
 

 
 

Ouder-kind-interactie 

thuistraining 
Een prettiger thuissituatie voor u 

en uw pleegkind 
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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  

   

 



Kinderen die in een pleeggezin wonen hebben soms veel meege-

maakt. Dit kan leiden tot problemen in de emotionele ontwikkeling 

wat zich dan uit in uiteenlopend gedrag. Zoals driftbuien, een opstan-

dige houding, of juist claimend gedrag en veel om bevestiging vragen. 

Opvoeden is dan een hele klus. 
 

Vindt u het lastig met dergelijk gedrag om te gaan? Dan is Parent 

Child Interaction Therapy Home (PCIT-Home) iets voor u! 
 

Voor wie is PCIT-Home?  
PCIT-Home is een training voor jonge pleegkinderen met gedragsproblemen, 

en hun pleegouders.  

  

PCIT-Home verbetert omgang ouder-kind 
Bij PCIT-Home wordt u tijdens spelen met uw pleegkind getraind door een 

therapeut (een orthopedagoog of psycholoog). De nadruk ligt hierbij op verbe-

teren van de omgang tussen u en uw pleegkind en leren consequent reageren 

op zijn/haar gedrag.  

 

Hoe ziet PCIT-Home eruit? 
PCIT-Home is praktisch en de aanwijzingen zijn helder. Bij de start wordt eerst 

kort over de problemen gesproken en er daarna meteen praktisch iets mee 

gedaan.  

De therapeut vraagt u ook om buiten de training te oefenen. Dit zorgt ervoor 

dat uw pleegkind sneller gewend raakt aan de nieuwe manier van met elkaar 

omgaan. Verder wordt samen met u bijgehouden wat de verbeteringen zijn. 

 

De therapeut komt bij u thuis. U en uw pleegkind hoeven hiervoor niet naar 

kantoor te komen. Zo kunt u de vaardigheden die u leert meteen in de thuis-

situatie toepassen.  

 

Het is daarnaast tevens mogelijk om een reguliere PCIT-training te volgen. Die 

vindt wel op kantoor plaats. 

 

PCIT-Home vraagt gemiddeld acht weken betrokkenheid van pleegouders en 

pleegkind. Er zijn wekelijkse sessies die ongeveer anderhalf uur  duren.  

 

Effecten PCIT-Home 
 Uw pleegkind luistert beter, past zich beter aan, doet wat u vraagt. 

 Uw pleegkind verzet zich minder, barst minder vaak in huilen uit, heeft 

minder vaak driftbuien. 

 U geeft uw pleegkind meer positieve aandacht en voedt hem/haar  

consequenter op. 

 U voelt zich meer ontspannen en geniet meer van uw pleegkind. 

 De omgang tussen u en uw pleegkind verloopt positiever waardoor er een 

prettige sfeer ontstaat. 

 De band met uw pleegkind wordt hechter. 

 

 

 

“PCIT heeft ervoor gezorgd dat we het weer  

leuk hebben samen” 
(moeder van 5-jarig kind) 

 

 

 
 

***  

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.  

   


