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kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Balans zet zich er reeds drie decennia voor in.

Tot 1 januari 2019 kunt u nog uw zorgverzekering wijzigen.
Wist u dat Balans ook een collectieve zorgverzekering
aanbiedt? Kijk eens op:
balansdigitaal.nl/collectieve-zorgverzekeringen-2019
Algemene informatie over zorgverzekeringen en bijvoorbeeld het beleid qua medicijnvergoeding vindt u op:
balansdigitaal.nl/zorgverzekeringen-2019
Via deze laatste link kunt u ook meer informatie vinden
over de Regenboog Apotheek. Net als vorig jaar is deze
apotheek overeengekomen met zorgverzekeraars van de
DSW-groep dat door de Regenboog Apotheek zelf bereide
ADHD-medicatie volledig wordt vergoed vanuit het basispakket, zonder eigen bijdrage.
Ten slotte leest u op balansdigitaal.nl/lidmaatschap/
vergoeding-lidmaatschap-zorgverzekeraars alles over
de (gedeeltelijke) vergoeding van het lidmaatschap van
Balans!

Ook ADHD’ers hebben
moeite met emotieherkenning
Veel ontwikkelingsstoornissen hebben een zekere mate
van overlapping. Zo komt ADHD en autisme regelmatig
samen voor bij kinderen en ook binnen families. Karakter
heeft onderzocht of een kenmerkend aspect van autisme
(moeite met emotieherkenning) óók voorkomt bij kinderen
met ADHD. Verrassend genoeg bleken kinderen met
ADHD net zoveel moeite te hebben met emotieherkenning
als kinderen met autisme. Kinderen die zowel ADHD als
autisme hebben, bleken het langzaamst en onnauwkeurigst
in het herkennen van emoties. Volgens de onderzoekers is
het dus van belang dat óók bij de diagnostiek en behandeling van kinderen met ADHD, aandacht wordt geschonken aan emotieherkenning. Meer lezen over dit onderzoek?
karakter.com en mind-project.eu
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DCD Research Nederland
Op initiatief van drie onderzoekers uit Groningen en
Nijmegen - Marina Schoemaker, Jessica Lust en
Bert Steenbergen - is een onderzoeksgroep gevormd om de
samenwerking rond onderzoek naar DCD te intensiveren.
Belangrijk is dat deze onderzoeksgroep niet alleen
bestaat uit onderzoekers van universiteiten, maar ook
uit vertegenwoordigers van drie revalidatiecentra én
Oudervereniging Balans. Hierdoor kunnen onderzoeksplannen
worden ontwikkeld die aansluiten bij de klinische praktijk
en de wensen van ouders. Meer informatie:
balansdigitaal.nl/onderzoek/dcd-research-nederland

40% van gemeenten

wil minder jongeren helpen
Drie kwart van de gemeenten geeft meer geld uit aan jeugdzorg
dan vorig jaar, en de helft van de gemeenten zegt dat zij nu al
weten dat zij volgend jaar nóg meer zullen uitgeven. Dit gaat
volgens de gemeenten ten koste van andere groepen, zoals langdurige zorg aan chronisch zieken en ouderen. Vier op de tien
gemeenten geeft daarom aan dat zij overwegen minder jongeren
te gaan helpen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 207 gemeenten, uitgevoerd door Binnenlands Bestuur en de NOS.
Alleen de gemeenten (153) met gestegen kosten voor jeugdzorg
werden gevraagd naar de oorzaken en de maatregelen die zij
nemen. 64% geeft aan dat een snellere signalering voor stijging
van kosten heeft gezorgd, 57% denkt dat het aantal jongeren met
problemen is toegenomen.
De meest genoemde oplossing is inzetten op preventie (74%),
stimuleren van het eigen sociale netwerk (51%) en het bevorderen
van uitstroom uit de jeugdzorg (30%).
Bron: nos.nl/l/2258047

Vaak gebeurt de belangenbehartiging achter de schermen. Op deze plek krijgt u iedere BM
een inkijkje in de Balanslobby, door Balanscollega Joli Luijckx.

KINDEREN MET DYSLEXIE HEBBEN
RECHT OP DIGITAAL LESMATERIAAL
systeem heeft om te zorgen dat digitale schoolboeken
Dedicon produceert aangepast (digitaal) lesmateriaal,
alleen beschikbaar komen voor leerlingen die dit nodig
onder meer voor kinderen met dyslexie. De subsidie
hebben, hebben educatieve uitgeverijen dat niet. Zorgen
die Dedicon daarvoor van het Rijk krijgt, is echter stopgezet. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW liet in dus.
juli 2017 in antwoord op Kamervragen weten dat leerOudervereniging Balans heeft naar aanlingen met dyslexie de komende jaren nog
NIEUWE
leiding van deze signalen een oproepje
gebruik kunnen maken van de mogelijkheid
om bestanden voor dyslexiesoftware te
SCHOOLBOEKEN geplaatst. Daardoor kwamen we erachter
dat het niet om enkele leerlingen gaat, maar
bestellen, maar dat Dedicon geen nieuwe
NIET MEER
om een grote groep die (een deel van) hun
bestanden voor dyslexiesoftware meer kan
BESCHIKBAAR
schoolboeken niet gedigitaliseerd krijgt,
en mag produceren.
terwijl die groep daar wettelijk wel recht op heeft. Tijd dus
voor actie. We stuurden een brief naar de Tweede Kamer.
Nu Dedicon geen subsidie meer krijgt voor het digitaliseren van schoolboeken voor leerlingen met dyslexie, Daarop heeft Tweede Kamerlid Paul van Meenen vragen
zal dit volgens ons gaan betekenen dat nieuwe school- aan de minister gesteld tijdens het begrotingsoverleg
onderwijs. Een paar dagen later kwam de minister met
boeken voor hen niet meer digitaal beschikbaar zijn.
Volgens minister Slob is dit niet het geval. Hij heeft afspra- een antwoord. Hij had al in 2012 afspraken hierover
gemaakt met de educatieve uitgeverijen. Die moeten volken gemaakt met de educatieve uitgeverijen. Zij zullen
gens hem deze taak echt oppakken. Een in theorie mooi
de digitale bestanden van hun schoolboeken gaan leveren
plan, alleen in de praktijk komt daar dus niets van terecht!
aan de scholen.
Toch ontving Oudervereniging Balans begin dit schooljaar van ouders al de eerste zorgwekkende berichten over
nieuwe schoolboeken die niet meer digitaal beschikbaar
zijn. De educatieve uitgeverijen zijn hun afspraak met de
minister niet nagekomen. Zij zijn bang voor hun copyright
op hun schoolboeken. Waar Dedicon een goed controle-
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Gelukkig houdt Paul van Meenen de druk op de ketel
voor de minister. In het vervolgdebat over de onderwijsbegroting 2019 kondigde hij aan een amendement in te
dienen over de dienstverlening van Dedicon. Hoe dit af
gaat lopen, is op dit moment nog niet bekend. We houden
het voor u in de gaten.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op lobby-gebied van Balans?
Volg ons dan op Facebook (Oudervereniging Balans) en Twitter @balansdigitaal of via onze website balansdigitaal.nl
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