INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Pleegzorg
Visie op perspectief

Of een gezin met problemen nu thuis of buitenshuis hulp krijgt, de
veiligheid van een kind is wat vóór alles gaat. Altijd. Wanneer je als
hulpverlener ziet dat - ondanks alle hulp - de veiligheid of ontwikkeling van een kind bedreigd wordt, dan kan pleegzorg uitkomst bieden.
Van eerste crisisopvang tot een perspectief biedend pleeggezin. Een
pleeggezin zorgt voor een zo gewoon mogelijke gezinssituatie en specifieke opvoeding van het pleegkind. Uitgangspunt hierbij is steevast
dat ouders, als dat kan, weer zelf voor hun kind zorgen.
Op het moment dat een kind noodgedwongen aan de zorg van een pleeggezin
wordt toevertrouwd, beginnen diverse radertjes te draaien. Door onder meer
vragen die bij ouders, kind, pleeggezin, gezaghebbende, buurtteam of sociaal
team, SAVE en hulpverleners opduiken. Zoals de centrale vraag 'hoe nu verder?' Op de voet gevolgd door 'wat heeft het kind nodig om zich veilig en geborgen te voelen zodat het zich kan ontwikkelen?' Die laatste vraag wordt
vooral gesteld als je - zoals wij - door de bril van jeugdhulpverlening kijkt. En
dat is niet zonder reden.

In geval van een uithuisplaatsing is het belangrijk dat een kind zo snel mogelijk
weet of en wanneer het terug naar huis kan. Hierover in onzekerheid zitten is
niet alleen heel vervelend voor een kind, maar zelfs schadelijk voor zijn ontwikkeling blijkt uit onderzoek. Na lange tijd alsnog naar huis terugkeren, betekent
immers een tweede breuk in zijn leven omdat een kind zich ook aan pleegouders hecht.
De Richtlijn Pleegzorg - en die hanteren wij - schrijft daarom voor dat het perspectief voor kinderen onder zes jaar binnen maximaal een half jaar helder is.
Want het is belangrijk voor kinderen om te weten of ze met ouders herenigd
worden. Voor kinderen van zes jaar en ouder geldt een termijn van twaalf
maanden. De pleegzorgbegeleider besteedt in het eerste jaar van de plaatsing
daarom veel aandacht aan toewerken naar een besluit over het perspectief. Zo
nodig ondersteund door onze intensieve hulpverleningsvariant ‘2thepoint’ om
te zorgen dat een kind en zijn gezin zo snel mogelijk duidelijkheid hebben.
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De veiligheid van een kind en daarmee het zich geborgen voelen, is belangrijk
voor een gezonde ontwikkeling. Elk kind heeft daar recht op. Een veilige hechting tussen kind en opvoeder(s) is hiervoor cruciaal, toont ander wetenschappelijk onderzoek aan. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een kind zich vanaf dag één al
onverminderd aan pleegouders hecht. Onze pleegzorgmedewerkers helpen
het kind en de pleegouders hier bij.

Het grondbeginsel van pleegzorg is om direct na uithuisplaatsing van een kind
samen aan zijn terugkeer naar huis te werken. Dit wordt de hulpverleningsvariant genoemd. De eerste stap die na de uithuisplaatsing volgt, is vaststellen
aan welke voorwaarden ouders moeten voldoen om weer voor hun kind te
mogen zorgen. Hiervoor wordt een beoordelingsboog (vragenlijst) ingevuld.

Het is voor ouders belangrijk te weten waar ze aan toe zijn, en aan welke doelen ze kunnen werken. Hier is expertise voor nodig en daarom ondersteunen
onze gedragswetenschappers de pleegzorgbegeleider en het buurtteam of
sociaal team daar bij. De verwijzer stelt eventueel nog aanvullende voorwaarden op. Zodra de doelen duidelijk zijn, werken ouders minstens een half jaar
gericht aan het versterken van hun opvoedingsvaardigheden. Evenals aan het
oplossen van problemen die verhinderen dat zij niet goed voor hun kind kunnen zorgen. Dit doen zij met hulp van in ieder geval de verwijzer en de pleegzorgbegeleider die hier eventueel interventies bij inzet zoals PCIT, PMTO en VIB.
Na 6 tot 12 maanden brengen wij advies uit over terugkeer naar huis. Aan de
hand van dit advies besluit de gezaghebbende in principe op welke manier het
vervolg wordt vormgegeven.

Wordt in het opvoedingsbesluit gesteld dat een kind niet meer thuis kan wonen, dan wordt de opvoedingsvariant ingezet. Het pleegkind blijft in dat geval
totdat het volwassen is in het pleeggezin, zodat het veilig verder kan opgroeien
en optimale ontwikkelingskansen krijgt.

