
 
 

 

 

Indicaties en contra-indicaties voor aanmeldingen voor 
Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding (IKT) 

 

INDICATIES CONTRA-INDICATIES 
Een gezin komt voor hulp door IKT in aanmerking als het aan de 
volgende criteria voldoet: 
 
• Er moet sprake zijn van een gezin dat woont in het werkingsgebied 

van IKT* en dat bestaat uit minimaal één 
ouder/opvoedingsverantwoordelijke en één kind jonger dan 18 jaar. 

• Er moet sprake zijn van een duidelijke opvoedingsnood (Opvoedings- 
en/of opgroeiproblemen zijn hardnekkig en complex) waarbij een 
intensieve begeleiding noodzakelijk is en die de veiligheid en/of 
ontwikkeling van de minderjarige en/of andere gezinsleden bedreigd 
is. 

• De ouders ervaren een bovengemiddelde opvoedingsbelasting en 
hebben benedengemiddelde opvoedingsvaardigheden**. 

• Er zijn problemen met het netwerk (het ontbreken van een sociaal 
netwerk of het hebben van een weinig ondersteunend sociaal 
netwerk). 

• Aanvullend op de problemen in de opvoeding en problemen van de 
jeugdige(n) heeft het gezin problemen op minimaal één van de 
volgende terreinen: 
o eigen problemen van ouders (psychische/psychiatrische 

problematiek); 
o problemen rond scheiding en het samengaan van gezinnen 

(relatieproblemen, problemen rond het samengaan van gezinnen); 
o problemen in de omstandigheden van het gezin (werkloosheid 

ouder, financiële problemen, slechte huisvesting, …). 
• De ouders zijn bereid om met een contextbegeleider gedurende 6 

maanden intensief (4 uren per week) samen te werken. 
 
Met betrekking tot gezinnen waarbij een hardnekkige 
spijbelproblematiek aanwezig is bij minstens één van de kinderen zijn 
de indicaties 4 en 5 niet noodzakelijk. 
 
* Het gezin woont in het arrondissement Gent (Aalter, De Pinte, Deinze, 
Destelbergen , Evergem, Gavere, Gent, Knesselare, Lochristi, 
Lovendegem , Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Nazareth, Nevele, 
Oosterzele , Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem 
en Zulte) of in het arrondissement Eeklo (Assenede, Eeklo, Kaprijke, 
Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate) of in Laarne of Wetteren. 
**Indicatief is een T-score hoger dan 63 op de OBVL, of een T-score 
lager dan 37 op de VGFO, of een vergelijkbare score op eenzelfde soort 
instrument; 

Een gezin komt niet in aanmerking voor 
IKT als: 
 
• de veiligheid van de minderjarige(n), 

van één of meer andere gezinsleden, 
of van de contextbegeleider niet kan 
worden gewaarborgd; 

• de problemen zodanig ernstig zijn dat 
een uithuisplaatsing (na grondige 
afweging van de pro’s en de contra’s) 
de enige optie is; 

• de beslissing tot een uithuisplaatsing 
al genomen is; 

• er een onbespreekbare psychiatrische 
of verslavingsproblematiek aanwezig 
is bij de ouders of de kinderen; 

• psychiatrische problemen, 
zwakbegaafdheid of 
verslavingsproblematiek van die aard 
dat samenwerking niet mogelijk is; 

• De anderstaligheid van het gezin een 
zodanig obstakel vormt dat een 
kwalitatieve intensieve samenwerking 
onmogelijk is; 

• er al bij de aanmelding sprake is van 
een acute crisis. 

 


