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5 Kennisnetwerk jonge kind

Wat is het vraagstuk?
Als jonge kinderen afwijkend gedrag vertonen, is dat niet altijd eenvoudig te duiden. Jonge kinderen kunnen zich niet 

verbaal uiten en (psychische) problematiek uit zich vaak lichamelijk en in gedrag. Het diagnosticeren en behandelen 

van jonge kinderen vraagt dus specifieke kennis. Deze kennis zit vaak over verschillende organisaties verspreid. Jonge 

kinderen kunnen niet wachten, het is in deze levensfase essentieel om snel te handelen, omdat er op jonge leeftijd nog 

veel winst te behalen valt in de ontwikkeling. Het is voor jonge kwetsbare kinderen en hun ouders zeer belastend om 

steeds weer doorverwezen te worden naar de juiste specialist met telkens wachttijden.

De oplossing
Er is een kennisnetwerk voor het jonge kind (10 maanden tot zes jaar) ingericht, waarin specialisten ‘Jonge Kind’ par-

ticiperen. MOC ‘t Kabouterhuis dat zich in het jonge kind specialiseerde, is hiervan de penvoerder. Sommige van deze 

specialisten hebben een meer generalistische inslag - anderen hebben een super-specialisme. In totaal zijn er 21 instel-

lingen die deelnemen aan het netwerk. Zij vaardigen 21 experts Jonge Kind af die als expertiseteam beschikbaar zijn 

voor consultatie en advies. Een medewerker van het ouder- kind-team (de toegang) kan direct bellen of mailen met het 

expertiseteam of via een portal van het kennisnetwerk een vraag stellen. Via de portal kunnen deskundigen reageren 

op vragen. Zo blijven er korte lijnen en kunnen jonge kinderen relatief snel geholpen worden. Daarnaast leiden de 

specialisten van het netwerk ook medewerkers van de ouder en kind teams en bijvoorbeeld kinderopvang en scholen 

op om problematiek te herkennen en er mee om te gaan.

Wat maakt deze casus bijzonder?
• Ondersteuning en diagnostiek voor complexe vragen kunnen in de leefomgeving en relatief snel worden opgelost. 

Ouders zitten korte in onzekerheid, voor kinderen is diagnose minder invasief.

• Door het uitwisselen van kennis leren professionals van elkaar – over de organisatiegrenzen heen. Dit gaat zowel 

om uitwisseling tussen specialisten als om deskundigheidsbevordering van de ‘voorkant’.
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