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ACHTERGROND

Voor 2014: pleegzorg = tijdelijke maatregel




Niettemin slechts beperkte expertise inzake bevordering hereniging
Langdurige intensieve begeleidingen niet mogelijk wegens caseload 1FTE
voor 25 (Van Holen et al., 2016)
Beperkt aantal herenigingen: 15% op 6 jaar (Goemans et al., 2016)

Decreet pleegzorg: onderscheid tussen perspectiefbiedende
en perspectiefzoekende pleegzorg
 Nood aan herenigingsmethodiek

ACHTERGROND

Uitkomsten empirisch onderzoek terugkeer naar huis
 Weinig gekend door praktijkwerkers
 Kinderen worden vaak niet geconsulteerd en hun noden worden

vaak over het hoofd gezien

(Farmer, 2017)

ACHTERGROND
 Slechte uitkomsten voor kinderen
 Groot aantal mislukte herenigingen
 37% binnen 3 jaar (Sinclair et al., 2005); 47% binnen 2 jaar (Farmer et al., 2011); 65% binnen 5 jaar
(Farmer & Lutman, 2012) herplaatst
 35% mishandelde kinderen binnen 6 maanden herplaatst

 Groot percentage herhaalde mislukte herenigingen:
 1/3 kent 2 of meer mislukte herenigingen (Farmer et al., 2011; Wade et al., 2011)
 25% kinderen waarvoor perspectiefzoekende pleegzorg is geïndiceerd kent 1 tot 4 mislukte voorgaande
herenigingen (Van Holen et al., 2017)
 Kinderen met voorgaande mislukte herenigingen maken meer kans op hernieuwde mislukte hereniging
(Farmer et al., 2011)

 Slechte kwaliteit hereniging

 1/3 keert terug naar ouders met geestelijke gezondheidsproblemen, middelenmisbruik, soms
gecombineerd met huislijk geweld, vaak met fysieke en emotionele mishandeling (Farmer et al., 2011)
 Hoge percentages herhaling mishandeling: binnen 2 jaar na terugkeer werd bijna de helft opnieuw
mishandeld of verwaarloosd (Farmer et al., 2011; Sinclair, 2005)

OPDRACHT

OPDRACHT

Ontwikkelen van een praktijkgerichte en wetenschappelijk
onderbouwde herenigingsmethodiek voor perspectiefzoekende
pleegzorg
 beschreven in een handleiding
 wetenschappelijk onderbouwd
 gebaseerd op en/of rekening houdend met bestaande goede praktijken binnen

de pleegzorgsector en/of ruime context van Vlaamse jeugdhulpverlening
 het werkveld is betrokken opdat implementatie kan voortbouwen op het
ontwikkelingsproces
 past in de contouren van het decreet pleegzorg

ONTWIKKELING

ONTWIKKELING

Inhoud methodiek gebaseerd op:
 Literatuurstudie
 Dossieranalyse
 Bestaande methodieken
 Toets in de pleegzorgpraktijk

LITERATUURSTUDIE
Laatste decennium zijn er weinig herenigingsmethodieken geschreven en/of
geëvalueerd
Slechts 14 programma’s gevonden die heel sterk verschilden van elkaar
Enkele werkzame elementen zijn gedistilleerd. De methodiek bevat liefst:
 Vaardigheidstrainingen en educatieve activiteiten gebaseerd op gedragstherapeutische principes
 Bevat ouder-kind activiteiten en kinderen worden voldoende betrokken
 Verschillende diensten (vormen van hulpverlening) worden parallel aangeboden
 Duur tussen 11 en 30 weken en intensiteit tussen 1 en 8 uur/week

In combinatie met andere bekende werkzame ingrediënten (kwaliteit relatie HV
en gezin, gebruik motiverende technieken, ...)

DOSSIERONDERZOEK
125 dossiers perspectiefzoekende pleegzorg (terugkeer naar huis/uitklaren
perspectief) in Vlaanderen (Van Holen et al., 2017)
 27% hereniging

 Enkele vreemde vaststellingen:



25% van dossiers waren reeds 1 tot 4 keer niet-succesvol herenigd
in 11% van dossiers was er geen contact ouders-pleegkind

 Maximale duur van perspectiefzoekende PZ wordt niet uitgeput



65% van alle dossiers, 70% dossiers die niet worden herenigd eindigt binnen eerste 6 maanden
slechts 20% gebruikt maximale termijn

