
Bijlage: Probleemgebieden 

HOOFDDOMEIN OMSCHRIJVING HOOFDDOMEIN 

 SUBDOMEIN  OMSCHRIJVING SUBDOMEIN 

1. Materieel en financieel Problemen i.v.m. met inkomen, schulden, huisvesting, 

hygiëne, voeding, kleding, vervoer, enz. 

1.1. Financiële problemen  Problemen i.v.m. budget en besteding, schulden, onvoorziene 

uitgaven, enz.. 

1.2. Materiële problemen  Problemen i.v.m. huisvesting, kleding, voeding, vervoer, enz. 

2. Lichamelijke gezondheid Lichamelijke ziekten, aandoeningen en lichamelijke 

problemen t.g.v. ongezonde levensstijl 

2.1. Lichamelijke ziektes en aandoeningen  Acute en chronische ziektes en aandoeningen, al dan niet (seksueel) 

overdraagbaar 

2.2. Lichamelijke problemen t.g.v. ongezonde levensstijl  Problemen t.g.v. onafdoende hygiëne, schadelijke gewoonten zoals 

roken, eenzijdige voeding, enz. 

3. (Vermoeden van) handicap Elk vermoeden van een langdurig en belangrijk 

participatieprobleem van een persoon, te wijten aan het 

samenspel tussen functiestoornissen van mentale, 

psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen 

bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe 

factoren. 

4. Handicap Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een 

persoon, te wijten aan het samenspel tussen 

functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of 

zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van 

activiteiten en persoonlijke en externe factoren. 

5. Geestelijk welzijn Psychische, gedragsmatige, morele en 

levensbeschouwelijke problemen, mogelijk gerelateerd aan  

belangrijke gebeurtenissen of levensfasen, die echter niet 

van dien aard zijn dat ze kunnen worden opgevat als een 

uitgesproken psychologische of psychiatrische aandoening 

of stoornis (problemen i.v.m. zelfbeeld en zelfbeleving, 

identiteit, angst, stemming, cognitieve problemen, 

eetproblemen, slaapproblemen, stress, beperkte 

draagkracht, rouw en verlieservaring, slachtofferschap, 

enz.) 

 

Slachtofferschap 

6. Geestelijke gezondheid Gedragsstoornissen, emotionele stoornissen en andere 

psychiatrische stoornissen 

 Gedragsstoornissen  Gedragsstoornissen 

 Emotionele stoornissen  Emotionele stoornissen 



 Andere psychiatrische stoornissen  Andere psychiatrische stoornissen 

7. Partnerrelatie, seksualiteit en geboorte Problemen i.v.m. de partnerrelatie, problemen gerelateerd 

aan seksualiteit, geboorteregeling, zwangerschap, abortus 

en ouderschap (van de minderjarige), enz. 

7.1. Problemen i.v.m. partnerrelatie  Problematische relatie, relatiebreuk, enz. 

7.2. Problemen i.v.m. seksualiteit  Seksuele voorlichting, seksuele identiteit, seksueel disfunctioneren 

7.3. Problemen i.v.m. geboorte  Ongewenste zwangerschap, problematische tienerzwangerschap, 

abortus-gerelateerde problemen, enz. 

8. Gezin en opvoeding Problemen op het vlak van gezinsfunctioneren, opvoeding, 

enz. 

8.1. Problemen i.v.m. opvoeding  Problematische opvoedingsstijl, opvoedingsmethoden, 

opvoedingsstrategieën, opvoedingsproblemen t.g.v. individuele 

problemen van ouders of andere gezinsleden, enz. 

8.2. Lichamelijke mishandeling/verwaarlozing  Lichamelijke mishandeling en/of verwaarlozing 

 Emotionele mishandeling/verwaarlozing  Emotionele mishandeling en/of verwaarlozing 

 Seksueel misbruik  Seksueel misbruik 

 Oudermishandeling  Oudermishandeling 

9. Sociale situatie Problemen die te maken hebben met de sociale context 

van de minderjarige en zijn gezin (sociaal isolement, 

kansarmoede, problemen met vrijetijdsbesteding, vrienden, 

peergroup, buurt-gerelateerde problemen, enz.) 

10. Onderwijs Problemen i.v.m. school en onderwijs, zoals problemen 

i.v.m. onderwijs- en schoolkeuze, schools functioneren, 

spijbelen, enz. 

11. Opleiding en tewerkstelling Problemen i.v.m. beroepskeuze, beroepsopleiding, 

werkloosheid en tewerkstelling 

11.1. Problemen i.v.m. beroepskeuze en beroepsopleiding  Problemen i.v.m. beroepskeuze, beroepsopleiding, buitenschoolse 

vorming, enz. 

11.2. Problemen i.v.m. tewerkstelling  Problemen i.v.m. werk zoeken, werkloosheid, problemen op het werk 

(pesten op het werk, enz.) 

12. Etnisch en cultureel Problemen i.v.m. acculturatie, t.g.v. anderstaligheid, 

vluchtelingenproblematiek, enz. 

12.1. Acculturatieproblemen  Problemen t.g.v. immigratie en anderstaligheid, 

aanpassingsproblemen, enz. 



12.2. Vluchtelingenproblematiek, problemen i.v.m. uitwijzing 

en terugkeer 

 Problemen die samenhangen met het verblijf als vluchteling, 

problemen ivm uitwijzing/terugkeer naar land van herkomst, mensen 

zonder papieren, enz. 

13. Administratie en hulpverlening Administratieve problemen en problemen in de 

hulpverlening 

13.1. Administratieve problemen  Administratieve problemen i.v.m. sociale zekerheid en andere 

toelagen, school en onderwijs, wonen, werken, enz. 

13.2. Problemen in de hulpverlening  Problemen met de toegang tot de hulpverlening, conflicten met 

hulpverleners, problemen bij het uitoefenen van cliëntenrechten in de 

hulpverlening, enz. 

14. Gerechtelijk en juridisch Gerechtelijke en juridische problemen 

14.1 Juridische problemen  Juridische problemen i.v.m. familiale aangelegenheden (echtscheiding, 

enz.), wonen (huurproblemen, uitdrijving, enz.), school (beroep tegen 

sancties, enz.), enz. 

14.2 Gerechtelijke problemen  Problemen die samenhangen met politionele tussenkomst, 

veroordelingen, gevangenisstraf, enz. 

 


