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VOOR WIE?

n	 Je denkt aan een ontwikkelingsstoornissen 
bij je kind (ADHD, autisme,…)

n	 Je maakt je zorgen over gedragsproblemen 
bij je kind (pesten, stelen, agressie, 

 opstandig gedrag, geen regels respecte-
ren, drugs, drank…)

n	 Je maakt je zorgen over het eetpatroon van 
je kind

n	 Je kind heeft al eens een doodswens geuit 
en je bent bezorgd.

n	 Je vermoedt dat je kind zichzelf verwondt 
n	 Het lijkt alsof je kind helemaal veranderd is 

naar aanleiding van een ernstige gebeur-
tenis (echtscheiding, seksueel misbruik, …) 
en je maakt je zorgen

n	 Je hebt het gevoel dat het misloopt met de 
opvoeding van je kind en weet geen raad 
meer

n	  ….

Herken je jezelf hierin als 
ouder, dan kan je terecht op het 

kinder– en jongerenteam van 
het DAGG.

HOE?

Wanneer je hulp zoekt 
kan je je telefonisch 

aanmelden elke werk-
dag tussen 9u-17u en 
vrijdag tussen 9u-13u. Je 

kan ook aanmelden via 
onze website. Je krijgt dan 
zo snel mogelijk een eerste 
gesprek met een hulpver-
lener. 

Tijdens dit eerste kennis-
makingsgesprek overloopt 
de hulpverlener samen met 
jou en je zoon/dochter de 
problemen en wordt er be-



keken welke hulp je verwacht en of het DAGG 
jou en je gezin kan verder helpen.

Op de teamvergadering bespreken we de 
hulpvraag en bekijken we welke hulpverlener 
de begeleiding op zich neemt. Dit voorstel 
tot verdere begeleiding bespreken we vervol-
gens met jou. Het kan gaan om één of meer 
adviesgesprekken, uitleg over de problema-
tiek van je kind, ondersteunende ouderbege-
leiding, therapie voor het kind, gezinstherapie, 
diagnostisch onderzoek bij het kind en/of 
medicamenteuze behandeling.

Gesprekken gaan door op onze dienst of 
thuis.

Op de teamvergaderingen wordt je situatie 
regelmatig besproken. Vervolgens word je op 
de hoogte gebracht van deze bespreking. Het 
team van het DAGG bestaat uit: een psychia-
ter, psychologen, maatschappelijk werk(st)ers.

VERTROUWEN?

De gesprekken met de hulpverlener zijn 
vertrouwelijk. Alle hulpverleners op het DAGG 
zijn gebonden aan beroepsgeheim. Informatie 
wordt discreet en in vertrouwen behandeld. 
Voor meer informatie over je rechten, kan je 
terecht op onze website of bij één van onze 
hulpverleners.

De hulpverlener kan ervoor kiezen om te over-
leggen met het CLB, de school of de huisarts. 
Dit gebeurt enkel mits je toestemming.