 (Verbeterde) opvoedingsvaardigheden geassocieerd met een grotere kans op

hereniging

METHODIEK

METHODIEKONTWIKKELING

Twee grote onderdelen
 Risicoclassificatie
 Werken aan doelen

Uitgesplitst in 6 fasen

3 WEKEN

BESLISSING START PERSPECTIEFZOEKENDE PLEEGZORG
FASE 1: UITWISSELEN VAN INFORMATIE EN RISICOCLASSIFICATIE

Informatie geven: werking dienst, verloop hulpverlening en ethische aspecten
Informatie verzamelen: analytische anamnese, competentieanalyse, capaciteit tot veranderen, standpunt van de betrokken partijen
Risicoclassificatie

3 WEKEN

JA

NEE

FASE 2: DOELEN EN (VOORLOPIGE) BEZOEKREGELING

ALTERNATIEF ZOEKEN VOOR

JA

NEE

FASE 3: WERKEN AAN DOELEN

ALTERNATIEF ZOEKEN VOOR
PERSPECTIEFZOEKENDE PLEEGZORG

PERSPECTIEFZOEKENDE PLEEGZORG
Opstellen van doelen
Afbakenen van hulpverlening
Verdere uitwerking doelen
(Voorlopige)
bezoekregeling
opstellen
Is het mogelijk om binnen de termijn van perspectiefzoekende
pleegzorg
de doelen te bereiken waarvoor een beroep gedaan moet worden op een andere dienst?

Verplichte modules: vergroten van de opvoedingsvaardigheden, veiligheid waarborgen, ouder-kindrelatie verbeteren,
versterken van het sociale netwerk
Facultatieve modules: problemen leren oplossen en inzicht in cognities vergroten, vergroten van vaardigheden gericht op
emotieregulatie, praktische hulp bieden en praktische vaardigheden vergroten, vergroten van de sociale vaardigheden

FASE 4: EVALUATIE, EEN NIEUWE RISICOCLASSIFICATIE

1 WEEK

4 MAANDEN

1 WEEK

Is gezinshereniging effectief aangewezen?

Is gezinshereniging een mogelijkheid?
JA, ONMIDDELLIJK

NEE, MAAR MOGELIJK WEL BINNEN 6 MAAND

FASE 5: GEZINSHERENIGING

EENMALIGE VERLENGING 6 MAANDEN PERSPECTIEFZOEKENDE PLEEGZORG

Herenigingsplan maken
Gezinshereniging
Afbouw hulpverlening
Start contextbegeleiding

Herhaling van fase 2
tot en met 5

NEE, VOORLOPIG NIET AAN DE ORDE

ALTERNATIEF ZOEKEN VOOR
PERSPECTIEFZOEKENDE PLEEGZORG

FASE 6: EVALUATIE, EEN LAATSTE RISICOCLASSIFICATIE

Titel pleegzorgplaatsing
van de presentatie
Afsluiten dossier indien er 6 maanden na hereniging, bij beëindiging van het contextbegeleidingstraject, nog steeds een laag risico is OF nieuwe
indien er
terug een matig, hoog of ernstig risico is
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RISICOCLASSIFICATIE
ACHTERGROND
RISICOCLASSIFICATIE

Reunification Practice Framework

(Wilkins & Farmer, 2015)

 Doel: ondersteunen van praktijkwerkers in onderzoek,

besluitvorming, planning en ondersteuning van hereniging

 Met focus op engageren van ouders en kinderen
 Alle onderdelen zijn gebaseerd op empirisch onderzoek

betreffende factoren die bijdragen tot succesvolle hereniging
(kwalitatief en stabiel voor kinderen)

 Ontwikkeld in 2 fasen op basis van 2 systematische

literatuurstudies

(Ward et al., 2012; White et al., 2015)

ACHTERGROND RISICOCLASSIFICATIE
RISICOCLASSIFICATIE
Factoren (empirisch onderbouwd) geassocieerd met succesvolle
terugkeer

Factoren (empirische onderbouwd) geassocieerd met mislukte
hereniging

Grondig/kwaliteitsvol onderzoek (assessment) en kennis
voorgeschiedenis (dossier kind)

Onvoldoende grondig onderzoek en kennis voorgeschiedenis (gebrek
aan of lage kwaliteit evaluaties)

Adequate voorbereiding en monitoring, tijdig ingrijpen, terugkeer
gradueel over voldoende tijd spreiden

Onvoldoende planning

Voorzien in/voorhanden zijn van intensieve gespecialiseerde
hulpverlening/zorg tijdens en na terugkeer (6-12 maanden)

Onvoldoende voorhanden zijn van gespecialiseerde hulpverlening

Ondersteuning vanuit residentiële of pleegzorg voorafgaand aan en na
terugkeer
Voldoende tijd en aandacht voor problemen die aanleiding gaven tot de Problemen ouders niet adequaat behandeld: cf. 78% van ouders met
plaatsing
middelenmisbruik mishandelen of verwaarlozen hun kind na terugkeer
Behandeling en monitoring middelenmisbruik vooraleer terugkeer
vergeleken met 27% zonder middelenmisbruik
Evidentie voor verandering bij de ouders
Veranderde gezinssituatie waarnaar kind terugkeert (ouder heeft
nieuwe partner of naar andere partner – kans x 3,5)

