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KiECON, innovatief netwerk  
in regio Twente 

KiECON is ontstaan om diagnostische trajecten bij jonge kinderen sneller te kunnen 
 vormgeven. In KiECON werken acht organisaties in de regio Twente samen om dat voor 

elkaar te krijgen. Lees meer over de achtergrond, werkwijze en resultaat. 
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NETWERK RONDOM JONGE KIND MET COMPLEXE ONTWIKKELINGSACHTERSTAND

KiECON (Kinder Expertise Centrum Oost Nederland) is een 

 diagnostisch centrum voor complexe, meervoudige ontwikke-

lingsproblematiek bij kinderen van 0 tot 7 jaar. KiECON werd in 

Twente opgericht om snel passende hulp te organiseren voor 

deze groep kinderen. De diagnostiek wordt efficiënt en parallel 

ingezet bij diverse instanties. Financiering vindt plaats door 

gemeente en zorgverzekeraars; een bijzondere constructie. In het 

NOS-journaal van 8 november 2019 werd KiECON als voorbeeld 

uitgelicht en benoemd als positief uitvloeisel van regionale 

samenwerking in de jeugdzorg.

ACHTERGROND VAN ONTSTAAN KIECON
In 2015 werd de jeugdzorg voor kinderen overgeheveld naar de 

gemeenten (nieuwe Jeugdwet), opdat kinderen en gezinnen 

 sneller geholpen zouden worden binnen hun eigen netwerk.

Vanuit Roessingh, Centrum voor Revalidatie participeerden we al 

jaren in de Integrale Vroeghulp, evenals de andere instellingen die 

nu bij KiECON betrokken zijn.

In Twente werd MEE, de coördinator van de Integrale Vroeghulp, 
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bij deze wijziging in de jeugdzorg opgeheven. Zij kregen via de 

gemeente geen aanbesteding. Daarmee hield Integrale Vroeghulp 

op te bestaan.

Vanuit Roessingh ontstond echter al eerder het idee om een cen-

trum voor complexe ontwikkelingsstoornissen op te richten om 

diagnostische trajecten sneller en beter te kunnen vormgeven.

Met diverse instellingen in de regio werd overleg gevoerd en,  

naar aanleiding van een oproep in dit tijdschrift, werd al in 2014 

contact gelegd met Guus Schrijvers, emeritus hoogleraar Public 

Health en gezondheidseconoom. Hij heeft de diverse partijen hel-

pen enthousiasmeren en heeft ook aangegeven dat het regelen 

van een meerjarige financiering de grootste uitdaging zou zijn. 

Uiteindelijk waren acht organisaties bereid om de samenwerking 

verder vorm te geven in KiECON, te weten twee ziekenhuizen 

(Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente 

(ZGT)), het revalidatiecentrum (Roessingh), jeugdzorg (Jarabee); 

kinderpsychiatrie (Karakter en Accare); een zorgorganisatie voor 

spraak/taalproblemen (Kentalis) en een zorgorganisatie voor 

 verstandelijk beperkten (Aveleijn), zie het logo in figuur 1.

Figuur 1. Acht organisaties werken samen in KiECON, Kinderexpertisecen-
trum Oost Nederland.
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WERKWIJZE KIECON
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar met ontwikkelingsproble-

men op meerdere gebieden, kunnen door een arts worden verwe-

zen naar KiECON. Voor meer informatie over verwijzingen kan 

worden gekeken op de website van KiECON: www.kiecon.nl.1

Eén dag in de maand komen zorgprofessionals van de acht 

betrokken instellingen samen om intakes te doen. Er kunnen 

maximaal twaalf kinderen op een ochtend gezien worden.  

In de middag volgt een uitgebreid multidisciplinair overleg 

(MDO) om de intakes en de lopende trajecten te bespreken. 

Afvaardiging van de diverse instanties zijn aanwezig, evenals  

de kinderrevalidatiearts en een kinderneuroloog gedurende een 

deel van de bespreking (zie figuur 2, Infografic). 

In de drie jaar tijd, dat KiECON operationeel is, werden intakes 

gedaan bij 223 kinderen. 95% van de ouders zijn tevreden over het 

traject en zouden KiECON aanbevelen. 

VOORBEELD: SAM
Sam is een vijf jarige jongen die naar KiECON is verwezen door de 

jeugdarts in verband met zorgen over de algehele ontwikkeling 

wat blijkt uit matige motoriek, achterblijvende spraak en twijfel 

over zijn cognitie. Hij loopt vast op school. 

Bij de intake wordt hij drie kwartier gezien door een kinderarts  

en een GZ-psycholoog. Hierbij wordt er een video gemaakt.  

De betrokken zorgprofessionals zorgen samen voor verslaglegging 

in een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier, een afgeschermd 

gedeelte van HIX, het EPD van ZGT.

Tijdens het MDO wordt het kernprobleem geformuleerd en een 

hypothese opgesteld. Tevens spreekt men af welke diagnostiek  

op welke plek moet gebeuren. Na overleg met ouders worden 

 verwijzingen gedaan. KiECON coördineert de diagnostische fase 

en begeleidt tot de zorg geborgd is binnen de juiste instelling.  

