeteigenschappen van de vragenlijsten (psychometrische test). De 
derde fase betreft het testen van het discriminerend vermogen van de vragenlijsten om te 
zien of de vragenlijsten geschikt zijn om verschillen tussen zorgaanbieders te meten. In 
totaal hebben 21 zorgaanbieders en 5.265 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. 
Na elke fase zijn zo nodig aanpassingen in de vragenlijsten doorgevoerd. 
 
Belangrijkste resultaten psychometrische test en discriminerend vermogen 
Beide vragenlijsten van de CQ-index Dyslexie hebben goede psychometrische 
eigenschappen en blijken voldoende discriminerend vermogen te hebben om onderscheid 
tussen zorgaanbieders te kunnen maken.  
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De vragenlijst Diagnostiek bevat twee betrouwbare schalen: het eerste gesprek (4 items) 
en informatie en advies (6 items). Beide schalen laten, na case-mix correctie, significante 
verschillen tussen zorgaanbieders zien.  
 
De vragenlijst Behandeling bevat negen betrouwbare schalen: informatie over de 
behandeling (5 items), de behandelmethode (3 items), de behandelaar (6 items), evaluatie 
en overleg (3 items), samenwerking met school (5 items), kosten en vergoedingen (3 
items), resultaat van de behandeling (4 items), mening kind over behandeling (7 items) en 
resultaat behandeling volgens kind: (4 items). Acht van deze schalen laten, na case-mix 
correctie, significante verschillen tussen zorgaanbieders zien. Alleen schaal 9 (resultaten 
behandeling volgens kind) laat geen onderscheid zien.  
 
Waardering dyslexiezorg door ouders/verzorgers 
Het gemiddelde waarderingscijfer van de ouders voor de diagnosticus is 8,5 en voor de 
behandelaar 8,7. In beide vragenlijsten is de gemiddelde waardering van de zorgaanbieder 
8,3. Op de vraag of men deze zorgaanbieder zou aanbevelen aan andere ouders van 
kinderen met dyslexie antwoordde meer dan twee derde van de respondenten (69%) van 
de diagnostiek vragenlijst: ‘Beslist wel’ en 19% antwoordde ‘Waarschijnlijk wel’. In de 
behandeling vragenlijst antwoordden drie van de vier van de respondenten (74%) daarop: 
‘Beslist wel’ en 23% ‘Waarschijnlijk wel’. 
 
Definitieve versie CQ-index Dyslexie 
Dit onderzoek heeft geresulteerd in een geoptimaliseerde, definitieve CQ-index Dyslexie 
(versie 2.0) waarmee de kwaliteit van de dyslexiezorg vanuit het cliëntenperspectief kan 
worden gemeten. De CQI Dyslexie bestaat uit een vragenlijst Diagnostiek met 49 vragen, 
en een vragenlijst Behandeling met 85 vragen. 
 
Dit onderzoek heeft laten zien dat ouders van kinderen met dyslexie positieve ervaringen 
hebben met de dyslexiezorg in Nederland. Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD), 
een van de initiatiefnemers van dit onderzoek, beveelt aan om ook in de toekomst 
dyslexiezorg te blijven evalueren vanuit het cliëntenperspectief. De CQ-index Dyslexie is 
hiervoor een betrouwbaar en valide meetinstrument, dat bovendien breed gedragen wordt 
door verschillende partijen uit het veld. 
 
 
September 2014 
  



 
 
 
 

CQ-index Dyslexie, NIVEL 2014 5 

Inhoud 

Managementsamenvatting 3 

1 Inleiding 7 
1.1 Dyslexiezorg 7 
1.2 CQ-index Dyslexie 8 
1.3 Leeswijzer 10 

2 Meetinstrumentontwikkeling 11 
2.1 Samenstelling werkgroep en afbakening CQ-index Dyslexie 11 
2.2 Focusgroepsgesprek en vragenronde 12 

2.2.1 Werving en deelname focusgroep 13 
2.2.2 Organisatie en uitvoering focusgroep 13 
2.2.3 Korte vragenronde via e-mail 14 
2.2.4 Kenmerken van de deelnemers 14 
2.2.5 Resultaten focusgroepsgesprek en vragenronde 15 

2.3 Deskresearch 22 
2.4 Opstellen vragenlijsten 23 

2.4.1 Pilottest van de vragenlijsten 23 
2.4.2 Aanpassingen diagnostiek- en behandelingsvragenlijst 26 

3 Methode dataverzameling 29 
3.1 Selectie potentiële zorgaanbieders 29 
3.2 Werving zorgaanbieders 29 
3.3 Procedure dataverzameling 30 

4 Psychometrische testfase 33 
4.1 Verloop werving zorgaanbieders en dataverzameling 33 
4.2 Diagnostiek 33 

4.2.1 Ervaringenvragenlijst 33 
4.3 Behandeling 35 

4.3.1 Ervaringenvragenlijst 35 
4.4 Achtergrondkenmerken van de respondenten 37 
4.5 Resultaten psychometrische analyses 38 

4.5.1 Itemanalyses 38 
4.5.2 Inter-itemanalyses 41 
4.5.3 Schaalconstructie 41 
4.5.4 Betrouwbaarheidsanalyses 47 

4.6 Mening van respondenten over de vragenlijsten 48 
4.6.1 Invultijd en lengte van de vragenlijsten 48 
4.6.2 Inhoud van de vragenlijsten 49 

4.7 Aanpassing van de vragenlijsten 50 



6 CQ-index Dyslexie, NIVEL 2014  

5 Onderzoek naar het discriminerend vermogen 55 
5.1 Opbouw CQ-index Dyslexie 55 
5.2 Methode 56 

5.2.1 Dataverzameling 56 
5.2.2 Opschoning en responsanalyses 56 

5.3 Respons 58 
5.4 Schaalconstructie 62 

5.4.1 Diagnostiek 63 
5.4.2 Behandeling 64 

5.5 Discriminerend vermogen 66 
5.5.1 Intraklasse Correlatie Coëfficiënt en effect van case-mix correctie 67 
5.5.2 Invloed van de steekproefgrootte 70 
5.5.3 Sterrenindeling 71 

5.6 Belangscores 73 
5.7 Voorstel tot aanpassen van de vragenlijsten 74 

5.7.1 Diagnostiek 75 
5.7.2 Behandeling 79 

6 Ervaringen met de Dyslexiezorg 87 
6.1 Keuze zorgaanbieder 87 
6.2 Aanmelding voor diagnostisch onderzoek of behandeling 87 
6.3 Wachttijd, wachtlijst, reistijd 88 
6.4 Het eerste gesprek en Informatie en advies 89 
6.5 Algemene waardering Diagnostiek 90 
6.6 Ervaringen met de behandeling 90 
6.7 Algemene waardering Behandeling 91 
6.8 Verschil in ervaring? 91 

7 Conclusies en discussie 93 
7.1 Respons en representativiteit 93 
7.2 Resultaten 94 
7.3 Aanpassing van de vragenlijsten 95 
7.4 Discussie 95 

Literatuur 97 

Bijlagen: 
Bijlage 1 Leden van de werkgroep (in alfabetische volgorde) 99 
Bijlage 2 CQ-index Dyslexie vragenlijst Diagnostiek versie 1.1 101 
Bijlage 3 CQ-index Dyslexie vragenlijst Behandeling versie 1.1 109 
Bijlage 4 CQ-index Dyslexie vragenlijst Diagnostiek versie 2.0 121 
Bijlage 5 CQ-index Dyslexie vragenlijst Behandeling versie 2.0 129 
  



 
 
 
 

CQ-index Dyslexie, NIVEL 2014 7 

1 Inleiding 

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 speelt transparantie over kwaliteit 
van zorg een belangrijke rol. Voor de overheid en zorgaanbieders is deze transparantie 
een belangrijk instrument om kwaliteit van zorg te waarborgen of te bevorderen. Voor 
zorgverzekeraars en zorggebruikers is het van belang te weten waar de beste zorg kan 
worden ingekocht of afgenomen. De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven 
genomen om indicatoren te ontwikkelen die inzicht kunnen bieden in de kwaliteit van 
zorg. In Nederland is in 2006 de Consumer Quality Index (CQ-index of CQI) ontwikkeld. 
De CQ-index is een systematiek voor het meten van kwaliteit van zorg vanuit het 
perspectief van de zorggebruiker (Sixma et al. 2008). De CQ-index meet de ervaringen 
van zorggebruikers met de zorg én het belang dat zij aan bepaalde kwaliteitsaspecten 
hechten (http://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/toetsingskader+en+register/cq-
index/wat+is+een+cq-index). Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de 
transparantie over prestaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
(http://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/toetsingskader-en-register/cq-index/doel-
van-de-cq-index/doel-van-de-cq-index.html).  
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een CQ-index Dyslexie bestaande uit twee 
vragenlijsten voor het meten van cliëntervaringen met de dyslexiezorg (diagnostiek en 
behandeling). 
 
 

1.1 Dyslexiezorg 
Ongeveer 5% van de basisschoolleerlingen kampt met dyslexie en 3-4% heeft een 
ernstige vorm van dyslexie (http://www.nrd.nu/dyslexie). Volgens het CBS (Centraal 
Bureau voor de Statistiek) komt dyslexie, ofwel moeite met (leren) lezen en schrijven, bij 
4% van de kinderen voor (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-
welzijn/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2606-wm.htm). Dyslexie is een stoornis 
in de verwerking van taalspecifieke informatie die zich voornamelijk uit in het moeizaam 
lezen en spellen van woorden. Dit lees- en spellingprobleem kan een normale educatieve 
ontwikkeling beperken.  
In 2009 is in Nederland de vergoedingsregeling Dyslexie ingevoerd. Om voor vergoeding 
van dyslexiezorg via de zorgverzekering in aanmerking te komen, moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. De behandeling van dyslexie dient te gebeuren conform 
het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Dit protocol bevat een leidraad om 
(ernstige) dyslexie vast te stellen en te behandelen bij kinderen in de basisschoolleeftijd 
van 7 tot en met 13 jaar (groep 3 tot en met 8) (Blomert, 2006; Latta et al., 2007). Het 
Nederlands Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) 
zijn de twee branche-/koepelorganisaties die erop toezien dat zorgaanbieders het Protocol 
Dyslexie Diagnostiek en Behandeling op een juiste manier uitvoeren en interpreteren. 
Zorgaanbieders kunnen zich bij één van de twee organisaties aansluiten en een 
kwaliteitszegel krijgen als zij voldoen aan de kwaliteitseisen.  
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Om het aantal aanmeldingen voor dyslexiezorg te reguleren heeft de school de rol van 
poortwachter. Voordat kinderen kunnen worden aangemeld voor diagnostiek, moeten 
eerst de nodige inspanningen zijn geleverd om de lees- en/of spellingsproblemen op te 
lossen. De school dient een leerlingdossier op te bouwen waarin wordt onderbouwd dat 
extra begeleiding van het kind onvoldoende resultaat heeft opgeleverd en er aanleiding is 
om te veronderstellen dat het kind aan (ernstige) dyslexie zou kunnen lijden. Vervolgens 
moet het diagnostisch onderzoek bij de zorgaanbieder uitwijzen of er sprake is van 
ernstige dyslexie, een lichtere vorm van lees- en spellingsproblemen, of juist een meer 
complexe problematiek. Dyslexiediagnostiek wordt alleen vergoed wanneer een volledig 
en goed onderbouwd leerlingdossier is aangeleverd. Van de diagnostiekcliënten komt 
ongeveer 78% in aanmerking voor een vergoed behandeltraject. De basisverzekering 
vergoedt vanaf 2009 de behandeling van dyslexie alléén voor kinderen die: ernstige 
dyslexie hebben, basisonderwijs volgen en in 2009 tussen de 7 en 8 jaar oud waren bij de 
start van de behandeling. Na 2009 is de leeftijdgrens ieder jaar een jaar opgeschoven, 
zodat vanaf 2013 dyslexiezorg vergoed wordt als de zorg voor de 13e verjaardag van het 
kind aanvangt. Het recht op dyslexiezorg in verband met ernstige dyslexie geldt vanaf 
2014 voor kinderen van 7 jaar of ouder die basisonderwijs volgen. De maximum leeftijd 
is in 2014 dus komen te vervallen. Vanaf 2015 verdwijnt dyslexiezorg uit het 
basispakket. Gemeentes worden door de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor de 
behandeling en diagnose van dyslexie bij kinderen tot 18 jaar. 
 
Dyslexiezorg wordt door verschillende gespecialiseerde praktijken en instituten 
aangeboden. Daarnaast zijn er vrijgevestigde zorgverleners en schoolbegeleidings-
diensten waar kinderen met dyslexie terecht kunnen. De behandeling van ernstige 
dyslexie wordt doorgaans uitgevoerd door een psycholoog of orthopedagoog en duurt 
ongeveer 18 tot 24 maanden. Naast de behandelsessies van één uur per week moet het 
kind dagelijks thuis tien à twintig minuten oefenen. De behandeling is dus nogal intensief 
en vraagt om betrokkenheid van ouders of verzorgers. Voor kinderen en hun ouders is 
vaak niet duidelijk wat de beste behandeling is. Het is daarom belangrijk dat de kwaliteit 
van het behandel- en begeleidingsaanbod in kaart wordt gebracht. Het doel van dit project 
is om een CQ-index dyslexie te ontwikkelen: twee vragenlijsten, één voor diagnostiek en 
één voor behandeling, voor het meten van de kwaliteit van de dyslexiezorg vanuit 
cliëntenperspectief.  
 
  

1.2 CQ-index Dyslexie 
Het voormalige Centrum Klantervaring Zorg (CKZ; in 2013 overgegaan in het 
Kwaliteitsinstituut, onderdeel van Zorginstituut Nederland) heeft in samenwerking met 
het NRD (Nederlands Referentiecentrum Dyslexie) het initiatief genomen tot de 
ontwikkeling van een CQ-index Dyslexie. De ontwikkeling van een CQ-index 
meetinstrument kent globaal vier fasen (Koopman et al., 2011): 
1 Voorbereidende fase: opstellen onderzoeksplan en afbakening doelgroep. 
2 Constructiefase: op basis van kwalitatief onderzoek onder de doelgroep, bestaande 

meetinstrumenten en informatie uit andere bronnen wordt een eerste conceptversie van 
de CQI vragenlijst opgesteld. 

3 Psychometrische testfase: de vragenlijst wordt onder een steekproef uitgezet en op 
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basis van item-analyses, factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse worden de 
psychometrische eigenschappen van de vragenlijst vastgesteld. De vragenlijst wordt 
op basis van de resultaten aangepast en ingekort. 

4 Test van het discriminerend vermogen: de vragenlijst wordt onder een steekproef van 
patiënten/cliënten van minimaal 20 zorgaanbieders uitgezet en met multilevel analyses 
wordt bekeken of de vragenlijst verschillen tussen zorgaanbieders kan laten zien. Dit 
is van belang voor de bruikbaarheid van de vragenlijst voor benchmarkdoeleinden, 
keuze-informatie voor patiënten/cliënten, en zorginkoop-informatie voor verzekeraars. 
De resultaten worden wederom gebruikt om de vragenlijst aan te passen en in te 
korten.  

 
Een CQ-index is in het algemeen bedoeld voor mensen die in de afgelopen 12 maanden 
specifieke zorg hebben ontvangen. Voor de dyslexiezorg geldt dat diagnostiek én 
afgeronde behandeling binnen 12 maanden onmogelijk is. Omdat bij een gecombineerde 
vragenlijst de vragen over diagnostiek pas kunnen worden gesteld op het moment dat de 
behandeling al (bijna) is afgelopen, kunnen er grote herinneringseffecten optreden, niet 
alleen omdat de diagnostiek meer dan 12 maanden daarvoor heeft plaatsgevonden, maar 
ook omdat de daarop gevolgde behandeling de herinnering aan de diagnostiek kan 
beïnvloeden. Om die reden is ervoor gekozen om voor de CQ-index Dyslexie twee 
afzonderlijke vragenlijsten te ontwikkelen: een vragenlijst voor diagnostiek en een 
vragenlijst voor behandeling. Binnen de CQ-index systematiek wordt er bij zorg aan 
kinderen onder de 12 gebruik gemaakt van vragenlijsten die worden ingevuld door (één 
van de) ouders of verzorgers. De CQ-index Dyslexie gaat daarom over de ervaringen van 
ouders of verzorgers van kinderen met dyslexie met de dyslexiezorg. Ouders worden dus 
niet gebruikt als zogeheten ‘proxy’ voor het kind, maar worden gevraagd naar hun eigen 
ervaringen en observaties. 
Naast de ontwikkeling van de vragenlijsten zullen in dit onderzoek de volgende vragen 
centraal staan: 
 

1 ’Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden aan 
dyslexiezorg?’ 

 
2 ‘Wat is het belang dat ouders van kinderen met ernstige dyslexie aan 

deze kwaliteitsaspecten hechten?’ 
 
3 ‘Wat zijn de feitelijke ervaringen van ouders van kinderen met ernstige 

dyslexie met deze kwaliteitsaspecten?’ 
 
4 ‘In welke mate verschillen de ervaringen met diagnostiek van ouders van 

kinderen die behandeld (gaan) worden op kosten van de zorgverzekering 
van de ervaringen van ouders wier kinderen niet aanmerking komen voor 
vergoede zorg? 
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1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt de voorbereidingsfase en de constructie van de CQ-index Dyslexie 
(Diagnostiek en Behandeling) beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de methode van het 
kwantitatieve deel van het onderzoek (fase 3 en 4). In hoofdstuk 4 worden de resultaten 
van psychometrische testfase gepresenteerd (fase 3). Hoofdstuk 5 gaat over de resultaten 
van het onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQI Dyslexie (fase 4). In 
hoofdstuk 6 worden de ervaringen van ouders en kinderen met de dyslexiezorg 
besproken. Tenslotte volgen in hoofdstuk 7 een discussie en de conclusies. 
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2 Meetinstrumentontwikkeling 
 
 
 
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de eerste twee fasen van het ontwikkeltraject van de CQ-index 
Dyslexie, de voorbereidings-en constructiefase, waarin de doelgroep en inhoud van de 
vragenlijsten zijn bepaald. 
Voor het opstellen van de CQ-index Dyslexie (Diagnostiek en Behandeling) is het 
volgende traject doorlopen: 
1. Samenstelling werkgroep en afbakening van de doelgroep en reikwijdte van de 

vragenlijsten.  
2. Kwalitatief onderzoek: focusgroepsdiscussie en vragenronde met ouders van 

kinderen met dyslexie om inzicht te krijgen in wat ‘goede dyslexiezorg’ is en om de 
belangrijkste kwaliteitsaspecten vast te stellen. 

3. Deskresearch: opzoeken van relevante documentatie en literatuur als input voor de 
vragenlijsten, waaronder ‘Kwaliteitscriteria dyslexiezorg vanuit het perspectief van 
ouders’ een publicatie in het kader van het project ‘Goud in handen: ervaringskennis 
effectief inzetten’ in opdracht van de vereniging Woortblind. 

4. Samenstellen vragenlijsten: inventarisatie van relevante vragen voor de diagnostiek- 
en behandelingsvragenlijst aan de hand van kwalitatief onderzoek en deskresearch 
over wat ouders belangrijk vinden aan de dyslexiezorg en voorbeeldvragen uit 
bestaande CQ-index vragenlijsten. 

5. Uittesten van de conceptvragenlijsten op kleine schaal door middel van cognitieve 
interviews en een vragenronde (pretest). 

6. Feedback van de werkgroep en gereed maken van de vragenlijsten voor de 
psychometrische test. 
 
 

2.1 Samenstelling werkgroep en afbakening CQ-index Dyslexie 
 

Begeleidende werkgroep 
De ontwikkeling van de CQ-index Dyslexie werd begeleid door een werkgroep. Deze 
werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van cliënten (Dyslexievereniging Woortblind 
en Oudervereniging Balans), zorgverleners (Regionaal Instituut Dyslexie en IWAL) en 
zorgverzekeraars (Stichting Miletus en CZ). Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de 
twee koepelorganisaties NRD en KD betrokken bij het onderzoek. In samenspraak met de 
werkgroep zijn beslissingen genomen over: 
- afbakening doelgroep en reikwijdte (zorgtraject) vragenlijsten;  
- inhoud van de (concept)vragenlijsten; 
- wijze van dataverzameling;  
- aanpassingen van de vragenlijst;  
- rapportage en aanbevelingen. 
 
Zie bijlage 1 voor een volledig overzicht van de leden van de begeleidende werkgroep. 
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Afbakening zorgtraject en doelgroep 
Samen met de werkgroep is de afbakening van het zorgtraject en de doelgroep van de 
CQ-index Dyslexie bepaald. Het hoofddoel van de CQ-index Dyslexie is het bevorderen 
van transparantie van de kwaliteit van de dyslexiezorg vanuit het perspectief van ouders 
van kinderen met dyslexie. De vergelijking tussen zorgaanbieders betreft daarom primair 
de vragen over de diagnostiek, behandeling en nazorg door dyslexiezorgaanbieders. De 
rol van de school is echter cruciaal om het zorgtraject in gang te zetten. Om die reden 
wordt in de diagnostiekvragenlijst beknopt aandacht besteed aan het voortraject 
(signalering, leerlingdossier en aanmelding).  
Besloten is dat het instrument zich richt op: 
 
Zorgtraject 
- De diagnostiek en de behandeling van dyslexie door behandelaars, oftewel: de zorg 

van een orthopedagoog of (basis)psycholoog. Daarbij wordt niet alleen gevraagd naar 
inhoud, organisatie en resultaat van de zorg, maar ook naar de voorlichting en 
begeleiding van ouders, de afstemming met school, de kwaliteit van het zorgaanbod en 
het oefenmateriaal. Daarnaast wordt gevraagd naar de samenwerking tussen 
zorgverleners en de (wensen t.a.v.) nazorg en de vergoeding van de behandeling. 

 
Doelgroep 
- De CQ-index Dyslexie Diagnostiek wordt opgesteld voor ouders van kinderen in de 

leeftijd van 7 t/m 13 jaar bij wie in de voorgaande 6 maanden diagnostisch onderzoek 
voor ernstige dyslexie is uitgevoerd. (N.B. dit betreft dus ook kinderen met lichte 
dyslexie.) 

- De CQ-index Dyslexie Behandeling wordt opgesteld voor ouders van kinderen met 
ernstige dyslexie in de leeftijd van 7 tot en met  13 jaar die in de voorgaande 12 
maanden vergoede dyslexiebehandeling hebben gekregen.  

 
Tenslotte is besloten om in de behandelingsvragenlijst ook enkele vragen aan het kind 
zelf te stellen. In de diagnostieklijst worden geen vragen aan het kind gesteld omdat het 
om een kortdurend traject gaat met incidentele contacten waarvan jonge kinderen zich 
mogelijk maar weinig herinneren. 
 
 

2.2 Focusgroepsgesprek en vragenronde  
 
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van CQ-index vragenlijsten vormt het 
voeren van focusgroepsgesprekken. Daarbij wordt gekeken hoe het begrip ‘kwaliteit van 
zorg’ door de doelgroep wordt geoperationaliseerd in de vorm van concrete 
kwaliteitsaspecten. Deze kwaliteitsaspecten vormen de basis voor algemene en specifieke 
kwaliteitsvragen in het CQI meetinstrument. Ten behoeve van de CQ-index Dyslexie 
(Diagnostiek en Behandeling) heeft in september 2011 een focusgroepsgesprek 
plaatsgevonden met ouders van kinderen met (ernstige) dyslexie. Als leidraad voor het 
focusgroepsgesprek werd op basis van literatuur een checklist opgesteld met onderwerpen 
die in ieder geval aan bod moesten komen: 
- Toegankelijkheid 
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- Continuïteit en snelheid van het zorgproces 
- Samenwerking zorgverleners 
- Informatie en communicatie 
- Deskundigheid/betrouwbaarheid 
- Bejegening 
- Betrokkenheid en begeleiding van ouders 
- Autonomie 
- Accommodatie 
- Effectiviteit van de zorg 
 
Naast het focusgroepsgesprek is een schriftelijke vragenronde gehouden onder ouders van 
kinderen met (ernstige) dyslexie waarin werd gevraagd naar hun naar positieve en 
negatieve ervaringen met de dyslexiezorg en definitie van goede dyslexiezorg. 

 
 

2.2.1 Werving en deelname focusgroep 
 
De deelnemers aan het focusgroepsgesprek zijn geworven via een oproep op de website 
van de oudervereniging Balans (www.balansdigitaal.nl) en via twee vestigingen van het 
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID, Amersfoort en Arnhem). Het onderzoek richtte 
zich op ouders van kinderen met ernstige dyslexie in de leeftijdsgroep 7-10 jaar. In totaal 
ontvingen ongeveer 300 ouders bij hun bezoek aan het RID een schriftelijke uitnodiging 
om deel te nemen aan een focusgroepsgesprek, met uitleg over het onderzoek en een 
antwoordformulier. Onbekend is hoeveel ouders de oproep op de website van Balans 
gezien hebben. 
Het NIVEL ontving 24 reacties van geïnteresseerde ouders. Vier van hen reageerden via 
de oproep op de website van Balans. Drie ouders gaven echter aan dat hun kind niet tot de 
doelgroep behoorde (>10 jaar en/of geen ernstige dyslexie). Daarnaast waren 16 ouders 
toch niet beschikbaar op de datum/tijd van het groepsgesprek of ze waren niet bereid om 
hiervoor naar Utrecht te reizen. Uiteindelijk hebben vijf ouders deelgenomen aan het 
focusgroepsgesprek. 
 
 

2.2.2 Organisatie en uitvoering focusgroep 
 
Voorafgaand aan het gesprek ontvingen deelnemers het programma van de bijeenkomst, 
een toestemmingsformulier voor het gebruik van hun informatie, een routebeschrijving 
(naar het NIVEL te Utrecht), een vragenlijst over hun achtergrondgegevens en een 
declaratieformulier. De ingevulde formulieren konden ze bij de bijeenkomst inleveren.  
 
Bij het focusgroepsgesprek waren twee onderzoekers van het NIVEL aanwezig; één trad 
op als gespreksleider, de ander als notulist en observator. Na een korte introductie en 
uitleg over het doel, volgde een kennismakingsronde. Na de beginvraag “Wat zijn voor u 
de belangrijkste aspecten van dyslexiezorg?” volgde discussie waarin de aanwezigen hun 
ervaringen konden delen en op elkaar konden reageren. Na ruim een uur discussie was er 
een korte pauze. Daarna gaf de discussieleider een korte samenvatting van hetgeen 
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besproken was, waarop de deelnemers konden reageren en hun aanvullingen konden 
geven. In het laatste half uur werden thema’s besproken die nog niet eerder aan bod 
kwamen en vond verdere verdieping plaats. De bijeenkomst duurde in totaal twee uur, 
waarna de deelnemers nog wat konden napraten en informatie uitwisselen. Na afloop 
kregen de deelnemers een cadeaubon als dank voor hun medewerking.  
 
Het gesprek is met toestemming van de deelnemers opgenomen en letterlijk uitgetypt. Uit 
de teksten zijn vervolgens de kwaliteitsaspecten geselecteerd, benoemd en onderverdeeld 
in thema’s. 
 
 

2.2.3 Korte vragenronde via e-mail 
 
Aan de 16 ouders die niet konden deelnemen aan een focusgroepsgesprek werd in 
oktober-november 2011 een korte vragenlijst toegestuurd via e-mail over de kwaliteit van 
de dyslexiezorg. Deze vragenlijst bevatte open vragen over positieve en negatieve 
ervaringen met de zorg en een vraag over hoe ‘goede’ dyslexiezorg er idealiter uit zou 
zien. Dertien ouders hebben de vragenlijst ingevuld teruggestuurd en tevens hun 
achtergrondkenmerken verstrekt. 
 
 

2.2.4 Kenmerken van de deelnemers 
 
Deelnemers focusgroepsgesprek 
Aan het groepsgesprek namen vier vrouwen en één man deel. De achtergrondgegevens 
waren voor vier van de vijf deelnemers volledig bekend. Gemiddelde leeftijd van deze 
vier ouders was 44 jaar (39-50 jaar) en zij waren hoog opgeleid (1 had HAVO/VWO en 3 
hadden HBO voltooid). 
 
Deze ouders hadden in totaal zes kinderen met ernstige dyslexie in de leeftijd 9-11 jaar. 
Bij twee kinderen was sprake van comorbiditeit (ADHD of PDD-NOS). Daarnaast was er 
één kind van 7 jaar die waarschijnlijk ook dyslexie had, maar bij wie de diagnose nog niet 
was vastgesteld. 
 
Organisaties voor dyslexiezorg waarmee de ouders te maken hadden waren het RID (2x), 
IWAL (1x), Eduniek (1x) en Marant (1x). Het diagnostisch onderzoek vond bij de zes 
kinderen met ernstige dyslexie in 2008-2010 plaats. De behandeling van de vier jongste 
kinderen met ernstige dyslexie varieerde tot dan toe van 3 tot 14 maanden (gemiddeld 9 
maanden) en werd volledig vergoed. 
 
Deelnemers vragenronde 
De 13 ouders die via e-mail hadden gereageerd, waren allen moeders met een gemiddelde 
leeftijd van 43 jaar en meestal hoog opgeleid(10 HBO/WO, 2 MBO/MAVO/VMBO en 1 
HAVO/VWO). 
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Zij hadden in totaal 18 kinderen met (vermoedelijk) dyslexie, variërend van één tot vier 
dyslectische kinderen per ouder. Daarvan hadden 16 kinderen in de leeftijd 8-11 jaar 
ernstige dyslexie. Eén van hen had te maken met comorbiditeit (ADD). Twee andere 
kinderen bij wie de diagnose dyslexie ‘licht’ of nog onbekend was, hadden ook te maken 
met comorbiditeit (ADD of ADHD). 
 
Deze ouders hadden voor de dyslexiezorg te maken met het RID (12x), OPPU (1x) en 
Quadraat (1x). Het diagnostisch onderzoek vond bij de 16 kinderen met ernstige dyslexie 
in 2006-2011 plaats. De behandelduur varieerde tot dan toe van 2 tot 29 maanden 
(gemiddeld 16 maanden). Alleen bij degene met de langste behandelduur werd de 
behandeling niet volledig vergoed (wel eerste 18 maanden). 
 
Ouders hadden meestal 1x per week of 1x per maand contact met de behandelaar. 
Overigens kenden ze vaak niet diens achtergrond of discipline (orthopedagoog of 
psycholoog) waardoor ze meer in algemene termen spraken over de ‘medewerker’ of 
‘begeleider’. Enkele van de ouders hadden maar eens per 3-6 maanden contact met de 
behandelaar. Daarnaast gaven enkele ouders aan dat ze in verband met de dyslexie ook 
contact hadden met een kinderpsychiater of logopedist. 
 
 

2.2.5 Resultaten focusgroepsgesprek en vragenronde 
 
In het focusgroepsgesprek en de vragenronde zijn veel onderwerpen door de ouders naar 
voren gebracht. De ervaringen met de dyslexiezorg waren uiteenlopend; er waren zowel 
positieve als negatieve ervaringen, en zowel tegenstrijdige als gedeelde ervaringen met 
dyslexiezorg. Daarbij hadden de ervaringen betrekking op de volgende organisaties en 
personen of zorgverleners: 
- Scholen: leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, directie. 
- Behandelaars: orthopedagogen, psychologen, begeleiders/medewerkers 
- Anderen: ouders, zorgverzekeraars, oudervereniging Balans, 

hulpmiddelenleveranciers, universiteiten (onderzoekers), bibliotheken. 
Naast algemene onderwerpen die het dyslexietraject overstijgen (a), gingen de vijf meest 
besproken onderwerpen over: 
b De behandeling van dyslexie    (222 keer genoemd) 
c Het voortraject, vóór diagnostiek en behandeling (129 keer genoemd) 
d De kosten en vergoedingen van dyslexiezorg (42 keer genoemd) 
e Diagnostiek van dyslexie    (39 keer genoemd) 
f Hulpmiddelen bij dyslexie    (27 keer genoemd) 
 
Hieronder volgt een overzicht van de geïdentificeerde kwaliteitsaspecten met voor elk 
aspect een voorbeeldcitaat.  
 
a Algemeen 
Algemene onderwerpen die tijdens het focusgroepsgesprek en de vragenronde naar voren 
kwamen gingen achtereenvolgens (op volgorde van meest naar minst genoemd) over: de 
visie van ouders op dyslexiezorg, het kind met dyslexie, de informatievoorziening aan 
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ouders, dyslexie in het onderwijs, de kwaliteit en erkenning van zorgaanbieders, de regie, 
continuïteit en coördinatie van zorg, de vergoedingsregeling en het protocol dyslexiezorg, 
en overige aspecten die zijdelings aan bod kwamen. 
 
Visie op dyslexiezorg 
De reacties op de vraag “Wat is naar uw mening ‘goede’ dyslexiezorg?” of “Hoe zou de 
zorg voor een kind met dyslexie er in het ideale geval uitzien?” gingen vooral over de 
toegankelijkheid en continuïteit van de zorg, de keuzevrijheid van zorgaanbieders, en een 
behandeling ‘op maat’ waarbij het kind centraal staat. De zorg voor kinderen met 
dyslexie zou volgens de ouders veel meer geïntegreerd moeten worden in het onderwijs, 
bijvoorbeeld door de behandeling op school aan te bieden, en het gebruik van 
hulpmiddelen in het onderwijs zou moeten worden bevorderd. Kritiek van ouders ging 
vooral over de procedures en de voorwaarden van de vergoedingsregeling (bijvoorbeeld 
ten aanzien van comorbiditeit). 
“Mijn toekomstvisie is dat er een mobiele dyslexiespecialist zou moeten zijn die de 
begeleiding op school komt geven. Als een school het aantal leerlingen clustert dan is er 
op iedere school wel ten minste een dag werk. Eventuele samenwerkingsverbanden 
school-dyslexiespecialist moeten niet worden belemmerd door contracten van 
zorgverzekeraars met bepaalde instituten of praktijken. Keuzevrijheid voor de ouders is 
van zeer groot belang.”  
 
Kind met dyslexie 
Ouders willen meer aandacht voor de gevolgen van dyslexie voor de ontwikkeling, het 
zelfbeeld en het welbevinden van hun kind. Volgens ouders is er vaak sprake van 
frustratie bij het kind doordat het steeds met leerproblemen en achterstanden 
geconfronteerd wordt. De nadruk ligt voor hun gevoel teveel op wat het kind níet kan, 
terwijl het meestal niet aan de intelligentie van het kind ligt en er wellicht ook dingen zijn 
waarin het kind uitblinkt. Bij comorbiditeit is dyslexie vaak iets dat ‘er bovenop’ komt, 
waarbij problemen zich kunnen opstapelen. 
“Wat bij ons heel erg geholpen heeft is dat zij een spreekbeurt gehouden heeft, in de klas, 
over dyslexie: wat is het? En we hebben lekker van alles opgezocht. (…). Daarmee heeft 
ze ook meteen de hele klas op een leuke manier kunnen uitleggen dat ze niet dom is maar 
dat sommige dingen wel eens een beetje anders gaan. (...) En daardoor snapte ze zelf het 
ook wat beter.”  
 
Informatievoorziening aan ouders 
Ouders brengen veel tijd door met het zoeken van informatie, vooral op internet. Dit 
wordt door hen als zeer vermoeiend ervaren. Zij hebben het gevoel dat ze steeds achter de 
feiten aanlopen, informatie missen en geen overzicht hebben. Ondanks het feit dat 
zorgaanbieders wel pogingen doen om ouders goed te informeren. Ouders hebben sterke 
behoefte aan één punt waar betrouwbare informatie te halen is, niet alleen op internet. 
Een enkeling heeft veel aan de steun en informatie van de oudervereniging Balans. 
“En je weet niet wat de betrouwbare plek is waar die... (…) Je hebt niet het gevoel dat 
daar een punt is waar al die informatie samenkomt.”  
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Dyslexie in het onderwijs 
Dyslexie is vaak een reden dat kinderen doubleren en het krijgt volgens ouders nog niet 
op alle scholen voldoende aandacht. Ouders signaleren problemen in de aansluiting 
tussen de lees- en toetsmethoden op school en de dyslexiebehandeling. Zij vinden dat 
deze methoden meer afgestemd kunnen worden op kinderen met dyslexie.  
“Andere regeltjes. (…) Dus dan moet ik, nadat zij daar helemaal gefrustreerd van wordt, 
toch weer naar de leerkracht: ‘Ja ze krijgt dicteetjes, maar op een hele andere manier 
dan van deze mevrouw [onderwijsassistent]. Ik denk niet dat het verstandig is dat zij met 
haar kaartjes en methodes nog X gaat bijwerken, want dan krijgt ze twee regels/systemen 
door elkaar’.”  
 
Kwaliteit en erkenning van dyslexiezorgaanbieders 
Ouders geven aan dat zij geen zicht hebben op de kwaliteit van zorgaanbieders en welke 
aanbieders nu precies erkend zijn. Ze twijfelen aan de manier waarop de 
kwaliteitstoetsing/-borging plaatsvindt en denken dat er grote verschillen zijn tussen 
aanbieders. Het ontbreekt volgens hen aan betrouwbare informatie, transparantie en een 
totaaloverzicht. Nu bouwen ze vooral op de lijst van gecontracteerde zorgaanbieders van 
de zorgverzekeraars. 
“Ja het protocol is wel heel mooi opgesteld met allemaal deskundigen, maar gewoon… 
het toezicht en hoe dat wordt geïnterpreteerd en toegepast in de praktijk; niemand kan je 
daar iets over vertellen.”  
 