Voorgaande gefaalde herenigingen

Informele steun vanuit familie en bredere context voor ouders en kind

Ouders geïsoleerd, gebrek aan ondersteunende netwerken
Ouders ambivalent tegenover terugkeer

ACHTERGROND RISICOCLASSIFICATIE
RISICOCLASSIFICATIE
Factoren (empirisch onderbouwd) geassocieerd met succesvolle
terugkeer

Factoren (empirische onderbouwd) geassocieerd met mislukte
hereniging

Kindfactoren: veerkracht, goede gezondheid, correcte attributies,
minimaal één goede correctieve relatie, enz…

Kindfactoren: gedrags- en emotionele problemen, speciale noden
(ontwikkelingsachterstand), geestelijke gezondheidsproblemen, zeer
jonge leeftijd of ouder dan 10 jaar, enz…

Ouderfactoren: bereidheid zich te laten behandelen,
verantwoordelijkheid nemen voor eigen acties, mishandeling in
kindertijd erkennen als probleem, enz…

Ouderfactoren: persoonlijkheidsstoornis, paranoïde psychose,
geestelijke gezondheidsproblemen, mentale beperking en
leerstoornis, ontkenning problemen, mishandeling in het verleden niet
erkend als mishandeling, geschiedenis van geweld, ambivalente
houding tav terugkeer, enz…

Afwezigheid van geweld in het gezin

Gezinsfactoren: conflicten en geweld, hoge stress, machtsproblemen,
‘hidden (wo)men’, enz…

Ouder-kind interactie: veilige hechting, empathie voor het kind, enz…

Ouder-kind interactie: ouder-kind relatieproblemen, onveilige
hechting, eigen noden voor noden kind, enz…

Wijze van hulpverlenen: geschreven overeenkomsten met concrete
veranderingsdoelen en beschrijving gevolgen wanneer niet
gerealiseerd, vertrouwenspersoon voor het kind

Aard mishandeling: kinderen die chronisch werden verwaarloosd of
emotioneel mishandeld doen het slechter bij terugkeer (i.e. ze
ontwikkelen beter als ze geplaatst blijven), seksueel misbruik, meer dan
één kind mishandeld, enz…
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FASE 1: UITWISSELEN INFORMATIE EN RISICOCLASSIFICATIE

Stap 1:

Informatie geven (werking dienst, verloop hulpverlening, ethische
aspecten als meldingsplicht, beroepsgeheim, rechten, enz…)
Consulent verduidelijkt wat van gezin wordt verwacht (cf.
formulier duidelijkheid scheppen)

Stap 2:

Informatie verzamelen in functie van risicoclassificatie

Stap 3:

Risicoclassificatie

FASE 1: UITWISSELEN INFORMATIE EN RISICOCLASSIFICATIE
Stap 2: informatie verzamelen (analytische anamnese)
Doel onderzoek

Activiteiten

Hulpmiddelen

Identificeren en analyseren van
protectieve en risicofactoren in
functie van risicoclassificatie:

• Dossieranalyse (kind)
• Gesprekken met hulpverleners,
(leerkrachten)
• Gesprekken met betrokkenen
(gezin, ouders, kind(eren), …)
• Observaties

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezinsfactoren
Kindfactoren
Ouderfactoren
Ouderschap
Ouder-kind-relatie
Aard mishandeling
Sociaal netwerk
Voorgaande hulpverlening
Capaciteit tot verandering
Standpunt van alle betrokkenen mbt
hereniging

Genogram
Ecogram
Netwerklijst
Netwerkschema
Netwerkcirkels
Vragenlijsten (Vragenlijst Dagelijkse
Routine of Weekschema,
Opvoedingsbelasting Vragenlijst,
Verkorte Schaal Ouderlijk Gedrag,
Gezinsfunctioneren ouders,
Ingrijpende Levensgebeurtenissen)

