Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunnen jij of je ouders/verzorgers
terecht bij de behandelaar of neem contact op met Jeugd ggz.
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Buiten deze uren is Jeugd ggz voor spoedeisende situaties
bereikbaar via de huisarts.
Jeugd ggz Zutphen
Dreef 6e
7202 AG Zutphen
(0575) 509943
zutphen@jeugdggz.com
Jeugd ggz Hardenberg
Hof van Pepijn 1
7772 CW Hardenberg
(0523) 236000
hardenberg@jeugdggz.com
Jeugd ggz Deventer
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer
(0570) 604100
deventer@jeugdggz.com

Jeugd ggz Almelo
Westerdok
Haven Noordzijde 45
7607 ES, Almelo
(0546) 684270
almelo@jeugdggz.com

Pleegouder-Pleegkind
Interventie (PPI)
Informatie voor pleegouders

Jeugd ggz Zwolle
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
(038) 4692500
zwolle@jeugdggz.com
Jeugd ggz directiesecretariaat
Postbus 390
7400 AJ Deventer
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gemaakt door: jan van der heide

Over Jeugd ggz
Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische
problemen en hun omgeving.
De ondersteuning is gericht op het oplossen van problemen en
het beperken van de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.
Waar mogelijk stimuleren wij de eigen kracht van de patiënt en
zijn of haar netwerk, om zo de behandeling te ondersteunen en
zo kort mogelijk te laten duren.

Een goede band met je pleegkind gaat soms niet vanzelf. Ook als het
in het begin heel goed gaat, kunnen er na enkele maanden problemen
ontstaan. Bij die problemen kan Jeugd ggz pleegouders helpen om hun
pleegkind beter te begrijpen, de band te verbeteren en de gevoelens
van veiligheid bij hun pleegkind te vergroten. De methode is gericht op
ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar maar we kunnen ook helpen bij
kinderen die wat ouder zijn.

pleegouderpleegkind
interventie

Wat is PPI?
Een plaatsing in een pleeggezin is spannend en vraagt veel
van het aanpassingsvermogen.
Jonge pleegkinderen reageren
vaak met zich terug te trekken
in het begin. Het lijkt dan alsof
de plaatsing vrijwel probleemloos
verloopt. Maar soms is dat schijn.
Het kind kan behoorlijk gestrest
zijn. In latere fase van de plaatsing ontstaan vaak alsnog problemen. Voorbeelden van zulke problemen zijn, dat het kind driftig
is of ontroostbaar of dat het de
pleegouders ontwijkt. Dat kan er
toe leiden dat plaatsing voortijdig
moet worden beëindigd. De PPI is
een mogelijkheid om dat te voorkomen.
De PPI helpt pleegouders het gedrag van het pleegkind te begrijpen. Vervolgens leren zij om daar
een goed op te reageren. De be-

doeling is dat daardoor de relatie tussen de pleegouder en het
pleegkind verbetert. Daardoor
voelt het kind zich veiliger en ervaart het minder stress.
En het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van PPI blijkt dat
het een positief effect heeft op
de sensitiviteit en handelingsvaardigheid van de pleegouder
en dat het (jonge) pleegkind hier
positief op reageert. Een betere
relatie draagt bij aan het succes
van de plaatsing.
Bezoek aan huis
De pleegzorgwerker komt bij de
pleegouder en het pleegkind
thuis. In 6 huisbezoeken worden 6 thema’s behandeld over
de relatie tussen pleegouders en
pleegkind. Pleegouders krijgen
ook huiswerk.

Praktische informatie
De PPI bestaat uit 6 afspraken
van 45 tot 60 minuten in de
thuisomgeving. Gedurende het
traject worden er ook twee keer
video-opnames gemaakt.
Kosten
De behandeling van jeugd tot 18
jaar wordt door uw gemeente betaald. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts, medisch
specialist of jeugdarts nodig, of
een aanmelding door uw gemeente (Sociale Wijkteam of
CJG).
Leestip
Handboek en Werkboek preventieve interventie voor pleeg- en
adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische Gehechtheid: Nieuwe ouder-kindrelaties, M. Zeeuw, C. Brok, H. van
Andel, Uitgeverij: Bohn Stafleu

van Loghum , sept. 2015
Behandeling met onderdelen
van PPI
Soms heeft een pleegkind zelf
problemen waarvoor geestelijke
gezondheidszorg nodig is. Bijvoorbeeld huilgedrag, voedingsproblemen of beginnende hechtingsproblemen. Dan kan Jeugd
ggz de behandeling combineren
met elementen uit de PPI.
PPI voor Pleegzorginstellingen
Om te voorkomen dat problemen
ontstaan, biedt Jeugd ggz cursussen en supervisie aan pleegzorginstellingen. Informatie over
kosten, mogelijkheden en maatwerk in overleg.

“Ze komt uit zichzelf bij ons ... alsof we elkaar nu écht begrijpen”