Regie, continuïteit en coördinatie van zorg 
Ouders vragen zich af wie nu eigenlijk de regie heeft in de dyslexiezorg. Ze zeggen 
vooral zelf de regie te voeren, maar voelen zich daar wel alleen in staan. Het ontbreekt 
nogal eens aan afstemming en samenwerking tussen de diverse partijen.  
 “Want het is gewoon zo’n zoektocht, en het kost je zoveel energie als ouder, en niemand 
helpt je gewoon om die regiefunctie...”  
 
Vergoedingsregeling en Protocol Dyslexiezorg 
Ouders prijzen zich gelukkig dat hun kinderen in aanmerking komen voor 
vergoedingsregeling voor dyslexiezorg. Tegelijk frustreert het protocol ze door de eisen 
die aan het voortraject worden gesteld. De verplichte stappen maken dat er veel tijd 
voorbij gaat voordat diagnostiek en behandeling gestart kunnen worden. Ook is er 
frustratie door de ‘standaardisatie’ die met het protocol en de vergoedingsregeling 
gepaard gaat. Dit betreft dan bijvoorbeeld de selectie van enkelvoudige dyslexie en het 
vooropgestelde idee dat een standaard aantal behandelingen afdoende moet zijn. 
“In de tijd moest je al die stappen door. En school moest heel veel kunnen aantonen. En 
dan moest je een school hebben, toevallig, waar er geregistreerd werd en waar ze ook de 
moeite wilden nemen om dat te registreren.”  
 
Overige algemene aspecten 
Overige zaken die ouders terloops naar voren brachten gingen over historische 
ontwikkelingen en de maatschappelijke en familiaire context van dyslexie(zorg), en over 
de relatie tussen ouders en school. 
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Historische en familiaire context 
Als ouders zelf ook dyslectisch zijn, is een vergelijking met vroeger makkelijk gemaakt. 
Naar hun mening is de situatie van dyslectici over het algemeen sterk verbeterd. Toch 
lijken kansen in het onderwijs in sommige opzichten juist ook beperkter te worden, 
bijvoorbeeld door een toenemend gebruik van ‘redactiesommen’ in het rekenonderwijs. 
“… dat het effect van dyslexie nu veel groter is dan 30 jaar geleden. Toen kreeg je een 
kans om gewoon een carrière te bouwen en dingen te doen, meer dan nu. Je wordt nu 
meer beperkt, er is veel meer digitaal. Ik denk dat dyslexie een steeds grotere handicap 
kan zijn om je goed te ontwikkelen.” 
 
Relatie ouders - school 
Ouders hechten veel belang aan een goede relatie met school en realiseren zich dat er bij 
dyslexie veel van de school wordt gevraagd. Hierdoor komt hun relatie met school meer 
onder druk te staan. 
“Je wilt gewoon de relatie met de basisschool (…) Met zo'n team moet je gewoon wel 
acht jaar het zien te rooien. Dus je kan ook niet te veel herrie gaan maken, je moet het 
gewoon wel iedere keer zien te masseren en te plooien dat ze gewoon wat voor je willen 
doen. Want het is inderdaad extra ballast; moeten ze weer een vragenlijst invullen, een 
verslag maken, een gesprek met je aangaan.”  
 
 
b De Behandeling van dyslexie 
In het focusgroepsgesprek en de vragenronde werd het meest gesproken over de 
behandeling van dyslexie. Daarbij ging het vooral over de inhoud en organisatie van de 
behandeling, de effectiviteit van de dyslexiezorg, de persoonlijke ervaringen van ouders en 
kind met de behandelaars/behandeling, de afstemming met school omtrent de behandeling, 
en de locatie, toegankelijkheid/bereikbaarheid en accommodatie van de behandelaar. 
 
Inhoud en organisatie van de behandeling 
De wekelijkse behandeling bij een dyslexie-instituut/behandelaar bestaat veelal uit een 
duidelijk gestructureerd zorgaanbod. Ouders vinden ‘maatwerk’, individuele aandacht, 
deskundige behandelaars/medewerker, een systematische aanpak en kwaliteit van het 
oefenaanbod belangrijk. Voor wat betreft de organisatie van de zorg hechten ouders veel 
belang aan duidelijkheid inzake het behandeltraject en aan continuïteit (qua behandeling 
én behandelaars). Tegelijkertijd stellen ouders flexibiliteit op prijs, bijvoorbeeld als het 
gaat om het maken van afspraken. Verder is er volgens ouders ook enige afwisseling in 
methoden/oefenaanbod nodig om het kind gemotiveerd te houden.  
“Essentieel is dat de dyslexiespecialist maatwerk levert en inlevingsvermogen heeft t.a.v. 
de manier waarop het kind leert.”  
 
Effectiviteit van de behandeling 
Ouders zien duidelijke vooruitgang bij hun kind door de behandeling. Dit meten ze onder 
meer af aan het leesniveau, de spelling, algemene leerprestaties, het leesplezier en het 
zelfvertrouwen van hun kind. Behandelresultaten worden regelmatig geëvalueerd en zijn 
van belang voor beslissingen omtrent de verdere behandeling. 
“De behandeling heeft zichtbaar resultaat.”  
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Persoonlijke ervaringen van kind en ouders 
Persoonlijke ervaringen betreffen vooral de bejegening door behandelaars/medewerkers, 
van zowel kind als ouders, en de belasting die de behandeling met zich meebrengt. Voor 
ouders zijn de graadmeters voor het contact met de behandelaars: vriendelijkheid, geduld, 
begrip, persoonlijke aandacht, luisteren en meedenken. Verder vinden zij het belangrijk 
dat hun kind een ‘klik’ heeft met de behandelaar en met plezier aan de behandeling 
deelneemt. Ouders vinden de behandeling heel intensief en belastend, zowel voor henzelf 
als voor hun kind(eren). Dit wordt bepaald door de reistijd, de frequentie en duur van de 
behandeling en het huiswerk, en de gevraagde inzet van ouders. 
“Begeleiding is vriendelijk, gastvrij naar ouder en kind.”  
“Mijn kinderen zijn al 18 maanden bezig en moeten nog minstens 18 maanden en het 
begint hun nu wel op te breken om 5x per week huiswerk te doen en dan nog op school. 
Overigens gaan ze daardoor wel goed vooruit maar het motiveren wordt steeds 
moeilijker.”  
 
Afstemming met school 
Ouders hebben wisselende ervaringen voor wat betreft de afstemming tussen de 
behandelaar en school. Het gaat dan over communicatie over de methode en de resultaten 
van de behandeling, zodat behandelaar en school op één lijn zitten voor wat betreft de 
aanpak en de vorderingen. Soms verloopt de communicatie structureel, bijvoorbeeld met 
een heen-en-weer schriftje. De afstemming is ook afhankelijk van de inzet van de ouders; 
zij brengen beide partijen met elkaar in contact of bewerkstelligen de afstemming zelf. 
“De afstemming met school is goed. Wanneer het op school niet lekker loopt neemt 
<zorgaanbieder> contact op met de juf en regelt het één en ander.” 
“Slecht contact met school, geen integratie behandeling en schoolmethodes.”  
 
Locatie, toegankelijkheid/bereikbaarheid en accommodatie van de behandelaar 
Geografische toegankelijkheid oftewel de nabijheid van de behandelaar is van belang 
voor ouders. Een behandelaar in de buurt betekent een korte reistijd zodat de behandeling 
niet teveel ten koste gaat van de reguliere schooltijd en andere (buitenschoolse) 
activiteiten van het kind. Tegelijkertijd doet het een minder groot beroep op de 
beschikbaarheid van de ouders. Naast nabijheid zijn ook de beschikbaarheid buiten de 
schooltijden en goede parkeermogelijkheden gewenst. Tenslotte telt ook de 
accommodatie zelf (sfeer, inrichting etc.) mee in hoe de zorg wordt ervaren. 
“Door de reistijd van 30 minuten mist mijn zoon twee uur les op school en dat vind ik te 
veel.”  
 
c Voortraject 
Onderwerpen die te maken hadden met het voortraject, oftewel de periode voor 
diagnostiek en behandeling, zijn (van meest naar minst genoemd): de keuze van de 
diagnosticus/behandelaar, de duur van het voortraject en eventuele wachttijden, de eigen 
rol/regie van ouders in het voortraject, vroegtijdige signalering op school, specifieke 
deskundigheid en kennis op de basisschool en de samenwerking tussen ouders en school. 
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Keuze van behandelaar/diagnosticus 
Hoewel ouders veel belang hechten aan het zelf kunnen kiezen van de zorgaanbieder, zijn 
ze vaak slecht geïnformeerd over het aanbod en voelen ze zich niet altijd vrij in hun 
keuze. Een aanbieder kiezen ze het liefst op kwaliteit, nabijheid (i.v.m. reistijd) en 
continuïteit. Maar een overzicht van het aanbod en vergelijkende informatie over 
kwaliteit ontbreekt. De keuze kan worden beperkt door een selectie van aanbieders door 
de zorgverzekeraar of vanwege een gering aanbod in bepaalde regio’s. Ouders kiezen het 
liefst één aanbieder waarmee ze het hele traject kunnen doorlopen, maar niet alle 
aanbieders bieden zowel diagnostiek als behandeling. Een enkele ouder maakt eerst een 
rondje langs aanbieders om te horen wat hun aanpak is, alvorens een keuze te maken. 
Soms wordt de keuze ingegeven door de school, omdat er vanuit school al contacten zijn 
met een diagnostisch instituut of behandelaar - die dan mogelijk ook al op school komt. 
Bij comorbiditeit (bijv. ADHD, PDD-NOS) lijkt het vinden van een diagnosticus extra 
moeilijk. 
“Wij als ouders zoeken op internet. (...) Dan heb je regionaal nog verschillende… (…) 
Maar er is niets waar je aan kan refereren.” “Want iedereen vindt zichzelf natuurlijk 
goed.”  
“Als je niet een behandelaar kiest waarmee zij een contract hebben, krijg je niet volledig 
vergoed. Machtsmisbruik. Dit staat haaks op het belang van het kind om ergens dicht in 
de buurt behandeld te kunnen worden.”  
 
Duur voortraject en wachttijden voor diagnostiek en behandeling 
Ouders klagen over de lange aanloop naar diagnostiek en behandeling, mede vanwege de 
vele stappen die in het voortraject genomen moeten worden. Maar ook door een gebrek 
aan vroegtijdige onderkenning van dyslexie op school en problemen bij het vinden van 
zorgaanbieders. In het geval van comorbiditeit is de aanloop naar dyslexiezorg extra lang 
en ingewikkeld. Een langdurige aanloop naar dyslexiezorg gaat mogelijk ten koste van 
het welbevinden van het kind. De wachttijden variëren en soms blijkt de wachtlijst 
minder lang dan gedacht. 
 
Eigen rol/regie ouders 
Ouders gaven aan dat ze in de beginfase veelal zelf het initiatief namen en ‘aan het roer’ 
stonden om de zorg voor elkaar te krijgen, vaak met enig ongeduld en frustratie. En als ze 
destijds niet zelf de regie namen, vonden ze achteraf dat ze dat toch hadden moeten doen. 
“Mijn ervaring dat je als ouders sterk de regie moet nemen om diagnose, behandeling en 
aanpassingen op school voor elkaar te krijgen.”  
 
Vroegtijdige signalering 
Ouders willen dat dyslexie zo vroeg mogelijk op de basisschool wordt gesignaleerd, 
uiterlijk in groep 3, zodat ook tijdig stappen kunnen worden gezet richting diagnostiek. 
“Als je het weet en in groep 3 al met problemen komt, dat dan al zorg in gang gezet kan 
worden en dat je niet moet wachten totdat...”  
 
Deskundigheid en kennis basisschool(leerkrachten) 
De kennis en kunde op de basisschool inzake dyslexie schiet nog wel eens tekort, hoewel 
dat wel steeds beter lijkt te worden. Enerzijds gaat het dan om kennis over dyslexie en de 
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nodige begeleiding, anderzijds over het protocol en de vergoedingsregeling.  
“Voor de verzekering moet je eerst een heel traject door, waar de scholen - in ieder geval 
in onze groep ‘beginners’ - nog niet genoeg over geïnformeerd waren wat de stappen in 
dat traject waren.” 
 
Samenwerking ouders – school 
In het voortraject is een goede relatie tussen ouders en school van groot belang.  
“Dus je kan ook niet te veel herrie gaan maken, je moet het gewoon wel iedere keer zien 
te masseren en te plooien dat ze gewoon wat voor je willen doen.” 

 
d Kosten en vergoeding van dyslexiezorg 
Het regelen van de vergoeding vinden ouders vaak lastig en de informatie hierover schiet 
nogal eens tekort. Hoewel de kosten hoog zijn, willen ouders soms wel zelf de zorg 
betalen om wachtlijsten te omzeilen, maar dat kan dan niet. Om voor vergoeding door 
zorgverzekeraars in aanmerking te komen moet aan veel voorwaarden worden voldaan. 
Zorgverzekeraars zijn hiervoor het aanspreekpunt en moeten vaak eerst toestemming 
geven voor de behandeling, maar hun informatievoorziening en toegankelijkheid is niet 
optimaal. Ouders vinden het vaak onduidelijk wanneer de zorg vergoed wordt, wat 
precies de kosten zijn (transparantie facturen/declaraties), hoeveel behandelingen vergoed 
worden en wat eventuele alternatieven voor vergoedingen zijn (bijv. in het geval van 
comorbiditeit). 
“…vergoeding (…) is voor mij een héél teer punt. Wij mochten niet ons kind eerder in 
een traject zetten als we het zelf zouden betalen. (…) Ook wij hebben gewoon inderdaad 
een jaar lang privé de remedial teacher betaald. Want je wilt je kind gewoon niet zo ver 
laten komen dat het gewoon heel ongelukkig is; dan heb je nog meer zorg aan je hoofd.”  
 
e Diagnostiek van dyslexie 
Zaken die ouders noemden in verband met de diagnostiek hadden te maken met eventuele 
comorbiditeit, eenduidigheid van testmethoden, het niet onnodig herhalen van 
diagnostisch onderzoek en de rapportage en indicatie. 
 
Comorbiditeit 
Omdat de aan-/afwezigheid van comorbiditeit bepalend is voor of een kind in aanmerking 
komt voor de vergoedingsregeling, gaat bij de diagnostiek veel aandacht uit naar het 
vaststellen van bijkomende leer-/gedragsstoornissen. Ouders vinden dit soms wat 
overdreven of ongepast. 
“Precies, of dat het in ieder geval uit een ander potje.. Dus je was je tijdens dat hele 
testtraject ontzettend bewust dat het over potjes ging, en niet over je kind. En dat je echt 
dacht van: ‘oh, als ik daar eens bij zou zitten, of als ze wel eens een keer haar 
concentratie kwijt raakt, dan is het misschien in hun ogen een kind met een 
concentratiestoornis’. Terwijl dat naar mijn idee niet aan de hand is. Maar je voelt heel 
erg dat je in die split zit tussen twee...”  
 
Herhaling van diagnostiek 
Ouders zijn verbijsterd als blijkt dat een behandelaar het diagnostisch onderzoek van een 
ander instituut nog eens over wil doen. Kennelijk worden er verschillende diagnostische 
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methodes toegepast. Ook bij comorbiditeit - als het kind tussentijds is gestart met 
medicijnen en de bijkomende aandoening onder controle is - wordt diagnostisch 
onderzoek vaak na enige tijd herhaald. Dit leidt niet alleen tot onbegrip bij ouders, maar 
ook voor vertraging in het behandeltraject.  
“<Zorgaanbieder> wilde mijn zoon niet in behandeling nemen op basis van onderzoek 
van een ander - dan deden ze het hele onderzoek opnieuw, zonder het onderzoek 
ingekeken te hebben.”  
 
Rapportage en indicatie 
Uit de reacties van ouders blijkt dat er verschillen zijn in de manier waarop over de 
diagnostiek en tussentijdse metingen wordt gerapporteerd. Dit betreft zowel de manier 
waarop (mondeling en/of schriftelijk) als de vraag of terugkoppeling wel/niet in 
aanwezigheid van het kind plaatsvindt. Sommige ouders voelden zich na een indicatie 
‘met lege handen staan’; wisten dan niet ‘hoe verder’ met de behandeling van dyslexie. 
“Toen moesten wij met z'n tweeën komen, zonder haar, om de resultaten van de test.. (…) 
die hebben we besproken zonder haar erbij.”  
“Aan het eind van de test krijg je weer een evaluatie en daar zit het kind ook bij.”  
 
Overige aspecten van de diagnostiek 
De bejegening door behandelaars/medewerkers (van ouders èn kind), deskundigheid en 
de manier waarop de uitslag wordt meegedeeld zijn voor ouders ook belangrijke aspecten 
van de diagnostiek. Verder blijken de manier waarop de intake plaatsvindt en de 
uitgebreidheid van de diagnostiek te verschillen tussen aanbieders.  
“Gedegen en zorgvuldig onderzoek en diagnostiek bij <praktijk>.” 
“In de contacten was alles vanuit <praktijk 1> en <praktijk 2> vrij arrogant.”  
 
f Hulpmiddelen 
Ondanks de diverse hulpmiddelen of ICT-toepassingen die er voor dyslexie zijn (zoals 
Sprinto, Kurzweil, Daisy-speler, Plextalk), schiet de informatievoorziening hierover 
tekort. Ouders vinden dat hulpmiddelen meer en eerder in beeld mogen komen. Er is 
onduidelijkheid over welke hulpmiddelen er nu precies zijn, hoe ze het beste kunnen 
worden ingezet en hoe het zit met de vergoeding van hulpmiddelen. Ook scholen lijken 
over het algemeen slecht geïnformeerd over hulpmiddelen bij dyslexie, en het gebruik 
ervan is nog geen gemeengoed en nauwelijks in het onderwijs geïntegreerd. 
“Op een gegeven moment denk ik van ‘welke hulpmiddelen zijn voor onze..?’ Gaat 
<zorgaanbieder> ons daarbij helpen?” 
 
 

2.3 Deskresearch 
 
Naast het kwalitatieve onderzoek is deskresearch uitgevoerd om relevante documentatie 
en literatuur te vinden en raadplegen op relevante kwaliteitsaspecten. De volgende 
bronnen vormden met de uitkomsten van het focusgroepsgesprek en de vragenronde en 
de inbreng van de werkgroep het uitgangspunt voor de conceptvragenlijsten Diagnostiek 
en Behandeling: 
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1 Bestaande protocollen, richtlijnen, vragenlijsten en kwaliteitscriteria 
RID: Vragenlijst Ervaringen met het Regionaal Instituut Dyslexie (RID) 
KD: Visitatieformulier en klanttevredenheidsvragenlijst 
Woortblind: Kwaliteitscriteria dyslexiezorg vanuit het perspectief van de ouders 
Kwaliteitsinstituut: CQI vragenlijsten voor diverse doelgroepen en bijbehorende 
handboeken 

 
2 Literatuur en brochures 

Nieuwsbrieven, websites KD en NRD, Masterplan Dyslexie, opiniestukken/columns 
Dyslexie, School & Gezondheidszorg; een draaiboek voor scholen Dyslexie,  
School & Gezondheidszorg; tips voor ouders 

 
 

2.4 Opstellen vragenlijsten  
 
Op basis van het focusgroepsgesprek en de vragenronde, deskresearch en inbreng van de 
werkgroep zijn volgens de richtlijnen van de CQI twee vragenlijsten ontwikkeld 
(Diagnostiek en Behandeling). De conceptversies van de vragenlijsten zijn vervolgens 
door middel van cognitieve interviews en een vragenronde uitgetest onder de doelgroep. 
Daarnaast zijn de vragenlijsten naar het voormalige CKZ gestuurd ter beoordeling. 

 
 

2.4.1 Pilottest van de vragenlijsten 
 
De conceptversies van de vragenlijsten Diagnostiek en Behandeling zijn in de periode 
maart-april 2012 door middel van cognitieve interviews en een vragenronde uitgetest 
onder in totaal 17 ouders van kinderen met dyslexie. Daarnaast hebben drie referenten 
van het voormalige CKZ de twee vragenlijsten beoordeeld.  
 
Cognitieve interviews  
Het doel van de cognitieve interviews was om de vragenlijsten te testen op 
begrijpelijkheid en na te gaan of er problemen zijn bij het invullen. Vooraf aan het 
interview werden ouders geïnstrueerd om de vragen voor te lezen en ‘hardop te denken’ 
bij het beantwoorden van de vragen, zodat voor de interviewer hoorbaar werd waar de 
moeilijkheden zaten. Daarnaast werd ze gevraagd om aan te geven wanneer ze een vraag 
moeilijk, onduidelijk of irrelevant vonden. 
Hieronder volgt een overzicht van de ondernomen activiteiten voor de werving en selectie 
van deelnemers. 
 
Diagnostieklijst 
Voor het uittesten van de diagnostieklijst zijn door een zorgverlener van het IWAL 
(locaties Zaandam en Amsterdam) tientallen ouders gemaild met de vraag of ze bereid 
waren deel te nemen aan een interview. Tien mensen gaven aan mee te willen doen. De 
contactgegevens van deze mensen werden doorgegeven aan een onderzoeker van het 
NIVEL. De onderzoeker nam telefonisch of per e-mail contact op voor het maken van een 
afspraak. Met vijf mensen lukte het om binnen het beschikbare tijdsbestek telefonisch of 
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per e-mail een afspraak te maken en het interview thuis of op een andere plaats te laten 
plaatsvinden.  
 
Behandelingslijst 
De deelnemers voor het uittesten van de behandelingslijst werden geworven via de 
zorgaanbieders RID (locatie Arnhem) en IWAL (locaties Zaandam en Amsterdam). 
Omdat ouders doorgaans in wachtruimte wachten als hun kind in behandeling is, was het 
voor het uittesten van de behandelingslijst mogelijk om bij zowel het RID als het IWAL 
een dag in te plannen om te interviewen. Ouders werden een week van te voren per e-mail 
benaderd met de vraag of ze mee zouden willen werken aan interview. In totaal zijn met 
negen ouders cognitieve interviews gehouden, waarvan vier bij het RID en vijf bij het 
IWAL.  
 
Vragenronde 
Naast de cognitieve interviews zijn de diagnostiek- en behandelingsvragenlijst ook per 
post opgestuurd naar de 21 ouders die eerder waren benaderd voor deelname aan het 
focusgroepsgesprek. De reden daarvoor was dat er in de behandelingslijst ook enkele 
vragen aan het kind zelf worden gesteld en deze niet konden worden uitgetest tijdens de 
cognitieve interviews (het kind was in behandeling op het moment van het interview). 
Aan hen werd gevraagd of ze bereid waren om de eerste versies van de twee vragenlijsten 
te beoordelen en daarbij te letten op de volgende punten:  

 - hoe lang het duurde om de vragenlijst in te vullen; 
 - duidelijkheid en begrijpelijkheid van de vragen; 
 - eventuele onduidelijke woorden in de vragenlijst; 
 - ontbreken van aspecten die voor hen belangrijk zijn. 

Ouders en kinderen werd gevraagd om alle andere op- en/of aanmerkingen op de 
vragenlijsten te noteren. In totaal hebben drie ouders en kinderen de beide vragenlijsten 
beoordeeld.  
 
Referenten voormalige CKZ 
Drie referenten van het voormalige CKZ hebben de vragenlijsten Diagnostiek en 
Behandeling beoordeeld. Zij controleerden of de vragen duidelijk waren en of ze 
voldeden aan de eisen die aan CQI-vragen worden gesteld. 
 
Resultaten pilottest 
De resultaten van de cognitieve interviews en vragenronde laten zien dat het invullen van 
de vragenlijsten gemiddeld 15 minuten kostte. Vrijwel alle ouders gaven aan de lengte 
van de vragenlijsten precies goed te vinden. Verder waren er over het algemeen weinig 
inhoudelijke aanvullingen op de vragenlijsten. De meeste onduidelijkheden in de 
vragenlijsten gingen over formuleringen, volgordes, woordkeuze en het ontbreken van 
antwoordcategorieën. Dit gold eveneens voor de feedback van de drie referenten van het 
voormalige CKZ. De belangrijkste suggesties voor het verbeteren van de vragenlijsten zat 
hem daarom in het aanpassen van antwoordcategorieën, formuleringen en de volgorde 
van vragen. Ook kon volgens ouders een aantal vragen worden verwijderd. Hieronder 
staat per vragenlijst een beknopt overzicht van de keuzes die zijn gemaakt met betrekking 
tot het wijzigen van de vragenlijsten.  
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Diagnostieklijst 
Algemeen 
Versie 0.1 van de diagnostieklijst bestaat uit 59 vragen, waarvan 17 achtergrondvragen 
over de respondent en het kind waar het om gaat. 
De meeste veranderingen in de diagnostieklijst versie 1.0 bestaan, zoals hierboven 
beschreven, uit wijzigingen in formuleringen, antwoordcategorieën en volgorde van 
vragen. Daarnaast is een vraag verwijderd: 
 
Verwijderde vraag 
Vraag 33: Kreeg u voldoende informatie over welke zorgaanbieders uw kind kunnen 
behandelen? 
Reden van verwijderen: Ouders vonden dit (hier) een rare vraag. Je kunt van een diagnosticus 
niet verwachten dat hij onafhankelijk advies geeft over andere zorgaanbieders. Verder gaven 
mensen aan dat het kiezen van een zorgaanbieder voor dyslexiediagnostiek meteen een keuze 
is voor een zorgaanbieder voor dyslexiebehandeling; je wilt immers dat een behandelaar zo 
goed mogelijk op de hoogte is van wat er tijdens de diagnostiek heeft plaatsgevonden. 
 
Behandelingslijst 
Algemeen 
Versie 0.1 van de behandelingslijst bestaat uit 88 vragen, waarvan 18 achtergrondvragen 
over de respondent en het kind, aangevuld met 10 vragen aan het kind zelf. 
Voor de behandelingslijst versie 1.0 geldt dat meerdere vragen verwijderd zijn omdat 
ouders deze niet goed konden beantwoorden. Hieronder staat een overzicht van de 
verwijderde vragen en de redenen daarvan (tabel 2.1). 
 
 
Tabel 2.1 Verwijderde vragen 

vraag reden van verwijderen 

27 Werd bij de behandeling een computer-
ondersteund oefenprogramma gebruikt? 

 
28 Had het computerprogramma audiofeedback 

(sprekende computer) 

De meeste ouders gingen er vanuit dat er een computer 
werd gebruikt, omdat deze in de behandelruimte 
aanwezig was. Ze wisten het niet zeker. Het merendeel 
wist niet of de computer een steminstructie had. Beide 
vragen leverden daarom geen valide antwoorden op. 

41 Wanneer kreeg u (tussentijds) informatie over 
de resultaten van de behandeling? 

Ouders weten wel dat er vorderingsoverzichten worden 
verstuurd, maar niet wanneer en hoe vaak.  

58 Hoeveel behandelingen worden door uw 
zorgverzekeraar vergoed? 

Er zijn duidelijke afspraken over de vergoeding van 
dyslexie; vraag voegt weinig toe. 

60 Kreeg u voldoende informatie van uw 
zorgverzekeraar over dyslexie-zorgaanbieders? 

Niet voor iedereen van toepassing; alleen relevant bij 
een restitutiepolis en we weten niet voor wie dat geldt. 
Het is daarom een lastig te interpreteren vraag. 

64 Had u in de afgelopen 12 maanden extra kosten  
in verband met dyslexie (bv. voor bijles, remedial 
teaching, reis-/parkeerkosten, hulpmiddelen)? 

Ouders vonden het geen issue; ze hadden ook geen idee 
hoeveel euro ze per jaar daaraan kwijt waren. 

Vraag over pesten Naar aanleiding van input van de werkgroep was een 
vraag over pesten toegevoegd aan de vragenlijst. Ouders 
begrepen echter niet waarom deze vraag in de 
vragenlijst stond. Er is daarom voor gekozen deze vraag 
weer te verwijderen.  
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2.4.2 Aanpassingen diagnostiek- en behandelingsvragenlijst 
 
Na het verwerken van de opmerkingen van de groepen zijn de aangepaste vragenlijsten 
per e-mail voorgelegd aan de begeleidende werkgroep die nog eventuele op- en 
aanmerkingen kon doorgeven. Op basis van het laatste commentaar van de werkgroep 
zijn nog enkele kleine wijzingen doorgevoerd, waarna de vragenlijsten versie 1.0 zijn 
gebruikt voor de psychometrische testfase (zie hoofdstuk 3 en 4).  
 
De vragenlijsten 
Hieronder volgt per vragenlijst (Diagnostiek en Behandeling) een overzicht van de 
modules en de bijbehorende vragen. 
 
Diagnostiek (versie 1.0 ) 
De diagnostiekvragenlijst die in de psychometrische testfase is gebruikt bestaat uit 62 
vragen. De ervaringen met verschillende zorgaspecten zijn verdeeld over de volgende 11 
modules uitgevraagd: 
- Introductie (1 vraag) 
- Keuze van zorgaanbieder (4 vragen). 
- Aanmelding voor diagnostisch onderzoek (6 vragen) 
-  Het eerste gesprek (6 vragen) 
- Diagnostisch onderzoek (5 vragen) 
- Locatie en accommodatie (4 vragen) 
- Informatie en advies (11 vragen) 
-  Beoordeling diagnostiek (4 vragen) 
- Over uzelf (8 vragen) 
- Over uw kind (6 vragen) 
- Over de vragenlijst (7 vragen) 
 
Behandeling (versie 1.0 ) 
De behandelingsvragenlijst die in de psychometrische testfase is gebruikt bestaat uit 100 
vragen. De ervaringen met verschillende zorgaspecten zijn verdeeld over de volgende 21 
modules uitgevraagd: 
- Introductie (1 vraag) 
- Keuze van zorgaanbieder (5 vragen) 
- Wachtlijst voor behandeling (3 vragen) 
- Locatie en accommodatie (5 vragen) 
- Informatie over de behandeling (5 vragen) 
- De behandeling (13 vragen) 
- De behandelaar (6 vragen) 
- Evaluatie en overleg (4 vragen) 
- Samenwerking met school (6 vragen) 
- Nazorg (4 vragen) 
- Hulpmiddelen (5 vragen) 
- Kosten en vergoedingen (4 vragen) 
- Beoordeling behandeling (4 vragen) 
- Resultaat van de behandeling (2 vragen) 
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- Over uzelf (8 vragen) 
- Over uw kind (8 vragen) 
- Over de vragenlijst (7 vragen) 
- Vragen aan uw kind (10 vragen) 
 
In de modules van beide vragenlijsten komen verschillende soorten vragen voor: 
- Screenervragen: deze vragen moeten door iedereen worden ingevuld en dienen om te 

bepalen of vervolgvragen op een persoon van toepassing zijn. 
- Vragen die nagaan met welke frequentie aan kwaliteitseisen is voldaan. De antwoord-

categorieën zijn ‘nooit’, ‘soms’, ‘meestal’ en ‘altijd’. 
- Vragen die nagaan of mensen problemen hebben ervaren met een bepaald aspect van 

de zorg. De antwoordcategorieën variëren van ‘groot probleem’, ‘klein probleem’ tot 
‘geen probleem’. 

- Vragen die nagaan of iets al dan niet gebeurd is met ‘ja’ en ‘nee’ als antwoord-
categorieën.  

- Vragen naar een algemene waardering, met antwoordcategorieën variërend van 0 
‘slechtst mogelijke zorg(verlener)’ tot 10 ‘best mogelijke zorg(verlener)’. 

 
Belangvragenlijsten 
Voor zowel de diagnostiek- als behandelingsvragenlijst is op basis van de ervaringen-
vragenlijsten een belangenvragenlijst opgesteld. In deze vragenlijsten zijn alle vragen 
over specifieke ervaringen omgevormd tot vragen hoe belangrijk deze aspecten zijn voor 
de cliënten. De bijbehorende antwoordcategorieën zijn: ‘niet belangrijk’, ‘een beetje 
belangrijk’, ‘belangrijk’, ‘heel erg belangrijk’ en ‘niet van toepassing’. 
 
De belangenvragenlijst Diagnostiek bestaat uit 28 vragen en is als volgt opgebouwd:  
- Kiezen van zorgaanbieder (1) 
- Aanmelding voor diagnostisch onderzoek (2) 
- Wachtlijst (2) 
- Het eerste gesprek (6) 
- Diagnostisch onderzoek (5) 
- Locatie en accommodatie (3) 
- Informatie en advies (9) 
 
De belangenvragenlijst Behandeling bestaat in totaal uit 66 vragen en is als volgt 
opgebouwd: 
- Kiezen van zorgaanbieder (1) 
- Wachtlijst (2) 
- Locatie en accommodatie (4) 
- Informatie over behandeling (5) 
- De behandeling (7) 
- De behandelaar (6) 
- Evaluatie en overleg (4) 
- Samenwerking met school (6) 
- Nazorg (3) 
- Hulpmiddelen (2) 
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- Kosten en vergoedingen (4) 
- Resultaat van de behandeling (7) 
- Vragen aan uw kind (7) 
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3 Methode dataverzameling  
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de methode van dataverzameling besproken voor de 
psychometrische testfase en de test op het discriminerend vermogen van de twee 
vragenlijsten. 
 
 

3.1 Selectie potentiële zorgaanbieders 
 
De werving van deelnemers verliep via de twee branch-/koepelorganisaties het Nationaal 
Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). Aan het 
begin van het onderzoek (2011) waren 14 praktijken/instituten aangesloten bij het NRD 
en 71 zorgaanbieders bij het KD.  
Om deel te kunnen nemen aan het onderzoek is van tevoren bepaald dat aan het einde van 
de dataverzameling minimaal 20 ingevulde vragenlijsten nodig zijn voor zowel 
diagnostiek als behandeling. Uitgaande van een respons van 50% dienden zorgaanbieders 
over een periode van anderhalf jaar (duur dataverzameling) minimaal 40 diagnostiek- en 
behandelingscliënten in zorg te hebben die zouden kunnen worden benaderd voor 
deelname aan het onderzoek.  
Aan het begin van het onderzoek is bij zowel het NRD als KD en de daarbij aangesloten 
praktijken/instituten een overzicht opgevraagd van het aantal cliënten in zorg (diagnostiek 
en behandeling afzonderlijk). De verschillen in aantallen tussen zorgaanbieders waren 
groot. Bij de twintig grootste KD-praktijken varieerden het aantal cliënten dat in 2011 op 
dyslexie was onderzocht tussen de 30 en 873 en het aantal kinderen bij wie in 2011 de 
dyslexiebehandeling was afgesloten tussen de 20 en 246. Het aantal cliënten dat op het 
moment van aanvraag in behandeling was zat tussen de 9 en 622. Voor het NRD was 
voor 5 van de 14 praktijken bekend hoeveel cliënten er in zorg waren en ook deze 
aantallen liepen sterk uiteen, van 5 tot 340 afgesloten behandelingen in 2011 en 26 tot 
1676 cliënten in behandeling op het moment van het opvragen van deze gegevens. Voor 
diagnostiek gold dat de verschillende praktijken tussen de 15 en 1520 cliënten op 
dyslexie hadden onderzocht. 
Besloten is om alle 14 bij het NRD aangesloten praktijken te benaderen voor deelname en 
voor het KD alleen de 20 grootste zorgaanbieders. 
 
 

3.2 Werving zorgaanbieders 
 
De 34 zorgaanbieders (KD en NRD tezamen) werden vanuit het bestuur van beide 
organisaties in maart 2012 per e-mail benaderd met informatie over het project, de twee 
vragenlijsten en een verzoek om deel te nemen. Daarnaast is er in april 2012 bij een KD-
achterbanbijeenkomst een presentatie over het project gehouden door een onderzoeker 
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van het NIVEL om (de 20 grootste) KD-praktijken te enthousiasmeren om deel te nemen 
aan het onderzoek. Van de 34 zorgaanbieders waren er 18 bereid om deel te nemen, 
waarvan 8 van het NRD en 10 van het KD. Redenen voor zorgaanbieders om niet deel te 
nemen aan onderzoek waren dat het te veel tijd en geld kost en dat ze al meedoen aan 
andere/eigen (tevredenheids)onderzoeken.  
De dataverzameling liep van juni 2012 t/m januari 2014. Gedurende de looptijd van de 
dataverzameling zijn nog verschillende andere momenten geweest waarop zorgaanbieders 
zijn benaderd met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek (zie tabel 3.1).  
 
 
Tabel 3.1 Werving zorgaanbieders 
 

 
 

3.3 Procedure dataverzameling 
 
De dataverzameling van de CQ-index Dyslexie liep van juni 2012 t/m januari 2014. 
Gedurende deze periode benaderden zorgaanbieders zes keer álle ouders die voldeden aan 
de inclusiecriteria voor de diagnostiek- of behandelingslijst. Vervolgens leverden ze zes 
maal de contact- en achtergrondgegevens van cliënten aan, in aparte beveiligde 
bestanden, aan het NIVEL (zie tabel 3.2). Voor de laatste aanleverdatum verviel de eis 
dat de behandeling afgerond moest zijn (omwille van de benodigde aantallen) en zijn ook 
alle ouders benaderd wiens kind tenminste zes maanden in behandeling was. 
De data van de eerste twee periodes zijn gebruikt voor de psychometrische toetsing van 
de vragenlijsten. Voor het testen van het discriminerend vermogen van de vragenlijsten 
zijn alle verzamelde data gebruikt. 
 