Laag risico

Matig risico
Hoog risico
Ernstig risico
Beschrijving van de huidige situatie
Eerdere
risicofactoren
zijn
Er zijn risicofactoren
aanwezig EN
Er zijn
risicofactoren aanwezig Er zijn risicofactoren aanwezig
FASE
1: UITWISSELEN
INFORMATIE
RISICOCLASSIFICATIE
volledig aangepakt. Huidige
(of niet alle risicofactoren
(en ze worden niet aangepakt). (en ze worden niet aangepakt).
risicofactoren zitten op een
worden aangepakt).
Stapdat
3:veiligheid
risicoclassificatie
niveau
gehandhaafd kan worden.
Er zijn beschermende factoren Er zijn beschermende factoren Er zijn beschermende factoren Er zijn geen beschermende
aanwezig.
aanwezig.
aanwezig.
factoren aanwezig.
Ouders kunnen een
Ouders kunnen een
Ouders kunnen geen
Ouders kunnen geen
aanhoudende capaciteit voor
aanhoudende capaciteit voor
aanhoudende capaciteit voor
aanhoudende capaciteit voor
effectieve verandering
effectieve verandering
effectieve verandering
effectieve verandering
aantonen.
aantonen.
aantonen.
aantonen.
Zowel ouders als kind willen
Zowel ouders als kind willen een Ambivalentie bij ouder en/of
Ambivalentie bij ouder en/of
kind over een hereniging of
een hereniging.
hereniging.
kind over een hereniging.
geen wens tot hereniging.
Onwaarschijnlijk dat er
Kleine kans dat er opnieuw
Grote kans dat er opnieuw
Zeer grote kans dat er opnieuw
opnieuw mishandeling zal zijn mishandeling zal zijn na
mishandeling zal zijn na
mishandeling zal zijn na
na hereniging.
hereniging.
hereniging.
hereniging.
Mogelijkheden voor hereniging op basis van de huidige situatie
Hereniging kan na
Hereniging kan na voorbereiding Hereniging kan na verdere
Hereniging is geen optie. Er
voorbereiding met opstellen
met opstellen van doelen, een interventies en bewijs dat de
wordt gekozen voor een
van doelen, een
herenigingsplan, steun voor kind ouders zich kunnen engageren alternatief voor
herenigingsplan, steun voor
en ouders, hulpverlening om
en kunnen veranderen. Begin
perspectiefzoekende pleegzorg.
kind en ouders en monitoring. risicofactoren te doen afnemen gelijktijdig met de voorbereiding
en beschermende factoren te
van een alternatief voor
doen toenemen en monitoring. perspectiefzoekende pleegzorg.
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FASE 2: DOELEN EN (VOORLOPIGE) BEZOEKREGELING

Stap 1:

Opstellen doelen

 Stap 2:

Afbakenen hulpverlening
Samenwerking met andere diensten

Stap 3:

Contract

Stap 4:

(Voorlopige) bezoekregeling
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FASE 3: WERKEN AAN DOELEN
VERPLICHTE MODULES

FACULTATIEVE MODULES

Vergroten opvoedingsvaardigheden
• Basisvaardigheden (observeren, aansluiten, contact maken,
benoemen, luisteren)
• Algemene vaardigheden (oa. gedragsinstructie, model staan,
feedback geven, ik-boodschappen)
• Regels en afspraken maken
• Adequaat gedrag versterken (e.g., complimenten geven,
beloningssystemen)
• Inadequaat gedrag verminderen (e.g., negeren, straffen, time-out)

Problemen oplossen en inzicht in cognities vergroten
Problemen oplossen
Onderhandelen
Storende en helpende gedachten

Veiligheid waarborgen
Assessment- en
Planningsformulier
Veiligheidsplan (Signs of Safety)

Praktische hulp bieden en praktische vaardigheden vergroten
• Taakverlichting
• Verbeteren werkrelatie
• Competentie vergroten

Versterken sociaal netwerk
• Netwerk uitbreiden (oa
diensten in de buurt)
• Netwerk activeren (steunplan,
netwerk interviewen,
supportsmeeting)

Ouder-kindrelatie verbeteren
Samen activiteiten doen
Communicatie verbeteren
(circulaire vragen, feedback geven,
gezinsoverleg, ABBA, herkennen
van patronen)

Vergroten van vaardigheden gericht op emotieregulatie
Gevoelens herkennen en benoemen (rad van gevoelens, uitbeelden van
gevoelens)
Gevoelens beïnvloeden (thermometer en eerste-hulp-kaart, stoplicht)

Vergroten sociale vaardigheden
• Netwerk gebruiken en onderhouden (steun leren vragen,
wederkerigheid tonen)
• Monitoring
• Conflictbemiddeling
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Risicoclassificatie

3 WEKEN

JA

NEE

FASE 2: DOELEN EN (VOORLOPIGE) BEZOEKREGELING

ALTERNATIEF ZOEKEN VOOR

JA

NEE

FASE 3: WERKEN AAN DOELEN

ALTERNATIEF ZOEKEN VOOR
PERSPECTIEFZOEKENDE PLEEGZORG

PERSPECTIEFZOEKENDE PLEEGZORG
Opstellen van doelen
Afbakenen van hulpverlening
Verdere uitwerking doelen
(Voorlopige)
bezoekregeling
opstellen
Is het mogelijk om binnen de termijn van perspectiefzoekende
pleegzorg
de doelen te bereiken waarvoor een beroep gedaan moet worden op een andere dienst?