3

Om niet steeds het gevoel te hebben tussen ouders en pleegouders te moeten
kiezen, is het voor een kind belangrijk dat zijn ouders de pleegzorgplaatsing
verdragen. Het kind kan zich dan beter hechten en in het pleeggezin ingroeien.
Dit werd ook eerder al bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Voor het
bereiken hiervan kunnen wij de interventie ‘ouderbegeleiding na een opvoedbesluit’ inzetten. Die helpt ouders bij:
verwerken van verdriet over verlies opvoederschap, de nieuwe rol in het leven
van hun kind, verdragen van de plaatsing, zich verbinden met het pleeggezin.

Bij een pleegzorgplaatsing raken ouders, kind
en pleegouders met elkaar verbonden zoals de
afbeelding hiernaast laat zien. Enerzijds moet
het kind zijn plek in het nieuwe gezin vinden,
zich verbinden met zijn pleegouders. Anderzijds
is er de relatie met zijn ouders. In dit proces
geeft de pleegzorgbegeleider kind, ouders,
pleegouders ruggensteun en helpt hij/zij bij:

Herstellen vertrouwensband ouder-kind
De band tussen ouder en kind is onverbrekelijk. Het vertrouwen van het kind
heeft alleen ernstige schade opgelopen. Desondanks blijft het loyaal aan zijn
ouders en woont een kind het liefst thuis, hoe onveilig het daar ook geweest
mag zijn. Voor ouders is het eveneens alles behalve eenvoudig om geen deel
meer uit te maken van het dagelijks leven van hun kind. Vaak hebben zij zelf
complexe problemen die een gezond contact in de weg staan. Maar, al kunnen
zij hun kind (tijdelijk) niet geven wat het nodig heeft, ze houden wel van hem
of haar. Daarom is het belangrijk dat het contact goed wordt vormgegeven
zodat het vertrouwen zich kan herstellen.

Opbouwen band kind-pleegouders
Een pleegzorgplaatsing is altijd een traumatische ervaring voor een kind. Zelfs
als pleegouders bekenden zijn. Het kind heeft veel verloren en is in de rouw.
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Niet alleen ouders, maar ook broertjes of zusjes kunnen tijdelijk uit beeld zijn.
Het kind heeft zijn huis, buurt, vriendjes, school achter moeten laten en moet
op een vreemde plek opnieuw beginnen. Het duurt daarom een tijd voordat
het kind zichzelf kan zijn in het pleeggezin. Vaak vertoont het aangepast gedrag of probeert het juist de grenzen van pleegouders uit.

Werken aan relatie ouders-pleegouders
Voor het welzijn van een pleegkind is het belangrijk dat ouders en pleegouders
een band opbouwen. Dit is geen eenvoudige opgave aangezien ouders vaak
boos of verdrietig zijn over de uithuisplaatsing. De pleegzorgbegeleider helpt
pleegouders om dit vanaf de start van de plaatsing goed vorm te geven.
Aan de andere kant kunnen pleegouders de relatie tussen ouder en kind
helpen herstellen door ouders een plek te geven in het leven van hun kind en
andersom. Als het kind merkt dat pleegouders en ouders naast elkaar kunnen
en mogen bestaan, dan is er ruimte om zich echt in het pleeggezin te hechten.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften van een kind en zijn gezin
kennen wij de volgende vier vormen van pleegzorg:
 Deel(tijd)pleegzorg
 Hulpverleningsvariant
 Opvoedingsvariant
 Crisisopvang
Pleegouders kunnen zowel bekenden zijn (familie, vrienden, kennissen) als
onbekenden. De eerste vorm wordt netwerkpleegzorg genoemd en de tweede
bestandspleegzorg of reguliere pleegzorg.
Het fundament van De Rading-pleegzorg bestaat in grote lijnen uit:
 Kinderen in pleeggezinnen opvangen.
 Doelen stellen met ouders.
 Ouders - in samenwerking met anderen - begeleiden bij oplossen van problemen en zo nodig extra interventies inzetten.
 Pleeggezin begeleiden bij opvoeding en optimale ontwikkeling pleegkind.
 Ouders helpen bij verwerken verlies opvoederschap en verdragen plaatsing.
 Pleegouders en ouders helpen samenwerken.
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Websites
www.nji.nl
www.richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/
www.mijnanderethuis.nl/duidelijkheid

Literatuur
In de Richtlijn Pleegzorg - die ten grondslag ligt aan de jeugdhulpverlening van
De Rading - vindt u meer informatie over in de tekst genoemd wetenschappelijk onderzoek.
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De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor
een correcte beroepsuitoefening.
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Wij staan u graag te woord! U bereikt ons via onderstaande contactgegevens.

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562 AB | 030 - 272 43 53
Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812 GV | 030 - 272 43 53
E-mail: pleegzorg@rading.nl | website: www.rading.nl
Facebook.com/DeRading

Twitter.com/DeRadingJeugd

De Rading is verbonden aan Jeugdhulp op Maat. Meer informatie vindt u op
de website: www.jeugdhulp-opmaat.nl.

