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Aanleiding 

IVT leden hadden het gevoel ‘ dit kan beter’ nav: 
• Versnippering diagnostiek bij complexe  
 ontwikkelingsproblematiek  
• Langdurige trajecten  
 
• Transitie jeugdzorg naar de gemeenten per 2015 
  Opheffen coördinatie Integrale  
  Vroeghulp Team (IVT) door MEE Twente  
  Geen IVT inkoop door gemeenten 



Doel 

Multidisciplinaire geïntegreerde diagnostiek bij  
meervoudige en complexe ontwikkelings- 
problemen onder regie van KiECON:  
 
Sneller passende hulp!  



Voor wie? 

Diagnostiek van complexe ontwikkelingsproblematiek 
- combinatie van ontwikkelingsdomeinen  
(motorisch, spraaktaal, cognitief, sociaal-emotioneel, systeem,  
medisch) of 
- niet eenvoudig te duiden problematiek 
- leeftijd 0-7 jaar 

 

Verwachte aantal kinderen 
- Uiteindelijk 110 kinderen op jaarbasis 



Organisatie 

Projectgroep zorgprofessionals van ketenpartners: 
  
Aveleijn, Accare, Roessingh, MST, ZGT, Jarabee, Kentalis, Karakter 
 
 Dus 2 ziekenhuizen, revalidatiekliniek, kinderpsychiatrie, 
 jeugdzorg, ondersteuning verstandelijke beperkten,  
 organisatie voor taalspraak/communicatie  
  
 



Blauwdruk 

• Intake door kinderarts en GZ-psycholoog samen 
• Kind wordt besproken in het MDO (meerdere artsen en GZ);  
 videobeelden samen bekijken 
• Gezamenlijk opstellen van hypotheses, aansluitend 

diagnostisch plan 
• Diagnostiek SIMULTAAN in meest passende instellingen 
• Onderzoeksresultaten terug in het MDO 
• Advies gesprek ouders 
• Overdracht naar uitvoerende instelling 
• Afsluiting Kiecon 



Situatie voor start KiECON Huidige situatie 



Organisatie KiECON 
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De praktijk 
• Verwijzing door JGZ, HA en KA. Straks ook door ouders en wijkteams 
• Vragen komen ook vanuit “eerste lijn”, peuterspeelzalen, kinderopvang 
• Voorbereiding: vragenlijst door ouders, opvragen med/paramed/school of KDV 
• Maandelijkse Kiecondag, tweede dinsdag van de maand 
 
Ochtend 
- Simultane intakes, flexibele inzet 2-4 teams (KA en GZ), contact projectmanager 

met ouders over bereikbaarheid en uitleg traject   
- Max 4 pten/team, videobeelden 5 min/pat, vaste items 
- Verslaglegging 
 



De praktijk 
 
Middag 
- MDO van alle teams van alle nieuwe patiënten en doorlopen pat. in traject 
- Uitzetten terugkoppeling naar ouders life of telefonisch 
- Eindgesprekken met ouders, indien nodig 
 
Aansluitend 
- Vergaderingen werkgroepen / Intervisie 

 
Volgende dag: 
- Terugkoppeling naar ouders en afronden rapportage 
-     Instructie voor secretariaat en projectcoördinator uit te voeren acties 

 
 
 





Wat gedaan tot nu?   
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Resultaten pilot 
mei 15- mei 2018 

Item Resultaat 

Aantal kinderen aangemeld 210 

Geïncludeerd voor KiECON 154 

Belangrijkste aanmeldredenen  • Ontwikkelingsachterstand algemeen 
• Problemen taalontwikkeling 
• Problemen motorische ontwikkeling 

Gem. doorlooptijd gescreende 
kinderen 

5 maanden; lijkt iets te versnellen 

Waar kinderen geplaatst KDC, Specialistische GGZ, Voortzetting 
kinderarts, Eerste lijnszorg, Jeugdzorg, 
revalidatie 

Tevredenheid ouders Merendeel zou KiECON aanbevelen aan 
andere ouders/ follow-up interviews 



Cijfers en feiten (2) 
(periode juni 2015 t/m juli 2018) 

 
 

 

 

 

 

  

Resultaat Prestatie-
indicator 

% gezien binnen 2 weken na aanmelding (N = 126) 73% 75% 

% diagnostiek binnen 6 maanden afgerond (N = 76) 54% 90% 

% ‘alle  vragen kind beantwoord’ (N = 42)  76% 80% 

% KiECON-advies opgevolgd (N = 46)  83% 80% 

% zeer tevreden/tevreden over huidige plek kind (N = 
46) 