Verplichte modules: vergroten van de opvoedingsvaardigheden, veiligheid waarborgen, ouder-kindrelatie verbeteren,
versterken van het sociale netwerk
Facultatieve modules: problemen leren oplossen en inzicht in cognities vergroten, vergroten van vaardigheden gericht op
emotieregulatie, praktische hulp bieden en praktische vaardigheden vergroten, vergroten van de sociale vaardigheden

FASE 4: EVALUATIE, EEN NIEUWE RISICOCLASSIFICATIE

1 WEEK

4 MAANDEN

1 WEEK

Is gezinshereniging effectief aangewezen?

Is gezinshereniging een mogelijkheid?
JA, ONMIDDELLIJK

NEE, MAAR MOGELIJK WEL BINNEN 6 MAAND

FASE 5: GEZINSHERENIGING

EENMALIGE VERLENGING 6 MAANDEN PERSPECTIEFZOEKENDE PLEEGZORG

Herenigingsplan maken
Gezinshereniging
Afbouw hulpverlening
Start contextbegeleiding

Herhaling van fase 2
tot en met 5

FASE 6: EVALUATIE, EEN LAATSTE RISICOCLASSIFICATIE

NEE, VOORLOPIG NIET AAN DE ORDE

ALTERNATIEF ZOEKEN VOOR
PERSPECTIEFZOEKENDE PLEEGZORG

Titel van
de presentatieindien er
Afsluiten dossier indien er 6 maanden na hereniging, bij beëindiging van het contextbegeleidingstraject, nog steeds een laag risico is OF nieuwe
pleegzorgplaatsing
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terug een matig, hoog of ernstig risico is

IMPLEMENTATIE

IMPLEMENTATIE
Trainingspakket
Randvoorwaarden

Evaluatie

TRAININGSPAKKET
4 dagen





Inleiding en opbouw werkrelatie
Informatieverzameling
Werken aan doelen, voorlopige bezoekregeling en nieuwe risicoclassificatie
Gezinshereniging

Theoretische inleidingen, leesopdrachten en praktische oefeningen
Verschillende modules komen aan bod

Garandeert de overdraagbaarheid van de methodiek

RANDVOORWAARDEN IMPLEMENTATIE
Competenties begeleiders




Minimum bachelor
Medewerkers met ervaring met programma’s zoals STOP 4-7, PVO zijn goed geplaatst
Master om instrumenten te interpreteren

Intensiteit



Minimum 2 uur/week (in biologisch gezin)
Meer is aangewezen

Samenwerkingsverbanden



Met andere hulpverleningsdiensten goed aansluitend op het pleegzorgtraject: zonder wachttijd en duur stemt
overeen met de duur pleegzorgtraject
Na perspectiefzoekende pleegzorg nog contextbegeleiding omwille van 6 maanden stabiliteit

Periode van 6 tot 12 maanden is kort om voorschriften van Wilkins & Farmer te kunnen
volgen (telkens 6 maanden stabiliteit alvorens te zakken in een risicoklasse) waardoor
inkrimpen naar 3 maanden noodzakelijk is

Zowel bruikbaar in pleegzorg als in residentiële setting

EVALUATIECRITERIA
Methode kan worden gesitueerd op trap 2 van de effectladder (Veerman en Van Yperen,
2008)

Om te stijgen op de ladder is veranderingsonderzoek (trap 3) en gecontroleerd onderzoek
(trap 4) nodig
Hiervoor zijn outcome-parameters noodzakelijk


Uitkomsten, uitval



Waarneembare veranderingen:



Vermindering problemen
Vergroten competenties



Doelrealisatie



Tevredenheid

Om behandeltrouw in kaart te brengen is een checklist ontwikkeld

Discussie

Meer dan alleen een goed idee
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(1)

DUIDELIJKHEID SCHEPPEN1

ALGEMEEN
NAAM KIND: ………………………………………………
GEPLAATST SINDS: ………………………………………………
INVULDATUM: ………………………………………………
INGEVULD DOOR: ………………………………………………
REDEN VAN DE PLAATSING: WAT IS/ZIJN OP DIT MOMENT DE BELANGRIJKSTE REDEN(EN)
VOOR DE PLEEGZORGPLAATSING?
Duid de drie belangrijkste redenen aan door het vakje aan te vinken. Als er
slechts een of twee redenen zijn, duid u enkel deze aan. Per aangeduide reden
geeft u een korte, heel concrete omschrijving.