 
Tabel 3.2 Aanleverdata en perioden van diagnostiek of behandeling 
 
nr. aanleveren aanleverdatum Diagnostiek/Behandeling afgerond in 

1 1 juni 2012 maart – april – mei 2012 
2 31 augustus 2012 juni – juli – augustus 2012 
3 30 november 2012 september – oktober – november 2012 
4 1 maart 2013 december 2012 – januari – februari 2013 
5 31 mei 2013 maart – april – mei 2013 
6 15 november 2013 juni – november 2013 

NRD KD 

Mailing vanuit NRD in maart 2012 naar alle 
zorgaanbieders 

Mailing vanuit KD in maart 2012 naar alle 
zorgaanbieders 

Presentatie bijeenkomst IWAL (juni 2012) voor 
werving zorgaanbieders 

Presentatie bijeenkomst KD (april 2012) voor werving 
zorgaanbieders 

Mailing vanuit NRD in december 2012, na 
psychometrische test, naar zorgaanbieders voor 
aanvullende werving 

Mailing vanuit KD naar zorgaanbieders voor 
aanvullende werving 

Benadering zorgaanbieders in oktober 2013 door 
NIVEL voor zesde (en laatste) aanleverdatum 

Benadering zorgaanbieders in oktober 2013 door 
NIVEL voor zesde (en laatste) aanleverdatum 
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Het NIVEL verstuurde vervolgens gerichte uitnodigingen voor deelname aan het 
onderzoek. Bij voorkeur werden de uitnodigingen via e-mail opgestuurd, maar wanneer 
het e-mailadres niet bekend was werden ouders per brief benaderd. De verzending van 
uitnodigingen door het NIVEL vond periodiek (driemaandelijks) plaats, evenals de 
daaraan gekoppelde herinneringen aan ouders. Bij online vragenlijsten werd na 1 week en 
na 2 weken een herinnering gestuurd, bij schriftelijke vragenlijsten na 2 en 4 weken. 
  



32 CQ-index Dyslexie, NIVEL 2014  
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4 Psychometrische testfase 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het psychometrisch onderzoek beschreven. In 
paragraaf 4.1 beschrijven we het verloop van de werving en dataverzameling en in 
paragraaf 4.2 en 4.3 de respons en opschoning van het databestand voor de diagnostiek- 
en behandelingslijst afzonderlijk. In paragraaf 4.4 beschrijven we de 
achtergrondkenmerken van de respondenten. Vervolgens worden de resultaten van de 
psychometrische analyses beschreven in paragraaf 4.5. In paragraaf 4.6 wordt een kort 
overzicht gegeven van de meningen van de respondenten naar aanleiding van het invullen 
van de vragenlijsten en in paragraaf 4.7 wordt de aanpassing van de vragenlijsten 
besproken. 
 
 

4.1 Verloop werving zorgaanbieders en dataverzameling  
 
Na de ontwikkeling van de pilotvragenlijsten Diagnostiek en Behandeling van de CQ-
index Dyslexie zijn 34 zorgaanbieders die zijn aangesloten bij het NRD of KD benaderd 
voor deelname aan het onderzoek (14 via NRD en 20 via KD). De psychometrische 
analyses zijn gedaan op basis van de gegevens die in eerste twee (van de zes) metingen, 
in 2012, zijn verzameld. In totaal namen 18 zorgaanbieders deel aan de eerste twee 
metingen, waarvan acht via het NRD en tien via het KD zijn benaderd. Nadat het NIVEL 
de contactgegevens van ouders had ontvangen, zijn in de periode van juni tot en met 
oktober 2012 in totaal 2.035 ouders uitgenodigd (via e-mail of per post) om de 
diagnostiek- of behandelingslijst in te vullen, waarvan 1244 voor diagnostiek en 791 voor 
behandeling. 
Als voorbereiding op de psychometrische analyses werden de bestanden opgeschoond 
volgens de in het Handboek CQI Ontwikkeling (CKZ, 2011) beschreven richtlijnen. 
Hieronder volgt per vragenlijst (Diagnostiek en Behandeling) een beschrijving van de 
respons en verschillende opschoningsstappen. 
 
 

4.2 Diagnostiek  
 

4.2.1 Ervaringenvragenlijst 
 
De diagnostieklijst van de CQ-index Dyslexie werd in de periode juni t/m oktober 
verstuurd naar in totaal 1.244 ouders. In figuur 4.1 staat de respons schematisch 
weergegeven. 
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Figuur 4.1  Respons CQ-index Dyslexie Diagnostiek (juni-oktober 2012) 
 

Totaal 
verstuurd1 

 1244    
      
      

  4  Onbestelbaar retour  
      
      

  20 
 Behoort toch niet tot de doelgroep 

(geen diagnostiek in de afgelopen 6 
maanden)  

      
Netto verstuurd2 

(98%) 
 1220    

      

  391  Geen reactie 
 

      

  40 
 

Wil niet meedoen  
      
  35  Minder dan 5 vragen ingevuld    
      

Bruto respons3 
(62%) 

 754    
      

  9 
 Onvoldoende vragen beantwoord 

(<50% van kernvragen)  

      
     

Netto respons4 
(61%) 

 745    
 
 
Van de 1.244 mensen die werden benaderd (86,2% via e-mail en 13,8% schriftelijk) 
bleken 20 mensen niet tot de doelgroep te behoren omdat hun kind langer dan zes 
maanden geleden op dyslexie was onderzocht. Vier verstuurde vragenlijsten kwamen 
onbestelbaar retour. Het netto aantal verstuurde vragenlijsten komt hiermee op 1.220. 391 
                                                      
1  Totaal verstuurd = alle mensen aan wie de vragenlijst is verstuurd.  
2  Netto verstuurd = alle mensen aan wie de vragenlijst is verstuurd, min de mensen die niet tot de 

doelgroep behoorden of waarbij onbekend was of ze tot de doelgroep behoorden. 
3  Bruto respons = de mensen onder netto verstuurd, min de mensen die een blanco vragenlijst. 

terugstuurden, zich afmeldden voor het onderzoek of van wie geen vragenlijst of reactie is teruggekomen 
4  Netto respons = de mensen onder bruto respons, min de mensen die in de opschoningsprocedure afvielen, 

omdat zij minder dan 50% van de vragen beantwoordden. 
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ouders hebben niet gereageerd op de uitnodiging. Verder gaven 40 mensen aan dat ze niet 
mee wilden werken aan het onderzoek en vulden 35 mensen minder dan vijf vragen in. 
Zodoende was het aantal geldige vragenlijsten 745 en bedraagt de bruto respons 62% 
(754/1220 *100%). 
Bij de opschoning zijn nog negen lijsten verwijderd omdat ouders minder dan de helft 
van de sleutelvragen hadden ingevuld. Daarmee komt de netto respons op 61% (745/1220 
*100%). 
 
Belangvragenlijst 
Van de 574 ouders die de uitnodiging ontvingen om de belangvragenlijst in te vullen, 
hebben 391 de link naar de vragenlijst geopend. 183 ouders hebben niet gereageerd en 23 
mensen gaven aan dat ze de vragenlijst niet wilden invullen. In totaal hebben 368 mensen 
de vragenlijst ingevuld, waarmee de geschatte netto respons op de belangvragenlijsten 
uitkwam op 64% (368/574*100%).  
 
 

4.3 Behandeling  
 

4.3.1 Ervaringenvragenlijst 
 
De vragenlijst Behandeling van de CQ-index Dyslexie werd verstuurd naar in totaal 791 
ouders. In figuur 4.2 staat de respons schematisch weergegeven. 
 
Van de 791 mensen die werden benaderd (80% via e-mail en 20% schriftelijk) bleken 
vier mensen niet tot de doelgroep te behoren omdat hun kind langer dan 1 jaar geleden in 
behandeling was voor dyslexie. Twee verstuurde vragenlijsten kwamen onbestelbaar 
retour. Het netto aantal verstuurde vragenlijsten komt hiermee op 785. Dit aantal is een 
schatting, aangezien niet bekend is hoeveel van de mensen die niet gereageerd hebben 
echt tot de doelgroep behoorden. Zodoende zal het aantal netto verstuurde lijsten naar de 
doelgroep in werkelijkheid iets lager zijn en zal de respons feitelijk iets hoger zijn. 
321 ouders hebben niet gereageerd op de uitnodiging. Verder gaven 16 mensen aan dat ze 
niet mee wilden werken aan het onderzoek en vulden 20 mensen minder dan vijf vragen 
in. Zodoende was het aantal geldige vragenlijsten 428 en bedraagt de bruto respons 52% 
(428/785 *100%). 
 
Bij de opschoning zijn in totaal 13 lijsten verwijderd omdat ouders minder dan de helft 
van de kernvragen hadden ingevuld. Daarmee komt de geschatte netto respons op 53% 
(415/785 *100%). 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 CQ-index Dyslexie, NIVEL 2014  

Figuur 4.2  Respons CQ-index Dyslexie Behandeling (juni-oktober 2012) 
 

Totaal 
verstuurd5 

 791    
      
      

  2  Onbestelbaar retour  
      
      

  4  Behoort toch niet tot de doelgroep 
(behandeling >1 jaar geleden)  

      
Netto verstuurd6 

(99%) 
 785    

      

  321  Geen reactie 
 

      

  16 
 

Wil niet meedoen  
      
  20  Minder dan 5 vragen ingevuld    
      

Bruto respons 7 
(55%) 

 428    
      

  13 
 

Onvoldoende vragen 
beantwoord(<50% van kernvragen)  

      
     

Netto respons 8 
(53%) 

 415    
 
 
Belangvragenlijst 
Van de 304 ouders die de uitnodiging ontvingen om de belangvragenlijst in te vullen 
hebben 170 de link naar de belangvragenlijst geopend. 134 ouders hebben niet gereageerd 
en tien mensen gaven aan dat ze de vragenlijst niet in wilden vullen. In totaal hebben 160 
mensen de vragenlijst ingevuld. De geschatte netto respons bij de belangvragenlijsten was 
56% (160/304*100%).  

                                                      
5  Totaal verstuurd = alle mensen aan wie de vragenlijst is verstuurd.  
6  Netto verstuurd = alle mensen aan wie de vragenlijst is verstuurd, min de mensen die niet tot de 

doelgroep behoorden of waarbij onbekend was of ze tot de doelgroep behoorden. 
7  Bruto respons = de mensen onder netto verstuurd, min de mensen die een blanco vragenlijst 

terugstuurden, zich afmeldden voor het onderzoek of van wie geen vragenlijst of reactie is teruggekomen. 
8 Netto respons = de mensen onder bruto respons, min de mensen die in de opschoningsprocedure afvielen, 

omdat zij minder dan 50% van de vragen beantwoordden. 
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4.4 Achtergrondkenmerken van de respondenten 
 
In tabel 4.1 worden enkele achtergrondkenmerken beschreven van respondenten die de 
Ervaringenvragenlijst van de CQ-index Dyslexie Diagnostiek of Behandeling hebben 
ingevuld.  
 
 
Tabel 4.1  Achtergrondkenmerken van de respondenten (netto respons) en kinderen van 

de CQ-index Dyslexie Diagnostiek- en Behandelingsvragenlijst 
 

 
 
Diagnostiek 
Van degenen die de diagnostieklijst hebben ingevuld is de meerderheid vrouw (90,5%). 
De leeftijd van de respondenten van de diagnostieklijst is gemiddeld 40,8 jaar (SD=4,9) 
en ruim de helft van de ouders heeft een middelbaar opleidingsniveau. Iets meer dan helft 

 respondenten Diagnostiek 
(N=745) 

 respondenten Behandeling 
(N=415) 

 N % N % 

Geslacht ouder:     
man 70  9,5 51 12,4 
vrouw 665  90,5 361 87,6 
     
Geslacht kind:     
jongen 417  56,7 263 64,2 
meisje 318  43,3 147 35,9 
     
Leeftijd ouder:     
18 – 24 jaar -  - - - 
25 – 34 jaar 41  5,6 7 1,7 
35 - 44 jaar 563  76,5 268 65,5 
45 - 54 jaar 128  17,4 134 32,8 
55 - 64 jaar 3  0,4 3 0,7 
65 – 74 jaar  1  0,1 - - 
75 jaar of ouder -  - - - 
     
Leeftijd kind:     
6 jaar of jonger 1  0,1 - - 
7 jaar 42  5,7 6 1,5 
8 jaar 221  30,1 53 12,9 
9 jaar 222  30,2 141 34,2 
10 jaar 128  17,4 155 37,6 
11 jaar  81  11,0 55 13,4 
12 jaar 38  5,1 1 0,2 
13 jaar  2  0,3 1 0,2 
     
Opleiding ouder:     
laag (t/m LBO) 46  6,3 27 6,7 
midden  380  52,1 203 50,5 
hoog (HBO WO) 304  41,6 172 42,8 



38 CQ-index Dyslexie, NIVEL 2014  

van de kinderen voor wie de vragenlijst is ingevuld was een jongen en de gemiddelde 
leeftijd van het kind was 9,1 jaar (SD=1,28). 
 
Behandeling 
Van degenen die de behandelingslijst hebben ingevuld is de meerderheid vrouw (87,6%). 
De leeftijd van de respondenten van de behandelingslijst is gemiddeld 42,7 jaar 
(SD=5,17) en ongeveer de helft van de ouders heeft een middelbaar opleidingsniveau. 
Iets meer dan helft van de kinderen voor wie de vragenlijst is ingevuld was een jongen en 
de gemiddelde leeftijd van het kind was 10,5 jaar (SD=0,95). 
 
 

4.5 Resultaten psychometrische analyses 
 
De psychometrische analyses dienen om de kwaliteit van het CQI meetinstrument vast te 
stellen. Op basis van deze analyses worden items geselecteerd, die volgens 
methodologische criteria in aanmerking komen voor aanpassing of verwijdering uit de 
vragenlijst. De criteria zijn: a) de scheefheid van de antwoorden op het betreffende item; 
b) de non-respons per item; c) het belang dat respondenten hechten aan het item; d) de 
samenhang tussen bepaalde items; e) het feit of het item schaalbaar is. Daarnaast is aan de 
respondenten gevraagd of er onduidelijke vragen in de vragenlijst voorkwamen of dat ze 
vragen hebben gemist (indrukvaliditeit). De opmerkingen van de respondenten worden 
meegenomen bij het aanpassen van de vragenlijst. Besluitvorming omtrent aanpassingen 
van de vragenlijst vindt plaats door de werkgroep. 
 
 

4.5.1 Itemanalyses 
 
De vragenlijsten zijn eerst op itemniveau bekeken. Hierbij wordt naar drie aspecten 
gekeken. Ten eerste wordt naar de scheefheid van de verdeling van antwoorden op de 
ervaringsvragen gekeken. De scheefheid laat zien in hoeverre een item groepen kan 
onderscheiden. Daarnaast wordt gekeken naar het aantal ontbrekende waarden per item. 
Dit aantal zegt iets over het begrip van de respondenten over dit item en over de 
relevantie ervan. Ten derde geven de belangscores inzicht in de relevantie van de items.  
 
Scheefheid per item 
Als op een item 90% of meer van de antwoorden in de meest positieve categorie 
(bijvoorbeeld ‘altijd’ of ‘geen probleem’) of in de meest negatieve categorie 
(bijvoorbeeld ‘nooit’ of ‘groot probleem’) valt, spreken we van een extreem scheve 
verdeling. De ervaringen verschillen dan zo weinig dat ze niet zullen discrimineren tussen 
verschillende groepen respondenten of tussen praktijken/instituten. De scheefheid van de 
frequentieverdelingen is conform het Handboek CQI Ontwikkeling bekeken voor alle 
ervaringsvragen, probleemvragen, vragen naar algemene waardering en screenervragen. 
Hierbij zijn de ontbrekende waarden buiten beschouwing gelaten (antwoordcategorieën 
‘niet van toepassing’ en ‘weet ik niet’). In tabel 4.2 staat een overzicht van de vragen van 
de diagnostieklijst die extreem scheef verdeeld waren. In tabel 4.3 is één extreem scheef 
verdeelde vraag van de behandelingslijst te vinden. 
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Tabel 4.2 Diagnostieklijst: items met een extreem scheve verdeling van antwoorden 
(>90%) 

 
nr. vraag % extreme 

categorie 
extreme 
categorie 

5 Was het kiezen van een zorgaanbieder een probleem voor u?  90 geen probleem 

15 Nam de diagnosticus u serieus? 93 ja, helemaal 

19 Is er eerder dyslexie-onderzoek gedaan bij uw kind? 91 nee 

37 Weet u met wie u contact kunt opnemen als u nog vragen heeft over 
de behandeling of begeleiding van uw kind? 

93 ja 

 
 
Tabel 4.3 Behandelingslijst: items met een extreem scheve verdeling van antwoorden 

(>90%) 
 
nr. vraag % extreme 

categorie 
extreme categorie 

26 Kreeg uw kind oefeningen mee naar huis? 95 altijd 

 
 
Non-respons per item 
Een groot aantal ontbrekende waarden op een item kan betekenen dat de vraag niet goed 
begrepen wordt. Ook kan het zijn dat mensen geen ervaring hebben met dit zorgaspect. 
Om deze vragen uit de vragenlijst te lichten, is de richtlijn aangehouden dat het 
percentage ontbrekende waarden op een kwaliteitsaspect niet hoger mag zijn dan 10%. 
De definitie van een ontbrekende waarde is een niet-ingevuld item mits van toepassing 
(waarbij dus rekening gehouden is met de selectievraag). Hierbij is een onderscheid 
gemaakt tussen het percentage deelnemers dat geen enkel antwoord heeft aangekruist bij 
de betreffende vraag en het percentage deelnemers dat ‘weet niet’ heeft aangekruist. In 
tabel 4.4 staan de items van de diagnostieklijst die meer dan 10% aan ontbrekende 
waarden hadden. In tabel 4.5 zijn de items van de behandelingslijst met meer dan 10% 
aan ontbrekende waarden te vinden. 
 
 
Tabel 4.4 Diagnostieklijst: items met meer dan 10% ontbrekende waarden 
 
nr. vraag niets 

ingevuld 
(%) 

weet ik 
niet (meer) 

(%) 

8 Was er overleg tussen school en de zorgaanbieder over de aanmelding 
voor dyslexie-onderzoek? 

0,1 15,8 

25 Was het instituut of de praktijk telefonisch goed te bereiken tijdens 
kantooruren? 

0,3 17,4 

35 Gaf de diagnosticus advies aan school over de verdere begeleiding van 
uw kind? 

2,3 19,6 
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Tabel 4.5 Behandelingslijst: items met meer dan 10% ontbrekende waarden 
 
nr. vraag niets 

ingevuld 
(%) 

weet ik 
niet (meer) 

(%) 

32 Kon u als ouder meebeslissen over het oefenen thuis met uw kind? 
(soort oefeningen, hoe vaak en hoe lang geoefend moest worden) 

0,7 16,2 

43 Was er voldoende overleg tussen de behandelaar en school over de 
behandeling? 

0,5 10,6 

44 Zaten de behandelaar en school op één lijn met hun aanpak van 
dyslexie? 

0,2 13 

48 Gaf de behandelaar advies aan school over de begeleiding van uw kind 
in de klas? 

0,5 14,5 

 
 
Belangscores 
Aan de hand van de belangscores wordt duidelijk aan welke kwaliteitsaspecten van de 
dyslexiezorg ouders veel belang hechten en welke aspecten zij minder belangrijk vinden. 
Bij de belangvragen hebben we het rekenkundig gemiddelde vastgesteld voor de 
vierpuntsschaal (1=niet belangrijk; 2=een beetje belangrijk; 3=belangrijk; 4=heel erg 
belangrijk). Gemiddelde belangscores die lager zijn dan 3 worden hierbij als ‘laag’ 
beschouwd’. Tabel 4.6 geeft een overzicht van items met lage belangscores van de 
diagnostieklijst, en in tabel 4.7 staan de items met lage belangscores van de 
behandelingslijst. 
 
 
Tabel 4.6 Diagnostieklijst: lage belangscores  
 
nr. vraag belangscore 

14 Had de diagnosticus aandacht voor hoe het met u als ouder ging? 2,56 

26 Zag het gebouw er verzorgd uit (netjes en schoon)? 2,84 

 
  
Tabel 4.7 Behandelingslijst: lage belangscores  
 
nr. vraag belangscore 

13 Zag het gebouw er verzorgd uit (netjes en schoon)?  2,84 

14 Was de wachtruimte comfortabel ingericht? (bijvoorbeeld goede stoelen, koffie/thee en 
tijdschriften) 

2,84 

22 Was het een probleem om afspraken te veranderen? 2,76 

32 Kon u als ouder meebeslissen over het oefenen thuis met uw kind? (soort oefeningen, 
hoe vaak en hoe lang geoefend moest worden) 

2,54 

46 Schreef de behandelaar in een communicatieschrift (heen-en-weer-schrift) voor de 
ouders en school? 

2,79 

94 Was de behandelaar streng voor je? 2,13 
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4.5.2 Inter-itemanalyses 
 
Met behulp van inter-item analyses is de samenhang of overlap tussen verschillende items 
bekeken. Als er een sterke samenhang is tussen twee verschillende items en de items ook 
inhoudelijk over hetzelfde onderwerp gaan, betekent dit dat één van de twee betreffende 
items verwijderd kan worden. Een item levert dan geen eigen (unieke) bijdrage aan het 
begrip kwaliteit van dyslexiezorg. De samenhang tussen de items is berekend aan de hand 
van Pearson’s correlaties. De vuistregel is dat als Pearson’s correlatie (r) groter is dan 
0,70, één van beide items in aanmerking komt voor verwijdering uit het meetinstrument. 
In tabel 4.8 staan de items van de diagnostieklijst die onderling sterk correleerden. In 
tabel 4.9 staan de items van de behandelingslijst die onderling sterk correleerden. 
 
 
Tabel 4.8 Diagnostieklijst: items met een onderlinge correlatie van r >0,70 
 
nr.  items Pearson’s r 

16-17 Luisterde de diagnosticus aandachtig naar u? &  
Had de diagnosticus genoeg tijd voor u? 

0,73 

 
 
Tabel 4.9 Behandelingslijst: items met een onderlinge correlatie van r >0,70 
 
nr.  items Pearson’s r 

36-37 Nam de behandelaar u serieus?& Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? 0,73 

62-63 Welk cijfer geeft u de behandelaar? & Welk cijfer geeft u de zorgaanbieder (instituut 
of praktijk)? 

0,70 

66D-66E plezier in school? & zelfvertrouwen? 0,72 

66E-66F zelfvertrouwen? & in het algemeen? 0,77 

66D-66F plezier in school? & in het algemeen? 0,71 

 
 

4.5.3 Schaalconstructie 
 
Om de onderliggende structuur in de vragenlijst vast te stellen, en om te bekijken welke 
betrouwbare en goed interpreteerbare schalen gevormd kunnen worden, zijn 
factoranalyses en betrouwbaarheidsanalyses (interne consistentie) uitgevoerd.  
 
Factoranalyses  
De onderliggende schaalstructuur van de behandelingslijst is bepaald met behulp van 
Principale Componenten Analyse met een oblique rotatie (vanwege de veronderstelde 
samenhang tussen de factoren). Het aantal factoren is bepaald met behulp van het 
criterium van Kaiser (1960). Dit betekent dat alleen factoren met een eigenwaarde van 
minimaal 1 zijn geselecteerd. De data horen daarbij te voldoen aan de Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO): hierbij wordt een waarde van 0,60 of 
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hoger gehanteerd. Bij lage KMO-waarden kan er geen factoranalyse uitgevoerd worden, 
omdat de variabelen dan weinig tot niets gemeenschappelijks hebben. Ook werd 
Bartlett’s test of sphericity uitgevoerd om de nulhypothese te toetsen dat de 
onderliggende variabelen gecorreleerd zijn. Als Bartlett’s test of sphericity significant is 
(p<0,05), dan zijn de correlaties tussen de variabelen voldoende hoog om relaties tussen 
de variabelen te kunnen ontdekken. 
 
Omdat sommige modules maar voor een deel van de respondenten van toepassing waren, 
was het niet mogelijk om één factoranalyse uit te voeren over alle ervaringsvragen. 
Daarom is besloten om per module een factoranalyse uit te voeren. Alle 
antwoordcategorieën zijn hiervoor gecodeerd op een vierpuntsschaal. De codering van de 
ervaringsvragen blijft: Nooit = 1, Soms = 2, Meestal = 3 en Altijd = 4. Nee/Ja-vragen zijn 
omgecodeerd naar Nee = 1 en Ja = 4. Bij de probleemvragen is de volgende codering 
gehanteerd: Groot probleem = 1, Klein probleem = 2,5 en Geen probleem = 4.  
 
In tabel 4.10 staan de vragen van de diagnostieklijst per module weergegeven waarover 
factoranalyses uitgevoerd zijn, hoeveel factoren er zijn gevonden met een eigenwaarde 
groter dan 1, het aantal observaties (N) waarover de factoranalyse is uitgevoerd en de 
KMO- en Bartlett’s test waarden. Op de modules ‘keuze van zorgaanbieder’, ‘aanmelding 
diagnostisch onderzoek’, ‘diagnostisch onderzoek’ en ‘locatie en accommodatie’ kon 
geen factoranalyse worden uitgevoerd omdat niet werd voldaan aan de hierboven 
genoemde eisen. In tabel 4.11 staan dezelfde gegevens weergegeven voor de 
behandelingslijst. Bij deze lijst konden geen factoranalyses worden gedaan op de modules 
‘keuze van zorgaanbieder’, ‘wachtlijst voor behandeling’, ‘nazorg’ en ‘hulpmiddelen’.  
 
In tabel 4.12 staan de gevonden factoren (schalen) voor de Diagnostiekvragenlijst met de 
bijbehorende items, factorladingen en betrouwbaarheid. 
 
In tabel 4.13 staan de gevonden factoren (schalen) voor de Behandelingsvragenlijst met 
de bijbehorende items, factorladingen en betrouwbaarheid. 
 
 
Tabel 4.10 Diagnostieklijst: overzicht van items waarover een factoranalyse is 

uitgevoerd 
 
deelanalyse onderwerp vraagnummers aantal 

items 
aantal 

factoren 
N KMO Bartlett’s 

test 

Keuze van zorgaanbieder 3,5 2 - - - - 
Aanmelding voor diagnostisch 

onderzoek 
7,8,10,11 4 - 517 0,51 <0,01 

Het eerste gesprek 13,14,15,16,17 5 1 726 0,83 <0,01 
Diagnostisch onderzoek 18,20,21,22 4 - 62 0,45 <0,01 
Locatie en accommodatie 24,25,26 3 - 597 0,57 <0,01 
Informatie en advies 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37 7 1 578 0,81 <0,01 
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Tabel 4.11 Behandelingslijst: overzicht van items waarover een factoranalyse is 
uitgevoerd 

 
deelanalyse onderwerp vraagnummers aantal 

items 
aantal 
factore

n 

N KMO Bartlett
’s test 

Keuze van zorgaanbieder 3,5 2 - - - - 
Wachtlijst voor behandeling 8,9 2 - - - - 
Locatie en accommodatie 11,12,13,14 4 1 323 0,62 <0,01 
Informatie over de behandeling 15,16,17,18,19 5 1 404 0,83 <0,01 
De behandeling 21,22,23,24,25,26,27,31,32 6 4 323 0,70 <0,01 
De behandelaar 33,34,35,36,37,38 6 1 403 0,79 <0,01 
Evaluatie en overleg 39,40,41,42 4 1 412 0,75 <0,01 
Samenwerking met school 43,44,45,46,47,48 6 1 223 0,84 <0,01 
Nazorg 51,52 2 - - - - 
Hulpmiddelen 53,56,57 3 - 171 0,57 <0,01 
Kosten en vergoedingen 58,59,60,61 4 2 249 0,62 <0,01 
Resultaat van de behandeling 66A- 66G 7 1 389 0,87 <0,01 
Vragen over de behandeling aan 
kind 

91,92,93,95,96,97,98 8 3 375 0,74 <0,01 

Resultaat van de behandeling 
volgens kind 

99A-99G 7 1 353 0,74 <0,01 

 
 
Tabel 4.12 Resultaten van factoranalyses voor de diagnostieklijst: twee schalen met 

bijbehorende items  
 
  factor-

lading 
item-totaal 

correlatie (ITC) 
α if item 
deleted 

 Het eerste gesprek, α=0,76 (n=733)    

13. Had de diagnosticus aandacht voor hoe het met uw kind ging? 0,74 0,73 0,70 

14. Had de diagnosticus aandacht voor hoe het met u als ouder 
ging? 

0,60 0,78 0,83 

15. Nam de diagnosticus u serieus? 0,82 0,70 0,72 

16. Luisterde de diagnosticus aandachtig naar u? 0,86 0,79 0,68 

17. Had de diagnosticus genoeg tijd voor u? 0,86 0,80 0,67 

 
Informatie en advies, α= 0,71 (n=587) 

   

28. Was u tevreden over de manier waarop u de resultaten te horen 
kreeg? 

0,53 0,55 0,69 

29. Werden de resultaten van het dyslexie-onderzoek op een 
begrijpelijke manier uitgelegd? 

0,52 0,51 0,70 

33. Gaf de diagnosticus voldoende informatie over de 
mogelijkheden voor behandeling of begeleiding? 

0,76 0,70 0,65 

34. Gaf de diagnosticus u voldoende informatie over de kosten en 
vergoeding van de dyslexiebehandeling? 

0,66 0,66 0,67 

- tabel 4.12 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 4.12 - 

  factor-
lading 

item-totaal 
correlatie (ITC) 

α if item 
deleted 

35. 
 

Gaf de diagnosticus advies aan school over de verdere 
begeleiding van uw kind? 

0,57 0,69 0,71 

36. 
 

Kreeg u een goed beeld van wat de behandeling van u en uw 
kind vraagt? (inzet, tijd, oefenen) 

0,77 0,74 0,63 

37. 
 

Weet u met wie u contact kunt opnemen als u nog vragen heeft 
over de behandeling of begeleiding van uw kind? 

0,41 0,54 0,71 

 
 
Tabel 4.13 Resultaten van factoranalyses voor de behandelingslijst: thema’s (2x geen 

schalen) en negen schalen met bijbehorende items van de CQ-index 
Dyslexie Behandeling 

 
  factor-

lading 
item-totaal 

correlatie (ITC) 
α if item 
deleted 

 Locatie en Accommodatie: α=0,50 (n=323)    

11. Was het instituut of de praktijk goed bereikbaar voor u? (met 
auto, fiets of openbaar vervoer) 

0,45 0,47 0,52 

12. Was het instituut of de praktijk telefonisch goed te bereiken 
tijdens kantooruren? 

0,63 0,67 0,44 

13. Zag het gebouw er verzorgd uit (netjes en schoon)?  0,78 0,68 0,33 

14. Was de wachtruimte comfortabel ingericht? (bijvoorbeeld 
goede stoelen, koffie/thee en tijdschriften) 

0,67 0,72 0,44 

 
Informatie over de behandeling: α=0,80 (n=404) 

   

15. Kreeg u voldoende informatie over de behandelmethode? 
(aanpak en fases) 

0,83 0,79 0,75 

16. Kreeg u voldoende informatie over het behandeltraject? (aantal 
sessies, duur) 

0,80 0,77 0,75 

17. Kreeg u van tevoren een goed beeld van wat de behandeling 
van u en uw kind vraagt? (inzet, tijd, oefenen) 

0,73 0,74 0,77 

18. Kreeg u voldoende informatie over het te verwachten resultaat 
van de behandeling? 

0,78 0,79 0,75 

19. Kreeg u voldoende informatie over de kosten en vergoeding 
van de behandeling? 

0,62 0,68 0,81 

 
Afspraken en inspraak: α=0,60 (n=323) 

   

21. Werd bij het maken van afspraken rekening gehouden met uw 
wensen? (tijdstippen, dagen) 

0,84 0,71 0,47 

22. Was het een probleem om afspraken te veranderen? 0,83 0,79 0,39 

32. Kon u als ouder meebeslissen over het oefenen thuis met uw 
kind? (soort oefeningen, hoe vaak en hoe lang geoefend moest 
worden) 

0,53 0,75 0,65 

- tabel 4.13 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 4.13 - 
  factor-

lading 
item-totaal 

correlatie (ITC) 
α if item 
deleted 

 Continuïteit: α=0,56 (n=323)    

23.  Had uw kind steeds dezelfde behandelaar? 0,43 0,48 0,68 

30. Was het thuis oefenen voor uw kind een probleem? 0,83 0,84 0,27 

31. Was het thuis oefenen voor u als ouder een probleem? 0,81 0,81 0,22 

 
De behandelmethode: α=0,72 (n=323) 

   

24. Had u vertrouwen in de behandelmethode (aanpak van de 
behandelaar)? 

0,88 0,86 0,47 

25. Paste de behandeling bij uw kind? 0,80 0,88 0,52 

27.  Werden de oefeningen duidelijk uitgelegd? 0,70 0,64 0,80 

 
De behandelaar: α=0,81 (n=403) 

   

33. Voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de behandelaar? 0,72 0,74 0,77 

34. Wist de behandelaar uw kind te motiveren? 0,68 0,74 0,80 

35. Had u vertrouwen in de deskundigheid van de behandelaar? 0,79 0,79 0,75 

36. Nam de behandelaar u serieus? 0,81 0,73 0,78 

37. Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? 0,82 0,80 0,76 

38. Had de behandelaar genoeg tijd voor u? 0,58 0,64 0,81 

 
Evaluatie en overleg: α=0,74 (n=412) 

   

39. Kreeg u voldoende informatie over de vooruitgang van uw 
kind? 

0,86 0,83 0,60 

40. Legde de behandelaar de resultaten van de behandeling op een 
begrijpelijke manier uit? 

0,81 0,75 0,67 

41. Ontving u tussentijds vorderingsoverzichten over de 
vooruitgang van uw kind? 

0,52 0,66 0,81 

42. Was er voldoende overleg tussen u en de behandelaar? 0,83 0,81 0,63 

 
Samenwerking met school: α=0,82 (n=223) 

   

43. Was er voldoende overleg tussen de behandelaar en school 
over de behandeling?  

0,84 0,83 0,75 

44. Zaten de behandelaar en school op één lijn met hun aanpak van 
dyslexie? 

0,75 0,71 0,79 

45. Gaf de behandelaar voldoende informatie aan school over de 
resultaten van de behandeling? 

0,74 0,71 0,79 

46. Schreef de behandelaar in een communicatieschrift (heen-en-
weer-schrift) voor de ouders en school? 

0,70 0,75 0,80 

47. Kreeg de school het eindrapport van de behandelaar? 0,54 0,54 0,82 

48. Gaf de behandelaar advies aan school over de begeleiding van 
uw kind in de klas? 

0,80 0,80 0,77 

- tabel 4.13 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 4.13 - 

  factor-
lading 

item-totaal 
correlatie (ITC) 

α if item 
deleted 

 Kosten en vergoedingen: α=0,64 (n=252)    

58. Kreeg u voldoende informatie over de vergoeding van de 
dyslexiebehandeling? 

0,84 0,83 0,50 

59. Was uw zorgverzekeraar goed bereikbaar bij vragen over de 
vergoeding van de dyslexiebehandeling? 

0,81 0,77 0,44 

61. Was het een probleem om de dyslexiebehandeling vergoed te 
krijgen? 

0,65 0,69 0,71 

 
Resultaat van de behandeling; α=0,87 (n=389) 

   

66. Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de 
dyslexiebehandeling op de volgende punten: 

   

A lezen? 0,47 0,60 0,87 

B spellen van woorden?  0,53 0,61 0,86 

C plezier in het lezen en schrijven?  0,66 0,74 0,85 

D plezier in school? 0,74 0,78 0,85 

E zelfvertrouwen? 0,85 0,86 0,82 

F in het algemeen? 0,83 0,84 0,83 

G algemene leerprestaties?  0,75 0,80 0,84 

H iets anders    

 
Vragen aan kind: De behandeling: α=0,58 (n=385)  

   

91. Vond je het leuk om naar de behandelaar te gaan? 0,76 0,80 0,36 

97. Vond je het leuk om thuis te oefenen? 0,82 0,74 0,45 

98. Merkte je dat het oefenen hielp? 0,56 0,68 0,61 

 
Vragen aan kind: De behandelaar: α=0,55 (n=385) 

   

92. Vertelde de behandelaar hoe hij/zij je ging helpen met lezen en 
spellen? 

0,54 0,66 0,46 

93. Luisterde de behandelaar goed naar jou? 0,53 0,64 0,46 

95. Legde de behandelaar de oefeningen goed uit? 0,74 0,66 0,42 

96. Kreeg je een beloning als je iets goed had gedaan (bijvoorbeeld 
sticker, kadootje of compliment)? 

0,71 0,68 0,57 

 
Resultaat van de behandeling volgens kind: α=0,69 (n=353) 

    

99. Hoe gaat het met jou sinds het begin van de behandeling met…    

A lezen? 0,31 0,42 0,70 

B spellen van woorden? 0,31 0,44 0,70 

C plezier in lezen en schrijven? 0,47 0,64 0,67 

D plezier in school? 0,62 0,70 0,63 

E zelfvertrouwen? 0,72 0,76 0,60 

F in het algemeen? 0,66 0,73 0,60 
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4.5.4 Betrouwbaarheidsanalyses 
 
De betrouwbaarheid van de thema’s of de gevonden schalen van de diagnostiek- en 
behandelingslijst zijn bepaald met Cronbach’s alfa (α). Een schaal wordt als voldoende 
betrouwbaar of consistent beschouwd bij een α-waarde vanaf 0,70. Bij een α tussen 0,60 
en 0,70 wordt de schaal voorlopig geaccepteerd. Om te bepalen of een item tot een schaal 
behoort moet er gekeken worden naar de item-totaal correlatie (ITC) van het betreffende 
item. Dit is een maat die aangeeft in hoeverre items binnen een schaal correleren met de 
schaal in zijn geheel. Deze item-totaal correlatie moet groter zijn dan 0,40. Zie 
voorgaande tabel 4.12 voor deze α-waarden per schaal en de item-totaal correlaties voor 
de twee schalen van de diagnostieklijst. Zie tabel 4.13 voor de α-waarden per 
thema/schaal en de item-totaal correlaties van de behandelingslijst. In deze tabellen wordt 
ook de ‘α if item deleted’ weergegeven; een schatting van de α-waarde als het 
betreffende item wordt verwijderd uit de schaal. 
 