De verwijzing voor diagnostiek en begeleiding kan ook naar  

een instelling zijn, die niet bij KiECON betrokken is, als dat  

meer passend is.

Sam is uiteindelijk gezien in DCD-team Roessingh in samenwer-

king met kinderpsychiatrie Accare. Zij hebben psycho-educatie 

gegeven aan ouders en school, nadat diagnose ASS werd gesteld. 

Binnen Roessingh volgde een diagnostische fase en later een 

behandelfase vanwege het matige motorisch functioneren. 

Gehooronderzoek werd verricht door Pento. Onderling werd 
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Figuur 2. Deze infographic geeft duidelijkheid over de traject dat jonge kinderen met behulp van KiECON doorlopen.
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afgestemd waar de niveaubepaling zou plaatsvinden

Roessingh en Accare bleven betrokken en na zes maanden  

kon KiECON het traject afronden in een MDO met een 

 afsluitende brief.

UITDAGINGEN
De samenwerking met acht instellingen komt alleen tot stand 

met enthousiaste mensen van de werkvloer, die een stapje extra 

willen zetten. De bestuurders van de instellingen moeten ook 

achter deze samenwerking staan. Het toegankelijk zijn van een 

elektronisch patiëntendossier voor iedere betrokken zorgprofes-

sional is van belang voor het snel en efficiënt kunnen werken.

De parallelle trajecten en de vele kinderen zorgen voor een 

behoefte aan goede coördinatie. Tijd voor een coördinator en een 

secretaresse is essentieel voor het slagen van het project.

Financiering is de grootste uitdaging gezien de betrokkenheid 

van vele gemeenten waar gelden vandaan moeten komen en ook 

zorgverzekeraars. Er wordt op dit moment nog steeds gewerkt aan 

een sluitende begroting. Alle partijen zien gelukkig nog steeds de 

voordelen van deze innovatieve werkwijze. 

WAT LEVERT HET OP?
Voor kind en ouders

Kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek en hun 

ouders krijgen in zo kort mogelijke tijd duidelijkheid over de 

‘totaal-diagnose’ in plaats van steeds van organisatie naar organi-

satie te moeten gaan. De zorg is dus efficiënt georganiseerd. 

Ouders hoeven maar één keer hun verhaal te vertellen.

Het zorgt voor minder wachttijd omdat intakes niet dubbel gedaan 

hoeven te worden. Hierdoor starten kind en ouders eerder met  

de behandeling, hetgeen van belang is voor een zo optimaal 

 mogelijke ontwikkeling van het kind. Op de lange termijn zal dit 

zeker kosten besparen.

Zie ook Manifest 1001 kritieke dagen voor meer achtergrond 

 informatie.2 

Voor zorgprofessionals

Waarom investeren de betrokken partijen graag in deze constructie?

Door samenwerken ontstaat verspreiding van kennis tussen 

diverse organisaties. Zo krijgen bijvoorbeeld psychologen inzicht 

in genetische diagnostiek bij kinderen met een verstandelijke 

beperking of snappen ze dat ook een spierziekte de oorzaak kan 

zijn van een gedragsmatig moeilijk kind. 

Organisaties gebruiken elkaars informatie en weten elkaar te 

 vinden bij vragen.

Het is gewoon leuk om samen te werken!

TAKE HOME MESSAGE
Waar een wil is, is een weg!

Samenwerken geeft energie en die heb je wel nodig om diverse 

hobbels, vooral in financieel opzicht te nemen. De tevredenheid 

van professionals en ouders is erg groot. Efficiëntie in het 

 diagnostisch proces levert tijdwinst op die van belang voor het 

jonge kind is.

Door samenwerking ontstaat kennisverspreiding.  

Referenties
1. Website KiECON: www.kiecon.nl

2. https://www.nvo.nl/bestanden/2015/Dossier-Overig/Manifest-1001-kritieke-dagen/5420-1/1001kritiekedagen_juni2015.pdf

Team KiECON

Bovenste rij v.l.n.r.: Annet Weenink 
 (gedragswetenschapper Aveleijn); Zillah Holtkamp 
(gedragswetenschapper Accare, IMH Twente); 
Ruben Portier (kinderneuroloog MST);  
Annet Lentferink (gedragswetenschapper Jarabee); 
Liset Wegdam (kinderarts MST); Ellen van der Kroft 
(kinderarts ZGT).

Onderste rij v.l.n.r.: Cathrien van Groningen 
 (revalidatiearts Roessingh); Joyce Geelen 
 (kinderarts Radboudumc/Roessingh);  
Linda Roekevisch (gedragswetenschapper Kentalis); 
Mariëlle Oosterbroek (coördinator, Aveleijn); 
Yvonne Oude Lenferink (secretaresse ZGT);  
Anita Hoek  (beleidsmedewerker zorg ZGT). 

Op de foto ontbreken o.a. Lia Joosten 
 (gedragswetenschapper Karakter) en  
Henrike Haverkate (secretaresse Karakter).
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