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Op dezelfde dag bekijkt het KiECON-team de film en bespreekt het de situatie 

van het kind. Indien nodig wordt een  onderzoekstraject uitgezet. Aan de hand 

van de onderzoeksresultaten stelt het team een diagnose. Vervolgens krijgen de 

ouders advies over het mogelijke vervolg bij de meest geschikte instelling in de 

regio. Zowel de onderzoeken als de behandeling kunnen plaatsvinden bij andere 

zorgaanbieders dan die binnen KiECON samenwerken.

AANMELDEN

Aanmelden kan met een verwijzing van de huisarts, consultatiebureau-arts of 

medisch specialist, via onderstaand postadres of faxnummer.

WILT U MEER INFORMATIE? 

Kijk dan op www.kiecon.nl

KiECON
maakt snel passende hulp mogelijk
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VOOR WIE IS KiECON BEDOELD?

KiECON is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar die meerdere van onderstaande 

ontwikkelingsproblemen hebben:

• Algemene ontwikkelingsachterstand

• 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?

Na de aanmelding ontvangen de ouders een vragenlijst. Daarna worden de 

ouders samen met het kind uitgenodigd voor een intakegesprek met een 

kinderarts en gedragswetenschapper. Tijdens dit één uur durende gesprek wordt 

het kind gefilmd en (lichamelijk) onderzocht. Voorafgaand aan het intakegesprek 

is er een kort kennismakingsgesprek met de coördinator die het aanspreekpunt is 

voor de ouders. 

WAT IS KiECON? 

KiECON (Kinderexpertisecentrum Oost-Nederland) is een diagnostisch  

centrum voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen.  

Vaak is de oorzaak van deze problemen niet direct duidelijk. Binnen KiECON 

werken de volgende zorgaanbieders in Oost-Nederland samen: Aveleijn, Accare, 

Jarabee, Karakter, Kentalis, MST, Roessingh en ZGT. Het team werkt vanuit  

ZGT locatie Hengelo.

WAT DOET KiECON? 

Het ervaren team van deskundigen van KiECON bestaat uit kinderartsen, een 

kinderneuroloog, een revalidatiearts en gedragswetenschappers. Zij geven voor 

ieder kind een gezamenlijk advies over welke onderzoeken nodig zijn om de 

oorzaak van de ontwikkelingsproblemen in kaart te brengen. Aansluitend aan 

de onderzoeken zorgt KiECON ervoor dat het kind naar de juiste instelling wordt 

verwezen voor verdere behandeling en/of begeleiding.