Uit de resultaten van de factoranalyses van de diagnostieklijst kwamen twee subthema’s 
naar voren. Beide thema’s hebben een goede betrouwbaarheid (α>0,70).  
Van de 13 (sub)thema’s die bij de behandelingslijst met behulp van factoranalyses zijn 
gevonden, hadden er 6 een goede betrouwbaarheid (>0,70). Voor drie thema’s was de 
betrouwbaarheid voldoende om ze als schaal te beschouwen (α tussen 0,60 en 0,70) en 
voor vier thema’s gold dat ze daarvoor onvoldoende betrouwbaar waren (α <0,60). 
Tabel 4.14 geeft een overzicht van de gevonden schalen met daarbij de items en 
betrouwbaarheid van de diagnostiek- en behandelingslijst.  
 
 
Tabel 4.14 Items en betrouwbaarheid (Cronbach’s alfa) van de schalen van de 

diagnostiek- en behandelingsvragenlijst 
 
schalen items Cronbachs’s alfa 

Diagnostiek    
1 Het eerste gesprek 13,14,15,16,17 0,76 
2 Informatie en advies 28,29,33,34,35,36,37 0,71 
    
Behandeling    
1 Informatie over de behandeling 15,16,17,18,19 0,80 
2 Afspraken en inspraak 21,22,32 0,60 
3 Behandelmethode 24,25,27 0,72 
4 Behandelaar 33,34,35,36,37,38 0,81 
5 Evaluatie en overleg 39,40,41,42 0,74 
6 Samenwerking met school 43,44,45,45,47,48 0,82 
7 Kosten en vergoedingen 58,59,61 0,64 
8 Resultaat volgens ouder 66a-66g 0,87 
9 Resultaat volgens kind 99a-99f 0,69 

 
 
Samenhang van de schalen 
Om de samenhang tussen de gevonden schalen te bekijken zijn correlaties berekend 
tussen de gemiddelde scores op de schalen voor de diagnostiek- en behandelingslijst 



48 CQ-index Dyslexie, NIVEL 2014  

afzonderlijk. De gemiddelde schaalscores zijn alleen berekend voor respondenten die 
minstens de helft van de vragen hebben beantwoord. De schalen kunnen als onafhankelijk 
ofwel uniek beschouwd worden als de correlaties kleiner zijn dan 0,70 (Carey en Seibert, 
1993). Voor de diagnostiekvragenlijst zijn slechts twee schalen gevonden en deze 
correleerden matig (r=0,43). In tabel 4.15 staan de correlaties tussen de gemiddelde 
scores van de gevormde schalen (interfactor correlaties, Pearson’s r) van de 
behandelingslijst.  
 
 
Tabel 4.15 Correlaties (Pearson’s r) tussen de schalen van de behandelingslijst 
 
schalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vragen aan ouder          
1 Informatie over de behandeling 1,00         
2 Afspraken en inspraak 0,37 1,00        
3 Behandelmethode 0,57 0,35 1,00       
4 Behandelaar 0,49 0,35 0,70 1,00      
5 Evaluatie en overleg 0,57 0,29 0,58 0,58 1,00     
6 Samenwerking met school 0,39 0,37 0,36 0,36 0,36 1,00    
7 Kosten en vergoedingen 0,41 0,21 0,22 0,22 0,29 0,25 1,00   
8 Resultaat volgens ouder 0,22 0,21 0,37 0,37 0,24 0,27 0,20 1,00  

Vragen aan kind 
         

9 Resultaat volgens kind 0,17 0,17 0,32 0,28 0,24 0,22 0,17 0,61 1,00 

 
 
De gevonden schalen zijn zwak tot redelijk gecorreleerd (r= 0,16 – 0,70). Voor nu is 
besloten om de schalen ‘de behandelaar’ en ‘behandelmethode’ nog te accepteren 
(r=0,698). 
 
 

4.6 Mening van respondenten over de vragenlijsten 
 

4.6.1 Invultijd en lengte van de vragenlijsten 
 
In tabel 4.16 staan de antwoorden op de evaluatievragen omtrent de vragenlijst. Hieruit 
blijkt dat de invultijd voor de vragenlijst Diagnostiek gemiddeld 11 minuten (variërend 
van 2-60 minuten) was, en die voor de vragenlijst Behandeling gemiddeld 14 minuten (1-
45 minuten). 
De lengte van de vragenlijsten vonden de respondenten over het algemeen goed. 
Respectievelijk 91% en 74% vonden de diagnostieklijst en behandelingslijst qua lengte 
goed (of zelfs iets te kort), en 9% en 26% vonden de lijsten (iets) te lang. 
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Tabel 4.16 Mening over de lengte van de vragenlijsten 
 
 Diagnostiek Behandeling 

Invultijd: 
Gemiddeld (s.d.) 
Range (min-max) 
 

 
10,6 minuten (4,7) 

2 - 60 minuten 

 
13,9 minuten (5,4) 

1 - 45 minuten 

Wat vindt u van de lengte van 
de vragenlijst? 

 
n=727 

 
n=407 

- Veel te lang  2  (0,3%)  7  (1,7%) 
- Een beetje te lang  63  (8,7%)  99  (24,3%) 
- Precies goed  656  (90,2%)  299  (73,5%) 
- Een beetje te kort  6  (0,8%)  2  (0,5%) 
 
 

4.6.2 Inhoud van de vragenlijsten 
 
Diagnostiek 
Een aantal algemene opmerkingen over de vragenlijst kwam meerdere malen terug: 
- Te weinig ruimte om toelichting te geven op een gekozen antwoord; ofwel omdat er 

een maximum was op het aantal woorden ofwel omdat er geen tekstvakje bij de vraag 
zat. 

- Opmerkingen over het herzien van antwoorden bij de online-vragenlijst (bijvoorbeeld 
terug klikken naar vraag). 

- Praktische tips zoals het toevoegen van een karakterteller bij de open tekstvakjes en 
het aanpassen van de lettergrootte.  

 
Over de inhoud 
- Onduidelijkheid over het doel van achtergrondvragen. 
- Sommige ouders konden bepaalde vragen niet goed beantwoorden omdat de uitslag 

van het onderzoek nog niet bekend was. 
- Er moeten meer inhoudelijke vragen komen over het diagnostisch onderzoek zelf. 
- Een aantal ouders gaf aan dat het dyslexieonderzoek en het eindgesprek over de 

uitslag niet altijd door dezelfde persoon worden gedaan. 
- Er zijn geen vragen over het traject na het dyslexieonderzoek. 
- Eventueel ook vragen aan kind stellen. 

 
Behandeling 
Ook voor de behandelingslijst is een aantal algemene opmerkingen gemaakt die redelijk 
overeenkomen met de diagnostieklijst: 
- Te weinig ruimte om toelichting te geven op een gekozen antwoord; ofwel omdat er 

een maximum was op het aantal woorden ofwel omdat er geen tekstvakje bij de vraag 
zat. 

- Meer vragen met mogelijkheid invullen anders of niet van toepassing. 
- Groter lettertype. 
- Van tevoren moet duidelijk zijn dat ook vragen aan het kind worden gesteld. 
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Over de inhoud 
- Onduidelijkheid over het doel van achtergrondvragen. 
- Vragen over de behandelaar zijn voor sommige mensen moeilijk te beantwoorden 

omdat ze met meerdere behandelaars te maken hebben gehad. 
- Er zijn te weinig vragen over nazorg: hoe gaat het met het kind na de behandeling? 
- Bij vraag 66 moet je aan kunnen geven hoe het vóór de behandeling ging met het kind. 

 
 

4.7 Aanpassing van de vragenlijsten 
 
Hieronder worden de gesignaleerde problemen in de psychometrische test en de genomen 
beslissingen omtrent aanpassingen van de CQ-index Dyslexie vragenlijsten (Behandeling 
en Diagnostiek) besproken. Methodologische criteria op basis waarvan besloten kan 
worden om vragen te verwijderen of aan te passen zijn: 
 
1 = non-respons (>10% missende waarden) 
2 = scheefheid (>90% extreme antwoordcategorie) 
3 = overlap (r>0,70: één van beide items verwijderen) 
4 = niet schaalbaar (item maakt geen onderdeel uit van een betrouwbare schaal) 
5 = laag belang (belangscore <3) 
 
In tabel 4.17 en 4.18 zijn voor de diagnostiek- en behandelingslijst de vragen 
weergegeven waarop meerdere van de bovenstaande criteria van toepassing zijn. Als 
criterium 1 tot en met 4 van toepassing is op een item, is dat aangegeven met ‘x’. Als een 
item wel schaalbaar is maar niet bijdraagt aan de betrouwbaarheid van een schaal (nl. 
omdat alfa stijgt bij verwijdering) is dat aangegeven met ‘(x)’. Als een item een lage 
belangscore heeft wordt dat aangegeven met een ‘(L)’ achter de belangscore. 
Besluitvorming omtrent de aanpassing of verwijdering van vragen heeft plaatsgevonden 
in de werkgroepvergadering. Redenen om vragen toch te behouden, ondanks meerdere 
methodologische problemen, kunnen zijn: 
- beleidsrelevantie van kwaliteitsaspecten; 
- vergelijkbaarheid tussen de twee vragenlijsten (zelfde vragen voorlopig behouden). 

Hieronder volgt per vragenlijst een overzicht met de gesignaleerde problemen en de 
besluiten die in samenspraak met de werkgroep zijn genomen. 
 
Diagnostiek 
Tabel 4.17 geeft een overzicht van de gevonden problemen bij de vragen van de 
diagnostieklijst. Daaronder volgt een overzicht met de genomen besluiten. 
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Tabel 4.17 Psychometrische testresultaten diagnostieklijst: problematische items 
 
vraag scheef >10% 

missing 
belang overlap 

(r>0,70) 
niet 

schaalbaar 

5.  Was het kiezen van een zorgaanbieder een probleem 
voor u?  

x  3,22  x 

8.  Was er overleg tussen school en de zorgaanbieder 
over de aanmelding voor dyslexie-onderzoek? 

 x 3,38  x 

14. Had de diagnosticus aandacht voor hoe het met u als 
ouder ging? 

  2,56 (L)  (x) 

20. Was de diagnosticus op de hoogte van de resultaten 
van het eerdere onderzoek? 

  3,1  x 

21. Kreeg u uitleg over waarom het onderzoek (deels) 
opnieuw werd gedaan? 

  3,45  x 

22. Vond u het terecht dat het onderzoek (deels) 
opnieuw werd gedaan? 

  3,23  x 

25. Was het instituut of de praktijk telefonisch goed te 
bereiken tijdens kantooruren? 

 x 3,07  x 

26. Zag het gebouw er verzorgd uit (netjes en schoon)?   2,84 (L)  x 

 
 
Problemen: 
- Vraag 5: scheef verdeeld en niet schaalbaar.  
- Vraag 8: meer dan 10% missings en niet schaalbaar. 
- Vraag 14: draagt niet bij aan betrouwbaarheid van een schaal en lage belangscore. 
- Vraag 20-22: zijn voor minder dan 10% van de respondenten geldig en niet 

schaalbaar. 
- Vraag 25: meer dan 10% missings, lage belangscore en niet schaalbaar. 
- Vraag 26: lage belangscore en niet schaalbaar. 
 
Besluiten werkgroep: 
- Vraag 5 verwijderen; reden: scheef verdeeld en niet schaalbaar. 
- Vraag 8 verwijderen; ouders hebben hier geen zicht op en wordt al gedekt door vraag 

7. 
- Vraag 14 verwijderen; nog niet belangrijk in deze fase. 
- Vraag 20-22: het onderwerp moet in de vragenlijst blijven maar het aantal vragen kan 

minder. Besloten is om alleen vraag 21 te behouden. Maar bij verwijdering van vraag 
20 en 22 wordt het aantal vragen over 'diagnostisch onderzoek' erg klein. Besproken is 
of er nog vragen over het onderzoek zelf toegevoegd moeten worden (bijv. over 
belasting van het kind). Besloten is om dat niet te doen omdat ouders niet bij het 
onderzoek zelf aanwezig zijn en er daarom moeilijk over kunnen oordelen, en omdat 
zorgaanbieders maar weinig aan de inhoud en planning van het onderzoek kunnen 
veranderen. 

- Vraag 25 en 26 verwijderen; in dit stadium minder relevant (ouders hebben in deze 
fase slechts een paar contactmomenten met de zorgaanbieder). 
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Behandeling 
Tabel 4.18 geeft een overzicht van de gevonden problemen bij de vragen van de 
behandelingslijst. Daaronder volgt een overzicht met de genomen besluiten. 
 
 
Tabel 4.18 Psychometrische testresultaten behandelingslijst: problematische items 
 
vraag scheef >10% 

missing 
belang overlap 

(r>0,70) 
niet 

schaalbaar 

5.  Was het kiezen van een zorgaanbieder een probleem 
voor u? 

  3,22  x 

13.  Zag het gebouw er verzorgd uit (netjes en schoon)?    2,84 (L)   

14.  Was de wachtruimte comfortabel ingericht? 
(bijvoorbeeld goede stoelen, koffie/thee en 
tijdschriften) 

  2,56 (L)   

32.  Kon u als ouder meebeslissen over het oefenen thuis 
met uw kind? (soort oefeningen, hoe vaak en hoe 
lang geoefend moest worden) 

 x 2,54 (L)  (x) 

41.  Ontving u tussentijds vorderingsoverzichten over de 
vooruitgang van uw kind? 

  3,47  (x) 

46.  Schreef de behandelaar in een communicatieschrift 
(heen-en-weer-schrift) voor de ouders en school? 

  2,79 (L)   

94.  Was de behandelaar streng voor je?   2,14 (L)   

 
 
Problemen: 
- Vraag 5: slechts één probleem, maar vraag staat ook in diagnostieklijst en heeft daar 

meerdere problemen. 
- Vraag 13: meer niet goed schaalbaar en lage belangscore. 
- Vraag 14: meer niet goed schaalbaar en lage belangscore. 
- Vraag 32: veel 10% missings, draagt niet bij aan betrouwbaarheid schaal, lage 

belangscore. 
- Vraag 41: draagt niet bij aan betrouwbaarheid van de schaal. 
- Vraag 46: lage belangscore. 
- Vraag 94: lage belangscore en niet schaalbaar. 

 
Besluiten werkgroep: 
- Vraag 5 verwijderen i.v.m. vergelijkbaarheid diagnostieklijst. 
- Vraag 13 en 14 kunnen eruit; ouders vinden het niet zo belangrijk. 
- Vraag 32 laten staan: voor een zorgaanbieder is het belangrijk om het oefenen goed af 

te stemmen met ouder en kind. Bij de antwoordcategorie 'weet ik niet’ kan ‘(niet naar 
gevraagd)’ worden verwijderd.  

- Vraag 41 kan eruit: inhoud wordt gedekt door vraag 39 en ‘vorderingsoverzichten' is 
een moeilijk woord. 

- Vraag 46 eruit: een positieve score op de vraag is niet per se een teken van goede 
kwaliteit en zonder deze vraag is de betrouwbaarheid van de schaal goed (a=0.80). 

- Vraag 94 eruit: heeft lage belangscore en voegt inhoudelijk weinig toe. 
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- Voorstel voor extra vraag over of de behandeling aan de verwachtingen van ouder(s) 
voldoet (invoegen na vraag 63). 

 
Aanpassingen vragenlijst naar aanleiding van opmerkingen ouders over de 
vragenlijsten 
Opmerkingen van ouders over de diagnostiekvragenlijst: 
- Opmerkingen over technische zaken (online vragenlijst) worden zoveel mogelijk 

meegenomen bij aanpassing van de vragenlijsten. 
- Een aantal ouders opperde om vragen over het dyslexieonderzoek aan het kind zelf te 

stellen. In de werkgroep is besloten om dat niet te doen. 
- Bij vragen over de diagnosticus moet duidelijker naar voren komen voor wie de 

vragen moeten worden ingevuld omdat soms sprake is van meerdere personen die de 
diagnostiek hebben uitgevoerd. 

 
Opmerkingen van ouders over de behandelingsvragenlijst: 
- Een aantal ouders merkte op dat er weinig vragen zijn over nazorg. In de werkgroep is 

besloten om de vraag toe te voegen: Wilt u nog meer hulp of begeleiding voor uw 
kind? 

 
De aangepaste ervaringsvragenlijsten (versie 1.1) zijn te vinden in bijlagen 2 en 3. 
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5 Onderzoek naar het discriminerend vermogen 
 
 
 
 
 
 
Dit hoofdstuk gaat over de vierde fase van het ontwikkeltraject: het onderzoek naar het 
discriminerend vermogen van de CQ-index Dyslexie vragenlijsten (Diagnostiek en 
Behandeling). Hierbij wordt nagegaan in hoeverre en onder welke voorwaarden het 
meetinstrument geschikt is voor het meten van verschillen tussen zorgaanbieders.  
  
Eerst worden de aangepaste ervaringenvragenlijsten (5.1), de methode (5.2), de respons  
en kenmerken van de respondenten (5.3) beschreven. Daarna worden de resultaten van 
herhaalde psychometrische analyses (5.4) en de resultaten van de multilevel analyses 
gepresenteerd (5.5); respectievelijk om de meeteigenschappen en het discriminerend 
vermogen van de vragenlijst vast te stellen. Vervolgens wordt een totaalbeeld geschetst 
van de kwaliteit en verbetermogelijkheden van de zorg vanuit het perspectief van ouders 
van en kinderen met dyslexie (zie 5.6). Op basis van al deze bevindingen worden 
tenslotte aanbevelingen gedaan voor verdere optimalisatie van de vragenlijsten (zie 5.7).  
  
  

5.1 Opbouw CQ-index Dyslexie  
 
De diagnostiekvragenlijst versie 1.1 (zie bijlage 2) bestaat uit 54 vragen verdeeld over11 
modules: 
- Introductie (1 vraag) 
- Keuze van zorgaanbieder (3 vragen) 
- Aanmelding voor diagnostisch onderzoek (5 vragen) 
- Het eerste gesprek (5 vragen) 
- Diagnostisch onderzoek (3 vragen) 
- Locatie en accommodatie (2 vragen) 
- Informatie en advies (11 vragen) 
- Beoordeling diagnostiek (4 vragen) 
- Over uzelf (8 vragen) 
- Over uw kind (6 vragen) 
- Over de vragenlijst (6 vragen) 
 
De behandelingsvragenlijst versie 1.1 (zie bijlage 3) bestaat uit 95 vragen verdeeld over 
18 modules: 
- Introductie (1 vraag) 
- Keuze van zorgaanbieder (4 vragen) 
- Wachtlijst voor behandeling (3 vragen) 
- Locatie en accommodatie (3 vragen) 
- Informatie over de behandeling (5 vragen) 
- De behandeling (13 vragen) 
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- De behandelaar (6 vragen) 
- Evaluatie en overleg (3 vragen) 
- Samenwerking met school (5 vragen) 
- Nazorg (5 vragen) 
- Hulpmiddelen (5 vragen) 
- Kosten en vergoedingen (4 vragen) 
- Beoordeling behandeling (5 vragen) 
- Resultaat van de behandeling (2 vragen) 
- Over uzelf (8 vragen) 
- Over uw kind (8 vragen) 
- Over de vragenlijst (6 vragen) 
- Vragen aan uw kind (9 vragen) 
 
 

5.2 Methode  
  

5.2.1 Dataverzameling  
 
De dataverzameling voor de test op discriminerend vermogen liep van juni 2012 t/m 
januari 2014. Nadat de psychometrische testanalyses waren gedaan en de vragenlijsten 
waren aangepast zijn opnieuw zorgaanbieders die zijn aangesloten bij het NRD of KD en 
nog niet deelnamen aan het onderzoek benaderd met de vraag of zij alsnog deel zouden 
willen nemen. Daarnaast zijn enkele praktijken, die eerder hadden laten weten van 
deelname af te zien, opnieuw benaderd vóór de zesde (laatste) aanleverdatum/meting. In 
totaal hebben 21 zorgaanbieders op een zeker moment meegedaan aan het onderzoek, 
waarvan 17 deelnamen aan alle zes metingen. 
  
  

5.2.2 Opschoning en responsanalyses  
 
Dezelfde opschoningstappen zijn uitgevoerd als bij het psychometrisch onderzoek. Het 
belangrijkste verschil is dat bij het toetsen van het discriminerend vermogen een strengere 
grens voor ontbrekende waarden is aangehouden, namelijk 5% in plaats van 10% zoals 
bij de psychometrische analyse.  
 
Data-analyses 
Psychometrische analyses 
De psychometrische en multilevel analyses zijn conform de richtlijnen in het Handboek  
CQI Ontwikkeling (CKZ, 2011) uitgevoerd. Om de psychometrische eigenschappen van  
de aangepaste ervaringenvragenlijst te onderzoeken, zijn dezelfde analyses uitgevoerd als  
in de psychometrische testfase, namelijk:  
- itemanalyses (item non-respons, scheefheid, samenhang tussen items);  
- schaalanalyses (factor- en betrouwbaarheidsanalyses) om betekenisvolle schalen  
(kwaliteitsthema’s) als onderliggende structuren in de vragenlijst vast te stellen.  
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Multilevel analyses  
Het discriminerend vermogen van de vragenlijst is onderzocht met behulp van multilevel  
regressieanalyses in Stata. Daarbij is voor de scores op de schalen en afzonderlijke vragen 
van de diagnostiek- en behandelingsvragenlijst bekeken hoe respondenten de kwaliteit 
van de verschillende zorgaanbieders ervaren en in hoeverre er significante  
verschillen bestaan tussen de zorgaanbieders. Bij multilevel analyses wordt rekening  
gehouden met de gelaagdheid van de gegevens en het feit dat cliënten ‘genest’ zijn in 
praktijken/instituten; ze vormen geen willekeurige steekproef en de ervaringen van 
cliënten van eenzelfde zorgaanbieder zijn mogelijk niet geheel onafhankelijk van elkaar. 
 
Intraklasse correlatie coëfficient 
De Intraklasse Correlatie Coëfficient (ICC) is een maat voor de samenhang binnen een 
groep en daarmee een maat voor de variatie of verschillen tussen zorgaanbieders. Hoe 
hoger de ICC, hoe meer scores van ouders van één zorgaanbieder op elkaar lijken en 
daarmee die van de afzonderlijke zorgaanbieders van elkaar verschillen. Het percentage 
van de variantie dat kan worden toegeschreven aan de verschillen tussen zorgaanbieders 
is bepaald door de ICC met 100 te vermenigvuldigen; dit getal kan variëren van 0 tot 100. 
Met een Likelihood-ratio test is onderzocht of de verschillen tussen zorgaanbieders 
statistisch significant zijn.  
  
Case-mix correctie 
Bij het vergelijken van de prestaties van de zorgaanbieders is het belangrijk om rekening 
te houden met verschillen in samenstelling van hun cliëntengroepen. Met zogeheten case-
mix correctie worden de resultaten gecorrigeerd voor kenmerken van respondenten om 
een ‘eerlijke’ vergelijking tussen zorgaanbieders te maken. Zo wordt voorkomen dat 
verschillen onterecht worden toegeschreven aan prestaties van dyslexiezorgaanbieders 
terwijl ze in werkelijkheid berusten op verschillende cliëntenpopulaties. Volgens het CQI 
handboek dient standaard gecorrigeerd te worden voor leeftijd, opleiding en ervaren 
gezondheid van respondenten. Naast deze kenmerken van de ouders is ook gekeken naar 
de leeftijd van het kind. 
 
Sterrenindeling  
De verschillen tussen zorgaanbieders kunnen geïllustreerd worden met een indeling in 
drie klassen of ‘sterrencategorieën’. Hiervoor worden de gemiddelde scores per 
zorgaanbieder (diagnostiek en behandeling afzonderlijk), zoals berekend met multilevel 
analyses, voorzien van een vergelijkingsinterval (berekend met de formule: gemiddelde 
+/- 1,39 x standaarderror). Als een zorgaanbieder significant lager scoort dan het 
gemiddelde voor alle zorgaanbieders (dus als de score met bijbehorend 
vergelijkingsinterval geheel beneden de gemiddelde score voor alle zorgaanbieders ligt), 
krijgt de zorgaanbieder één ster (beneden-gemiddeld). Scoort een zorgaanbieder 
significant beter dan gemiddeld, dan krijgt deze drie sterren (bovengemiddeld). Als een 
zorgaanbieder zich niet duidelijk onderscheidt met zijn score en bijbehorend 
betrouwbaarheidsinterval (dus als de score overlapt met de spreiding van de gemiddelde 
ervaringen van ouders in alle zorgaanbieders) dan wordt de zorgaanbieder in de middelste 
categorie ingedeeld (2 sterren). Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat alleen de 
zorgaanbieders met 1 of 3 sterren significant van elkaar verschillen op een score (omdat 
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hun vergelijkingsintervallen niet overlappen) en dat het bij lage ICC’s veelal om relatief 
kleine kwaliteitsverschillen gaat.  
 
Betrouwbaarheid en steekproefgrootte  
Om te bepalen hoeveel ingevulde vragenlijsten nodig zijn om op een betrouwbare wijze  
verschillen tussen zorgaanbieders te kunnen vaststellen, is per score de ‘reliability’ 
bepaald. Dit is een maat voor het betrouwbaar schatten van verschillen en hangt af van 
het aantal respondenten en de ICC. Over het algemeen wordt een ‘reliability’ van 0,8 
beschouwd als betrouwbare grens voor het vaststellen van relevante verschillen tussen 
zorgaanbieders en een 0,7 als redelijk betrouwbaar. De variantie tussen zorgaanbieders 
(de ICC) moet voor deze analyses in principe significant kunnen worden geschat. Hoe 
lager de ICC, hoe meer ingevulde vragenlijsten per zorgaanbieder daarvoor nodig zijn. 
Op basis van deze resultaten kunnen aanbevelingen worden gedaan voor de benodigde 
steekproefgrootte per zorgaanbieder bij toekomstig vergelijkend (benchmark) onderzoek 
met de CQ-index Dyslexie (Diagnostiek en Behandeling).  
 
 

5.3 Respons  
 
Diagnostiek  
Ervaringenvragenlijst 
De diagnostieklijst van de CQ-index Dyslexie werd in de periode juni 2012 t/m januari 
2014 verstuurd naar in totaal 4912 ouders. In figuur 5.1 staat de respons schematisch 
weergegeven. 
Van de 4912 mensen die werden benaderd hebben 4887 mensen gereageerd. Daarvan 
bleken 85 mensen niet tot de doelgroep te behoren omdat hun kind langer dan 6 maanden 
geleden op dyslexie was onderzocht. Vijfentwintig verstuurde vragenlijsten kwamen 
onbestelbaar retour. Het netto aantal verstuurde vragenlijsten komt hiermee op 4802 (87,4 
% via e-mail en 12,6% schriftelijk). 1680 ouders hebben niet gereageerd op de 
uitnodiging. Verder zijn 80 vragenlijsten verwijderd omdat ze dubbel in het bestand zaten 
of omdat mensen aangaven dat ze niet mee wilden werken aan het onderzoek, of de 
vragenlijst niet (nog eens) wilden invullen omdat ze dat al een keer gedaan hadden. Ook 
vielen 247 vragenlijsten af omdat minder dan vijf vragen waren ingevuld. Zodoende was 
het aantal geldige vragenlijsten 2795 en was de bruto respons 58% (2795/4802 *100%). 
Bij de opschoning zijn nog eens 25 lijsten verwijderd omdat ouders minder dan de helft 
van de sleutelvragen hadden ingevuld en nog eens 50 omdat een of meer van de case-mix 
vragen niet was beantwoord. Daarmee komt de netto respons op 57 % (2720/4802 
*100%).  
 
Belangvragenlijst 
Er zijn na de psychometrische testfase geen belangvragenlijsten meer uitgezet. Het totaal 
blijft daarom op 368 ingevulde belangvragenlijsten Dyslexie Diagnostiek. 
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Behandeling  
Ervaringenvragenlijst 
De behandelingslijst van de CQ-index Dyslexie werd verstuurd naar in totaal 829 ouders. 
In figuur 5.2 staat de respons schematisch weergegeven. 
Van de 3820 mensen die werden benaderd bleken negen mensen niet tot de doelgroep te 
behoren omdat hun kind langer dan 1 jaar geleden in behandeling was voor dyslexie. 141 
verstuurde vragenlijsten kwamen onbestelbaar retour. Het netto aantal verstuurde 
vragenlijsten komt hiermee op 3670 (79% via e-mail en 21% schriftelijk). 1431 ouders 
hebben niet gereageerd op de uitnodiging. Verder zijn 15 vragenlijsten verwijderd omdat 
ze dubbel in het bestand zaten of omdat mensen aangaven dat ze niet mee wilden werken 
aan het onderzoek en vulden 131 mensen minder dan vijf vragen in. Zodoende was het 
aantal geldige vragenlijsten 2093 en bedraagt de bruto respons 57% (2093/3670 *100%).  
Bij de opschoning zijn in totaal 37 lijsten verwijderd omdat ouders minder dan de helft 
van de kernvragen hadden ingevuld en nog eens 39 omdat een of meer van de case-mix 
vragen niet was beantwoord. Daarmee komt de netto respons op 55 % (2017/3670 
*100%). 
 
Belangvragenlijst 
Er zijn na de psychometrische testfase geen belangvragenlijsten meer uitgezet. Het totaal 
blijft daarom op 160 ingevulde belangvragenlijsten Dyslexie Behandeling. 
 
 
Tabel 5.1 Aantal ontvangen ervarings- en belangvragenlijsten per zorgaanbieder 
 
zorgaanbieder Ervaringsvragenlijsten   Belangvragenlijsten 

 diagnostiek behandeling diagnostiek behandeling 

1 334 142 50 9 
2 16 41 3 2 
3 100 22 9 1 
4 119 58 19 4 
5 272 262 42 25 
6 44 47 7 - 
7 139 124 13 4 
8 44 17 - - 
9 384 310 99 68 
10 77 98 13 5 
11 4 5 2 3 
12 551 235 69 1 
13 39 59 3 2 
14 4 5 1 - 
15 213 219 20 20 
16 76 118 13 10 
17 61 50 4 6 
18 134 65 1 - 
19 11 29 - - 
20 28 32 - - 
21 70 79 - - 
Totaal 2720 2017 368 160 
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Figuur 5.1  Totale respons CQ-index Dyslexie Diagnostiek Ervaringsvragenlijst 
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9  totaal verstuurd = alle mensen aan wie de vragenlijst is verstuurd  
10  netto verstuurd = alle mensen aan wie de vragenlijst is verstuurd, min de mensen die niet tot de doelgroep 

behoorden of waarbij onbekend was of ze tot de doelgroep behoorden 
11  bruto respons = de mensen onder netto verstuurd, min de mensen die een blanco vragenlijst 

terugstuurden, zich afmeldden voor het onderzoek of van wie geen vragenlijst of reactie is teruggekomen 
12  netto respons = de mensen onder bruto respons, min de mensen die in de opschoningsprocedure afvielen, 

omdat zij minder dan 50% van de vragen beantwoordden 
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Figuur 5.2  Totale respons CQ-index Dyslexie Behandeling Ervaringsvragenlijst 
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  9 
 Behoort toch niet tot de doelgroep 

(behandeling >1 jaar geleden)  
      
Netto verstuurd 14 
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1431 

 
Geen reactie 

 
      

  
15 
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Minder dan 5 vragen ingevuld 
   
      
Bruto respons 15 
(57%) 
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  76 
 Onvoldoende beantwoord (<50% van 

kernvragen of een of meer case-mix 
variabelen)  

  
 

   
     
Netto respons 16  
(55%) 

 
2017   

 
 
 
In onderstaande tabel 5.2 worden de achtergrondkenmerken van alle respondenten 
gepresenteerd, gebaseerd op de netto respons op de ervaringsvragenlijsten. De verdeling 
in de diverse categorieën wijkt nauwelijks af van de verdeling zoals is gepresenteerd bij 
het analyseren van de psychometrische eigenschappen van de beide vragenlijsten. Vooral 
moeders hebben de vragenlijsten ingevuld en meer jongens dan meisjes ondergaan 

                                                      
13  totaal verstuurd = alle mensen aan wie de vragenlijst is verstuurd  
14  netto verstuurd = alle mensen aan wie de vragenlijst is verstuurd, min de mensen die niet tot de doelgroep 

behoorden of waarbij onbekend was of ze tot de doelgroep behoorden 
15  bruto respons = de mensen onder netto verstuurd, min de mensen die een blanco vragenlijst 

terugstuurden, zich afmeldden voor het onderzoek of van wie geen vragenlijst of reactie is teruggekomen 

16  netto respons = de mensen onder bruto respons, min de mensen die in de opschoningsprocedure afvielen, 
omdat zij minder dan 50% van de vragen beantwoordden 
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diagnostiek dan wel behandeling in verband met dyslexie. De meeste ouders zijn tussen 
de 35 en 44 jaar oud en ruim de helft van de kinderen voor wie een diagnostiek 
vragenlijst is ingevuld zijn 8 of 9 jaar oud, terwijl twee op de drie kinderen die in 
behandeling zijn (geweest) voor dyslexie 9 of 10 jaar oud zijn. 
 
 
Tabel 5.2 Achtergrondkenmerken van alle respondenten (netto respons) en kinderen 

van de CQ-index Dyslexie Diagnostiek- en Behandelingsvragenlijst 
 
 respondenten Diagnostiek 

(N=2720) 
 respondenten Behandeling 

(N=2017) 

 N % N % 

Geslacht ouder:     
man 284  10,5 226  11,2 
vrouw 2424  89,5 1784  88,8 
     
Geslacht kind:     
jongen 1526  56,4 1165  58,2 
meisje 1180  43,6 836  41,9 
     
Leeftijd ouder:     
18 – 24 jaar -  - -  - 
25 – 34 jaar 153  5,6 55  2,7 
35 - 44 jaar 1984  72,9 1300  64,5 
45 - 54 jaar 572  21,0 650  32,2 
55 - 64 jaar 6  0,2 11  0,6 
65 – 74 jaar  5  0,2 1  0,1 
75 jaar of ouder -  - -  - 
     
Leeftijd kind:     
6 jaar of jonger -  - -  - 
7 jaar 123  4,5 -  - 
8 jaar 771  28,4 60  12,9 
9 jaar 787  28,9 318  34,2 
10 jaar 535  19,7 625  37,6 
11 jaar 336  12,4 623  13,4 
12 jaar 151  5,6 329  0,2 
13 jaar  17  0,6 61  0,2 
14 jaar of ouder -  - 1  0,1 
     
Opleiding ouder:     
laag (t/m LBO) 220  8,1 162  8,0 
midden  1388  51,0 1023  50,7 
hoog (HBO WO) 1112  40,9 832  41,3 

 
 

5.4 Schaalconstructie 
Alvorens het discriminerend vermogen van de eerder gevonden schalen te testen, zijn de 
analyses voor schaalconstructie herhaald, om na te gaan of er verschuivingen hebben 
plaatsgevonden na de aanvullende dataverzameling en het tussentijds aanpassen van de 
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vragenlijst. Tabellen 5.3 en 5.4 laten zien dat de verschillen ten opzichte van de eerdere 
schaalconstructie (zie paragraaf 4.6.3) miniem zijn. Dezelfde schalen kunnen dus gebruikt 
worden in de multilevel analyse voor het vaststellen van het discriminerend vermogen 
van het meetinstrument. De vraagnummers in de tabellen verwijzen naar versie 1.1 van de 
vragenlijsten (zie bijlagen 2 en 3). 
 
 

5.4.1 Diagnostiek 
 
Analyse van de Diagnostiek vragenlijst liet wederom twee schalen zien: schaal 1: het 
eerste gesprek (4 items, α=0,84) en schaal 2: informatie en advies (7 items, α=0,73). 
 
 
Tabel 5.3 Resultaten van herhaalde factoranalyses voor de diagnostieklijst: schalen 

met bijbehorende items van de CQ-index Dyslexie Diagnostiek 
 
  factorlading item-totaal 

correlatie (ITC) 
α if item 
deleted 

 Het eerste gesprek: α= 0,84 (n= 2679)     

11. Had de diagnosticus aandacht voor hoe het met uw 
kind ging? 

0,75 0,80 0,85 

12. Nam de diagnosticus u serieus? 0,85 0,82 0,80 

13. Luisterde de diagnosticus aandachtig naar u? 0,89 0,87 0,76 

14. Had de diagnosticus genoeg tijd voor u? 0,85 0,85 0,79 

 
Informatie en advies: α= 0,73 (n=2164) 

   

21.  Was u tevreden over de manier waarop u de resultaten 
te horen kreeg? 

0,64 0,60 0,70 

22.  Werden de resultaten van het dyslexie-onderzoek op 
een begrijpelijke manier uitgelegd? 

0,61 0,57 0,71 

26. Gaf de diagnosticus voldoende informatie over de 
mogelijkheden voor behandeling of begeleiding? 

0,78 0,73 0,67 

27. Gaf de diagnosticus u voldoende informatie over de 
kosten en vergoeding van de dyslexiebehandeling? 

0,60 0,64 0,71 

28. 
 