 Onvoldoende
opvoedingsvaardigheden van de ouders
 Gedragsproblemen van het kind
 Sociaal-emotionele
problemen
van het kind
 Cognitieve problemen van het
kind
 Fysieke problemen van het kind
 Armoede
 Tijdelijke financiële problemen
 Huisvestingsproblemen
 Verblijf gezin in asielcentrum
 Relationele problemen tussen de
ouders

Alcoholverslaving ouders
Drugsverslaving ouders
Lichamelijke ziekte van de ouders
Psychische ziekte van de ouders
Opname ouders in ziekenhuis
Opname ouders in instelling
Overlijden ouders
Verwaarlozing
Mishandeling
(lichamelijk
en/of
psychisch)
 Seksueel misbruik
 Nood aan continuïteit voor kind
(permancy planning)
 Andere,
namelijk:
……………………
………………………………………………………………
………










Omschrijving van de aangeduide redenen:
Reden 1: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Reden 2: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Reden 3: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Gebaseerd op Robberechts, Vanderfaeillie en Van Holen, 2016

VOORWAARDEN VOOR OUDERS
Aan welke voorwaarden dienen de ouders te werken opdat gewerkt kan worden
aan een terugkeer naar huis?
 Stabiele huisvesting: de ouders dienen een (huur)woning te hebben waar
ruimte is voor het kind, met aansluiting op gas, water en licht,
verwarming, kookgelegenheid, sanitair en minimale hygiëne.
Specificeer:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 Financiële zekerheid:
 De ouders dienen een vast inkomen te hebben waarmee zij het kind
kunnen onderhouden.
 De ouders dienen hulp te zoeken en te aanvaarden voor het
wegwerken van hun schulden.
 De ouders dienen om te kunnen gaan met hun inkomen of in
begeleiding te zijn om dit te leren, …
 Andere: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Specificeer (elke optie dient verduidelijkt te worden):
………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 De noodzakelijke spullen voor het kind dienen aanwezig te zijn.
Specificeer
:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 Contact met het kind:
 De ouders dienen initiatief en welwillendheid te tonen in het
opbouwen van een band met hun kind (bijvoorbeeld zich houden
aan afspraken zoals deze gemaakt zijn met het gezin en de
pleegzorgbegeleider).
 De contacten met het kind dienen positief te verlopen en geen
negatieve impact te hebben op de ontwikkeling van het kind.
Specificeer (elke optie dient verduidelijkt te worden):
………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Veiligheid, bescherming en respecteren van de grenzen van het kind:
 De ouders dienen zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid
van het kind.
 De ouders dienen de grenzen van het kind te respecteren
(bijvoorbeeld lichamelijke integriteit ten aanzien van seksualiteit).
 Gevaarlijke stoffen, apparaten en voorwerpen dienen goed
opgeborgen te zijn.
Specificeer
………………

(elke

optie

dient

verduidelijkt

te

worden):
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Voldoende dagelijkse verzorging:
 Er dient gezonde en voldoende voeding aanwezig te zijn.
 Er dient voldoende kleding aanwezig te zijn.
 Er dient regelmaat in de lichamelijke verzorging te zijn.
 De ouders dienen voor rust en regelmaat te zorgen (slaaptijden,
eettijden, op tijd naar school brengen en ophalen, tijden om
huiswerk te maken en te spelen, …).
Specificeer (elke optie dient verduidelijkt te worden):
………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Het beschikken over voldoende opvoedingsvaardigheden:
 De ouders dienen het kind te kunnen helpen om zich zodanig te
ontwikkelen dat het past bij de leeftijd van het kind.
 De ouders dienen te weten hoe gepast gedrag te versterken en
ongepast gedrag te verminderen.
Specificeer (elke optie dient verduidelijkt te worden):
………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Voldoende emotionele en affectieve aandacht voor het kind:
 De ouders dienen zich te kunnen verplaatsen in het kind en aan te
sluiten bij zijn noden (en eigen behoeften op de tweede plaats
zetten).
 De ouders dienen het kind te kunnen troosten.
Specificeer (elke optie dient verduidelijkt te worden):
………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Aanwezigheid en beschikbaarheid van ten minste 1 vaste verzorger:
 Een ouder dient aanwezig te zijn wanneer het kind thuis is.
 Een ouder dient beschikbaar te zijn en niet zodanig in beslag
genomen door zijn eigen problematiek wanneer het kind thuis is.
 Er dient opvang voor het kind te zijn als de ouders moeten werken.
Specificeer (elke optie dient verduidelijkt te worden):
………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Openstaan voor de hulpverlening:
 De ouders dienen hulp en ondersteuning te accepteren en te weten
waar ze deze kunnen vinden.
 De ouders dienen hun eigen gedrag te willen veranderen als dit voor
het kind beter is.
 De ouders dienen uitleg te geven over hun eigen doen en laten
wanneer daarom gevraagd wordt.
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Specifieer (elke optie dient verduidelijkt te worden):
………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Het hebben van een netwerk:
 Er dient minimaal een persoon naast de ouders te zijn die als
vangnet kan dienen voor het kind.
 Wanneer de ouders uitvallen of in moeilijke tijden verkeren, dient er
beroep gedaan te kunnen worden op betrouwbare derden (familie of
vrienden) voor steun
Specifieer (elke optie dient verduidelijkt te worden):
………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Anderen:
Specificeer
:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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De tabel voor risicoclassificatie volgens Wilkins en Farmer (2015)2

