
Voorbeelden KED-werking 

Wat doen we in een consult?  

- Een gezin wordt aangemeld met meerdere hulpvragen en veel betrokken hulpverlening. Het 

is niet meer duidelijk wie voor wat betrokken is en wat nu prioriteit heeft in het gezin. 

Samen met de aanwezige dienst denken we na over wat prioriteit heeft, stellen we de 

hulpvraag van het gezin duidelijk… Nadien gaat de begeleider terug naar het gezin om 

hiermee aan de slag te gaan. 

- De jongere vertelt op school een verhaal dat hij zich thuis niet goed voelt. Het is niet 

duidelijk waarover dit precies gaat. Samen met de begeleider kan de KED-begeleiding 

nadenken over de krachten, hulpbronnen en beschermende factoren zijn die nog 

meespelen. Tegelijk kan samen nagedacht worden hoe de risicofactoren in kaart gebracht 

kunnen worden.  

  

Wat doen we in een screening? 

- Er wordt een gezin aangemeld waarbij een jongere gedragsproblemen toont. Er spelen ook 

familiale en omgevingsfactoren. Na een consult blijkt dat er nood is aan het uitklaren van de 

onderlinge relaties in het gezin. Er kan vanuit KED een traject gelopen worden waarbij een 

KED-begeleider een aantal keer mee gaat naar het gezin om dit samen uit te zoeken.  

- Een moeder wordt aangemeld met een dochtertje dat veel zorg vraagt. Het is duidelijk dat 

moeder deze zorg niet alleen kan dragen. Samen met de gezinsbegeleider kan een KED-

begeleider een traject starten om het netwerk van moeder in kaart te brengen en te 

activeren in de zorg naar haar dochtertje.  

  

Wat doen we niet? 

- Een zeer complexe verontrustende opvoedingssituatie waarbij er nood is aan het verkrijgen 

van een totaalbeeld. De thema’s kunnen niet afgebakend worden en de aanwezige 

hulpverlening kan niet verder met ondersteuning. Dit is een gezin dat beter wordt 

aangemeld voor de reguliere werking van ’t Pasrel. 

- Er is een ernstig vermoeden van een kindproblematiek (ADHD, ASS, psychiatrische 

problematiek…). Vanuit KED wordt geen individuele diagnostiek aangeboden. Hiervoor is 

een kinderpsychiater beter geschikt. 

- Er is geen hulpverlening betrokken op het gezin, er gaan geen begeleiders rechtstreeks in 

contact met de ouders. Vanuit KED werken wij steeds samen met de aanwezig 

hulpverlening. Indien er geen hulpverlening is, kan KED dus ook niet starten. 

 