Gaf de diagnosticus advies aan school over de verdere 
begeleiding van uw kind? 

0,56 0,67 0,73 

29. 
 

Kreeg u een goed beeld van wat de behandeling van u 
en uw kind vraagt? (inzet, tijd, oefenen) 

0,76 0,74 0,66 

30. 
 

Weet u met wie u contact kunt opnemen als u nog 
vragen heeft over de behandeling of begeleiding van 
uw kind? 

0,46 0,50 0,73 
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5.4.2 Behandeling 
 
Analyse van de Behandeling vragenlijsten liet opnieuw negen schalen zien: schaal 1: 
informatie over de behandeling (5 items, α=0,78); schaal 2: de behandelmethode (3 items, 
α=0,71); schaal 3: de behandelaar (6 items, α=0,84); schaal 4: evaluatie en overleg (3 
items, α=0,81); schaal 5: samenwerking met school (5 items, α=0,79); schaal 6: kosten en 
vergoedingen (3 items, α=0,59); schaal 7: resultaat van de behandeling (4 items, α=0,86); 
schaal 8: vragen aan kind over behandeling (7 items, α=0,69) en schaal 9: resultaat 
behandeling volgens kind: (4 items, α=0,75). 
Vragen over afspraken en inspraak (3 items) en over continuïteit (3 items) bleken niet 
schaalbaar. 
 
 
Tabel 5.4 Resultaten van herhaalde factoranalyses voor de behandelingslijst: schalen 

met bijbehorende items van de CQ-index Dyslexie Behandeling 
 
  factorlading item-totaal 

correlatie (ITC) 
α if item  
deleted 

 Informatie over de behandeling, α= 0,78 (n=1996)    

12. Kreeg u voldoende informatie over de 
behandelmethode? (aanpak en fases) 

0,79 0,75 0,73 

13. Kreeg u voldoende informatie over het 
behandeltraject? (aantal sessies, duur) 

0,80 0,77 0,72 

14. Kreeg u van tevoren een goed beeld van wat de 
behandeling van u en uw kind vraagt? (inzet, tijd, 
oefenen) 

0,74 0,74 0,74 

15. Kreeg u voldoende informatie over het te verwachten 
resultaat van de behandeling? 

0,79 0,79 0,72 

16. Kreeg u voldoende informatie over de kosten en 
vergoeding van de behandeling? 

0,58 0,66 0,80 

  
DE BEHANDELING 

Afspraken en inspraak 

   

18. Werd bij het maken van afspraken rekening 
gehouden met uw wensen? (tijdstippen, dagen) 

niet schaalbaar   

19. Was het een probleem om afspraken te veranderen? niet schaalbaar   

29. Kon u als ouder meebeslissen over het oefenen thuis 
met uw kind? (soort oefeningen, hoe vaak en hoe 
lang geoefend moest worden) 

niet schaalbaar   

 
Continuïteit 

   

20. Had uw kind steeds dezelfde behandelaar? niet schaalbaar   

27. Was het thuis oefenen voor uw kind een probleem? niet schaalbaar   

28. 
 

Was het thuis oefenen voor u als ouder een 
probleem? 

niet schaalbaar   

- tabel 5.4 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 5.4 - 
  factorlading item-totaal 

correlatie (ITC) 
α if item  
deleted 

 De behandelmethode: α= 0,71 (n=1970)    

21. Had u vertrouwen in de behandelmethode (aanpak 
van de behandelaar)? 

0,86 0,83 0,52 

22. Paste de behandeling bij uw kind? 0,87 0,87 0,51 

24. Werden de oefeningen duidelijk uitgelegd? 0,65 0,69 0,78 

 
De behandelaar: α=0,84 (n=1950) 

   

33. Voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de 
behandelaar? 

0,74 0,75 0,81 

31. Wist de behandelaar uw kind te motiveren? 0,68 0,74 0,84 

32. Had u vertrouwen in de deskundigheid van de 
behandelaar? 

0,80 0,79 0,80 

33. Nam de behandelaar u serieus? 0,84 0,79 0,81 

34. Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? 0,84 0,81 0,80 

35. Had de behandelaar genoeg tijd voor u? 0,68 0,70 0,83 

 Evaluatie en overleg: α=0,81 (n=2020)    

36. Kreeg u voldoende informatie over de vooruitgang 
van uw kind? 

0,86 0,86 0,71 

37. Legde de behandelaar de resultaten van de 
behandeling op een begrijpelijke manier uit? 

0,84 0,83 0,75 

38. Was er voldoende overleg tussen u en de 
behandelaar? 

0,85 0,86 0,74 

 
Samenwerking met school: α=0,79 (n=1250) 

39. Was er voldoende overleg tussen de behandelaar en 
school over de behandeling? 

0,87 0,85 0,69 

40. Zaten de behandelaar en school op één lijn met hun 
aanpak van dyslexie? 

0,75 0,75 0,76 

41. Gaf de behandelaar voldoende informatie aan school 
over de resultaten van de behandeling? 

0,75 0,72 0,76 

42. Kreeg de school het eindrapport van de behandelaar? 0,53 0,58 0,81 

43. Gaf de behandelaar advies aan school over de 
begeleiding van uw kind in de klas? 

0,79 0,80 0,73 

 
Kosten en vergoedingen, α=0.5897 (n=1082) 

54. Kreeg u voldoende informatie over de vergoeding 
van de dyslexiebehandeling? 

0,78 0,83 0,57 

55. Was uw zorgverzekeraar goed bereikbaar bij vragen 
over de vergoeding van de dyslexiebehandeling? 

0,80 0,77 0,35 

57. Was het een probleem om de dyslexiebehandeling 
vergoed te krijgen? 

0,67 0,64 0,61 

- tabel 5.4 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 5.4 - 
  factorlading item-totaal 

correlatie (ITC) 
α if item  
deleted 

 Resultaat van de behandeling: α=0,86 (n=1975)    

63. Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de 
dyslexiebehandeling op de volgende punten: 

   

A lezen? - - - 

B spellen van woorden? - - - 

C plezier in het lezen en schrijven? 0,71 0,73 0,89 

D plezier in school? 0,87 0,87 0,81 

E zelfvertrouwen? 0,89 0,89 0,79 

F in het algemeen? 0,89 0,88 0,80 

G algemene leerprestaties? - - - 

H iets anders    

 
Vragen aan kind: 
De behandeling: α=0,69 (n=1861) 

   

87. Vond je het leuk om naar de behandelaar te gaan? 0,70 0,71 0,62 

88. Vertelde de behandelaar hoe hij/zij je ging helpen 
met lezen en spellen? 

0,54 0,53 0,67 

89. Luisterde de behandelaar goed naar jou? 0,67 0,60 0,65 

90. Legde de behandelaar de oefeningen goed uit? 0,65 0,58 0,65 

91. Kreeg je een beloning als je iets goed had gedaan 
(bijvoorbeeld sticker of compliment)? 

0,46 0,53 0,69 

92. Vond je het leuk om thuis te oefenen? 0,63 0,65 0,64 

93. Merkte je dat het oefenen hielp? 0,56 0,59 0,67 

 
Resultaat behandeling volgens kind: α= 0,75 (n=1839) 

94. Hoe gaat het met jou sinds het begin van de 
behandeling met … 

   

A lezen? - - - 

B spellen van woorden? - - - 

C plezier in lezen en schrijven? 0,67 0,70 0,75 

D plezier in school? 0,78 0,78 0,68 

E zelfvertrouwen? 0,79 0,78 0,68 

F in het algemeen? 0,79 0,78 0,67 
 
 

5.5 Discriminerend vermogen 
 
In deze paragraaf wordt het discriminerend vermogen van de twee Dyslexie vragenlijsten 
besproken. Met behulp van multilevel analyse is gekeken:  
- in hoeverre de CQI verschillen tussen zorgaanbieders kan detecteren; 
- of er verschillen zijn tussen de zorgaanbieders op diverse kwaliteitsaspecten/thema’s.  
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De analyse is uitgevoerd op de gevonden schalen en op de losse items met voldoende 
respons. Er zijn drie modellen gebruikt om de resultaten te analyseren: 
- Model 0: geen correctie, 2 niveaus (zorgaanbieder, cliënt)  
- Model 1: Model 0, gecorrigeerd voor leeftijd, gezondheid en opleiding ouder 
- Model 2: Model 1, ook nog gecorrigeerd voor leeftijd kind 
 
 

5.5.1 Intraklasse Correlatie Coëfficiënt en effect van case-mix correctie 
 
Allereerst wordt aan de hand van de schalen onderzocht of het voor deze databestanden 
zinvol is om multilevel analyse uit te voeren en of case-mix correctie met of zonder de 
leeftijd van het kind zinvol is. 
Voor model 0 wordt de Intraklasse Correlatie Coëfficiënt (icc_0) gepresenteerd en een p-
waarde die aangeeft of een multilevel analyse een betere verklaring geeft dan een 
eenvoudig regressiemodel met ordinary least squares (OLS) methode (p-ml = p-waarde 
multilevel analyse). Een p-waarde kleiner dan 0,05 betekent dat multilevel analyse de 
voorkeur heeft. Voor model 1 en 2 worden ook p-waardes gepresenteerd die aangeven of 
dit model een verbetering is ten opzichte van het voorgaande (p-lrtes = p-waarde 
likelihood ratio test) en of de gebruikte case-mix een verbetering is ten opzichte van het 
voorgaande model (p-cmix = p-waarde case-mix). 
Tabel 5.5 toont de resultaten van de twee schalen in de diagnostiek vragenlijst. 
Uit de tabel blijkt ten eerste dat voor beide schalen multilevel analyse betere resultaten 
levert dan eenvoudige regressie analyse. Verder blijkt Model 1 (met standaard case-mix 
correctie) voor beide schalen een verbetering ten opzichte van Model 0. De ICC waardes 
van Model 2 geven geen verdere verbetering ten opzichte van Model 1 aan, maar 
toevoeging van de leeftijd van het kind geeft wel een verbetering in de case-mix correctie 
te zien. 
 
Tabel 5.5 Resultaten multilevel analyses, per case-mix model, van schalen uit de 

Diagnostiek vragenlijst 

 
 
De resultaten van de analyses zijn hieronder (tabel 5.6) op een iets eenvoudigere manier 
gepresenteerd voor de schalen en voor de losse vragen van de diagnostieklijst. Wat 
getoond wordt zijn de p-waarden van de likelihood ratio test, waarbij elke significante 
waarde (p<0,05) met een sterretje is weergegeven. Hieruit blijkt dat multilevel analyses 
en case-mix correctie voor ouderkenmerken (leeftijd, gezondheid, opleiding) zinvol is, 
maar dat correctie voor de leeftijd van het kind alleen toegevoegde waarde heeft bij 
schaal 1. 

schalen Model 0 Model 1 Model 2 

 icc_0 p_ml_0 icc_1 p_lrtes~1 p_ml_1 p_cmix_1 icc_2 p_lrtes~2 p_ml_2 p_cmix_2 

Het eerste 
gesprek 

2,02 <0,01 2,06 0,02 <0,01 0,02 1,99 <0,01 <0,01 <0,01 

Informatie 
en advies 

5,80 <0,01 5,60 <0,01 <0,01 <0,01 5,58 0,53 <0,01 <0,01 
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Tabel 5.6 Samenvatting resultaten multilevel analyses diagnostiek vragenlijst: sterren 
betekenen een significant beter model ten opzichte van voorgaande model 
(vergeleken met eenvoudige regressieanalyse (OLS), model 0 of 1) 

 
Schalen/vragen Model 0 vs. OLS model Model 1 vs. 0 Model 2 vs. 1 

Schalen    
Schaal 1: Het eerste gesprek * * * 
Schaal 2: Informatie en advies * *  

Losse vragen 
   

8 (info duur wachtlijst) *   
19 (Bereikbaarheid) *   
31 (cijfer diagnosticus) * *  
32 (cijfer zorgaanbieder) * *  

* = significant, p<.05 
 
 
Tabel 5.7 toont de resultaten van de negen schalen in de behandeling vragenlijst. 
Ook uit deze tabel blijkt dat multilevel analyse in de meeste gevallen betere resultaten 
oplevert. Alleen bij de schaal Resultaat behandeling volgens kind (Resultaat kind) is de 
ICC niet significant. Model 1 is, behalve voor de schaal Kosten en Vergoedingen, een 
verbetering ten opzichte van Model 0, terwijl Model 2 voor vijf van de negen schalen een 
verbetering te zien geeft ten opzichte van Model 1, terwijl de case-mix correctie van 
Model 2 voor acht van de negen schalen een verbetering is. 
 
 
Tabel 5.7 Resultaten multilevel analyses, per case-mix model, van schalen uit de 

Behandeling vragenlijst 
 
schalen Model 0 Model 1 Model 2 

 icc_0 p_ml_0 icc_1 p_lrtes~1 p_ml_1 p_cmix_1 icc_2 p_lrtes~2 p_ml_2 p_cmix_2 

Informatie 2,32 <0,01 2,45 <0,01 <0,01 <0,01 2,68 <0,01 <0,01 <0,01 

Behandelmethode 2,86 <0,01 3,60 <0,01 <0,01 <0,01 3,72 <0,01 <0,01 <0,01 

De behandelaar 1,08 <0,01 1,24 <0,01 <0,01 <0,01 1,37 0,01 <0,01 <0,01 

Evaluatie 2,19 <0,01 2,50 <0,01 <0,01 <0,01 2,49 <0,01 <0,01 <0,01 
Samenwerking 
school 

18,4 <0,01 18,50 <0,01 <0,01 <0,01 18,52 0,82 <0,01 <0,01 

Kosten en 
vergoeding 

2,81 <0,01 2,85 0,06 <0,01 0,06 2,82 0,10 <0,01 0,04 

Resultaat ouder 1,02 <0,01 1,15 0,02 <0,01 0,02 1,24 <0,01 <0,01 <0,01 

Vragen kind 1,49 <0,01 1,64 <0,01 <0,01 <0,01 1,71 0,07 <0,01 <0,01 
Resultaat kind 0,51 0,05 0,60 <0,01 0,05 <0,01 0,62 0,74 0,04 <0,01 
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In tabel 5.8 zijn de resultaten van de analyses op de schalen en losse vragen van de 
behandellijst op een eenvoudiger manier gepresenteerd. Hieruit blijkt dat bij de analyse 
van de schalen de leeftijd van het kind als onderdeel van de case-mix factoren in vijf van 
de negen gevallen en bij de analyse van de losse vragen de leeftijd van het kind als 
onderdeel van de case-mix factoren in acht van de 15 gevallen wel toegevoegde waarde 
heeft. 
 
 
Tabel 5.8 Samenvatting resultaten multilevel analyses behandeling vragenlijst: sterren 

betekenen een significant beter model ten opzichte van voorgaande model 
(vergeleken met eenvoudige regressieanalyse (OLS), model 0 of 1) 

 
schalen/vragen Model 0 vs 

OLS model 
Model 1 vs. 0 Model 2 vs. 1 

Schalen    
Schaal 1 (Informatie) * * * 
Schaal 2 (Behandelmethode) * * * 
Schaal 3 (Behandelaar) * * * 
Schaal 4 (Evaluatie) * * * 
Schaal 5 (Samenwerking school) * *  
Schaal 6 (Kosten en vergoeding) *   
Schaal 7 (Resultaat volgens ouder) * * * 
Schaal 8 (Vragen aan kind) * *  
Schaal 9 (Resultaat volgens kind)  *  

Losse vragen 
   

7 (info wachtlijst) *   
10 (bereikbaarheid vervoer) *   
11 (telefonische bereikbaarheid) * * * 
18 (rekening houden wensen afspraak) * *  
23 (oefeningen mee naar huis) *  * 
29 (meebeslissen oefeningen) * *  
49 (informatie hulpmiddelen) * * * 
54 (informatie vergoeding) *  * 
58 (cijfer behandelaar) * * * 
59 (cijfer zorgaanbieder) * * * 
63a (beter lezen) *  * 
63 b (beter spellen)  *   
64 (behandeling geslaagd) * * * 
94 a (beter lezen) *   
94 b (beter spellen)    

* = significant, p<0,05 
 
 
Uit de voorgaande tabellen kan geconcludeerd worden dat voor beide vragenlijsten 
multilevel analyse en case-mix correctie voor kenmerken van de respondent (ouder) 
zinvol is, en dat in de meeste gevallen ook case-mix correctie voor de leeftijd van het 
kind gewenst is. Alle bestudeerde achtergrondkenmerken van ouder en kind spelen 
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kennelijk een rol in het verklaren van verschillen tussen de zorgaanbieders. Voor de 
verdere analyses is daarom gekozen voor Model 2. 
 
 

5.5.2 Invloed van de steekproefgrootte 
 
De invloed van de steekproefgrootte wordt aangegeven met een reliability-maat. Deze 
maat geeft aan hoe betrouwbaar verschillen te schatten zijn, rekening houdend met het 
aantal vragen (per schaal), het aantal respondenten en de gegeven ICC van elke schaal of 
vraag. Hoe hoger de gewenste betrouwbaarheid, hoe groter het aantal respondenten dat 
nodig is. Uit tabel 5.9 blijkt dat voor de diagnostieklijst bij een betrouwbaarheid van 0,70 
en analyse volgens Model 2 er respectievelijk 115 en 40 respondenten per 
praktijk/instituut nodig zijn om verschillen te laten zien op de schalen 1 en 2. Bij de losse 
vragen uit de diagnostieklijst loopt het aantal benodigde respondenten uiteen van 32 tot 
151. 
 
 
Tabel 5.9 Diagnostiek vragenlijst: benodigd aantal respondenten  
 
schalen/vragen aantal (n)  

 bij betrouwbaarheid 0,70 
aantal (n)  

 bij betrouwbaarheid 0,80 

Schalen   
Schaal 1 (Het eerste gesprek) 115 197 
Schaal 2 (Informatie en advies) 40 68 
Losse vragen   

8 (info duur wachtlijst) 32 55 
19 (bereikbaarheid) 66 113 

31 (cijfer diagnosticus) 151 260 
32 (cijfer zorgaanbieder) 77 133 

 
 
Uit tabel 5.10 blijkt dat voor de behandelingslijst bij een betrouwbaarheid van 0,70 en 
analyse volgens Model 2 er tussen de 10 en 374 respondenten per zorgaanbieder nodig 
zijn om verschillen te laten zien op de schalen 1 tot en met 9. Bij de losse vragen loopt 
het aantal benodigde respondenten uiteen van 6 tot 579. Voor de meeste schalen en items 
van de behandelingslijst (5 van de 9 schalen en 8 van de 15 items) volstaat een aantal van 
100 respondenten per zorgaanbieder om betrouwbaar (reliability 0,70) verschillen tussen 
praktijken/instituten aan te tonen. 
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Tabel 5.10 Behandeling vragenlijst: benodigd aantal respondenten per zorgaanbieder  
 
schalen/vragen aantal (n)  

bij betrouwbaarheid 0,70 
aantal (n)  

 bij betrouwbaarheid 0,80 

Schalen   
Schaal 1 (Informatie) 85 145 

Schaal 2 (Behandelmethode) 60 103 
Schaal 3 (Behandelaar) 168 287 
Schaal 4 (Evaluatie) 91 157 

Schaal 5 (Samenwerking school) 10 18 
Schaal 6 (Kosten en vergoeding) 80 138 
Schaal 7 (Resultaat volgens ouder) 186 318 
Schaal 8 (Vragen aan kind) 134 230 

Schaal 9 (Resultaat volgens kind) 374 642 

Losse vragen 
  

7 (info wachtlijst) 29 49 
10 (bereikbaarheid vervoer) 115 197 
11 (telefonische bereikbaarheid) 11 20 
18 (rekening houden wensen afspraak) 172 295 

23 (oefeningen mee naar huis) 6 10 
29 (meebeslissen oefeningen) 87 150 

49 (informatie hulpmiddelen) 45 78 
54 (informatie vergoeding) 107 184 
58 (cijfer behandelaar) 74 126 
59 (cijfer zorgaanbieder) 61 105 

63a (beter lezen) 192 329 

63 b (beter spellen)  138 237 
64 (behandeling geslaagd) 85 146 
94 a (beter lezen) 242 415 
94 b (beter spellen) 579 992 

 
 

5.5.3 Sterrenindeling 
 
In onderstaande tabellen 5.11 en 5.12 is voor alle schalen en een aantal losse vragen 
weergegeven hoeveel zorgaanbieders 1 (beneden gemiddeld), 2 (gemiddeld) of 3 sterren 
(boven gemiddeld) scoren. In deze tabellen zijn alleen de zorgaanbieders meegenomen 
met 10 of meer respondenten op de genoemde schaal of vraag. Bij deze sterrentoekenning 
is het belangrijk te realiseren dat alleen de verschillen tussen praktijken met 1 ster en 3 
sterren statistisch significant zijn. Zorgaanbieders met twee sterren wijken niet significant 
af van zorgaanbieders met één ster of van zorgaanbieders met drie sterren. 
 
Uit onderstaande tabellen blijkt dat beide schalen en de vier losse items van de 
diagnostiek vragenlijst en acht van de negen schalen en 14 van de 15 losse items van de 
behandeling vragenlijst verschillen laten zien tussen zorgaanbieders. Daarmee is het 
discriminerend vermogen van deze vragenlijsten aangetoond. 
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Tabel 5.11 Sterrenindeling Diagnostiek 
 
  gecorrigeerde gegevens (Model 2) 

sterren: 1 2 3 

Schalen      
Het eerste gesprek  4 13 2 
Informatie en advies  4 11 4 

Losse items 
    

31 (cijfer diagnosticus)  3 14 2 
32 (cijfer zorgaanbieder)  4 10 5 
8 (info duur wachtlijst)  4 10 4 
19 (bereikbaarheid)  3 13 3 

 
 
Tabel 5.12 Sterrenindeling Behandeling 
 
  gecorrigeerde gegevens (Model 2) 

sterren: 1 2 3 

Schalen     
Informatie  2 14 3 
Behandelmethode  3 12 4 
De behandelaar  1 17 1 
Evaluatie  2 14 3 
Samenwerking school  5 6 8 
Kosten en vergoeding  2 14 3 
Resultaat ouder  1 16 2 
Vragen kind  1 17 1 
Resultaat kind  0 18 1 

Losse items 
    

7 (info wachtlijst)  3 14 2 
10 (bereikbaarheid vervoer)  2 15 1 
11 (telefonische bereikbaarheid)  4 9 5 
18 (rekening houden wensen afspraak)  2 15 2 
23 (oefeningen mee naar huis)  4 6 9 
29 (meebeslissen oefeningen)  4 14 1 
49 (informatie hulpmiddelen)  4 11 4 
54 (informatie vergoeding)  2 14 3 
58 (cijfer behandelaar)  3 13 3 
59 (cijfer zorgaanbieder)  5 11 3 
63a (beter lezen)  2 16 1 
63 b (beter spellen)  3 14 2 
64 (behandeling geslaagd)  3 13 3 
94 a (beter lezen)  2 16 1 
94 b (beter spellen)  1 18 0 
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5.6 Belangscores 
 
Voor de evaluatie en optimalisatie van de vragenlijst is nogmaals gekeken naar de scores 
op de belangvragen om te zien welke kwaliteitsaspecten door respondenten het meest 
belangrijk gevonden worden en welke van minder belang worden geacht. Omdat na de 
psychometrische test al enkele vragen zijn komen te vervallen (zie paragraaf 4.7), zijn de 
corresponderende belangvragen hier buiten beschouwing gelaten. Dit betreft twee items 
die een lage belangscore (<3) hadden, en die dus als relatief onbelangrijk werden 
beschouwd. 
In onderstaande tabellen 5.13 en 5.14 staan de vijf kwaliteitsaspecten met de hoogste 
gemiddelde belangscores en de vijf aspecten met de laagste gemiddelde belangscores 
voor de diagnostieklijst. Hieruit blijkt dat er eigenlijk geen kwaliteitsaspecten meer zijn 
die niet belangrijk gevonden worden; de hoogste en de laagste scores liggen heel dicht bij 
elkaar en ook de laagste belangscore komt gemiddeld boven de waarde 3 (belangrijk) uit.  
 
 
Tabel 5.13 Top 5 meest belangrijke kwaliteitsaspecten Diagnostiek (range 1 – 4) 
 
vraag gem. belangscore 

Het eerste gesprek 
Diagnosticus heeft aandacht voor hoe het met kind gaat  

3,74 

Aanmelding voor diagnostisch onderzoek 
Medewerking van school  

3,72 

Informatie en advies 
Informatie van diagnosticus aan school  

3,71 

Informatie en advies 
Informatie over mogelijkheden voor behandeling of begeleiding  

3,71 

Het eerste gesprek 
Serieus nemen van ouder 

3,66 

 
 
Tabel 5.14 Vijf minst belangrijke kwaliteitsaspecten Diagnostiek (range 1 – 4) 
 
vraag gem. belangscore 

Locatie en accommodatie 
Bereikbaarheid met vervoer  

3,03 

Keuze van zorgaanbieder 
keuze uit verschillende zorgaanbieders?  

3,12 

Diagnostisch onderzoek 
Duur van het dyslexie-onderzoek geen voor kind  

3,31 

Aanmelding voor diagnostisch onderzoek 
Wachtlijst voor dyslexie-onderzoek geen probleem  

3,33 

Informatie en advies 
Informatie over kosten en vergoeding van de dyslexiebehandeling van 
diagnosticus  

3,43 



74 CQ-index Dyslexie, NIVEL 2014  

In onderstaande tabellen 5.15 en 5.16 staan voor de behandelingslijst de vijf 
kwaliteitsaspecten met de hoogste gemiddelde belangscores en de 5 aspecten met de 
laagste gemiddelde belangscores. Hierbij zijn de verschillen iets groter dan bij de 
diagnostieklijst. Aspecten met betrekking tot het resultaat van de behandeling en hoe de 
behandelaar omgaat met het kind kwamen als meest belangrijke kwaliteitsaspecten naar 
voren. Minst belangrijk, maar niet onbelangrijk, vonden ouders het meebeslissen over het 
oefenen thuis en de mogelijkheid om afspraken te wijzigen.  
 
 
Tabel 5.15 Top 5 meest belangrijke kwaliteitsaspecten Behandeling (range 1 – 4) 
 
vraag gem. belangscore 

Resultaat behandeling 
Verbetering in zelfvertrouwen  

3,89 
 

Resultaat behandeling 
Verbetering in hoe het in het algemeen met het kind gaat  

3,86 
 

Behandelaar 
Motiveren van kind door behandelaar  

3,86 
 

Behandelaar 
Dat kind zich op zijn/haar gemak voelt bij de behandelaar  

3,86 
 

Behandeling 
Steeds dezelfde behandelaar  

3,82 
 

 
 
Tabel 5.16 Vijf minst belangrijke kwaliteitsaspecten Behandeling (range 1 – 4) 
 
vraag  gem. belangscore 

Behandeling 
Meebeslissen over het oefenen thuis  

2,54 
 

Behandeling 
Veranderen afspraken  

2,76 
 

Nazorg 
Vast aanspreekpunt  

2,97 
 

Kosten en vergoedingen 
Geen probleem om behandeling vergoed te krijgen  

2,98 
 

Keuze van zorgaanbieder 
Keuze uit verschillende zorgaanbieders  

2,99 
 

 
 

5.7 Voorstel tot aanpassen van de vragenlijsten 
 
Hieronder wordt per vragenlijst en per thema aangegeven op grond waarvan en hoe de 
vragenlijst is aangepast door de werkgroep. In onderstaande tabellen is een overzicht 
gegeven van de vragen met daarbij de criteria of methodologische argumenten om vragen 
al dan niet te verwijderen. Bij het aanpassen is het streven steeds geweest om de 
vragenlijsten zo beknopt mogelijk te houden, zonder kwaliteitsverlies voor de schalen. 
Hierbij zijn (opnieuw) de volgende criteria bekeken: 
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- scheefheid (>90% extreme antwoordcategorie): bij een scheve verdeling van de 
antwoorden valt meer dan 90% van de antwoorden in een extreme categorie en zal de 
vraag weinig/niet discrimineren; 

- non-respons (> 5% missing): als de vraag door meer dan 5% van de respondenten niet 
is ingevuld is dit een aanwijzing dat de vraag niet goed begrepen wordt; 

- belang (belangscore <3): een belangscore lager dan 3 wijst op een relatief 
onbelangrijk kwaliteitsaspect; 

- overlap (r>0,70): als vragen meer van 0,70 met elkaar correleren is de overlap 
dusdanig groot dat één van de items zou kunnen komen te vervallen; 

- niet schaalbaar: als een vraag (ook) geen onderdeel uitmaakt van een betrouwbare 
schaal kan dit reden zijn voor verwijdering; 

- alfa stijgt bij verwijdering: bij vragen die onderdeel zijn van een schaal is 
weergegeven wanneer de schaal mogelijk verbetert bij verwijdering van het 
betreffende item; 

- discriminerend vermogen: als met een vraag geen verschil tussen zorgverleners kan 
worden aangetoond, is het item niet onderscheidend of discriminerend. 

Onderstaande tabel geeft eerst een overzicht van de gevonden problemen bij de vragen 
van de diagnostieklijst, gevolgd door een overzicht met de genomen besluiten. Daarna 
volgen de tabel en het besluitenoverzicht voor de behandelingslijst. 
 
 

5.7.1 Diagnostiek 
 
Tabel 5.17  Resultaten onderzoek discriminerend vermogen Diagnostiek vragenlijst 
 
vraag scheef >5%  

missing 
belang overlap 

(r>0,70) 
niet 

schaalbaar 
alfa stijgt  

bij 
verwijdering 

discrimi-
nerend 

vermogen 

a Keuze van zorgaanbieder       

3.  Had u de keuze uit 
verschillende 
zorgaanbieders? 

  3,12  x nvt  

b Aanmelding voor diagnostisch onderzoek 
     

6.  Kreeg u medewerking van 
school bij de aanmelding 
voor dyslexie-onderzoek? 

  3,72  x nvt  

8.  Kreeg u voldoende 
informatie over de duur van 
de wachtlijst? 

 x 3,44  x nvt  

9.  Was de wachtlijst voor het 
dyslexie-onderzoek een 
probleem voor u?  

  3,33  x nvt  

- tabel 5.17 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 5.17 - 
vraag scheef >5%  

missing 
belang overlap 

(r>0,70) 
niet 

schaalbaar 
alfa stijgt  

bij 
verwijdering 

discrimi-
nerend 

vermogen 

c Het eerste gesprek        

10. Was er bij de start van het 
dyslexie-onderzoek een 
kennismakingsgesprek? 

  3,45  x nvt  

11. Had de diagnosticus 
aandacht voor hoe het met 
uw kind ging? 

  3,74  schaal 1   

12. Nam de diagnosticus u 
serieus? 

93,38% 
ja, 

helemaal 

 3,66 x schaal 1   

13. Luisterde de diagnosticus 
aandachtig naar u? 

91,39% 
ja, 

helemaal 

 3,55 x schaal 1   

14. Had de diagnosticus genoeg 
tijd voor u? 

89,68% 
ja, 

helemaal 

 3,45 x schaal 1   

c Het diagnostisch onderzoek 
      

15. Was de duur van het 
dyslexie-onderzoek een 
probleem voor uw kind? 

  3,31  x nvt x 

16. Is er eerder dyslexie-onder-
zoek gedaan bij uw kind? 

90%  
nee 

   x nvt nvt 

17. Kreeg u uitleg over waarom 
het onderzoek (deels) 
opnieuw werd gedaan? 

  3,45  x nvt x 

d Locatie en accommodatie 
       

19. Was het instituut of de 
praktijk goed bereikbaar 
voor u? (met auto, fiets of 
openbaar vervoer) 

  3,03  x nvt  

e Informatie en Advies 
       

20. Hoe werden de resultaten 
van het dyslexie-onderzoek 
aan u meegedeeld? 

  3,64  x nvt nvt 

21. Was u tevreden over de 
manier waarop u de 
resultaten te horen kreeg? 

  3,46  schaal 2   

22. Werden de resultaten van 
het dyslexie-onderzoek op 
een begrijpelijke manier 
uitgelegd? 

  3,66  schaal 2   

- tabel 5.17 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 5.17 - 
vraag scheef >5%  

missing 
belang overlap 

(r>0,70) 
niet 

schaalbaar 
alfa stijgt  

bij 
verwijdering 

discrimi-
nerend 

vermogen 

25. Werd de school op de 
hoogte gebracht van de 
resultaten van het 
onderzoek?  

  3,5  x nvt nvt 

26. Gaf de diagnosticus 
voldoende informatie over 
de mogelijkheden voor 
behandeling of begeleiding? 

  3,71  Schaal 2   

27. Gaf de diagnosticus u 
voldoende informatie over 
de kosten en vergoeding van 
de dyslexiebehandeling? 

  3,43  Schaal 2   

28. Gaf de diagnosticus advies 
aan school over de verdere 
begeleiding van uw kind? 

 17,70% 3,72  Schaal 2   

29. Kreeg u een goed beeld van 
wat de behandeling van u en 
uw kind vraagt? (inzet, tijd, 
oefenen) 

  3,64  Schaal 2   

30. Weet u met wie u contact 
kunt opnemen als u nog 
vragen heeft over de 
behandeling of begeleiding 
van uw kind? 

93,49% 
ja 

 3,49  Schaal 2   

 
 
Besluiten 
Schaal 1: Het eerste gesprek 
Probleem: Vraag 12, 13 en 14 (serieus nemen, aandachtig luisteren, genoeg tijd nemen) 
overlappen en zijn scheef. 
Discussie: Dit zijn standaard CQI bejegeningsvragen, maar ze komen bij meerdere CQI 
vragenlijsten als scheef naar voren. Dit zou reden kunnen zijn om ze uit de vragenlijst te 
verwijderen, maar genoemd wordt dat het nog steeds vragen zijn waarvan je als instituut 
de resultaten op je website zou willen zetten. 
Besluit: Behouden.  
 
Schaal 2: Informatie en advies 
Vraag 28(advies van diagnosticus) 
Probleem: Vraag 28 over het advies aan school over de verdere begeleiding van een kind 
is voor ouders moeilijk te beoordelen.  
Discussie: Het is een vreemde vraag omdat je als behandelaar toestemming moet hebben 
van de ouder om contact met school op te kunnen nemen. Daarnaast is het als ouder 
moeilijk om te beoordelen of de diagnosticus advies heeft gegeven aan de school. Wel 
kan worden gevraagd of er volgens de ouder contact is geweest tussen de ouder en de 
school. 
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Besluit: Vraag 28 aanpassen. Nieuwe formulering: Had de diagnosticus contact met de 
school over de verdere begeleiding van uw kind? Antwoord: nee/ja 
 
Vraag 30 (contact opnemen) 
Probleem: De vraag is scheef verdeeld. 
Discussie: Niet iedereen die bij de diagnosticus is geweest voor een dyslexie-onderzoek, 
gaat ook een behandeltraject in. Eventueel kan de vraag worden aangepast door ouders te 
vragen of ze weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over (de resultaten van) het 
diagnostisch onderzoek. Tegelijkertijd ervaren ouders geen problemen op dit punt.  
Besluit: Verwijderen; er is geen probleem op dit punt. 
 
Losse vragen 
Vraag 8 (informatie over wachtlijst) 
Probleem: Vraag 8 wordt door meer dan 5% van de mensen overgeslagen. 
Discussie: Dit is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Wanneer er geen wachtlijst is 
kunnen mensen invullen dat ze geen informatie hebben gehad. Dan lijken de resultaten 
slechter dan ze zijn. Ook de definitie van wachtlijst is ook lastig. Voor de één is een 
wachttijd van 3 weken een wachtlijst terwijl een anders een wachttijd van 2 maanden pas 
als wachtlijst ziet.  
Besluit: Vraag 8 kan eruit. De koppeling van vraag 7 en 9 te (hoe lang het duurde voordat 
iemand terecht kon voor diagnostiek en of de wachttijd een probleem was) levert 
voldoende informatie op. 
 
Vraag 16 (eerder dyslexie onderzoek) 
Probleem: vraag 16 is scheef verdeeld. 
Discussie: Ook al is de vraag alleen geldig voor een kleine groep, het is wel belangrijk 
om problemen hieromtrent in kaart te brengen.  
Besluit: Behouden.  
 
Vragen 49, 50 en 51 (over de vragenlijst) 
Verwijderen uit de definitieve vragenlijst. 
 