Laag risico

Matig risico

Hoog risico

Ernstig risico

Beschrijving van de huidige situatie
Eerdere risicofactoren
zijn volledig
aangepakt. Huidige
risicofactoren zitten
op een niveau dat
veiligheid
gehandhaafd kan
worden.

Er zijn risicofactoren
aanwezig (of niet alle
risicofactoren worden
aangepakt).

Er zijn risicofactoren
aanwezig (en ze
worden niet
aangepakt).

Er zijn risicofactoren
aanwezig (en ze
worden niet
aangepakt).

Er zijn beschermende
factoren aanwezig.

Er zijn beschermende
factoren aanwezig.

Er zijn beschermende
factoren aanwezig.

Er zijn geen
beschermende
factoren aanwezig.

Ouders kunnen een
aanhoudende
capaciteit voor
effectieve verandering
aantonen.

Ouders kunnen een
aanhoudende
capaciteit voor
effectieve verandering
aantonen.

Ouders kunnen geen
aanhoudende
capaciteit voor
effectieve verandering
aantonen.

Ouders kunnen geen
aanhoudende
capaciteit voor
effectieve verandering
aantonen.

Zowel ouders als kind
willen een hereniging.

Zowel ouders als kind
willen een hereniging.

Ambivalentie bij ouder
en/of kind over een
hereniging.

Ambivalentie bij ouder
en/of kind over een
hereniging of geen
wens tot hereniging.

Onwaarschijnlijk dat
er opnieuw
mishandeling zal zijn
na hereniging.

Kleine kans dat er
opnieuw mishandeling
zal zijn na hereniging.

Grote kans dat er
opnieuw mishandeling
zal zijn na hereniging.

Zeer grote kans dat er
opnieuw mishandeling
zal zijn na hereniging.

Mogelijkheden voor hereniging op basis van de huidige situatie
Hereniging kan na
voorbereiding met
opstellen van doelen,
een herenigingsplan,
steun voor kind en
ouders en monitoring.

Hereniging kan na
voorbereiding met
opstellen van doelen,
een herenigingsplan,
steun voor kind en
ouders, hulpverlening
om risicofactoren te
doen afnemen en
beschermende
factoren te doen
toenemen en
monitoring.

Hereniging kan na
verdere interventies
en bewijs dat de
ouders zich kunnen
engageren en kunnen
veranderen. Begin
gelijktijdig met de
voorbereiding van een
alternatief voor
perspectiefzoekende
pleegzorg.

Hereniging is geen
optie. Er wordt
gekozen voor een
alternatief voor
perspectiefzoekende
pleegzorg.

2

De tabel werd aangepast om gebruikt te kunnen worden binnen deze methodiek en
binnen het decreet pleegzorg 2014. Het betreft veranderingen in terminologie en in de
duur van het hulpverleningsproces.
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(2) HULPMIDDEL VOOR RISICOCLASSIFICATIE
Risicofactoren
Gezin
Geweld en conflict binnen het gezin
Stress binnen het gezin
Machtsproblemen
Kinderen zijn onzichtbaar voor de buitenwereld en constant toegankelijk
voor de dader van eventueel misbruik
“Hidden women or men”
Culturele aspecten die een negatieve invloed kunnen hebben bij terugkeer
Kind
Zeer jong kind dat flexibiliteit van de ouders vereist of kind ouder dan 10
jaar
Zwaktes van het kind
Ouders
Geestelijke gezondheidsproblemen
Gebrek aan inschikkelijkheid
Ontkenning van problemen
Middelenmisbruik
Mishandeling in de kindertijd – niet erkend als een probleem
Ouderproblemen worden niet (succesvol) aangepakt
Ouderschap en ouder-kind-interactie
Gedesorganiseerde hechting; ernstige onveilige hechtingspatronen
Gebrek aan empathie voor het kind
Kind vernederend of onmenselijk behandelen
Beperkte ouderschapsvaardigheden
Eigen behoeften komen voor die van het kind

