Kinderen sneller en
jonger op de goede plek

12

In KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland) werken acht partners samen aan
integrale vroegdiagnostiek. Het doel is om via één gemeenschappelijk diagnoseloket
kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen zo snel mogelijk op de goede
plek in de zorg te krijgen. Juist bij kinderen is die snelheid belangrijk. Als we op jonge leeftijd
beginnen met behandeling, is het effect vaak groter. In de verdere ontwikkeling van de
samenwerking binnen KiECON speelt onderzoek een belangrijke rol.

“B

ij kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblemen
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naar ons doorverwijzen. In de praktijk zien we dat kinderen op
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Toekomst

geven we een advies voor behandeling Daarna trekt KiECON zich

Geerten en Lisette zijn ervan overtuigd dat de werkwijze van

terug en pakken de betreffende zorgorganisaties de behandeling
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echt meer ziet.”
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Twee jaar winst
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“De multidisciplinaire aanpak van KiECON scheelt doublures in

goede professionals die ieder vanuit hun eigen kennisgebied
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van het kind op de zorg. Zo gaat de zorg er in de toekomst meer

onder meer dat reguliere diagnostiektrajecten gemiddeld twee jaar

uitzien.”
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