Conclusie: Versie 2.0 van de CQI-Dyslexie Diagnostiek bestaat uit 49 vragen, waarvan 
17 over de achtergrond van de ouder en het kind. 
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5.7.2 Behandeling 
 
Tabel 5.18 Resultaten onderzoek discriminerend vermogen Behandeling vragenlijst 
 
vraag scheef >5%  

missing 
belang overlap 

(r>0,70) 
niet 

schaalbaar 
alfa stijgt  

bij 
verwijdering 

discrimi-
nerend 

vermogen 

a Keuze van zorgaanbieder       

3.  Had u de keuze uit 
verschillende 
zorgaanbieders? 

  2,99  x nvt  

b Wachtlijst voor behandeling 
     

7.  Kreeg u voldoende 
informatie over de duur van 
de wachtlijst? 

 x 3,41  x nvt  

8.  Was de wachtlijst een 
probleem voor u? 

  3,48  x nvt  

c Locatie en accommodatie 
      

10.  Was het instituut of de 
praktijk goed bereikbaar 
voor u? (met auto, fiets of 
openbaar vervoer) 

  3,32  x nvt  

11.  Was het instituut of de 
praktijk telefonisch goed te 
bereiken tijdens 
kantooruren? 

 x 3,04  x nvt  

d Informatie over de behandeling 
      

12.  Kreeg u voldoende infor-
matie over de behandel-
methode? (aanpak en fases) 

  3,73  schaal_1   

13.  Kreeg u voldoende 
informatie over het 
behandeltraject? (aantal 
sessies, duur) 

  3,61  schaal_1   

14.  Kreeg u van tevoren een 
goed beeld van wat de 
behandeling van u en uw 
kind vraagt? (inzet, tijd, 
oefenen) 

  3,67  schaal_1   

15.  Kreeg u voldoende 
informatie over het te 
verwachten resultaat van de 
behandeling? 

  3,60  schaal_1   

- tabel 5.18 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 5.18 - 
 
 
 

scheef >5%  
missing 

belang overlap 
(r>0,70) 

niet 
schaalbaar 

alfa stijgt  
bij 

verwijdering 

discrimi-
nerend 

vermogen 

16.  Kreeg u voldoende 
informatie over de kosten en 
vergoeding van de 
behandeling? 

  3,54  schaal_1 van 0,7841 
naar 0,80 

 

e De behandeling 
       

18. Werd bij het maken van 
afspraken rekening 
gehouden met uw wensen? 
(tijdstippen, dagen) 

  3,21  x nvt  

19. Was het een probleem om 
afspraken te veranderen? 

  2,76  x nvt  

20. Had uw kind steeds dezelfde 
behandelaar? 

  3,82  x nvt  

21. Had u vertrouwen in de 
behandelmethode (aanpak 
van de behandelaar)? 

  3,81  schaal 2   

22. Paste de behandeling bij uw 
kind? 

  3,81  schaal 2   

23. Kreeg uw kind oefeningen 
mee naar huis? 

92,41% 
altijd 

   x nvt  

24. Werden de oefeningen 
duidelijk uitgelegd? 

  3,61  schaal 2 van 0,71 
naar 0,78 

 

27. Was het thuis oefenen voor 
uw kind een probleem? 

  3,33  x nvt x 

28. Was het thuis oefenen voor 
u als ouder een probleem? 

  3,08  x nvt  

29. Kon u als ouder 
meebeslissen over het 
oefenen thuis met uw kind? 
(soort oefeningen, hoe vaak 
en hoe lang geoefend moest 
worden) 

 x 2,54  x nvt  

f De behandelaar 
       

30. Voelde uw kind zich op 
zijn/haar gemak bij de 
behandelaar? 

  3,86  schaal 3   

31. Wist de behandelaar uw 
kind te motiveren? 

  3,86  schaal 3   

32. Had u vertrouwen in de 
deskundigheid van de 
behandelaar? 

91,05% 
altijd 

 3,79  schaal 3   

- tabel 5.18 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 5.18 - 
 
 
 

scheef >5%  
missing 

belang overlap 
(r>0,70) 

niet 
schaalbaar 

alfa stijgt  
bij 

verwijdering 

discrimi-
nerend 

vermogen 

33. Nam de behandelaar u 
serieus? 

  3,68 x schaal 3   

34. Luisterde de behandelaar 
aandachtig naar u? 

  3,53 x schaal 3   

35. Had de behandelaar genoeg 
tijd voor u? 

  3,40  schaal 3   

g Evaluatie en overleg 
       

36. Kreeg u voldoende 
informatie over de 
vooruitgang van uw kind? 

  3,64  schaal 4 
  

37. Legde de behandelaar de 
resultaten van de 
behandeling op een 
begrijpelijke manier uit? 

  3,54  schaal 4 

  

38. Was er voldoende overleg 
tussen u en de behandelaar? 

  3,47  schaal 4 
  

h Samenwerking met school        

39. Was er voldoende overleg 
tussen de behandelaar en 
school over de behandeling?  

 x 3.36  schaal 5 
  

40. Zaten de behandelaar en 
school op één lijn met hun 
aanpak van dyslexie? 

 x 3,49  schaal 5 
  

41. Gaf de behandelaar 
voldoende informatie aan 
school over de resultaten 
van de behandeling? 

 x 3,34  schaal 5 

  

42. Kreeg de school het 
eindrapport van de 
behandelaar? 

 x 3,43  schaal 5 
van 79,31 
naar 0,81 

 

43. Gaf de behandelaar advies 
aan school over de 
begeleiding van uw kind in 
de klas? 

 x 3,63  schaal 5 

  

i Nazorg        

45. Heeft u een vervolgafspraak 
gemaakt met de behandelaar 
voor een nabespreking of 
vervolgonderzoek? 

  3,18  x nvt nvt 

- tabel 5.18 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 5.18 - 
 
 
 

scheef >5%  
missing 

belang overlap 
(r>0,70) 

niet 
schaalbaar 

alfa stijgt  
bij 

verwijdering 

discrimi-
nerend 

vermogen 

46. Weet u waar u in het 
vervolg terecht kunt met 
vragen over dyslexie? 

  3,26  x nvt  

47. Heeft u bij het instituut of 
de praktijk een vast 
aanspreekpunt (of 
contactpersoon) voor uw 
vragen over dyslexie? 

  2,97  x nvt nvt 

j Hulpmiddelen 
       

49. Kreeg u voldoende 
informatie van de 
behandelaar over 
hulpmiddelen bij dyslexie? 

  3,33  x nvt  

52. Gebruikt uw kind op school 
dezelfde hulpmiddelen voor 
dyslexie als thuis? 

  3,28  x nvt x 

53. Kreeg uw kind op tijd 
hulpmiddelen voor 
dyslexie? 

  3,48  x nvt x 

k Kosten en vergoedingen 
       

54. Kreeg u voldoende 
informatie over de 
vergoeding van de 
dyslexiebehandeling? 

  3,31  schaal 6   

55. Was uw zorgverzekeraar 
goed bereikbaar bij vragen 
over de vergoeding van de 
dyslexiebehandeling? 

 x 3,18  schaal 6   

56. Had u goed inzicht in de 
kosten van de 
dyslexiebehandeling 
(facturen/declaraties)? 

  3,42  x nvt  

57. Was het een probleem om 
de dyslexiebehandeling 
vergoed te krijgen? 

  2,98  schaal 6 van 0,59 
naar 0,61 

 

l Resultaat van de behandeling 
      

63. Hoe gaat het met uw kind 
sinds het begin van de 
dyslexiebehandeling op de 
volgende punten: 

     

  

lezen?   3,74  x   

- tabel 5.18 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 5.18 - 
 
 
 

scheef >5%  
missing 

belang overlap 
(r>0,70) 

niet 
schaalbaar 

alfa stijgt  
bij 

verwijdering 

discrimi-
nerend 

vermogen 

spellen van woorden?    3,66  x   

plezier in het lezen en 
schrijven?  

  3,82  schaal 7 
  

plezier in school?   3,77 x schaal 7   

zelfvertrouwen?   3,89 x schaal 7   

in het algemeen?   3,86 x schaal 7   

algemene leerprestaties?    3,67  x   

m Vragen aan uw kind        

87. Vond je het leuk om naar de 
behandelaar te gaan? 

  3,34  schaal 8   

88. Vertelde de behandelaar hoe 
hij/zij je ging helpen met 
lezen en spellen? 

  3,38  schaal 8   

89. Luisterde de behandelaar 
goed naar jou? 

  3,55  schaal 8   

90. Legde de behandelaar de 
oefeningen goed uit? 

  3,60  schaal 8   

91. Kreeg je een beloning als je 
iets goed had gedaan 
(bijvoorbeeld sticker of 
compliment)? 

 x 3,08  schaal 8   

92. Vond je het leuk om thuis te 
oefenen? 

 x 3,10  schaal 8   

93. Merkte je dat het oefenen 
hielp? 

 x 3,62  schaal 8   

n Resultaat behandeling volgens kind 
      

94. Hoe gaat het met jou sinds 
het begin van de 
behandeling? 

       

lezen? 91,37 % 
beter 

x 3,60  x nvt x 

spellen van woorden?  x 3,53  x nvt x 

plezier in lezen en 
schrijven? 

 x 3,40  schaal 9  x 

plezier in school?  x 3,34  schaal 9  x 

zelfvertrouwen?  x 3,49  schaal 9  x 

in het algemeen?  x 3,54  schaal 9  x 
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Besluiten 
Schaal 1: Informatie over de behandeling 
vraag 16 (informatie over kosten en vergoeding) 
Probleem: Verwijdering van vraag 16 zorgt voor een stijging van de alfa.  
Discussie: Het kan een hele belangrijke vraag worden nu de dyslexiezorg wordt 
overgeheveld naar de gemeenten. 
Besluit: Behouden. 
 
Schaal 2: Behandeling  
Vraag 18, 19, 20 (rekening houden met wensen, afspraken veranderen, dezelfde 
behandelaar) 
Probleem: Vraag 19 heeft een lage belangscore en is niet schaalbaar. Vraag 18 en 20 zijn 
niet schaalbaar. 
Discussie: 19 wordt gedekt door 18. Vraag 20 heeft een hoge belangscore. 
Besluit: 19 kan eruit. 18 en 20 behouden. 
Vraag 23 (oefeningen mee haar huis) 
Probleem: Vraag 23 is scheef. 
Discussie: Oefenen maakt standaard onderdeel uit van de behandeling van dyslexie. 
Besluit: Screenervraag van maken (ja/nee). 
Vraag 29 (meebeslissen over oefenen thuis) 
Probleem: Vraag 29 wordt door ouders als relatief onbelangrijk gezien. 
Discussie: Iedereen weet dat oefenen onderdeel uit maakt van de behandeling. 
Belangrijker is het te vragen of het oefenen thuis een probleem is en dat wordt in de 
vragen erna gevraagd. 
Besluit: Verwijderen. 
 
Schaal 3: De behandelaar 
Probleem: Vraag 33 en 34 (serieus nemen en aandachtig luisteren) overlappen en 
daarnaast is vraag 33 scheef. 
Discussie: Het zijn standaard CQI bejegeningsvragen. In ieder geval moet er voor worden 
gezorgd dat voor de diagnostiek- en behandelingslijst dezelfde besluiten worden 
genomen.  
Besluit: Beide vragen behouden. 
 
Schaal 4: Evaluatie en overleg 
Geen problemen 
 
Schaal 5: Samenwerking met school 
Problemen: Alle vragen worden door meer dan 5% van de mensen overgeslagen. 
Discussie: Er wordt te veel naar feitelijke informatie gevraagd waar je als ouders 
onvoldoende zicht op hebt. Het woord ‘voldoende’ is subjectief, wat is voldoende? Aan 
de andere kant, als een ouder het voldoende vindt is het voldoende. Iedereen is het er over 
eens dat de vragen wel belangrijk zijn, maar nu op een te indirecte manier worden 
gesteld.  
Besluit: Vragen herformuleren en (opnieuw) voorleggen aan werkgroepleden. Werkgroep 
is akkoord met geherformuleerde vragen. 
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Vraag 42 (eindrapport behandeling) 
Probleem: Het verwijderen van de vraag zorgt voor een stijging van de alfa. 
Discussie: De vraag bevat eigenlijk twee vragen: is het rapport naar school gegaan en zo 
ja, via welke route? Daarnaast weet je met deze vraag niet of de ouder daarin is gekend 
als de school het rapport direct van de behandelaar krijgt. Als het rapport via de ouder 
naar de school hoort te gaan, weet je als diagnosticus niet of de ouder dat ook 
daadwerkelijk doet.  
Besluit: vraag 42 los opnemen (uit de schaal) en vraag aanpassen. Werkgroep is akkoord 
met aanpassing. 
 
Schaal 6: Kosten en vergoedingen: 
Probleem: De schaal heeft een lage betrouwbaarheid. 
Discussie: Nu de dyslexiezorg wordt overgeheveld naar de gemeenten zijn alle vragen, 
behalve 54, niet meer actueel. 
Besluit. Alle vragen over kosten en vergoeding behalve 54 (informatie) verwijderen. 
 
Schaal 7: Resultaat van de behandeling volgens ouder 
Probleem: Vraag 63d t/m 63f overlappen.  
Discussie: De vraag is of vragen over het resultaat van de behandeling thuis horen in een 
CQI. Gesteld wordt dat informatie over de ervaringen van ouders over het resultaat van 
de behandeling een mooie aanvulling kan zijn op de harde cijfers over het resultaat die 
beschikbaar zijn. 
Besluit: Vragen behouden. 
 
Schaal 8: Vragen aan uw kind 
Probleem: Veel vragen worden door meer dan 5% van de kinderen overgeslagen 
Discussie: Het lijkt erop dat een deel van de ouders het kind er niet bij heeft geroepen om 
de vragen in te vullen (alle vragen zijn achter elkaar missing). Daarnaast gaven meerdere 
mensen aan dat de vragen aan het kind interessant zijn, maar dat er een apart kort 
vragenlijstje voor moet worden gemaakt of dat duidelijker naar voren moet komen dat 
ook vragen aan het kind worden gesteld. Daarnaast werd opgemerkt dat vraag 91 een rare 
vraag is. 
Besluit: Vraag 91 kan worden verwijderd. Daarnaast kan er nog een goede verbeterslag 
worden gemaakt aan de formuleringen van de vragen aan het kind. Wellicht kan er 
gebruik worden gemaakt van smilies bij de antwoordcategorieën en kunnen andere 
vragenlijsten aan kinderen als voorbeeld worden geraadpleegd. De ‘kinderpagina’ van de 
vragenlijst is toegankelijker en kind-vriendelijker gemaakt. 
 
Schaal 9: Resultaat van de behandeling volgens kind 
Probleem: Veel vragen worden door meer dan 5% van de kinderen overgeslagen; 
daarnaast heeft de schaal weinig discriminerend vermogen. 
Discussie: Het lijkt erop dat een deel van de ouders het kind er niet bij heeft geroepen om 
de vragen in te vullen (zie discussie vorige schaal). Wel interessante vragen. 
Besluit: Vragen behouden. 
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Losse vragen:  
Vraag 7(informatie over duur wachtlijst) 
Probleem: Wordt door meer dan 5% van de mensen overgeslagen. 
Besluit: Wordt net als bij de diagnostieklijst verwijderd. 
 
Vraag 11 (telefonische bereikbaarheid) 
Probleem: Wordt door meer dan 5% van de mensen overgeslagen. 
Besluit: Aanpassen: telefonisch of per mail bereikbaar. 
 
Vraag 48 (hulp bij begeleiding) 
Probleem: Wordt door meer dan 5% van de mensen overgeslagen. 
Besluit: Behouden; maar haakjes bij ‘nog’ verwijderen (dus ‘weet ik nog niet’ i.p.v. ‘weet 
ik (nog) niet’). 
 
Vragen 81, 82 en 83 (over de vragenlijst) 
Verwijderen uit de definitieve vragenlijst. 
 
Conclusie: Versie 2.0 van de CQI-Dyslexie Behandeling bestaat uit 85 vragen, waarvan 
19 over de achtergrond van de ouder en het kind en 8 vragen aan het kind zelf. 
 
De aangepaste vragenlijsten, versie 2.0, zijn te vinden in bijlagen 4 en 5. 
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6 Ervaringen met de Dyslexiezorg 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de ervaringen van cliënten met de dyslexiezorg besproken. Het 
betreft een selectie van de resultaten uit het pilotonderzoek. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de achtergrondkenmerken van de respondenten verwijzen we naar 
paragraaf 5.3 in dit rapport. 
 
 

6.1 Keuze zorgaanbieder 
 
Tabel 6.1 laat zien dat bij de keuze voor een zorgaanbieder veel verschillende factoren 
een rol kunnen spelen. Alleen bij de keuze voor een zorgaanbieder voor diagnostiek 
springt één factor er bovenuit: meer dan de helft van de respondenten heeft aangegeven 
dat hun keuze (mede) bepaald is op aanraden van de school. Bij de keuze voor een 
behandelaar blijkt de rol van andere ouders groot: iets minder dan de helft van de 
respondenten heeft aangegeven dat die factor een rol gespeeld heeft. 
 
 
Tabel 6.1 Keuze zorgaanbieder  
 
Wat heeft uw keuze voor de zorgaanbieder bepaald?* diagnostiek  behandeling 

 n %  n % 

op aanraden school 1640  60,3  310  15,4 
op aanraden van andere ouders 720  26,5  953  47,3 
enige zorgaanbieder in de buurt 145  5,3  487  24,1 
informatie op internet (websites) 396  14,6  143  7,1 
informatie van zorgaanbieders 128  4,7  353  17,5 
informatie van Oudervereniging Balans 17  0,6  88  4,4 
informatie van Vereniging Woortblind 0  0  24  1,2 
contact met zorgverzekeraar 365  13,4  0  0 
aansluiting bij Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) 56  2,1  335  16,6 
aansluiting bij Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) 31  1,1  39  1,9 
korte reistijd/goede bereikbaarheid 454  16,7  22  1,1 
wachtlijst(en) bij andere zorgaanbieder(s) 122  4,5  241  11,9 
anders 534  19,6  475  23,6 

*  meerdere antwoorden mogelijk, dus percentages tellen op tot meer dan 100 
 
 

6.2 Aanmelding voor diagnostisch onderzoek of behandeling 
Figuur 6.1 laat zien dat voor meer dan 40% van de respondenten er anderhalf jaar of meer 
tijd is verlopen tussen het moment dat de lees- en/of spellingsproblemen duidelijk werden 
en de aanmelding voor het dyslexieonderzoek. Veruit de meeste respondenten (64%) 
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laten weten daar voldoende medewerking van de school bij gekregen te hebben. Een klein 
deel (17%) zegt grotendeels medewerking te hebben gekregen, 15% geeft aan een beetje 
medewerking te hebben gekregen en 4% zegt helemaal geen medewerking van school 
gehad te hebben bij de aanmelding voor het dyslexieonderzoek. 
 
 
Figuur 6.1 Tijdsverloop tussen duidelijk worden problemen en aanmelding voor 

dyslexieonderzoek (in percentages) 

 
 
 

6.3 Wachttijd, wachtlijst, reistijd 
 
Ruim de helft van de respondenten (54%) kon uiterlijk een maand na de aanmelding 
terecht voor diagnostiek, maar 20% moest 3 tot 6 maanden wachten, terwijl bij 2% van de 
respondenten het langer dan een half jaar duurde. De wachttijd tot de start van de 
behandeling duurt gemiddeld langer: minder dan een kwart van de respondenten (24%) 
kon binnen een maand terecht en voor 8% duurde het langer dan zes maanden (zie figuur 
6.2).  
Zowel voor de diagnostiek als voor de behandeling laat 58% van de respondenten voor 
wie deze vraag van toepassing was, weten dat ze voldoende informatie over de duur van 
de wachtlijst hebben gekregen, 22 à 23% heeft grotendeels, 14% in beide groepen een 
beetje en 7% respectievelijk 4% heeft helemaal niet voldoende informatie over de duur 
van de wachtlijst gekregen.
De gemiddelde reistijd naar de zorgaanbieder voor diagnostiek bedroeg 21 minuten, met 
een minimum van 1 minuut en een maximum van 200 minuten. De reistijd naar de 
behandelaar duurde gemiddeld 19 minuten, met een minimum van 0 en een maximum 
van 180 minuten. Deze vragen zijn niet ingevuld door respondenten bij wie het onderzoek 
of de behandeling op school plaatsvond.

 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

minder dan een
half jaar

½ tot 1 jaar 1 tot 1½ jaar anderhalf jaar of
meer



 
 
 
 

CQ-index Dyslexie, NIVEL 2014 89 

Figuur 6.2 Duur wachttijd voor diagnostiek en behandeling (in percentages) 

 
 
 

6.4 Het eerste gesprek en Informatie en advies 
 
In de Diagnostiek vragenlijst zijn twee schalen gevormd: een schaal over het eerste 
gesprek (4 items) en een over informatie en advies (6 items). In tabel 6.2 staan de 
gemiddelde scores op beide schalen. Voor alle schaalwaarden geldt: hoe hoger de score, 
hoe positiever de ervaringen met het betreffende kwaliteitscriterium. 
De resultaten laten hele positieve ervaringen zien met het eerste gesprek; hierop scoorden 
de ouders gemiddeld een 3,9 op een schaal van 1-4.
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Tabel 6.2 Gemiddelde schaalscores CQI-Dyslexie Diagnostiek 
 
schaal gemiddelde (schaal 1- 4) 

Schaal 1 Het eerste gesprek 3,9 
Schaal 2 Informatie en Advies 3,6 

 
 

6.5 Algemene waardering Diagnostiek 
 
De respondenten is ook gevraagd om een algemeen oordeel te geven over de diagnostiek 
van dyslexie in de vorm van twee cijfers: één voor de diagnosticus/zorgverlener en één 
voor de zorgaanbieder (het instituut of de praktijk waar de diagnosticus/zorgverlener 
werkzaam is). Daarbij geldt de waarde 0 als ‘heel erg slecht’ en de waarde 10 als 
‘uitstekend’. In tabel 6.3 staan de gemiddelde waarderingsscores. Hieruit blijkt dat de 
waardering over het algemeen hoog is; de diagnosticus en de zorgaanbieder krijgen 
gemiddeld een 8,5 en 8,3. 
 
 
Tabel 6.3 Waarderingscijfers CQI-Dyslexie Diagnostiek 
 
waarderingscijfer gemiddelde (schaal 0-10) 

diagnosticus/zorgverlener 8,5 
zorgaanbieder (instituut/praktijk) 8,3 

 
 
Tot slot is gevraagd of men deze zorgaanbieder zou aanbevelen aan andere ouders van 
kinderen met dyslexie. Meer dan twee derde van de respondenten (69%) antwoordde 
daarop ‘Beslist wel’ en 19% antwoordde ‘Waarschijnlijk wel’. Twee procent antwoordde 
‘Waarschijnlijk niet’ en een enkeling (0,4%) zei: ‘Beslist niet’.  
 
  

6.6 Ervaringen met de behandeling 
 
In de Behandeling vragenlijst zijn negen schalen gevormd, namelijk over: informatie over 
de behandeling (6 items), de behandeling zelf (3 items), de behandelaar (6 items), 
evaluatie en overleg (3 items), samenwerking met school (5 items), kosten en 
vergoedingen (3 items), ervaringen van het kind met de behandeling (7 items) en twee 
schalen over het resultaat van de behandeling volgens de ouder en het kind (beide met 4 
items). In tabel 6.4 staan de gemiddelde scores op de schalen. 
Ouders waren het meest positief over de behandelaar, de behandelmethode en de 
evaluatie van de behandeling (met scores van 3,7-3,8 op een schaal van 1-4). De 
ervaringen van ouders inzake de samenwerking met school waren het minst positief; dit 
thema leent zich daarom het meest voor kwaliteitsverbetering. Verder leken kinderen het 
resultaat van de behandeling minder positief in te schatten dan hun ouders.  
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Tabel 6.4 Gemiddelde schaalscores CQI-Dyslexie Behandeling 
 

 
 

6.7 Algemene waardering Behandeling 
 
De respondenten zijn ook gevraagd om een algemeen oordeel te geven over de 
behandeling van dyslexie in de vorm van twee cijfers, voor de behandelaar en voor de 
zorgaanbieder (|het instituut of de praktijk waar de behandelaar werkzaam is). Daarbij 
geldt de waarde 0 als ‘heel erg slecht’ en de waarde 10 als ‘uitstekend’. In tabel 6.5 staan 
de gemiddelde waarderingsscores. Opnieuw bleek de waardering hoog, vooral voor de 
behandelaar die gemiddeld een 8,7 kreeg. De zorgaanbieder kreeg wederom een 8,3. 
 
 
Tabel 6.5 Waarderingscijfers CQI-Dyslexie Behandeling 
 
 
waarderingscijfer gemiddelde (schaal 0-10) 

behandelaar 8,7 
zorgaanbieder (instituut/praktijk) 8,3 

 
 
Tot slot is ook in deze vragenlijst gevraagd of men deze zorgaanbieder zou aanbevelen 
aan andere ouders van kinderen met dyslexie. Bijna drie vierde van de respondenten 
(74%) antwoordde daarop ‘Beslist wel’ en 23% antwoordde ‘Waarschijnlijk wel’. Bijna 
3% antwoordde ‘Waarschijnlijk niet’ en een enkeling (0,6%) zei: ‘Beslist niet’.  
 
 

6.8 Verschil in ervaring? 
 
De laatste vraagstelling van het onderzoek luidt: In welke mate verschillen de ervaringen 
met diagnostiek van ouders van kinderen die behandeld (gaan) worden op kosten van de 
zorgverzekering van de ervaringen van ouders wier kinderen niet aanmerking komen voor 
vergoede zorg? Deze vraag is niet rechtstreeks te beantwoorden omdat aan de ouders die 
de diagnostiek vragenlijst ingevuld hebben niet gevraagd is of zij de behandeling vergoed 

Schaal  Gemiddelde (schaal 1- 4) 
Schaal 1 (Informatie) 3,5 
Schaal 2 (Behandelmethode) 3,7 
Schaal 3 (Behandelaar) 3,8 
Schaal 4 (Evaluatie) 3,7 
Schaal 5 (Samenwerking school) 3,0 
Schaal 6 (Kosten en vergoeding) 3,6 
Schaal 8 (Vragen aan kind) 3,3 

Schaal Gemiddelde (schaal 1- 3) 
Schaal 7 (Resultaat volgens ouder) 2,7 
Schaal 9 (Resultaat volgens kind) 2,5 
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kregen. Wel is gevraagd naar de uitkomst van het diagnostisch onderzoek. Daaruit bleek 
dat 81% van de kinderen gediagnosticeerd was met ernstige dyslexie en 16% met lichte 
dyslexie. 2% van de ouders antwoordde dat de uitkomst van het onderzoek nog 
onduidelijk was en eveneens 2% antwoordde dat uit het onderzoek naar voren kwam dat 
het kind geen dyslexie had.  
Ervan uitgaande dat bij een diagnose ‘ernstige dyslexie’ de behandeling wel vergoed zou 
worden en bij een diagnose ‘lichte dyslexie’ of geen dyslexie niet, is onderzocht of de 
waardering van de ouders voor de diagnosticus en voor de zorgaanbieders verschilt tussen 
beide groepen.  
Ouders die de uitslag ‘lichte dyslexie’ kregen gaven de diagnosticus gemiddeld een 8,4 
(95% betrouwbaarheidsinterval (BI) = 8,28 – 8,48), terwijl ouders die de uitslag ‘ernstige 
dyslexie’ kregen de diagnosticus gemiddeld een 8,6 gaven (95% BI = 8,52 – 8,61). Dit 
verschil is significant, de betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar niet. Ook bij de 
beoordeling van de zorgaanbieder waar de diagnosticus werkzaam is verschillen de 
waarderingscijfers significant van elkaar: 8,2 (95% BI = 8,07 – 8,28) tegenover 8,4 (95% 
BI = 8,34 – 8,43), waarbij ouders van kinderen met ‘ernstige dyslexie’ eveneens hoger 
scoorden.  
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7 Conclusies en discussie 
 
 
 
 
 
 
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de CQI Dyslexie. Hiervoor zijn twee 
vragenlijsten ontwikkeld, één over de diagnostiek en één over de behandeling van 
dyslexie, die elk getoetst zijn op hun psychometrische eigenschappen en discriminerend 
vermogen. De vragenlijsten zijn ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met het 
Kwaliteitsinstituut, Miletus, het Regionaal Instituut Dyslexie (RID), het Nederlands 
Referentiecentrum Dyslexie (NRD), het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD), 
Oudervereniging Balans, IWAL (instituten voor dyslexie), Vereniging 
Woortblind/Ondersteuningsbureau en zorgverzekeraar CZ.  
 
 

7.1 Respons en representativiteit 
 
Zoals ook de ervaring is in eerder onderzoek, verliep de werving voor deelname aan de 
focusgroepen moeizaam. Ongeveer 300 ouders zijn actief benaderd en er is een oproep 
geplaatst op de website van de oudervereniging Balans. Uiteindelijk hebben 24 ouders 
interesse getoond, van wie vijf hebben deelgenomen aan een focusgroepsgesprek. 
Ondanks de lage opkomst heeft het focusgroepsgesprek wel waardevolle informatie 
opgeleverd die gebruikt is bij het samenstellen van de vragenlijsten.  
 
Om voldoende respons te verkrijgen en om niet alleen een psychometrische test op de 
vragenlijst uit te voeren, maar ook het discriminerend vermogen te toetsen, is de 
dataverzameling over een periode van 20 maanden en over zes metingen verspreid. De 
respons op de eerste twee metingen is gebruikt voor de psychometrische test, de totale 
respons (na 6 metingen) is gebruikt voor het toetsen van het discriminerend vermogen. 
De netto respons op de Diagnostiek vragenlijst was aanvankelijk 61% (n=745), na twee 
metingen, en uiteindelijk 57% (n=2720). De netto respons op de Behandeling vragenlijst 
was eerst 53% (n=415) en uiteindelijk 55% (n=2017) na zes metingen. Deze 
responspercentages zijn voor onderzoek met een CQ-index redelijk hoog, wat ten goede 
komt aan de representativiteit van het onderzoek. 
 
Toch is de werkwijze bij de ontwikkeling van een vragenlijst niet gericht op het 
benaderen van een representatieve steekproef van alle cliënten, met name omdat 
zorgaanbieders zich zelf kunnen aanmelden voor deelname aan het onderzoek, wat tot een 
vertekening in de responsgroep kan leiden. Het is wel gebruikelijk om per zorgaanbieder 
anonieme achtergrondgegevens te vragen van alle cliënten die in aanmerking komen voor 
deelname, zodat een indruk gekregen kan worden of de respondenten op kenmerken als 
leeftijd of opleiding afwijken van de totale cliëntengroep . In dit project is alleen 
gevraagd naar achtergrondgegevens van alle kinderen die voor deelname in aanmerking 
kwamen, namelijk geslacht, leeftijd en co-morbiditeit, maar niet van de ouders. Het is 
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daarom niet mogelijk om na te gaan of bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders 
die de vragenlijst hebben ingevuld afwijkt van dat van de ouders die de vragenlijst niet 
hebben ingevuld.  
 
Voor dit project is de online en schriftelijke dataverzameling in zes stappen verlopen. Dat 
wil zeggen dat zorgaanbieders op zes verschillende tijdstippen contactinformatie over hun 
cliënten doorgaven aan het NIVEL en tegelijkertijd de ouders van die cliënten 
uitnodigden om een vragenlijst in te vullen. Standaard werkwijze is dat zorgverleners 
twee databestanden (per meting) beveiligd aanleveren: een bestand met contactgegevens 
van cliënten en een anoniem bestand met achtergrondgegevens van cliënten. In beide 
bestanden dient een (geanonimiseerd) uniek cliëntnummer opgenomen te zijn, wat het 
mogelijk maakt om achteraf de respondenten en non-respondenten met elkaar te 
vergelijken op relevante achtergrondkenmerken.  
Ook in dit onderzoek zijn enkele achtergrondgegevens aangeleverd voor de kinderen die 
zijn onderzocht/behandeld voor dyslexie (bijv. leeftijd en comorbiditeit). Echter, bij het 
verwerken van de databestanden is het toekennen van een uniek identificatienummer mis 
gegaan, zodat het naderhand niet mogelijk was onderscheid te maken tussen kinderen van 
respondenten en kinderen van non-respondenten. Het is in dit geval dus niet bekend in 
hoeverre de kinderen, over wie een vragenlijst is ingevuld, wat betreft hun achtergrond 
afwijken van de kinderen over wie geen vragenlijst is ingevuld. Wel kon een groot aantal 
achtergrondkenmerken van respondenten (ouders en kinderen) worden beschreven en in 
de analyses worden meegenomen, omdat ouders deze zelf in de vragenlijst hebben 
ingevuld. 
 
 

7.2 Resultaten 
 
Voor het vaststellen van het discriminerend vermogen zijn drie modellen getest, een 
ongecorrigeerd model (Model 0), een model met de variabelen leeftijd, opleiding en 
ervaren gezondheid van de ouder als case-mix correctie (Model 1) en een model met 
voorgaande variabelen plus de leeftijd van het kind als case-mix correctie (Model 2). Op 
grond van deze analyses is gekozen voor Model 2 bij het verder vaststellen van het 
discriminerend vermogen.  
De vragenlijst over diagnostiek bevat twee betrouwbare schalen: het eerste gesprek (4 
items) en informatie en advies (6 items). Beide schalen laten, na case-mix correctie, 
significante verschillen tussen zorgaanbieders zien. Daarnaast laten vier losse items 
(waardering diagnosticus, waardering zorgaanbieder, informatie over duur wachtlijst en 
bereikbaarheid) na case-mix correctie eveneens significante verschillen tussen 
zorgaanbieders zien.  
De vragenlijst over de behandeling bevat negen betrouwbare schalen: informatie over de 
behandeling (5 items), de behandelmethode (3 items), de behandelaar (6 items), evaluatie 
en overleg (3 items), samenwerking met school (5 items), kosten en vergoedingen (3 
items), resultaat van de behandeling (4 items), vragen aan kind over de behandeling (7 
items) en resultaat behandeling volgens kind: (4 items). Acht van deze schalen laten, na 
case-mix correctie, significante verschillen tussen zorgaanbieders zien. Alleen schaal 9 
(resultaten behandeling volgens kind) laat geen onderscheid zien. Daarnaast laten 14 van 
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de 15 losse items (info wachtlijst, bereikbaarheid vervoer, telefonische bereikbaarheid, 
rekening houden wensen afspraak, oefeningen mee naar huis, meebeslissen oefeningen, 
informatie hulpmiddelen, informatie vergoeding, waardering behandelaar, waardering 
zorgaanbieder, beter lezen, beter spellen, behandeling geslaagd, beter lezen volgens kind, 
beter spellen volgens kind) na case-mix correctie eveneens significante verschillen tussen 
zorgaanbieders zien. 
Het gemiddelde waarderingscijfer van de ouders voor de diagnosticus is 8,5 en voor de 
behandelaar 8,7. In beide vragenlijsten is de gemiddelde waardering van de zorgaanbieder 
8,3. Op de vraag of men deze zorgaanbieder zou aanbevelen aan andere ouders van 
kinderen met dyslexie antwoordde meer dan twee derde van de respondenten (69%) van 
de diagnostiek vragenlijst: ‘Beslist wel’ en 19% antwoordde ‘Waarschijnlijk wel’. In de 
behandeling vragenlijst antwoordden drie van de vier van de respondenten (74%) daarop: 
‘Beslist wel’ en 23% ‘Waarschijnlijk wel’. 
 
 

7.3 Aanpassing van de vragenlijsten 
 
Versie 0.1 van de diagnostieklijst bestond uit 59 vragen, waarvan 17 achtergrondvragen 
over de respondent en het kind waar het om gaat. De daaropvolgende versie 1.1 (zie 
bijlage 2) bestond uit 54 vragen, waarvan 17 achtergrondvragen en drie vragen over de 
vragenlijst zelf. De definitieve CQI Dyslexie Diagnostiek (versie 2.0) van de bestaat uit 
49 vragen, waarvan 17 over de achtergrond van de ouder en het kind (zie bijlage 
4).Versie 0.1 van de behandelingslijst bestond uit 88 vragen, waarvan 18 
achtergrondvragen over de respondent en het kind, aangevuld met 10 vragen aan het kind 
zelf. De behandelingslijst versie 1.1 (zie bijlage 3) bestond uit 95 vragen, waarvan 19 
achtergrondvragen, negen vragen aan het kind en drie vragen over de vragenlijst zelf. De 
definitieve CQI Dyslexie Behandeling versie 2.0 bestaat uit 85 vragen, waarvan 19 over 
de achtergrond van de ouder en het kind en 8 vragen aan het kind zelf (zie bijlage 5). 
Vergeleken met de eerste versies zijn de aangepaste vragenlijsten dus korter. Dat komt de 
bruikbaarheid ervan ten goede. 
 
 

7.4 Discussie 
 
Dit ontwikkeltraject heeft twee gevalideerde vragenlijsten opgeleverd voor het meten van 
kwaliteit van de dyslexiezorg vanuit het cliëntenperspectief, een CQI Dyslexie 
Diagnostiek en een CQI Dyslexie Behandeling. Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld op 
basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek in samenwerking met alle 
belanghebbende partijen. Hierdoor wordt het resultaat ook breed gedragen.  
Er blijven echter wel enkele punten van discussie over. Ten eerste, omdat dit een 
ontwikkeltraject geweest is, zijn er vooraf geen eisen gesteld aan de representativiteit van 
de responsgroep. Achteraf kan geconcludeerd worden dat vooral hoogopgeleide ouders de 
vragenlijsten hebben ingevuld. De vraag is dan of dit geleid heeft tot vertekening van de 
resultaten zodat deze niet representatief zijn en de resultaten niet verder gegeneraliseerd 
kunnen worden. Ten tweede is er weinig specifieke aandacht geweest voor de erfelijke 
component in dyslexie. Ouders die zelf dyslexie hebben zijn mogelijk in deze resultaten 
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ondervertegenwoordigd, wat ook tot vertekening van de resultaten kan hebben geleid. In 
beide vragenlijsten wordt overigens wel gevraagd of er andere gezinsleden zijn met 
dyslexie (al dan niet gediagnosticeerd). Ten derde blijkt uit de focusgroepsdiscussie dat 
met name in het voortraject naar diagnose en behandeling de verschillen tussen 
respondenten groot kunnen zijn. Vragen over het voortraject op school, voorafgaand aan 
de zorg, horen in feite niet thuis in een CQ-index vragenlijst, omdat ze niet over de zorg 
zelf gaan, maar het is van belang om te realiseren dat de aanloop naar het verkrijgen van 
zorg (diagnostiek en behandeling) van invloed kan zijn op de ervaringen met de zorg. 
 
