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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: frontoffice@rading.nl | website: www.rading.nl
Facebook.com/DeRading

Twitter.com/DeRadingJeugd

Parent Child
Interaction Therapy
Voor pleegouders met een pleegkind
tussen twee en zeven jaar

Kinderen die in een pleeggezin wonen hebben soms veel meegemaakt. Dit kan leiden tot problemen in de emotionele ontwikkeling
wat zich dan uit in uiteenlopend gedrag. Zoals driftbuien, een opstandige houding, of juist claimend gedrag en veel om bevestiging vragen.
Opvoeden is dan een hele klus!
Parent Child Interaction Therapy (PCIT) is een behandeling die pleegouders helpt om te werken aan positief contact met hun pleegkind en
het stellen van duidelijke grenzen.

Wat biedt PCIT?
We zien dat moeilijk gedrag van een pleegkind vaak leidt tot negatief contact
tussen pleegouders en kind. Het doel van PCIT is dat het contact met uw pleegkind positiever wordt en u meer handvatten krijgt voor de opvoeding.
PCIT is specifiek gericht op verbeteren van het contact tussen pleegouder(s) en
pleegkind. Dit ontstaat doordat wij uw pleegkind helpen zich socialer te gedragen en u helpen beter op uw pleegkind te reageren. Hiervoor leert u specifieke
vaardigheden, zoals het geven van gerichte complimenten.

Voor wie is PCIT?
PCIT is een gedragstherapeutische interventie voor gezinnen met pleegkinderen van twee tot zeven jaar die gedrag laten zien waar pleegouders weinig
grip op hebben. PCIT is ook effectief in het voorkomen van kindermishandeling
en verwaarlozing en in het behandelen van gezinnen waar mishandeling en
verwaarlozing plaatsvindt.

De behandeling vindt plaats in een spelkamer met een one-way screen. De
therapeut coacht u tijdens het spel via een oormicrofoontje. U oefent de vaardigheden vervolgens dagelijks thuis. Wekelijks meten we hoe u het gedrag van
uw pleegkind ervaart, hoe uw opvoedvaardigheden zich ontwikkelen en hoe de
thuisopdracht verlopen is.
Het programma bestaat uit twee fasen. De eerste fase is de Kind Gerichte Interactie (KGI). Hierin richt u zich op vaardigheden die de relatie met uw pleegkind verbeteren en die de hechtingsontwikkeling versterken.
De tweede fase is de Ouder Gerichte Interactie (OGI). In deze fase leert u consequent reageren op gedrag van uw pleegkind. Dit zorgt ervoor dat uw pleegkind beter luistert en vaker gehoorzaamt.

Wat levert de PCIT-behandeling op?
De kracht van PCIT is dat er veel (wetenschappelijk) onderzoek naar is gedaan
waaruit naar voren komt dat het werkt. Een aantal voorbeelden:
 De relatie tussen (pleeg)ouder en kind verbetert.
 (Pleeg)ouders reageren positiever op hun (pleeg)kind.

 Er zijn minder problemen en ruzies thuis.
 De gedragsproblemen nemen af bij het kind.
 De opvoedstress bij (pleeg)ouders vermindert doordat zij hun opvoedingsvaardigheden uitbreiden.
 De eerste verandering die (pleeg)ouders ervaren, is dat hun (pleeg)kind
vaker en sneller doet wat zij zeggen.
 (Pleeg)ouders vertellen dat zij meer grip krijgen op het gedrag van hun
(pleeg)kind en dat er meer rust is thuis.

Hoe ziet de PCIT-behandeling eruit?
De behandeling start met een intake waarin u met de therapeut kijkt naar
waar u in de opvoeding tegenaan loopt. Vervolgens is er elke week een afspraak met de PCIT-therapeut en komt u samen met uw pleegkind op kantoor.

***
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.

