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Zorgdragen	  voor	  een	  veilige	  kribbe:	  



ErnsIg	  psychische	  problemaIek:	  mulIproblem	  	  

•  Sprake	  van	  angst,	  stress,	  isolaIe,	  missen	  van	  overzicht	  

•  EmoIeregulaIe	  van	  de	  ouder	  in	  de	  richIng	  van	  het	  (toekomsIg)	  kind	  

•  InstanIes	  die	  afstemmen	  en	  samenwerken	  in	  behandeling/begeleiding	  

•  Blijf	  niet	  in	  je	  ‘comfortzone’	  als	  behandelaar:	  de	  hulpvraag	  voorop!	  	  

•  Behandeling	  van	  een	  ouder	  is	  niet	  de	  behandeling	  van	  een	  volwassene	  

•  MeeleefGezin	  ontlast	  en	  faciliteert	  behandeling/hulpverlening:	  verhoogt	  
de	  effecIviteit	  

•  Ouderschap	  geeU	  kracht	  en	  structuur:	  onderzoek	  ‘Ouderschap	  met	  Succes	  
en	  Tevredenheid’	  (OST)	  -‐	  Peter	  van	  der	  Ende,	  senior	  researcher	  Groningen	  



Het	  recht	  van	  het	  (toekomsIg)	  kind	  

.	  .	  .	  .	  dat	  al	  bij	  ‘de	  wens	  voor’	  zijn	  ontstaan	  behandelaars	  met	  zijn	  moeder/ouders	  
hebben	  besproken	  wat	  zijn	  behoeUen	  zullen	  zijn	  en	  in	  hoeverre	  daaraan	  voldaan	  kan	  
worden;	  
	  

.	  .	  .	  .	  dat	  het	  kind	  met	  Infant	  Mental	  Health	  (IMH)-‐behandeling	  al	  Ijdens	  de	  
zwangerschap	  een	  gemarkeerde	  plek	  krijgt	  in	  het	  leven	  van	  zijn	  ouders;	  
	  

.	  .	  .	  .	  dat	  IMH-‐behandeling	  kan	  helpen	  de	  stress	  laag	  te	  houden	  Ijdens	  de	  zwangerschap	  
en	  een	  sociaal	  netwerk	  in	  kaart	  wordt	  gebracht:	  ‘bekommerzorg’;	  
	  

.	  .	  .	  .	  dat	  de	  sensorische	  band	  opgebouwd	  Ijdens	  de	  zwangerschap	  na	  zijn	  geboorte	  mag	  
blijven	  voortbestaan;	  
	  

.	  .	  .	  .	  dat	  zijn	  ouders	  de	  kans	  krijgen	  om	  ouder	  te	  zijn,	  mét	  de	  steun	  die	  nodig	  is:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
een	  meeleefgezin?	  
	  

.	  .	  .	  .	  dat	  het	  gezond	  mag	  opgroeien	  vanuit	  de	  natuurlijke	  loyaliteit	  aan	  zijn	  ouders;	  
	  

.	  .	  .	  .	  dat	  het	  niet	  uit	  huis	  wordt	  geplaatst	  en	  een	  broertje/zusje	  die	  plek	  (later)	  moet	  
gaan	  opvullen	  .	  .	  .	  .	  het	  recht	  van	  het	  volgende	  toekomsIg	  kind	  
	  

	  



Enrico	  

Enrico	  is	  het	  kind	  van	  ouders	  die	  elkaar	  hebben	  leren	  kennen	  in	  de	  
a]ickkliniek.	  Aan	  het	  eind	  van	  hun	  verblijf	  blijkt	  moeder	  zwanger	  te	  zijn.	  Zij	  is	  
direct	  overgegaan	  op	  methadon.	  Enrico	  is	  niet	  gepland,	  wel	  gewenst.	  Ouders	  
hebben	  er	  alles	  aan	  gedaan	  om	  zijn	  komst	  voor	  te	  bereiden.	  	  
Nog	  voor	  de	  geboorte	  wordt	  een	  VOTS	  uitgesproken	  en	  een	  
pleeggezinplaatsing	  voorbereid.	  De	  rechter	  spreekt	  uit	  dat	  alleen	  als	  er	  thuis	  
hulpverlening	  aanwezig	  is	  Enrico	  naar	  huis	  mag.	  De	  hulpverlener	  geeU	  aan	  
niet	  te	  weten	  of	  er	  al	  een	  afspraak	  is	  gemaakt.	  Moeder	  krijgt	  niet	  meer	  de	  
gelegenheid	  om	  te	  zeggen	  dat	  ze	  al	  kennis	  heeU	  gemaakt	  met	  mij.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Er	  volgt	  uithuisplaatsing.	  	  
Medisch:	  Enrico	  heeU	  nauwelijks	  ontwenningsverschijnselen	  na	  zijn	  geboorte.	  
Het	  duurt	  nog	  ruim	  twee	  jaar	  voordat	  Enrico	  weer	  thuis	  mag	  wonen.	  

