KWIK (KIJK WAT IK KAN )
De KWIK is een observatie- en diagnostiekmodule die zich richt op kinderen tussen
de 2 - 7 jaar die zich anders ontwikkelen en/of ander gedrag laten zien dan op hun
leeftijd van hen verwacht wordt. De oorzaak hiervan is vaak niet direct te
achterhalen. Hierdoor zijn thuis, op het kinderdagverblijf of op school zorgen
ontstaan. Vanuit de KWIK wordt een periode meegekeken, zowel thuis als bij de
dagbesteding. De ouders/verzorgers worden intensief bij dit proces
betrokken. Naast observaties kunnen er ook onderzoeken worden uitgevoerd, zoals
een intelligentieonderzoek. Aan het eind van het traject is er een beeld van het kind
en wat het nodig heeft, eventueel aangevuld met een classificerende diagnose.

Wat is er toch met mijn kind aan de hand?
Waarom kan mijn kind zich zo moeilijk concentreren?
Heeft mijn kind een achterstand en kan die ingehaald worden?
Waarom is mijn kind zo vaak boos en opstandig?
Dit kunnen centrale vragen zijn bij kinderen die worden aangemeld voor de KWIK.
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KWIK (KIJK WAT IK KAN )
Waarom?
Ontwikkelingsvragen en -problematiek van jonge kinderen zijn vaak complex. Regelmatig
is er vraag naar een langere observatieperiode in samenwerking met ouders. Voor het
kind en de ouders is het prettig om zo vroeg mogelijk te kijken waar het kind behoefte
aan heeft en hoe dit kan worden gerealiseerd. Zo wordt voorkomen dat ouders en kind
verder vastlopen en negatieve ervaringen opdoen.

Voor wie?
De observatiediagnostiekmodule KWIK richt zich op kinderen van 2 tot 7 jaar, die zich
anders ontwikkelen of gedragen dan op hun leeftijd van hen wordt verwacht. Hier zijn
dan thuis of bijvoorbeeld op school zorgen over. De oorzaak hiervan is meestal niet
direct te achterhalen.

Wat houdt het in?
Vanuit de KWIK wordt er een langere periode meegekeken met een kind. Dat gebeurt op
maandag en dinsdag op de KWIK groep, of ambulant op de dagbesteding bijvoorbeeld
school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Daarbij wordt onder andere gekeken naar
hoe het kind zich gedraagt, hoe het reageert op instructies en hoe het omgaat met
andere kinderen en volwassenen. Daar waar nodig vinden andere onderzoeken plaats,
zoals een intelligentieonderzoek en een onderzoek naar de vroege ontwikkeling. Welke
onderzoeken er worden ingezet hangt af van de vraag waarmee het kind is aangemeld
en wat er nodig is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. De ouders/verzorgers worden intensief bij het KWIK-traject betrokken. Een traject duurt ongeveer vier maanden.

Doelen
Alle inspanningen van ouders en het KWIK-team zijn erop gericht om een beeld te
vormen van de mogelijkheden, behoeften en ontwikkeling van het kind. Dit kan ook
leiden tot een (classificerende) diagnose. Het beeld van het kind vormt het uitgangspunt
in het advies, dat gericht is op wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen
en/of welke vervolghulp passend is voor kind en gezin.

Aanmelding en verwijzing
Voor een observatie- en diagnostiektraject van de KWIK is een verwijzing nodig van een
erkende verwijzer (bijvoorbeeld een Jeugd- en Gezinsteam) of een (huis-)arts. Voor
overleg over een aanmelding, neem contact op met de aanmeldcoördinator via
071 – 7518076 of consultatie@cardea.nl.
Het adres voor de hulp in de regio Duin en Bollen:
Cardea campus Lisse,
Ruishornlaan 29
2162 VW Lisse

feb 2020

