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SAMEN ZORGEN VOOR

Niet meer van kastje naar de muur dankzij KiECON

Snel passend hulptraject voor kinderen 
met ontwikkelingsproblemen 

Op de juiste plek(ken)

Dat hulptraject zelf – begeleiding of 

behandeling - kan plaatsvinden bij 

één van de aangesloten organisaties, 

of daarbuiten. Van der Kroft: “Alle 

organisaties hebben weer instanties 

in hun netwerk, zodat kinderen altijd 

op de juiste plek(ken) terechtkomen.” Dat geldt ook voor kinderen 

die niet direct in aanmerking komen voor het KiECON. “Huisartsen, 

specialisten of jeugdartsen verwijzen naar ons door. Vervolgens 

doen we een screening. Blijkt daaruit dat we iemand niet bij  KiECON 

kunnen helpen, dan brengen we ouders in contact met de juiste 

instanties. We sturen niemand het bos in.”

Pilotfase

KiECON zit tot juni 2017 nog in een pilotfase. De bedoeling is dat 

het centrum in deze ‘proefperiode’ honderd kinderen ziet. “Tot 

nu toe liggen we op koers”, aldus Van der Kroft. “Al steeds meer 

mensen weten ons te vinden. We hebben zelfs al patiëntjes van 

buiten de regio Twente op bezoek gehad.” De eerste reacties 

zijn positief. “Mensen voelen zich snel geholpen en ervaren veel 

betrokkenheid. Daar doen we het voor.” 

Het is de frustratie van veel ouders die kinderen met 

ontwikkelingsproblemen hebben; niet weten wat er precies aan 

de hand is en van het kastje naar de muur gestuurd worden 

tussen allerlei instanties. Het Kinderexpertisecentrum Oost 

Nederland (KiECON) wil daarop een passend antwoord vormen.

Binnen het KiECON werken verschillende specialisten en 

organisaties samen om snel passende hulp te zoeken voor 

kinderen die ontwikkelingsproblemen hebben. “Denk aan taal- 

en spraakproblemen, afwijkingen in de motoriek of leer- en 

gedragsproblemen. We richten ons specifiek op de kinderen bij wie 

sprake is van een combinatie van problemen. Juist die combinatie 

maakt het lastig om een goede diagnose te stellen”, zegt kinderarts 

Ellen van der Kroft, die vanuit ZGT betrokken is bij het centrum. 

Unieke aanpak

“Voor het stellen van die diagnose is het van groot belang dat 

professionals de samenwerking zoeken”, benadrukt Van der Kroft. 

Daarom zien patiëntjes en hun ouders bij hun eerste bezoek 

aan KiECON zowel de kinderarts als een gedragswetenschapper, 

die het kind gezamenlijk onderzoeken, geestelijk en lichamelijk. 

Dit onderzoek wordt vervolgens besproken in een team van 

professionals van de betrokken organisaties. “Samen kijken we 

waar het kind het meeste baat bij heeft. Ons streven is om binnen 

drie maanden de onderzoeken af te ronden en te starten met het 

behandeltraject.” 
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