Ongeveer één week na de intake wordt binnen het team de film bekeken en
wordt het kind besproken. Indien nodig wordt een diagnostisch traject uitgezet.
Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, wordt een diagnose gesteld.
Aanvullend krijgen de ouders advies over een vervolgplek bij de meest geschikte instelling in de regio. Zowel de diagnostiek als behandeling kunnen ook plaats
vinden bij andere zorgaanbieders dan die binnen KiECON samenwerken.

INFORMATIEFOLDER

AANMELDEN
Aanmelden kan met een verwijzing via de huisarts, consultatiebureauarts of
medisch specialist, bij het centrale loket van KiECON via onderstaand postadres
of faxnummer.
WILT U MEER INFORMATIE?
Kijk dan op www.kiecon.nl
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maakt snel passende hulp mogelijk

WAT IS KIECON?
KiECON (Kinder Experise Centrum Oost Nederland) is een samenwerkingsverband
tussen een groep zorgaanbieders in Oost-Nederland, namelijk Aveleijn, Accare,
Jarabee, Karakter, Kentalis, MST, Roessingh en ZGT. Het team van KiECON
werkt vanuit ZGT, ziekenhuislocatie Hengelo, polikliniek kindergeneeskunde.
KiECON bevindt zich in de pilotfase waarin de betrokken instellingen willen
aantonen dat het proces rondom de diagnostiek van kinderen met meervoudige
ontwikkelingsstoornissen beter kan. Dit is een unieke werkwijze in Nederland. Het
doel is om aan het eind van 2016 de huidige pilot om te zetten in reguliere zorg.
WAT DOET KIECON?
KiECON is een diagnostisch centrum voor kinderen met meervoudige
ontwikkelingsproblematiek. Vaak is de oorzaak van ontwikkelingsproblemen niet
direct duidelijk. Het team van deskundigen van KiECON bestaat uit kinderartsen,

VOOR WIE IS KIECON BEDOELD?

een kinderneuroloog, een revalidatiearts en gedragswetenschappers. Zij hebben

KIECON is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar met ontwikkelingsproblematiek

veel ervaring in deze diagnostiek. Ze geven voor ieder kind een gezamenlijk

op meerdere gebieden. Hierbij kunt u denken aan een combinatie van

advies welke diagnostiek nodig is om de oorzaak van de ontwikkelingsproblemen

onderstaande problemen:

in kaart te brengen. Aansluitend zorgt KiECON ervoor dat het kind naar de juiste

• Algemene ontwikkelingsachterstand

instelling wordt verwezen voor verdere behandeling en/of begeleiding.

• Afwijkende of te trage ontwikkeling van het bewegen
• Leerproblemen
• Taal- of spraakproblemen
• Afwijkend of opvallend gedrag (bijvoorbeeld angsten of extreem druk gedrag)
• Problemen in contact maken
• Opvoedingsproblemen
HOE WERKT KIECON?
Als een kind is aangemeld bij KiECON krijgen de ouders een vragenlijst
toegestuurd. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst worden de ouders
met hun kind uitgenodigd voor een intakegesprek met een kinderarts en een
gedragswetenschapper. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en vindt plaats in
ZGT ziekenhuislocatie Hengelo, polikliniek kindergeneeskunde. Tijdens dit gesprek
wordt het kind gefilmd en (lichamelijk) onderzocht.