De vragenlijsten zijn met dit onderzoek gevalideerd en kunnen in het vervolg door de 
veldpartijen gebruikt gaan worden voor het meten van ervaringen met de dyslexiezorg. 
Samen met dit ontwikkelrapport zullen de vragenlijsten op de site van het 
Kwaliteitsinstituut (Zorginstituut Nederland) gepubliceerd worden. Met de vragenlijsten 
kunnen de ervaringen van ouders en kinderen met de dyslexiezorg in kaart worden 
gebracht voor kwaliteitsborging/-verbetering en bechmarkdoeleinden. 
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INTRODUCTIE  
 
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de Dyslexie Diagnostiek. Wij stellen het zeer op prijs als u deze 
vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.  
 
Uw gegevens worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft 
gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Verder ziet u een nummer op de voorkant van deze 
vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te kijken of de vragenlijst al is teruggestuurd. U krijgt dan 
géén herinnering meer toegestuurd.  
 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen 
voor de zorg die uw kind krijgt. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek, zet dan een kruisje in dit vakje . 
Stuur daarna deze bladzijde terug in de antwoordenvelop.  
 
Heeft u vragen, dan kunt u bellen met Christel van Well, te bereiken op werkdagen (behalve woensdag) van  
10.00-14.00 uur op telefoonnummer 030 2 729 662. Of u kunt een e-mail sturen naar: c.vanwell@nivel.nl. 

 
 
INVULINSTRUCTIE  
 
 Het is voor het onderzoek belangrijk dat u de vragenlijst zo volledig mogelijk invult en geen vragen overslaat. 

 
 De meeste vragen kunt u beantwoorden door één kruisje te zetten in het vakje van uw keuze. Kruisjes die 

buiten de vakjes staan worden door de computer niet gezien.  
 

 Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat dat aangegeven en mag u 
meerdere vakjes aankruisen. 
 

 Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het aangewezen 
vakje. 
 

 Het kan zijn dat u sommige situaties of onderdelen van de zorg niet heeft meegemaakt of zich niet goed kunt 
herinneren. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’ of ‘weet ik niet’. 
 

 Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. U ziet dan een pijltje met een 
opmerking. Deze opmerking geeft aan welke vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er als volgt uit:  

  Nee  Ga door naar vraag … 
  Ja 
 
 Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Zet het verkeerd ingevulde hokje dan tussen 

haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 
  Nee 
  () Ja 
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1. Heeft u in de afgelopen 6 maanden de uitslag 
(diagnose) gekregen van het dyslexie-
onderzoek bij uw kind? 
 

  Nee   Deze vragenlijst is niet op u van 
toepassing. Wilt u zo vriendelijk 
zijn de vragenlijst terug te sturen in 
de bijgevoegde antwoordenvelop? 
(postzegel niet nodig) 

   Ja  
 

 
KEUZE VAN ZORGAANBIEDER 
 
De volgende vragen gaan over uw keuze van een 
zorgaanbieder: het instituut of de praktijk voor het 
diagnostisch onderzoek naar dyslexie.  

 
2. Bij welke zorgaanbieder is het diagnostisch 

onderzoek uitgevoerd?  
 
 Naam instituut/praktijk:   

 
 

 (a.u.b. in blokletters)  
 
 Plaats instituut/praktijk:   

 
 

 (a.u.b. in blokletters)  
 
3. Had u de keuze uit verschillende 

zorgaanbieders? 
  Nee 
   Ja 

 
4. Wat heeft uw keuze voor de zorgaanbieder 

bepaald? (meerdere antwoorden mogelijk) 
  Op aanraden van school  
  Op aanraden van andere ouders 
    Enige zorgaanbieder in de buurt 
  Informatie op internet (websites) 
  Informatie van zorgaanbieder(s) 
  Informatie van Oudervereniging Balans 
  Informatie van Vereniging Woortblind  
  Contract met zorgverzekeraar 
  Aansluiting bij Kwaliteitsinstituut Dyslexie 

(KD) 
 Aansluiting bij Nationaal Referentiecentrum 

Dyslexie (NRD) 
 Korte reistijd/goede bereikbaarheid 
 Wachtlijst(en) bij andere zorgaanbieder(s) 

   Anders, namelijk: 

 
 

   (a.u.b. in blokletters)  
 

AANMELDING VOOR DIAGNOSTISCH 
ONDERZOEK 
 
De volgende vragen gaan over de aanmelding van 
uw kind voor het dyslexie-onderzoek (het 
diagnostisch onderzoek naar dyslexie). 

 
5. Hoeveel tijd zat er tussen het moment dat de 

lees- en/of spellingsproblemen duidelijk 
werden en de aanmelding voor het dyslexie-
onderzoek? 

   Minder dan een half jaar 
   ½ tot 1 jaar 
   1 tot 1½ jaar 
   Anderhalf jaar of meer 
   Weet ik niet 
 
6. Kreeg u medewerking van school bij de 

aanmelding voor dyslexie-onderzoek? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 

  Ja, helemaal 
 
 
De volgende vragen gaan over de wachtlijst voor het 
dyslexie-onderzoek: de wachttijd tussen de 
aanmelding van uw kind en de start van het 
onderzoek.  
 
7. Hoe lang moest u na de aanmelding wachten 

op het dyslexie-onderzoek?  
  Minder dan 2 weken 
  2-4 weken 
  1 maand  
  2 maanden 

 3 maanden 
 4 maanden 
 5-6 maanden 

  Meer dan een half jaar  
 
8. Kreeg u voldoende informatie over de duur 

van de wachtlijst? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 

  Ja, helemaal 
   Niet van toepassing (geen wachtlijst)  Ga 

door naar vraag 10 
 

9. Was de wachtlijst voor het dyslexie-
onderzoek een probleem voor u?  

   Een groot probleem 
   Een klein probleem 
   Geen probleem 
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HET EERSTE GESPREK 
 
De volgende vragen gaan over het eerste gesprek 
met de diagnosticus (de persoon die uw kind heeft 
onderzocht). 
 
10. Was er bij de start van het dyslexie-

onderzoek een kennismakingsgesprek? 
   Nee 
   Ja, met ouder(s) 
   Ja, met ouder(s) en kind 
 
11. Had de diagnosticus aandacht voor hoe het 

met uw kind ging? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal 
 
12. Nam de diagnosticus u serieus? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal 
 
13. Luisterde de diagnosticus aandachtig naar u? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 

  Grotendeels 
  Ja, helemaal 

 
14. Had de diagnosticus genoeg tijd voor u? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 

  Ja, helemaal 
 
 
DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 
 
De volgende vragen gaan over het dyslexie-onderzoek. 
 
15. Was de duur van het dyslexie-onderzoek een 

probleem voor uw kind? 
   Een groot probleem 
   Een klein probleem 
   Geen probleem 
 
16. Is er eerder dyslexie-onderzoek gedaan bij uw 

kind ? 
   Nee  Ga door naar vraag 18 
   Ja 
 
17. Kreeg u uitleg over waarom het onderzoek 

(deels) opnieuw werd gedaan? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal 

LOCATIE EN ACCOMMODATIE 
 
De volgende vragen gaan over de bereikbaarheid en 
het gebouw van de zorgaanbieder (het instituut of de 
praktijk voor het dyslexie-onderzoek).  
 
18. Wat is uw gemiddelde reistijd naar de 

zorgaanbieder? (van deur tot deur) 
  
 Ongeveer  minuten 
   Niet van toepassing: onderzoek vond op 

school plaats  Ga door naar vraag 20 
 
19. Was het instituut of de praktijk goed 

bereikbaar voor u? (met auto, fiets of 
openbaar vervoer) 

   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 

  Ja, helemaal  
 

 
INFORMATIE EN ADVIES  
 
De volgende vragen gaan over de resultaten van het 
dyslexie-onderzoek en de informatie en adviezen van 
het instituut of de praktijk. 
 
20. Hoe werden de resultaten van het dyslexie-

onderzoek aan u meegedeeld? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

   Persoonlijk gesprek met ouder(s) 
  Persoonlijk gesprek met ouder(s) en kind 
   Telefonisch 

 Schriftelijk (brief) 
 Via e-mail 

  Anders, namelijk: 

 
 

  (a.u.b. in blokletters)  
 
21. Was u tevreden over de manier waarop u de 

resultaten te horen kreeg? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
 Toelichting: 

 
 
 
 

 (a.u.b. in blokletters)  
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22. Werden de resultaten van het dyslexie-onder-
zoek op een begrijpelijke manier uitgelegd? 

   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
23. Kwam uit het onderzoek naar voren dat uw 

kind dyslexie heeft?  
   Ja, lichte dyslexie  
   Ja, ernstige dyslexie 
   Nog onduidelijk 
   Nee 
 
24. Zijn er bij dit onderzoek andere problemen 

dan dyslexie vastgesteld bij uw kind? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

   Nee 
   Ja, ADHD of ADD 
   Ja, concentratieproblemen 
   Ja, dyscalculie 
   Ja, autistische stoornis (bijvoorbeeld PDD-

NOS of Asperger) 
   Ja, ontwikkelingsachterstand (laag IQ) 
   Ja, iets anders, namelijk: 

 
 

   (a.u.b. in blokletters)  
 
25. Werd de school op de hoogte gebracht van 

de resultaten van het onderzoek?  
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
   Nee 
   Ja, via ouder(s) 
   Ja, door diagnosticus 
   Ja, iemand van school was aanwezig bij het 

gesprek met de diagnosticus  

  Weet ik niet 
  Anders, namelijk: 

 
 

  (a.u.b. in blokletters)  
 
26. Gaf de diagnosticus voldoende informatie 

over de mogelijkheden voor behandeling of 
begeleiding? 

   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
   Niet van toepassing (geen behandeling of 

begeleiding nodig)  Ga door naar vraag 30 
 
 
 
 
 

27. Gaf de diagnosticus u voldoende informatie 
over de kosten en vergoeding van de 
dyslexiebehandeling? 

   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 

 Ja, helemaal  
 

28. Gaf de diagnosticus advies aan school over 
de verdere begeleiding van uw kind? 

   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 

 Ja, helemaal  
 Weet ik niet 

 
29.  Kreeg u een goed beeld van wat de 

behandeling van u en uw kind vraagt? (inzet, 
tijd, oefenen)  

   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
30. Weet u met wie u contact kunt opnemen als u 

nog vragen heeft over de behandeling of 
begeleiding van uw kind? 

   Nee 
  Ja  
 

 
BEOORDELING DIAGNOSTIEK  
 
De volgende vragen gaan over uw algemene oordeel 
over de diagnostiek van dyslexie. 
 
31. Welk cijfer geeft u de diagnosticus? Een 0 

betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend.  

   0 Heel erg slechte diagnosticus 
   1   
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
   10 Uitstekende diagnosticus 
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32. Welk cijfer geeft u de zorgaanbieder (instituut 
of praktijk)?  

   0 Heel erg slechte zorgaanbieder 
   1   
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
   10 Uitstekende zorgaanbieder 
 
33. Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij 

andere ouders van kinderen met dyslexie? 
   Beslist niet 
   Waarschijnlijk niet  
   Waarschijnlijk wel 
   Beslist wel 
  
34. Als u één ding kon veranderen aan de 

zorgaanbieder of diagnostiek, wat zou dat 
dan zijn? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
 
OVER UZELF (OUDER/VERZORGER) 
 
De volgende vragen gaan over de ouder of 
verzorger. Deze informatie kunnen we gebruiken om 
inzicht te krijgen in de ervaringen van verschillende 
groepen mensen. 
 
35. Wat is uw leeftijd? 
   18 t/m 24 jaar 
   25 t/m 34 jaar 
   35 t/m 44 jaar 
   45 t/m 54 jaar 
   55 t/m 64 jaar 
   65 t/m 74 jaar 
   75 jaar of ouder 
 
36. Bent u een man of een vrouw? 
   Man 
   Vrouw 
 

37. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een 
opleiding afgerond met diploma of voldoende 
getuigschrift) 

  Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) 
  Lager onderwijs (basisschool, speciaal 

basisonderwijs) 
  Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 

(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 
  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 

(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 
  Middelbaar beroepsonderwijs en 

beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-
lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

  Hoger algemeen en voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, 
VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

  Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, 
HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk 
onderwijs) 

  Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 
 
38. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid 

noemen? 
   Uitstekend 
   Zeer goed 
   Goed 
   Matig 
   Slecht 
 
39. Wat is het geboorteland van uzelf? 
   Nederland 
   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
   Suriname 
   Marokko 
   Turkije 
   Duitsland 
   (voormalige) Nederlandse Antillen 
   Aruba 
   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 
 
40. Wat is het geboorteland van uw vader? 
   Nederland 
   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
   Suriname 
   Marokko 
   Turkije 
   Duitsland 
   (voormalige) Nederlandse Antillen 
   Aruba 
   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters)   
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41. Wat is het geboorteland van uw moeder? 
   Nederland 
   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
   Suriname 
   Marokko 
   Turkije 
   Duitsland 
   (voormalige) Nederlandse Antillen 
   Aruba 
   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 
 
42. In welke taal praat u thuis het meeste? 
   Nederlands 

 Nederlands dialect 
   Fries 
   Marokkaans-Arabisch 
   Turks 

 Papiaments (voormalige Nederlandse Antillen) 
   Sranan (Surinaams) 
   Indonesisch 
   Duits 
   Gebarentaal 
   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 
 
 
OVER UW KIND 
 
De volgende vragen gaan over uw kind. 
 
43. Wat is de leeftijd van uw kind voor wie u de 

vragenlijst heeft ontvangen? 
   6 jaar of jonger 
   7 jaar 
   8 jaar 
   9 jaar 
   10 jaar 
   11 jaar 
   12 jaar 
   13 jaar 
   14 jaar of ouder 
 
44. Is uw kind een jongen of een meisje? 
   Jongen 

 Meisje 
 
45. Welk soort onderwijs volgt uw kind? 
   Basisonderwijs 
    Speciaal basisonderwijs (SBO) 
   Voortgezet onderwijs 
   Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

46. In welke groep zit uw kind? 
   Groep 3 
   Groep 4 
   Groep 5 
   Groep 6 
   Groep 7 
   Groep 8 
   Klas 1 (Voortgezet onderwijs) 
   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 
 
47. Werd het dyslexie-onderzoek vergoed door 

uw zorgverzekeraar? 
   Nee 
   Ja 
 
48. Zijn er andere gezinsleden met dyslexie? 

 Nee 
 Ja, namelijk bij:   

 zeker (diagnose 
vastgesteld) 

misschien  
(niet vastgesteld)

vader   
moeder   
broer(s)   
zus(sen)   

 
 
OVER DE VRAGENLIJST 
 
De volgende vragen gaan over de vragenlijst. 
 
49. Hoe lang duurde het invullen van de 

vragenlijst? 
 

 Ongeveer  minuten 
 

50. Wat vindt u van de lengte van de vragenlijst?  
   Veel te lang 
   Een beetje te lang 

 Precies goed 
 Een beetje te kort 
 Veel te kort 
 

51. Hebt u nog tips hoe we de vragenlijst kunnen 
verbeteren? 
 Nee 
 Ja, namelijk: 

 
 
 
 
 
 
 
 

   (a.u.b. in blokletters) 
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52. Door wie is deze vragenlijst ingevuld? 
  Ouder(s) of verzorger(s)  
  Ouder(s) of verzorger(s) samen met kind 
  Anders, namelijk: 

 

  (a.u.b. in blokletters) 
 
53. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst 

in te vullen? 
  Nee u bent klaar met het invullen van de 

vragenlijst 
  Ja 

54. Hoe heeft deze persoon u geholpen? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
  Heeft de vragen voorgelezen 
  Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
  Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
  Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
  Heeft op een andere manier geholpen,  
  namelijk:  

 

 (a.u.b. in blokletters) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 
 

Stuurt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terug in de bijgevoegde envelop naar  
het NIVEL, Antwoordnummer 4026, 3500 BN  Utrecht. Een postzegel is niet nodig. 
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INTRODUCTIE  
 
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de Dyslexie Behandeling voor uw kind. Wij stellen het zeer op prijs 
als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Aan het eind van de vragenlijst worden 
ook enkele vragen aan uw kind zelf gesteld. 
 
Uw gegevens worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft 
gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Verder ziet u een nummer op de voorkant van deze 
vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te kijken of de vragenlijst al is teruggestuurd. U krijgt dan 
géén herinnering meer toegestuurd.  
 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of invullen van deze vragenlijst heeft géén gevolgen voor 
de zorg die uw kind krijgt. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek, zet dan een kruisje in dit vakje . 
Stuur daarna deze bladzijde terug in de antwoordenvelop.  
 
Heeft u vragen, dan kunt u bellen met Christel van Well, te bereiken op werkdagen (behalve woensdag) van  
10.00-14.00 uur op telefoonnummer 030 2 729 662. Of u kunt een e-mail sturen naar: c.vanwell@nivel.nl. 

 
 
INVULINSTRUCTIE  
 
 Het is voor het onderzoek belangrijk dat u de vragenlijst zo volledig mogelijk invult en geen vragen overslaat. 

 
 De meeste vragen kunt u beantwoorden door één kruisje te zetten in het vakje van uw keuze.  

 
 Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat dat aangegeven en mag u 

meerdere vakjes aankruisen. 
 

 Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het aangewezen 
vakje. 
 

 Het kan zijn dat u sommige situaties of onderdelen van de zorg niet heeft meegemaakt of zich niet goed kunt 
herinneren. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’ of ‘weet ik niet’. 
 

 Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. U ziet dan een pijltje met een 
opmerking. Deze opmerking geeft aan welke vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er als volgt uit:  

  Nee  Ga door naar vraag … 
  Ja 
 
 Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Zet het verkeerd ingevulde hokje dan tussen 

haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 
  Nee 
  () Ja 
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1. Is uw kind in de afgelopen 12 maanden 
behandeld voor dyslexie? 

 
  Nee  Deze vragenlijst is niet op u van 

toepassing. Wilt u zo vriendelijk zijn 
de vragenlijst terug te sturen in de 
bijgevoegde antwoordenvelop? 
(postzegel niet nodig) 

  Ja  
 
 
KEUZE VAN ZORGAANBIEDER 
 
De volgende vragen gaan over uw keuze van een 
zorgaanbieder: het instituut of de praktijk waar uw 
kind is behandeld. 
 
2. Bij welke zorgaanbieder (instituut of praktijk) 

werd uw kind behandeld?  
 
 Naam instituut/praktijk:   

 
 

 (a.u.b. in blokletters)  
 
 Plaats instituut/praktijk:   

 
 

 (a.u.b. in blokletters)  
 

3. Had u de keuze uit verschillende 
zorgaanbieders?   
  Nee 
  Ja 

 
4. Wat heeft uw keuze voor deze zorgaanbieder 

bepaald? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 Op aanraden van de zorgaanbieder die het 

diagnostisch onderzoek uitvoerde 
 Op aanraden van school 
 Op aanraden van andere ouders 
 Enige zorgaanbieder in de buurt 
 Informatie op internet (websites) 
 Informatie van zorgaanbieder(s) 
 Informatie van Oudervereniging Balans 
 Informatie van Vereniging Woortblind  
 Contract met zorgverzekeraar 
 Aansluiting bij Kwaliteitinstituut Dyslexie (KD) 
 Aansluiting bij Nationaal Referentiecentrum 

Dyslexie (NRD) 
 De behandelmethode 
 Korte reistijd/goede bereikbaarheid 
 Wachtlijst(en) bij andere zorgaanbieder(s) 
 Anders, namelijk: 

 
 

   (a.u.b. in blokletters) 

5. Deed deze zorgaanbieder ook het 
dyslexieonderzoek bij uw kind?  
 Nee 
 Ja 

 
 Toelichting: 

 
 
 
 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
 
WACHTLIJST VOOR BEHANDELING 
 
De volgende vragen gaan over de wachtlijst: de 
wachttijd tussen de diagnose en de start van de 
behandeling. 

 
6. Hoe lang moest u na de diagnose wachten op 

het begin van de behandeling?  
   Minder dan een maand 
   1 – 2 maanden 
   3 – 4 maanden 
   5 – 6 maanden 
   7 – 12 maanden 
   Meer dan 12 maanden 
   Weet ik niet (meer) 
 
7. Kreeg u voldoende informatie over de duur 

van de wachtlijst? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 

 Ja, helemaal  
  Niet van toepassing (geen wachtlijst)  Ga 

door naar vraag 9 
 
8. Was de wachtlijst een probleem voor u? 
   Een groot probleem 
   Een klein probleem 
   Geen probleem 
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LOCATIE EN ACCOMMODATIE 
 
De volgende vragen gaan over de bereikbaarheid en 
het gebouw van de zorgaanbieder (het instituut of de 
praktijk voor de behandeling van dyslexie). 
 
9. Wat was uw gemiddelde reistijd naar de 

zorgaanbieder (van deur tot deur)? 
 
 Ongeveer  minuten 

 Niet van toepassing: behandeling vond op 
school plaats  Ga door naar vraag 11 

 
10. Was het instituut of de praktijk goed 

bereikbaar voor u? (met auto, fiets of 
openbaar vervoer) 

   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
11. Was het instituut of de praktijk telefonisch 

goed te bereiken tijdens kantooruren?  
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 
   Altijd 
   Weet ik niet (niet gebeld) 
 
 
 
INFORMATIE OVER DE BEHANDELING 
 
De volgende vragen gaan over de informatie die u 
van de behandelaar of de zorgaanbieder kreeg.  
 
12. Kreeg u voldoende informatie over de 

behandelmethode? (aanpak en fases) 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
13. Kreeg u voldoende informatie over het 

behandeltraject? (aantal sessies, duur) 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
14. Kreeg u van tevoren een goed beeld van wat 

de behandeling van u en uw kind vraagt? 
(inzet, tijd, oefenen) 

   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  

15. Kreeg u voldoende informatie over het te 
verwachten resultaat van de behandeling? 

   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
16. Kreeg u voldoende informatie over de kosten 

en vergoeding van de behandeling? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
 
DE BEHANDELING 
 
De volgende vragen gaan over de organisatie en 
inhoud van de behandeling. 
 
17. Hoeveel maanden is uw kind (tot nu toe) voor 

dyslexie behandeld? 
   Minder dan 6 maanden 
   6 - 11 maanden 
   12 - 17 maanden 
   18 - 23 maanden 
   24 maanden of meer 
 
18. Werd bij het maken van afspraken rekening 

gehouden met uw wensen? (tijdstippen, 
dagen) 

   Nooit 
   Soms 
   Meestal 
   Altijd  
 
19. Was het een probleem om afspraken te 

veranderen? 
   Een groot probleem 
   Een klein probleem 
   Geen probleem 
 
20. Had uw kind steeds dezelfde behandelaar? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 
   Altijd 
 
21. Had u vertrouwen in de behandelmethode? 

(aanpak van de behandelaar) 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
 
 

http://nvl002.nivel.nl/CQI/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceCQI&priref=2547
http://nvl002.nivel.nl/CQI/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceCQI&priref=2547
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22. Paste de behandeling bij uw kind?  
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
23.  Kreeg uw kind oefeningen mee naar huis? 
   Nooit  Ga door naar vraag 30 
   Soms 
   Meestal 
   Altijd 
 
24. Werden de oefeningen duidelijk uitgelegd? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 

 Altijd 
 

25. Hoeveel tijd besteedde uw kind per week aan 
de oefeningen? 

   Minder dan een half uur 
  ½ tot 1 uur 
  1 tot 1½ uur 
   1½ tot 2 uur 
  Meer dan twee uur 

 
26. Hoeveel tijd per week begeleidde u als 

ouder(s) uw kind bij de oefeningen? 
   Minder dan een half uur 

  ½ tot 1 uur 
  1 tot 1½ uur 
   1½ tot 2 uur 
  Meer dan twee uur 

 
27. Was het thuis oefenen voor uw kind een 

probleem? 
   Een groot probleem 
   Een klein probleem 
   Geen probleem 
 
28. Was het thuis oefenen voor u als ouder een 

probleem? 
   Een groot probleem 
   Een klein probleem 

 Geen probleem 
 

29. Kon u als ouder meebeslissen over het 
oefenen thuis met uw kind? (over soort 
oefeningen, hoe vaak en hoe lang geoefend 
moest worden) 

   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 

  Ja, helemaal  
  Weet ik niet  

 
 

DE BEHANDELAAR 
 
De volgende vragen gaan over de behandelaar: de 
zorgverlener die uw kind heeft behandeld. Als uw 
kind meerdere behandelaren heeft gehad, 
beantwoord de vragen dan voor de behandelaar die 
uw kind het langst heeft behandeld. 
 
30. Voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de 

behandelaar? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
31. Wist de behandelaar uw kind te motiveren? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 

  Altijd 
 
32. Had u vertrouwen in de deskundigheid van de 

behandelaar? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
33. Nam de behandelaar u serieus? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 

  Altijd 
 
34. Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 

  Altijd 
 
35. Had de behandelaar genoeg tijd voor u? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 

  Altijd 
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EVALUATIE EN OVERLEG 
 
De volgende vragen gaan over de informatie die u 
kreeg over het resultaat van de behandeling: de 
vooruitgang in lezen en spellen van uw kind. 
 
36. Kreeg u voldoende informatie over de 

vooruitgang van uw kind? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
37. Legde de behandelaar de resultaten van de 

behandeling op een begrijpelijke manier uit? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 

 Altijd 
 
38. Was er voldoende overleg tussen u en de 

behandelaar? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
 
SAMENWERKING MET SCHOOL 
 
De volgende vragen gaan over de samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de behandelaar en de 
school (leerkracht of intern begeleider) van uw kind. 
 
39. Was er voldoende overleg tussen de 

behandelaar en school over de behandeling?  
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  

   Weet ik niet 
 
40. Zaten de behandelaar en school op één lijn 

met hun aanpak van dyslexie? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
  Ja, helemaal  
   Weet ik niet 
 
41. Gaf de behandelaar voldoende informatie aan 

school over de resultaten van de behandeling? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
  Ja, helemaal  
  Weet ik niet 

42. Kreeg de school het eindrapport van de 
behandelaar? 

   Nee 
   Ja, van de behandelaar 
   Ja, via ouder(s) 
   Niet van toepassing (nog in behandeling) 
 
43. Gaf de behandelaar advies aan school over 

de begeleiding van uw kind in de klas? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
  Ja, helemaal  
  Weet ik niet 
 
 
NAZORG 
 
De volgende vragen gaan over de periode na het 
afronden van de behandeling.  
 
44. Is de dyslexiebehandeling afgerond? 
   Nee  Ga door naar vraag 49 
   Ja  
 
45. Heeft u een vervolgafspraak gemaakt met de 

behandelaar voor een nabespreking of 
vervolgonderzoek? 

   Nee 
   Ja, een afspraak na   maanden 
   
46. Weet u waar u in het vervolg terecht kunt met 

vragen over dyslexie? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
47. Heeft u bij het instituut of de praktijk een vast 

aanspreekpunt (contactpersoon) voor uw 
vragen over dyslexie? 

   Nee 
   Ja 
 
48. Wilt u nog meer hulp of begeleiding voor uw 

kind in verband met dyslexie? 
   Nee 
   Ja 
   Weet ik (nog) niet 
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HULPMIDDELEN 
 
De volgende vragen gaan over hulpmiddelen voor 
dyslexie: middelen die het lezen en schrijven 
makkelijker maken (bijvoorbeeld het gebruik van een 
computer met speciale programma’s). 
 
49. Kreeg u voldoende informatie van de 

behandelaar over hulpmiddelen bij dyslexie? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
50. Gebruikt uw kind hulpmiddelen voor lezen of 

schrijven? 
   Nee  Ga door naar vraag 54 
   Ja, thuis 
   Ja, op school 
   Ja, thuis en op school 
 
51. Welke soort hulpmiddelen gebruikt uw kind? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
   Computer 
   Voorleesprogramma (bijvoorbeeld Claroread, 

Tutor) 
  Speciaal computerprogramma (bijvoorbeeld 

Kurzweil, Sprint) 
  Daisy-speler 
 Readingpen 
  Leeslineaal 

   Applicaties op mobiele telefoon 
   Gesproken leesboeken 
   Gesproken leerboeken 
   Oefenprogramma voor lezen en schrijven op 

de computer 
   Spraakherkenning 
   Anders, namelijk: 

 
 

   (a.u.b. in blokletters) 
 
52. Gebruikt uw kind op school dezelfde 

hulpmiddelen voor dyslexie als thuis? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 

  Ja, helemaal  
 
53. Kreeg uw kind op tijd hulpmiddelen voor 

dyslexie? 
   Nee 
   Ja  
 
 
 

KOSTEN EN VERGOEDINGEN 
 
De volgende vragen gaan over de kosten en 
vergoedingen van de behandeling van dyslexie. 
 
54. Kreeg u voldoende informatie over de 

vergoeding van de dyslexiebehandeling? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
 
55. Was uw zorgverzekeraar goed bereikbaar bij 

vragen over de vergoeding van de 
dyslexiebehandeling? 

   Nooit 
   Soms 
   Meestal 

  Altijd 
   Niet van toepassing (geen contact gezocht) 

  
56. Had u goed inzicht in de kosten van de 

dyslexiebehandeling? (facturen/declaraties) 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 

  Ja, helemaal  
 

57. Was het een probleem om de 
dyslexiebehandeling vergoed te krijgen? 

   Een groot probleem 
   Een klein probleem 
   Geen probleem 
   Niet van toepassing (zelf betaald) 
 
 
BEOORDELING BEHANDELING 
 
De volgende vragen gaan over uw algemene oordeel 
over de dyslexiebehandeling. 
 
58. Welk cijfer geeft u de behandelaar? 
   0 Heel erg slechte behandelaar 
   1   
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
   10 Uitstekende behandelaar  
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59. Welk cijfer geeft u de zorgaanbieder (instituut 
of praktijk)? 

   0 Heel erg slechte zorgaanbieder 
   1   
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
   10 Uitstekende zorgaanbieder 
 
60. Voldeed de behandeling (tot nu toe) aan uw 

verwachtingen? 
  Nee, helemaal niet 
  Een beetje 
  Grotendeels 
  Ja, helemaal  

61. Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij 
andere ouders van kinderen met dyslexie? 

   Beslist niet 
   Waarschijnlijk niet  
   Waarschijnlijk wel 
   Beslist wel 

 
62. Als u één ding aan de behandeling of 

zorgaanbieder kon veranderen, wat zou dat 
dan zijn? 

 
 
 
 
 
 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 

 
 
RESULTAAT VAN DE BEHANDELING 
 
De volgende vragen gaan over het effect van de behandeling bij uw kind. 
 
63. Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de dyslexiebehandeling? 
 

 heel      heel veel 
 veel veel iets  iets veel veel 
Hoe gaat het nu met… slechter slechter slechter hetzelfde beter beter beter 
      
   
lezen?        

 spellen van woorden?         

plezier in het lezen en schrijven?         

plezier in school?         

zelfvertrouwen?         

in het algemeen?         

algemene leerprestaties?         

iets anders, namelijk:         

 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
64. Vindt u de dyslexiebehandeling (tot nu toe) geslaagd? 
   Nee, helemaal niet 
   Een beetje 
   Grotendeels 
   Ja, helemaal  
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OVER UZELF (OUDER/VERZORGER) 
 
De volgende vragen gaan over de ouder of verzorger 
die deze vragenlijst invult. Deze informatie kunnen 
we gebruiken om inzicht te krijgen in de ervaringen 
van verschillende groepen mensen. 
 
65. Wat is uw leeftijd? 
   18 t/m 24 jaar 
   25 t/m 34 jaar 
   35 t/m 44 jaar 
   45 t/m 54 jaar 
   55 t/m 64 jaar 
   65 t/m 74 jaar 
   75 jaar of ouder 
 
66. Bent u een man of een vrouw? 
   Man 
   Vrouw 
 
67. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een 

opleiding afgerond met diploma of voldoende 
getuigschrift) 

  Geen opleiding (lager onderwijs: niet 
afgemaakt) 

  Lager onderwijs (basisschool, speciaal 
basisonderwijs) 

  Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

  Middelbaar beroepsonderwijs en 
beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-
lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

  Hoger algemeen en voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, 
VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

  Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, 
HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk 
onderwijs) 

   Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
   Anders, namelijk: 

  
 

   (a.u.b. in blokletters) 
 
68. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid 

noemen? 
   Uitstekend 
   Zeer goed 
   Goed 
   Matig 
   Slecht 
 
 
 

69. Wat is het geboorteland van uzelf? 
   Nederland 
   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
   Suriname 
   Marokko 
   Turkije 
   Duitsland 
   (voormalige) Nederlandse Antillen 
   Aruba 
   Anders, namelijk: 

 
   (a.u.b. in blokletters) 
 
70. Wat is het geboorteland van uw vader? 
   Nederland 
   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
   Suriname 
   Marokko 
   Turkije 
   Duitsland 
   (voormalige) Nederlandse Antillen 
   Aruba 
   Anders, namelijk: 

 
   (a.u.b. in blokletters) 
 
71. Wat is het geboorteland van uw moeder? 
   Nederland 
   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
   Suriname 
   Marokko 
   Turkije 
   Duitsland 
   (voormalige) Nederlandse Antillen 
   Aruba 
   Anders, namelijk: 

 
   (a.u.b. in blokletters) 
 
72. In welke taal praat u thuis het meeste? 
   Nederlands 
   Nederlands dialect 
   Fries 
   Marokkaans-Arabisch 
   Turks 

   Papiaments (voormalige Nederlandse 
Antillen) 

   Sranan (Surinaams) 
   Indonesisch 
   Duits 
   Gebarentaal 
   Anders, namelijk: 

 
   (a.u.b. in blokletters) 
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OVER UW KIND 
 
De volgende vragen gaan over uw kind. 
 
73. Wat is de leeftijd van uw kind voor wie u de 

vragenlijst heeft ontvangen? 
   6 jaar of jonger 
   7 jaar 
   8 jaar 
   9 jaar 
   10 jaar 
   11 jaar 
   12 jaar 
   13 jaar  
   14 jaar of ouder 
 
74. Is uw kind een jongen of een meisje? 
   Jongen 
   Meisje 
 
75. Welk soort onderwijs volgt uw kind? 
   Basisonderwijs 
    Speciaal basisonderwijs (SBO) 
   Voortgezet onderwijs 
   Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
   Anders, namelijk: 

 
 

   (a.u.b. in blokletters) 
 
76. In welke groep zit uw kind? 
    Groep 3 
    Groep 4 
    Groep 5 
    Groep 6 
    Groep 7 
    Groep 8 
    Klas 1 (Voortgezet onderwijs) 
   Anders, namelijk: 

 
 

  (a.u.b. in blokletters) 
 
77. Werd de behandeling van dyslexie vergoed 

door uw zorgverzekeraar? 
   Nee 
   Ja, gedeeltelijk 
   Ja, volledig 

 
 
 
 
 
 
 

78. Zijn er bij uw kind andere problemen dan 
dyslexie vastgesteld? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

   Nee 
   Ja, ADHD of ADD 
   Ja, concentratieproblemen 
   Ja, dyscalculie 
   Ja, autistische stoornis (bijvoorbeeld PDD-

NOS of Asperger) 
   Ja, ontwikkelingsachterstand (laag IQ) 
   Ja, iets anders, namelijk: 

 
 

  (a.u.b. in blokletters)  
 
79. Zijn er andere gezinsleden met dyslexie? 

  Nee 
  Ja, namelijk bij:    

 zeker(diagnose 
vastgesteld) 

misschien  
(niet vastgesteld) 

vader   
moeder   
broer(s)   
zus(sen)   

 
80. Heeft u contact gehad met andere ouders van 

kinderen met dyslexie? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

   Nee 
    Ja, via school 
    Ja, via behandelaar (instituut of praktijk) 
    Ja, via Vereniging Woortblind 
    Ja, via Oudervereniging Balans   

   Anders, namelijk: 
 
 

   (a.u.b. in blokletters) 
 

 
OVER DE VRAGENLIJST 
 
De volgende vragen gaan over de vragenlijst. 

 
81. Hoe lang duurde het invullen van de vragenlijst? 
 

 Ongeveer minuten 
 

82. Wat vindt u van de lengte van de vragenlijst?  
   Veel te lang 
   Een beetje te lang 
   Precies goed 
    Een beetje te kort 

  Veel te kort 
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83. Hebt u nog tips hoe we de vragenlijst kunnen 
verbeteren? 

   Nee 
   Ja, namelijk: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (a.u.b. in blokletters) 
 

84. Door wie is deze vragenlijst ingevuld? 
   Ouder(s) of verzorger(s)  
   Ouder(s) of verzorger(s) samen met kind 
   Anders, namelijk: 

 
 

   (a.u.b. in blokletters) 
 
85. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst 

in te vullen? 
  Nee Ga door naar vraag 87 
   Ja 
 
86. Hoe heeft deze persoon u geholpen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Heeft de vragen voorgelezen 
 Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
 Heeft de vragen in mijn taal vertaald 

   Heeft op een andere manier geholpen, 
namelijk:  
 
 

   (a.u.b. in blokletters) 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRAGEN AAN UW KIND 
 
Tot slot willen we graag weten wat uw kind zélf van 
de behandeling van dyslexie vindt. Wilt u daarom de 
volgende vragen alleen door uw kind laten invullen? 
U mag wel de vragen voorlezen. Leg uw kind 
alstublieft eerst uit waar de vragen over gaan en wie 
met ‘de behandelaar’ wordt bedoeld. 
 
