Zorgpad KiECON, Rijdt u met ons mee?
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ZORGPAD KiECON
Is uw kind tussen de 0 en 7 jaar oud? Maakt u zich zorgen om uw kind, omdat
het zich op verschillende gebieden anders ontwikkelt? Heeft uw kind bijvoorbeeld
moeite met praten en vertoont het extreem druk gedrag? Of heeft het problemen
met contact maken? Ziet u misschien andere problemen?

1.	Huisarts, jeugdarts, medisch specialist
•	Praat hier over met uw huisarts, kinderarts of de jeugdarts van het
consultatiebureau. Zij kunnen u doorverwijzen naar KiECON.
	

2.	KiECON

•	KiECON is één centrum waar kinderartsen, kinderneuroloog, kinderrevalidatiearts en gedragwetenschappers uit verschillende organisaties samenwerken.
•	Zij komen samen tot een advies voor uw kind.
•	Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen, wordt deze besproken
in de eerstvolgende vergadering van meerdere artsen en gedragwetenschappers
(dat is het zogenaamde multidisciplinair overleg) of uw kind wel of niet in
aanmerking komt voor een traject bij KiECON.

3.	Uw kind komt niet in aanmerking voor KiECON
•	Wij nemen dan contact op met de verwijzer om aan te geven waarom
uw kind niet in aanmerking komt.
•	Daarnaast geven wij de verwijzer een advies over hoe het traject het
best vervolgd kan worden.
•	KiECON neemt geen contact met u (de ouders) op.

4.	Uw kind komt wel in aanmerking voor KiECON
•	U krijgt een vragenlijst toegestuurd die u ingevuld weer aan ons terugstuurt.
•	Zodra wij deze hebben ontvangen, wordt u met uw kind uitgenodigd
voor de intake.

5.	Intake
•	Een arts en een gedragswetenschapper gaan uw kind onderzoeken
en er wordt een gesprek met u gevoerd.
•	Tijdens deze intake wordt de speelobservatie met toestemming van ouders
gefilmd zodat het in het multidisciplinair besproken kan worden.
•	U wordt gebeld voor het vervolg. Het verslag dat gemaakt wordt van
de intake wordt verzonden naar de huisarts, de verwijzer en naar u,
de ouders.
•	Mogelijk wordt u doorverwezen naar instanties om verder onderzoek
te laten doen. Denk aan bijvoorbeeld gehooronderzoek, onderzoek naar
bewegen, intelligentie van uw kind.

6.	Advies
•	Als alle onderzoeken gedaan zijn, komen de uitslagen weer samen
bij KiECON.
•	Na overleg, neemt KiECON contact met u op om te bespreken wat
het beste vervolgtraject is voor de ontwikkeling van uw kind.

7.	Einde KiECON
•	Als het diagnostisch beeld duidelijk is en/ of als er vervolghulp is
ingezet, wordt het KiECON traject afgesloten.
•	U ontvangt een eindverslag waarvan we 1 exemplaar ondertekend terug vragen.
Tevens vragen wij u de cliënttevredenheid vragenlijst ook ingevuld terug te sturen.
•	De huisarts en de verwijzer ontvangen ook een eindverslag.

	Na een aantal maanden wordt u gebeld door de coördinator of de secretaresse
om te vragen hoe het met u en uw kind gaat. Ook wordt gevraagd of u tevreden
bent met het traject dat achter u ligt.
	Voor meer informatie kijk op www.kiecon.nl
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