84% 80% 

% goed/voldoende tevredenheid over KiECON-traject (N 
= 42)  

83% 80% 

% aanraden KiECON aan anderen (N = 42)  95% 80% 



Lessons learned 

Investeren in efficiëntie én betrokkenheid 

Optimalisatie  van het werkproces, versnelling verslaglegging 

Goede monitoring door welke professionals wordt verwezen… 

Verbetering afstemming op de behoefte van ouders 

Vooraf en tijdens het traject duidelijke informatie over wat ouders 
kunnen verwachten  

Goede casusregie en een duidelijk aanspreekpunt voor ouders 

Duidelijke afspraken over terugkoppeling van de resultaten 
 



Plannen voor 2019 

• Vinden van passende financieringl 

• Onderzoek / database  

• Pilot Trajectbegeleiding IVH - KiECON  

• Fondsenwerving / sponsoring 

• KiECON meer en beter positioneren in de keten  

• Consultatiefunctie opzetten  

• Schaalvergroting 
 

 



  Casuïstiek  



Naam: Melle, Leeftijd: 2,5 jaar 
  
Melle werd bij KiECON aangemeld door de huisarts vanwege vragen over 
zijn drukke gedrag en zijn spraak-/taalontwikkeling. Toen Melle twee jaar 
was werd hij al eens onderzocht op gehoor-, spraak- en taalproblemen 
en intelligentie. Vanwege de korte concentratie werd er getwijfeld aan de 
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Het advies dat volgde 
was logopedie opstarten, aanmelding bij de peuterspeelzaal en over een 
half jaar de vooruitgang onderzoeken. Hij bezocht een periode de 
peuterspeelzaal, maar hier kon hij niet de begeleiding krijgen die hij 
nodig had. Melle werd een half jaar na het eerste onderzoek aangemeld 
bij KiECON met de vraag wat er met hem aan de hand is en bij welke 
hulp hij baat zou hebben.  
  



Opvallende huidpigmentatie 
Er volgde een gesprek met ouders, Melle werd onderzocht door de 
kinderarts en hij werd geobserveerd door de gedragswetenschapper. Er 
werd een onrustig jongetje gezien dat goed contact maakte. De spraak- 
en taalontwikkeling leek niet op leeftijdsniveau te liggen en hij vond het 
ook moeilijk om niet-verbale taken uit te voeren, zoals het maken van 
een puzzel. Daarnaast signaleerde de kinderarts opvallende pigmentatie 
op de huid. 
Naderhand werd in het KiECON-team besproken dat het goed zou zijn 
om Melle op korte termijn nogmaals te onderzoeken; hoe heeft hij zich 
het afgelopen half jaar ontwikkeld? Indien er sprake zou zijn van een 
algehele ontwikkelingsachterstand, dan zou alsnog etiologische 
diagnostiek ingezet kunnen worden. De huidpigmentatie zou daarbij 
richtinggevend kunnen zijn. Er werd afgestemd met de organisatie die 
het vorige onderzoek had uitgevoerd; zodat er geen overlap of 
onduidelijkheid over de onderzoeken zou ontstaan.  
  



Ontwikkelingsachterstand? 
Twee weken na de intake bij KiECON vonden de onderzoeken plaats. 
Melle was betrouwbaar te testen. Het gehoor bleek voldoende. Op het 
gebied van spraak- en taalontwikkeling was vooruitgang meetbaar, maar 
dit lag nog niet op leeftijdsniveau. De cognitieve ontwikkeling bleek 
vertraagd te verlopen; hij behaalde hetzelfde resultaat als een half jaar 
geleden. Verder was zijn korte concentratie en onrust opvallend. 
  
Kinderdagcentrum 
De conclusie is dat er bij Melle sprake is van een algehele 
ontwikkelingsachterstand en problemen in de prikkelverwerking. Met 
ouders werd samen gekeken naar het totaalbeeld. Wat heeft Melle nodig 
om tot ontwikkeling te komen? Melle werd geplaatst op een 
kinderdagcentrum dicht bij huis. Daar kan Melle de ondersteuning 
krijgen die hij nodig heeft en kan het beeld van Melle verhelderd worden 
middels procesdiagnostiek. Melle werd vanwege zijn 
ontwikkelingsachterstand ook doorverwezen naar de kinderarts voor 
etiologische diagnostiek. De uitslag daarvan is nog niet bekend. 
 



 
 
Dank voor uw aanwezigheid en inbreng! 