87. Vond je het leuk om naar de behandelaar te 

gaan? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 
  Altijd 
 
88. Vertelde de behandelaar hoe hij/zij je ging 

helpen met lezen en spellen? 
   Nee 
   Een beetje 
   Ja 
 
89. Luisterde de behandelaar goed naar jou? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 
   Altijd 
 
90. Legde de behandelaar de oefeningen goed 

uit? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 
   Altijd 
 
91. Kreeg je een beloning als je iets goed had 

gedaan? (bijvoorbeeld sticker, cadeautje of 
compliment) 

   Nooit 
   Soms 
   Meestal 

  Altijd 
 

92. Vond je het leuk om thuis te oefenen? 
   Nooit 
   Soms 
   Meestal 

  Altijd 
 

93. Merkte je dat het oefenen hielp? 
   Nee 
   Een beetje 

   Ja  
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94. Hoe gaat het met jou sinds het begin van de behandeling? 
 

Hoe gaat het nu met… beter hetzelfde slechter 

lezen?    

spellen van woorden?    

plezier in lezen en schrijven?    

plezier in school?    

zelfvertrouwen?    

in het algemeen?    

iets anders, namelijk: 
 
 

(a.u.b. in blokletters) 

   

 
 

95. Wat zou je aan de behandeling willen veranderen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
 

 
 
 
 
 

 
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 

 
Stuurt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terug in de bijgevoegde antwoordenvelop aan  

het NIVEL, Antwoordnummer 4026, 3500 VB  Utrecht. Een postzegel is niet nodig. 
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INTRODUCTIE  
 

Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de Dyslexie Diagnostiek. Wij stellen het zeer op prijs als u deze 

vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.  

 

Uw gegevens worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft 

gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Verder ziet u een nummer op de voorkant van deze 

vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te kijken of de vragenlijst al is teruggestuurd. U krijgt dan 

géén herinnering meer toegestuurd.  

 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen 

voor de zorg die uw kind krijgt. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek, zet dan een kruisje in dit vakje . 

Stuur daarna deze bladzijde terug in de antwoordenvelop.  

 

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met Christel van Well, te bereiken op werkdagen (behalve woensdag) van 10.00-

14.00 uur op telefoonnummer 030 2 729 662. Of u kunt een e-mail sturen naar: c.vanwell@nivel.nl. 

 

 

INVULINSTRUCTIE  
 

 Het is voor het onderzoek belangrijk dat u de vragenlijst zo volledig mogelijk invult en geen vragen overslaat. 

 

 De meeste vragen kunt u beantwoorden door één kruisje te zetten in het vakje van uw keuze. Kruisjes die 

buiten de vakjes staan worden door de computer niet gezien.  

 

 Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat dat aangegeven en mag u 

meerdere vakjes aankruisen. 

 

 Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het aangewezen 

vakje. 

 

 Het kan zijn dat u sommige situaties of onderdelen van de zorg niet heeft meegemaakt of zich niet goed kunt 

herinneren. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’ of ‘weet ik niet’. 

 

 Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. U ziet dan een pijltje met een 

opmerking. Deze opmerking geeft aan welke vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er als volgt uit:  

  Nee  Ga door naar vraag … 

  Ja 

 

 Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Zet het verkeerd ingevulde hokje dan tussen 

haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 

  Nee 

  () Ja 
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1. Heeft u in de afgelopen 6 maanden de uitslag 

(diagnose) gekregen van het dyslexie-

onderzoek bij uw kind? 

 

  Nee   Deze vragenlijst is niet op u van 

toepassing. Wilt u zo vriendelijk 

zijn de vragenlijst terug te sturen 

in de bijgevoegde 

antwoordenvelop? (postzegel niet 

nodig) 

   Ja  

 

 

KEUZE VAN ZORGAANBIEDER 
 

De volgende vragen gaan over uw keuze van een 

zorgaanbieder: het instituut of de praktijk voor het 

diagnostisch onderzoek naar dyslexie.  

 

2. Bij welke zorgaanbieder is het diagnostisch 

onderzoek uitgevoerd?  

 

 Naam instituut/ praktijk:   

 

 

 (a.u.b. in blokletters)  

 

 Plaats instituut/ praktijk:   

 

 

 (a.u.b. in blokletters)  

 

3. Had u de keuze uit verschillende 

zorgaanbieders? 

  Nee 

   Ja 

 

4. Wat heeft uw keuze voor de zorgaanbieder 

bepaald? (meerdere antwoorden mogelijk) 

  Op aanraden van school  

  Op aanraden van andere ouders 

    Enige zorgaanbieder in de buurt 

  Informatie op internet (websites) 

  Informatie van zorgaanbieder(s) 

  Informatie van Oudervereniging Balans 

  Informatie van Vereniging Woortblind  

  Contract met zorgverzekeraar 

  Aansluiting bij Kwaliteitsinstituut Dyslexie 

(KD) 

 Aansluiting bij Nationaal Referentiecentrum 

Dyslexie (NRD) 

 Korte reistijd/goede bereikbaarheid 

 Wachtlijst(en) bij andere zorgaanbieder(s) 

   Anders, namelijk: 

 

 

   (a.u.b. in blokletters)  

 

 

AANMELDING VOOR DIAGNOSTISCH 
ONDERZOEK 
 
De volgende vragen gaan over de aanmelding van 

uw kind voor het dyslexie-onderzoek (het 

diagnostisch onderzoek naar dyslexie). 

 

5. Hoeveel tijd zat er tussen het moment dat de 

lees- en/of spellingsproblemen duidelijk 

werden en de aanmelding voor het dyslexie-

onderzoek? 

   Minder dan een half jaar 

   ½ tot 1 jaar 

   1 tot 1½ jaar 

   Anderhalf jaar of meer 

   Weet ik niet 

 

6. Kreeg u medewerking van school bij de 

aanmelding voor dyslexie-onderzoek? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

  Ja, helemaal 

 

De volgende vragen gaan over de wachtlijst voor het 

dyslexie-onderzoek: de wachttijd tussen de 

aanmelding van uw kind en de start van het 

onderzoek.  

 

7. Hoe lang moest u na de aanmelding wachten 

op het dyslexie-onderzoek?  

  Minder dan 2 weken 

  2-4 weken 

  1 maand  

  2 maanden 

 3 maanden 

 4 maanden 

 5-6 maanden 

  Meer dan een half jaar  

 

8. Was de wachtlijst voor het dyslexie-

onderzoek een probleem voor u?  

   Een groot probleem 

   Een klein probleem 

   Geen probleem 
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HET EERSTE GESPREK 
 

De volgende vragen gaan over het eerste gesprek 

met de diagnosticus (de persoon die uw kind heeft 

onderzocht). 

 

9. Was er bij de start van het dyslexie-

onderzoek een kennismakingsgesprek? 

   Nee 

   Ja, met ouder(s) 

   Ja, met ouder(s) en kind 

 

10. Had de diagnosticus aandacht voor hoe het 

met uw kind ging? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal 

 

11. Nam de diagnosticus u serieus? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal 

 

12. Luisterde de diagnosticus aandachtig naar u? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

  Grotendeels 

  Ja, helemaal 

 

13. Had de diagnosticus genoeg tijd voor u? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

  Ja, helemaal 

 

 

DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 
 

De volgende vragen gaan over het dyslexie-

onderzoek. 

 

14. Was de duur van het dyslexie-onderzoek een 

probleem voor uw kind? 

   Een groot probleem 

   Een klein probleem 

   Geen probleem 

 

15. Is er eerder dyslexie-onderzoek gedaan bij uw 

kind ? 

   Nee  Ga door naar vraag 17 

   Ja 

 

16. Kreeg u uitleg over waarom het onderzoek 

(deels) opnieuw werd gedaan? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal 

 

 

LOCATIE EN ACCOMMODATIE 
 

De volgende vragen gaan over de bereikbaarheid en 

het gebouw van de zorgaanbieder (het instituut of de 

praktijk voor het dyslexie-onderzoek).  

 

17. Wat is uw gemiddelde reistijd naar de 

zorgaanbieder? (van deur tot deur) 

  

 Ongeveer  minuten 

   Niet van toepassing: onderzoek vond op 

school plaats  Ga door naar vraag 19 

 

18. Was het instituut of de praktijk goed 

bereikbaar voor u? (met auto, fiets of 

openbaar vervoer) 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

  Ja, helemaal  

 

 

 

 

INFORMATIE EN ADVIES  
 

De volgende vragen gaan over de resultaten van het 

dyslexie-onderzoek en de informatie en adviezen van 

het instituut of de praktijk. 

 

19. Hoe werden de resultaten van het dyslexie-

onderzoek aan u meegedeeld? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

   Persoonlijk gesprek met ouder(s) 

  Persoonlijk gesprek met ouder(s) en kind 

   Telefonisch 

 Schriftelijk (brief) 

 Via e-mail 

  Anders, namelijk: 

 

  (a.u.b. in blokletters)  
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20. Was u tevreden over de manier waarop u de 

resultaten te horen kreeg? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

 Toelichting: 

 

 (a.u.b. in blokletters)  

 

21. Werden de resultaten van het dyslexie-

onderzoek op een begrijpelijke manier 

uitgelegd? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

22. Kwam uit het onderzoek naar voren dat uw 

kind dyslexie heeft?  

   Ja, lichte dyslexie  

   Ja, ernstige dyslexie 

   Nog onduidelijk 

   Nee 

 

23. Zijn er bij dit onderzoek andere problemen 

dan dyslexie vastgesteld bij uw kind?  

   Nee 

   Ja, ADHD of ADD 

   Ja, concentratieproblemen 

   Ja, dyscalculie 

   Ja, autistische stoornis (bijvoorbeeld PDD-

NOS of Asperger) 

   Ja, ontwikkelingsachterstand (laag IQ) 

   Ja, iets anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters)  

 

 

24. Werd de school op de hoogte gebracht van 

de resultaten van het onderzoek?  

 (meerdere antwoorden mogelijk) 

   Nee 

   Ja, via ouder(s) 

   Ja, door diagnosticus 

   Ja, iemand van school was aanwezig bij het 

gesprek met de diagnosticus  

  Weet ik niet 

  Anders, namelijk: 

 

 

  (a.u.b. in blokletters)  

 

25. Gaf de diagnosticus voldoende informatie 

over de mogelijkheden voor behandeling of 

begeleiding? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

   Niet van toepassing (geen behandeling of 

begeleiding nodig)  Ga door naar vraag 30 

 

 

 

26. Gaf de diagnosticus u voldoende informatie 

over de kosten en vergoeding van de 

dyslexiebehandeling? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

 Ja, helemaal  

 

27. Had de diagnosticus contact met de school 

over de verdere begeleiding van uw kind? 

   Nee 

 Ja  

 Weet ik niet 

 

28.  Kreeg u een goed beeld van wat de 

behandeling van u en uw kind vraagt? (inzet, 

tijd, oefenen)  

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

 

 
BEOORDELING DIAGNOSTIEK  
 

De volgende vragen gaan over uw algemene oordeel 

over de diagnostiek van dyslexie. 

 

29. Welk cijfer geeft u de diagnosticus? Een 0 

betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 

uitstekend.  

   0 Heel erg slechte diagnosticus 

   1   

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 Uitstekende diagnosticus 
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30. Welk cijfer geeft u de zorgaanbieder (instituut 

of praktijk)?  

   0 Heel erg slechte zorgaanbieder 

   1   

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 Uitstekende zorgaanbieder 

 

31. Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij 

andere ouders van kinderen met dyslexie? 

   Beslist niet 

   Waarschijnlijk niet  

   Waarschijnlijk wel 

   Beslist wel 

  

32. Als u één ding kon veranderen aan de 

zorgaanbieder of diagnostiek, wat zou dat 

dan zijn? 

 

 

 

 

 

 

 (a.u.b. in blokletters) 

 

 
OVER UZELF (OUDER/VERZORGER) 
 

De volgende vragen gaan over de ouder of 

verzorger. Deze informatie kunnen we gebruiken om 

inzicht te krijgen in de ervaringen van verschillende 

groepen mensen. 

 

33. Wat is uw leeftijd? 

   18 t/m 24 jaar 

   25 t/m 34 jaar 

   35 t/m 44 jaar 

   45 t/m 54 jaar 

   55 t/m 64 jaar 

   65 t/m 74 jaar 

   75 jaar of ouder 

 

34. Bent u een man of een vrouw? 

   Man 

   Vrouw 

 

 

35. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een 

opleiding afgerond met diploma of voldoende 

getuigschrift) 

  Geen opleiding (lager onderwijs: niet 

afgemaakt) 

  Lager onderwijs (basisschool, speciaal 

basisonderwijs) 

  Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 

(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 

(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

  Middelbaar beroepsonderwijs en 

beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-

lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

  Hoger algemeen en voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, 

VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

  Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, 

HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk 

onderwijs) 

  Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

36. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid 

noemen? 

   Uitstekend 

   Zeer goed 

   Goed 

   Matig 

   Slecht 

 

37. Wat is het geboorteland van uzelf? 

   Nederland 

   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 

   Suriname 

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   (voormalige) Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 
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38. Wat is het geboorteland van uw vader? 

   Nederland 

   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 

   Suriname 

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   (voormalige) Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

   

39. Wat is het geboorteland van uw moeder? 

   Nederland 

   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 

   Suriname 

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   (voormalige) Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

40. In welke taal praat u thuis het meeste? 

   Nederlands 

 Nederlands dialect 

   Fries 

   Marokkaans-Arabisch 

   Turks 

 Papiaments (voormalige Nederlandse Antillen) 

   Sranan (Surinaams) 

   Indonesisch 

   Duits 

   Gebarentaal 

   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

 
OVER UW KIND 
 

De volgende vragen gaan over uw kind. 

 

41. Wat is de leeftijd van uw kind voor wie u de 

vragenlijst heeft ontvangen? 

   6 jaar of jonger 

   7 jaar 

   8 jaar 

   9 jaar 

   10 jaar 

   11 jaar 

   12 jaar 

   13 jaar 

   14 jaar of ouder 

 

42. Is uw kind een jongen of een meisje? 

   Jongen 

 Meisje 

 

43. Welk soort onderwijs volgt uw kind? 

   Basisonderwijs 

    Speciaal basisonderwijs (SBO) 

   Voortgezet onderwijs 

   Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

44. In welke groep zit uw kind? 

   Groep 3 

   Groep 4 

   Groep 5 

   Groep 6 

   Groep 7 

   Groep 8 

   Klas 1 (Voortgezet onderwijs) 

   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

45. Werd het dyslexie-onderzoek vergoed door 

uw zorgverzekeraar? 

   Nee 

   Ja 

 

46. Zijn er andere gezinsleden met dyslexie? 

 Nee 

 Ja, namelijk bij:   

 Zeker (diagnose 

vastgesteld) 

Misschien  

(niet vastgesteld) 

Vader   

Moeder   

Broer(s)   

Zus(sen)   

 
 
 

 
OVER DE VRAGENLIJST 
 
De volgende vragen gaan over de vragenlijst. 

 

47. Door wie is deze vragenlijst ingevuld? 

  Ouder(s) of verzorger(s)  

 Ouder(s) of verzorger(s) samen met kind 

   Anders, namelijk: 

 

   (a.u.b. in blokletters) 
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48. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst 

in te vullen? 

 Nee u bent klaar met het invullen van de 

vragenlijst. 

 Ja 

 

 

 

 

 

 

49. Hoe heeft deze persoon u geholpen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Heeft de vragen voorgelezen 

 Heeft mijn antwoorden opgeschreven 

 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 

 Heeft de vragen in mijn taal vertaald 

   Heeft op een andere manier geholpen, namelijk:  

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

 

 
 

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 
 

Stuurt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terug in de bijgevoegde envelop naar het NIVEL, Antwoordnummer 

4026, 3500 BN  Utrecht. Een postzegel is niet nodig. 
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INTRODUCTIE  

 

Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de Dyslexie Behandeling voor uw kind. Wij stellen het zeer op prijs 

als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Aan het eind van de vragenlijst worden 

ook enkele vragen aan uw kind zelf gesteld. 

 

Uw gegevens worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft 

gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Verder ziet u een nummer op de voorkant van deze 

vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te kijken of de vragenlijst al is teruggestuurd. U krijgt dan 

géén herinnering meer toegestuurd.  

 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of invullen van deze vragenlijst heeft géén gevolgen voor 

de zorg die uw kind krijgt. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek, zet dan een kruisje in dit vakje . 

Stuur daarna deze bladzijde terug in de antwoordenvelop.  

 

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met Christel van Well, te bereiken op werkdagen (behalve woensdag) van 10.00-

14.00 uur op telefoonnummer 030 2 729 662. Of u kunt een e-mail sturen naar: c.vanwell@nivel.nl. 

 

 

INVULINSTRUCTIE  

 

 Het is voor het onderzoek belangrijk dat u de vragenlijst zo volledig mogelijk invult en geen vragen overslaat. 

 

 De meeste vragen kunt u beantwoorden door één kruisje te zetten in het vakje van uw keuze.  

 

 Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat dat aangegeven en mag u 

meerdere vakjes aankruisen. 

 

 Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het aangewezen 

vakje. 

 

 Het kan zijn dat u sommige situaties of onderdelen van de zorg niet heeft meegemaakt of zich niet goed kunt 

herinneren. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’ of ‘weet ik niet’. 

 

 Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. U ziet dan een pijltje met een 

opmerking. Deze opmerking geeft aan welke vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er als volgt uit:  

  Nee  Ga door naar vraag … 

  Ja 

 

 Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Zet het verkeerd ingevulde hokje dan tussen 

haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 

  Nee 

  () Ja 
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1. Is uw kind in de afgelopen 12 maanden 

behandeld voor dyslexie? 

 

  Nee  Deze vragenlijst is niet op u van 

toepassing. Wilt u zo vriendelijk zijn 

de vragenlijst terug te sturen in de 

bijgevoegde antwoordenvelop? 

(postzegel niet nodig) 

  Ja  
 
 
KEUZE VAN ZORGAANBIEDER 
 

De volgende vragen gaan over uw keuze van een 

zorgaanbieder: het instituut of de praktijk waar uw 

kind is behandeld. 

 

2. Bij welke zorgaanbieder (instituut of praktijk) 

werd uw kind behandeld?  

 

 Naam instituut/ praktijk:   

 

 

 (a.u.b. in blokletters)  

 

 Plaats instituut/ praktijk:   

 

 

 (a.u.b. in blokletters)  

 

3. Had u de keuze uit verschillende 

zorgaanbieders?   

  Nee 

  Ja 

 

4. Wat heeft uw keuze voor deze zorgaanbieder 

bepaald? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Op aanraden van de zorgaanbieder die het 

diagnostisch onderzoek uitvoerde 

 Op aanraden van school 

 Op aanraden van andere ouders 

 Enige zorgaanbieder in de buurt 

 Informatie op internet (websites) 

 Informatie van zorgaanbieder(s) 

 Informatie van Oudervereniging Balans 

 Informatie van Vereniging Woortblind  

 Contract met zorgverzekeraar 

 Aansluiting bij Kwaliteitinstituut Dyslexie (KD) 

 Aansluiting bij Nationaal Referentiecentrum 

Dyslexie (NRD) 

 De behandelmethode 

 Korte reistijd/goede bereikbaarheid 

 Wachtlijst(en) bij andere zorgaanbieder(s) 

 Anders, namelijk: 

 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

5. Deed deze zorgaanbieder ook het 

dyslexieonderzoek bij uw kind?  

 Nee 

 Ja 

 

 Toelichting: 

 

 (a.u.b. in blokletters) 

 

 

WACHTLIJST VOOR BEHANDELING 
 

De volgende vragen gaan over de wachtlijst: de 

wachttijd tussen de diagnose en de start van de 

behandeling. 

 

6. Hoe lang moest u na de diagnose wachten op 

het begin van de behandeling?  

   Minder dan een maand 

   1 – 2 maanden 

   3 – 4 maanden 

   5 – 6 maanden 

   7 – 12 maanden 

   Meer dan 12 maanden 

   Weet ik niet (meer) 

 

7. Was de wachtlijst een probleem voor u? 

   Een groot probleem 

   Een klein probleem 

   Geen probleem 

  

 
LOCATIE EN ACCOMMODATIE 
 

De volgende vragen gaan over de bereikbaarheid en 

het gebouw van de zorgaanbieder (het instituut of de 

praktijk voor de behandeling van dyslexie). 

 

8. Wat was uw gemiddelde reistijd naar de 

zorgaanbieder (van deur tot deur)? 

 

 Ongeveer  minuten 

 Niet van toepassing: behandeling vond op 

school plaats  Ga door naar vraag 10 

 

9. Was het instituut of de praktijk goed 

bereikbaar voor u? (met auto, fiets of 

openbaar vervoer) 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  
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10. Was het instituut of de praktijk telefonisch of 

per mail goed te bereiken tijdens 

kantooruren?  

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

   Weet ik niet (niet gebeld) 

 

 

INFORMATIE OVER DE BEHANDELING 
 

De volgende vragen gaan over de informatie die u 

van de behandelaar of de zorgaanbieder kreeg.  

 

11. Kreeg u voldoende informatie over de 

behandelmethode? (aanpak en fases) 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

12. Kreeg u voldoende informatie over het 

behandeltraject? (aantal sessies, duur) 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

13. Kreeg u van tevoren een goed beeld van wat 

de behandeling van u en uw kind vraagt? 

(inzet, tijd, oefenen) 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

14. Kreeg u voldoende informatie over het te 

verwachten resultaat van de behandeling? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

15. Kreeg u voldoende informatie over de kosten 

en vergoeding van de behandeling? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

 

DE BEHANDELING 
 

De volgende vragen gaan over de organisatie en 

inhoud van de behandeling. 

16. Hoeveel maanden is uw kind (tot nu toe) voor 

dyslexie behandeld? 

   Minder dan 6 maanden 

   6 - 11 maanden 

   12 - 17 maanden 

   18 - 23 maanden 

   24 maanden of meer 

 

17. Werd bij het maken van afspraken rekening 

gehouden met uw wensen? (tijdstippen, 

dagen) 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd  

 

18. Had uw kind steeds dezelfde behandelaar? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

   Altijd 

 

19. Had u vertrouwen in de behandelmethode? 

(aanpak van de behandelaar) 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

20. Paste de behandeling bij uw kind?  

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

21.  Kreeg uw kind oefeningen mee naar huis? 

   Nee  Ga door naar vraag 30 

   Ja 

 

22. Werden de oefeningen duidelijk uitgelegd? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

 Altijd 

 

23. Hoeveel tijd besteedde uw kind per week aan 

de oefeningen? 

   Minder dan een half uur 

  ½ tot 1 uur 

  1 tot 1½ uur 

   1½ tot 2 uur 

  Meer dan twee uur 

 

 

 

 

http://nvl002.nivel.nl/CQI/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceCQI&priref=2547
http://nvl002.nivel.nl/CQI/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceCQI&priref=2547
http://nvl002.nivel.nl/CQI/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceCQI&priref=2547
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24. Hoeveel tijd per week begeleidde u als 

ouder(s) uw kind bij de oefeningen? 

   Minder dan een half uur 

  ½ tot 1 uur 

  1 tot 1½ uur 

   1½ tot 2 uur 

  Meer dan twee uur 

 

25. Was het thuis oefenen voor uw kind een 

probleem? 

   Een groot probleem 

   Een klein probleem 

   Geen probleem 

 

26. Was het thuis oefenen voor u als ouder een 

probleem? 

   Een groot probleem 

   Een klein probleem 

 Geen probleem 

 
 

 
DE BEHANDELAAR 
 

De volgende vragen gaan over de behandelaar: de 

zorgverlener die uw kind heeft behandeld. Als uw 

kind meerdere behandelaren heeft gehad, 

beantwoord de vragen dan voor de behandelaar die 

uw kind het langst heeft behandeld. 

 

27. Voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de 

behandelaar? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

28. Wist de behandelaar uw kind te motiveren? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

  Altijd 

 

29. Had u vertrouwen in de deskundigheid van de 

behandelaar? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

30. Nam de behandelaar u serieus? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

  Altijd 

 

 

31. Luisterde de behandelaar aandachtig naar u? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

  Altijd 

 

32. Had de behandelaar genoeg tijd voor u? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

  Altijd 
 
 
 

 
EVALUATIE EN OVERLEG 
 

De volgende vragen gaan over de informatie die u 

kreeg over het resultaat van de behandeling: de 

vooruitgang in lezen en spellen van uw kind. 

 

33. Kreeg u voldoende informatie over de 

vooruitgang van uw kind? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

34. Legde de behandelaar de resultaten van de 

behandeling op een begrijpelijke manier uit? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

 Altijd 

 

35. Was er voldoende overleg tussen u en de 

behandelaar? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

 

 
SAMENWERKING MET SCHOOL 
 

De volgende vragen gaan over de samenwerking en 

informatie-uitwisseling tussen de behandelaar en de 

school (leerkracht of intern begeleider) van uw kind. 

 

36. Bent u op de hoogte van overleg tussen de 

behandelaar en de school over de 

behandeling?  

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  
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37. Heeft u het gevoel dat de behandelaar en de 

school op één lijn zitten met hun aanpak van 

dyslexie? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

 Altijd 

 

38. Heeft de behandelaar met u besproken welke 

informatie over de resultaten van de 

behandeling met de school worden gedeeld? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

 Altijd 

 

39. Heeft de behandelaar uw toestemming 

gevraagd om het eindrapport aan de school 

te geven? 

   Nee 

   Ja 

   Niet van toepassing (nog in behandeling) 

 

40. Heeft de behandelaar adviezen aan de school 

over de begeleiding van uw kind in de klas 

met u besproken? 

   Nooit 

   Soms 

   Meestal 

 Altijd 

 

 
NAZORG 
 

De volgende vragen gaan over de periode na het 

afronden van de behandeling.  

 

41. Is de dyslexiebehandeling afgerond? 

   Nee  Ga door naar vraag 46 

   Ja  

 

42. Heeft u een vervolgafspraak gemaakt met de 

behandelaar voor een nabespreking of 

vervolgonderzoek? 

   Nee 

   Ja, een afspraak na   maanden 

   

 

43. Weet u waar u in het vervolg terecht kunt met 

vragen over dyslexie? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

44. Heeft u bij het instituut of de praktijk een vast 

aanspreekpunt (contactpersoon) voor uw 

vragen over dyslexie? 

   Nee 

   Ja 

 

45. Wilt u nog meer hulp of begeleiding voor uw 

kind in verband met dyslexie? 

   Nee 

   Ja 

   Weet ik nog niet 

 

 

 
HULPMIDDELEN 
 

De volgende vragen gaan over hulpmiddelen voor 

dyslexie: middelen die het lezen en schrijven 

makkelijker maken (bijvoorbeeld het gebruik van een 

computer met speciale programma’s). 

 

46. Kreeg u voldoende informatie van de 

behandelaar over hulpmiddelen bij dyslexie? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

47. Gebruikt uw kind hulpmiddelen voor lezen of 

schrijven? 

   Nee  Ga door naar vraag 51 

   Ja, thuis 

   Ja, op school 

   Ja, thuis en op school 

 

48. Welke soort hulpmiddelen gebruikt uw kind? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

   Computer 

   Voorleesprogramma (bijvoorbeeld Claroread, 

Tutor) 

  Speciaal computerprogramma (bijvoorbeeld 

Kurzweil, Sprint) 

  Daisy-speler 

 Readingpen 

  Leeslineaal 

   Applicaties op mobiele telefoon 

   Gesproken leesboeken 

   Gesproken leerboeken 

   Oefenprogramma voor lezen en schrijven op 

de computer 

   Spraakherkenning 

   Anders, namelijk: 

 

 

   (a.u.b. in blokletters) 
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49. Gebruikt uw kind op school dezelfde 

hulpmiddelen voor dyslexie als thuis? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

  Ja, helemaal  

 

50. Kreeg uw kind op tijd hulpmiddelen voor 

dyslexie? 

   Nee 

   Ja  

 

 
KOSTEN EN VERGOEDINGEN 
 

De volgende vragen gaan over de kosten en 

vergoedingen van de behandeling van dyslexie. 

 

51. Kreeg u voldoende informatie over de 

vergoeding van de dyslexiebehandeling? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

 
BEOORDELING BEHANDELING 
 

De volgende vragen gaan over uw algemene oordeel 

over de dyslexiebehandeling. 

 

52. Welk cijfer geeft u de behandelaar? 

   0 Heel erg slechte behandelaar 

   1   

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 Uitstekende behandelaar  

 

 

53. Welk cijfer geeft u de zorgaanbieder (instituut 

of praktijk)? 

   0 Heel erg slechte zorgaanbieder 

   1   

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 Uitstekende zorgaanbieder 

 

54. Voldeed de behandeling (tot nu toe) aan uw 

verwachtingen? 

  Nee, helemaal niet 

  Een beetje 

  Grotendeels 

  Ja, helemaal  

 

55. Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij 

andere ouders van kinderen met dyslexie? 

   Beslist niet 

   Waarschijnlijk niet  

   Waarschijnlijk wel 

   Beslist wel 

 

56. Als u één ding aan de behandeling of 

zorgaanbieder kon veranderen, wat zou dat 

dan zijn? 

 

 

 

 (a.u.b. in blokletters) 
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RESULTAAT VAN DE BEHANDELING 
 

De volgende vragen gaan over het effect van de behandeling bij uw kind. 

 

57. Hoe gaat het met uw kind sinds het begin van de dyslexiebehandeling? 

 

 heel      heel veel 

 veel veel iets  iets veel veel 

Hoe gaat het nu met… slechter slechter slechter hetzelfde beter beter beter 

      

   

lezen?        

 

 spellen van woorden?         

 

plezier in het lezen en schrijven?         

 

plezier in school?         

 

zelfvertrouwen?         

 

in het algemeen?         

 

algemene leerprestaties?         

 

iets anders, namelijk:         

 

 

 (a.u.b. in blokletters) 

 

58. Vindt u de dyslexiebehandeling (tot nu toe) 

geslaagd? 

   Nee, helemaal niet 

   Een beetje 

   Grotendeels 

   Ja, helemaal  

 

 
OVER UZELF (OUDER/VERZORGER) 
 
De volgende vragen gaan over de ouder of verzorger 

die deze vragenlijst invult. Deze informatie kunnen 

we gebruiken om inzicht te krijgen in de ervaringen 

van verschillende groepen mensen. 

 

59. Wat is uw leeftijd? 

   18 t/m 24 jaar 

   25 t/m 34 jaar 

   35 t/m 44 jaar 

   45 t/m 54 jaar 

   55 t/m 64 jaar 

   65 t/m 74 jaar 

   75 jaar of ouder 

 

60. Bent u een man of een vrouw? 

   Man 

   Vrouw 

61. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een 

opleiding afgerond met diploma of voldoende 

getuigschrift) 

  Geen opleiding (lager onderwijs: niet 

afgemaakt) 

  Lager onderwijs (basisschool, speciaal 

basisonderwijs) 

  Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 

(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 

(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

  Middelbaar beroepsonderwijs en 

beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-

lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

  Hoger algemeen en voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, 

VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

  Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, 

HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk 

onderwijs) 

   Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

   Anders, namelijk: 

  

 

   (a.u.b. in blokletters) 
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62. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid 

noemen? 

   Uitstekend 

   Zeer goed 

   Goed 

   Matig 

   Slecht 

 

63. Wat is het geboorteland van uzelf? 

   Nederland 

   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 

   Suriname 

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   (voormalige) Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk: 

 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

64. Wat is het geboorteland van uw vader? 

   Nederland 

   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 

   Suriname 

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   (voormalige) Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk: 

 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

65. Wat is het geboorteland van uw moeder? 

   Nederland 

   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 

   Suriname 

   Marokko 

   Turkije 

   Duitsland 

   (voormalige) Nederlandse Antillen 

   Aruba 

   Anders, namelijk: 

 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

 

 

 

 

 

 

66. In welke taal praat u thuis het meeste? 

   Nederlands 

   Nederlands dialect 

   Fries 

   Marokkaans-Arabisch 

   Turks 

   Papiaments (voormalige Nederlandse 

Antillen) 

   Sranan (Surinaams) 

   Indonesisch 

   Duits 

   Gebarentaal 

   Anders, namelijk: 

 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

 
OVER UW KIND 
 
De volgende vragen gaan over uw kind. 

 

67. Wat is de leeftijd van uw kind voor wie u de 

vragenlijst heeft ontvangen? 

   6 jaar of jonger 

   7 jaar 

   8 jaar 

   9 jaar 

   10 jaar 

   11 jaar 

   12 jaar 

   13 jaar  

   14 jaar of ouder 

 

68. Is uw kind een jongen of een meisje? 

   Jongen 

   Meisje 

 

69. Welk soort onderwijs volgt uw kind? 

   Basisonderwijs 

    Speciaal basisonderwijs (SBO) 

   Voortgezet onderwijs 

   Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

   Anders, namelijk: 

 

 

   (a.u.b. in blokletters) 
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70. In welke groep zit uw kind? 

    Groep 3 

    Groep 4 

    Groep 5 

    Groep 6 

    Groep 7 

    Groep 8 

    Klas 1 (Voortgezet onderwijs) 

   Anders, namelijk: 

 

 

  (a.u.b. in blokletters) 

 

71. Werd de behandeling van dyslexie vergoed 

door uw zorgverzekeraar? 

   Nee 

   Ja, gedeeltelijk 

   Ja, volledig 

 

72. Zijn er bij uw kind andere problemen dan 

dyslexie vastgesteld?  

   Nee 

   Ja, ADHD of ADD 

   Ja, concentratieproblemen 

   Ja, dyscalculie 

   Ja, autistische stoornis (bijvoorbeeld PDD-

NOS of Asperger) 

   Ja, ontwikkelingsachterstand (laag IQ) 

   Ja, anders namelijk: 

 

  (a.u.b. in blokletters)  

 

73. Zijn er andere gezinsleden met dyslexie? 

  Nee 

  Ja, namelijk bij:    

 Zeker 

(diagnose 

vastgesteld) 

Misschien  

( niet  

vastgesteld) 

Vader   

Moeder   

Broer(s)   

Zus(sen)   

 

 

 

 

74. Heeft u contact gehad met andere ouders van 

kinderen met dyslexie? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

   Nee 

    Ja, via school 

    Ja, via behandelaar (instituut of praktijk) 

    Ja, via Vereniging Woortblind 

    Ja, via Oudervereniging Balans   

   Anders, namelijk: 

 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

 

OVER DE VRAGENLIJST 
 
De volgende vragen gaan over de vragenlijst. 

 

75. Door wie is deze vragenlijst ingevuld? 

   Ouder(s) of verzorger(s)  

   Ouder(s) of verzorger(s) samen met kind 

   Anders, namelijk: 

 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 

76. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst 

in te vullen? 

  Nee Einde vragenlijst 

   Ja 

 

77. Hoe heeft deze persoon u geholpen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Heeft de vragen voorgelezen 

 Heeft mijn antwoorden opgeschreven 

 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 

 Heeft de vragen in mijn taal vertaald 

   Heeft op een andere manier geholpen, 

namelijk:  

 

 

   (a.u.b. in blokletters) 

 
 
Wilt u alstublieft de volgende pagina 
laten invullen door uw kind met dyslexie?

 

 

 

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 

 
Stuurt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terug in de bijgevoegde antwoordenvelop aan het NIVEL, 

Antwoordnummer 4026, 3500 VB  Utrecht. Een postzegel is niet nodig. 
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VRAGEN AAN HET KIND DAT BEHANDELD IS VOOR ERNSTIGE DYSLEXIE 
 

Deze vragen gaan over de hulp die je gekregen hebt bij het beter leren lezen en spellen.  

Met de behandelaar bedoelen we de persoon van wie je die hulp gekregen hebt.  

Kies bij elke vraag het antwoord dat jouw ervaring het beste weergeeft. 

 

78. Hoe vond je het om naar de behandelaar te 

gaan? 

   Moeilijk   

   Vervelend  

   Prettig  

  Belangrijk   

 

79. Vertelde de behandelaar hoe hij/zij je ging 

helpen met lezen en spellen? 

   Nee   

   Een beetje  

   Ja   

 

80. Luisterde de behandelaar goed naar jou? 

   Nooit   

   Soms   

   Meestal  

   Altijd   

 

81. Legde de behandelaar de oefeningen goed 

uit? 

   Nooit   

   Soms   

   Meestal  

   Altijd   

 

82. Hoe vond je het om thuis te oefenen? 

   Moeilijk   

   Vervelend  

   Prettig  

  Belangrijk   

 

83. Merkte je dat het oefenen hielp? 

   Nee   

   Een beetje  

   Ja    

 

 

84. Hoe gaat het met jou sinds het begin van de behandeling? 

 

 

Hoe gaat het nu met… beter hetzelfde slechter 

a. lezen?    

b. spellen van woorden?    

c. plezier in lezen en schrijven?    

d. plezier in school?    

e. zelfvertrouwen?    

f. in het algemeen?    

g. iets anders, namelijk: 

(schrijf je antwoord in het vakje) 

 

 

 

   

85. Wat zou je aan de behandeling willen veranderen? (schrijf je antwoord in het vakje) 

 

 

 

 

 

 

 
DANK JE WEL VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 
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