Aanwezig

Opmerkingen

Mishandeling en misbruik (fysieke mishandeling, verwaarlozing,
emotionele mishandeling, seksueel misbruik, verzonnen of geïnduceerde
ziekte, sadistisch misbruik, ernstige groeistoornissen)1
Meerdere vormen van mishandeling ervaren door het kind
Meer dan één mishandeld kind in het huishouden
Eerdere mishandeling (ouder(s) heeft/hebben eerder een kind gehad dat
permanent uit huis geplaatst is of waarvoor een beschermingsplan werd
opgesteld)
Sociale setting
Sociale isolatie
Gewelddadige, niet-ondersteunende buurt
Hulpverlening
Gebrek aan middelen
Geen professionele en/of therapeutische relatie met het gezin
Weinig bekwame professionals
Eerdere mislukte herenigingen
Onvoldoende grondige anamnese
Slechte planning van de hereniging
Pogingen om ouders te ondersteunen worden te lang volgehouden, ouders
krijgen te veel kansen
Aantal klachten uit de competentieanalyse
Beschermende factoren

Aanwezig

Opmerkingen

Gezin
Afwezigheid van geweld in het gezin
Kinderen werden bij de ene ouder weggehaald en bij de andere ouder
geplaatst of ze gingen terug naar hetzelfde gezin waar een partner
vertrokken was of een nieuwe partner komen wonen was

1

Is er echter sprake van minder ernstige vormen van fysieke mishandeling (gedefinieerd in termen van verwonding, duur en frequentie of
als fysieke mishandeling waarbij geen ziekenhuisopname of medische behandeling noodzakelijk is) dan verkleint dit het risico op
toekomstige schade toegebracht aan het kind. Indien de mishandeling ernstig is maar de ouders zich constructief opstellen m.b.t. de
plannen om het kind te beschermen en (hun aandeel in) de mishandeling niet ontkennen, is succes ook nog steeds mogelijk.

Kind
Sterktes van het kind
Correcte attributies
Eén goede correctieve relatie
Ouders
Psychische stoornis responsief voor behandeling, ouder is bereid om de
behandeling te ondergaan
Niet-mishandelende partner
Bereidheid om samen te werken met diensten
Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen acties
Mishandeling in de kindertijd – erkend als een probleem (aanpassing)
Ouderschap en ouder-kind-interactie
Veilige hechting; minder onveilige hechtingspatronen
Empathie voor het kind
Goede ouderschapsvaardigheden op bepaalde vlakken
Sociale setting
Sociale steun
Meer lokale faciliteiten voor kinderverzorging
Vrijwilligerswerk
Betrokkenheid van juridische en medische diensten
Hulpverlening
Middelen beschikbaar, gepast en toegankelijk
Goede professionele en/of therapeutische relatie met het gezin
Outreachen naar de familie
Therapeutische werkrelatie met het kind en de ouders
Grondige assessment, inclusief anamnese
Adequate voorbereiding van zowel kind als volwassene voor hereniging
Gespecialiseerde diensten worden aan ouder en kind aangeboden
Pleegouders en pleegzorgbegeleiders steunen het gezin, werken richting
hereniging en zijn na hereniging ook nog beschikbaar
Terugkeer naar huis is gradueel en over langere duur verspreid, er moet
voldoende tijd verstrijken waarin het probleem aangepakt wordt

Er is consistent en doelgericht sociaal werk en monitoring
Er worden voorwaarden voor hereniging afgesproken met de ouders
Aantal krachten uit de competentieanalyse
Capaciteit tot verandering van de ouders

Ja

Nee

Opmerkingen

Ja

Nee

Opmerkingen

Is er capaciteit tot verandering van de ouders?
Denkt het kind dat de ouders kunnen veranderen?
Standpunten van de betrokken partijen
Wensen de ouders hereniging?
Wat moet er volgens de ouders gebeuren en welke ondersteuning is nodig
om hereniging mogelijk te maken?
Wenst het kind hereniging?
Wat moet er volgens het kind gebeuren en welke ondersteuning is nodig
om hereniging mogelijk te maken?
Wensen de pleegouders hereniging?
Wat moet er volgens de pleegouders gebeuren en welke ondersteuning is
nodig om hereniging mogelijk te maken?
Wenst de school hereniging?
Wat moet er volgens de school gebeuren en welke ondersteuning is nodig
om hereniging mogelijk te maken?
Wensen andere betrokken partijen hereniging? Wie wel? Wie niet?
Wat moet er volgens andere betrokken partijen gebeuren en welke
ondersteuning is nodig om hereniging mogelijk te maken?
Kans op nieuwe mishandeling of mislukte hereniging
Wat is de kans op nieuwe mishandeling of een mislukte hereniging?

Opmerkingen