Goede	  afstemming	  had	  dit	  kunnen	  voorkómen!	  
Een	  meeleefgezin	  ook!	  



Gevolgen	  OTS	  met	  uithuisplaatsing	  
	  

•  HechIng	  verbroken,	  naast	  kwetsbaarheid	  ontstaat	  rouw	  om	  het	  verlies	  
•  Dikwijls	  geheime	  plaatsing:	  geen	  beeld	  van	  waar	  je	  kind	  is:	  versterkt	  angst	  	  
•  “Jouw	  kind	  gaat	  zich	  hechten	  aan	  die	  mensen”:	  180	  graden	  verkeerd	  om	  
•  Beleid	  bij	  een	  pleegzorginstanIe:	  pasgeborenen	  plaatsen	  bij	  kinderloze	  ouders	  
•  Al	  snel	  naar	  eens	  in	  de	  2	  weken	  bezoek	  bij	  BJZ	  +	  pleegouder	  
•  Niet	  kunnen	  meegroeien	  in	  de	  hechIngsrelaIe	  én	  de	  pedagogische	  relaIe	  
•  Geen	  ervaring	  met	  verzorgen	  van	  je	  kind	  
•  Niet	  de	  ontwikkeling	  kunnen	  volgen	  in	  alle	  opeenvolgende	  fasen	  

	   	   	   	   	   	   	  En	  wel:	  
•  Binnen	  één	  jaar	  aantonen	  dat	  je	  goede	  ouders	  kunt	  zijn	  
•  De	  gevolgen	  van	  terugplaatsing	  als	  pleegouders	  niet	  kunnen	  loslaten	  
•  Na	  één	  jaar	  hebben	  pleegouders	  medezeggenschap:	  wefelijk	  1	  juli	  2013	  
•  Van	  ouders	  wordt	  verwacht	  ‘dankbaar’	  te	  zijn	  over	  de	  zorg	  van	  pleegouders	  
•  De	  ‘eigen	  dynamiek’	  van	  de	  terugplaatsing	  
•  M.a.w.:	  Geef	  ouders	  een	  rol	  in	  de	  uithuisplaatsing	  

Meeleefgezin	  kan	  uithuisplaatsing	  voorkómen!	  



	   	  Wat	  is	  een	  meeleefgezin? 

•  Meeleefgezin	  vangt	  een	  jong	  kind	  (0	  t/m	  4	  jaar)	  op	  van	  ouders	  met	  
psychiatrische	  problemen,	  tenminste	  een	  dagdeel	  per	  week	  en	  een	  weekend	  
in	  de	  maand;	  

•  De	  ouders	  blijven	  de	  ouders,	  het	  kind	  woont	  thuis;	  

•  Meeleefgezin	  biedt	  emoIonele	  beschikbaarheid;	  

•  Een	  sImulerende,	  rusIge	  omgeving;	  

•  Maatschappelijke	  betrokkenheid,	  onbezoldigd,	  zonder	  indicaIe	  van	  BJZ;	  

•  Vrijwillige	  inzet,	  maar	  niet	  vrijblijvend:	  een	  overeenkomst	  met	  afspraken;	  

•  Professioneel	  aangestuurd.	  

	  
De	  veiligheid	  van	  het	  kind	  staat	  alIjd	  voorop!	  



Professionele	  ondersteuning	  

•  Werven	  en	  ondersteunen	  van	  stabiele	  meeleefgezinnen	  laag	  in	  de	  
zorgketen	  

•  Training/screening	  meeleefgezin	  en	  werven	  vraaggezinnen	  door	  
PrevenIe	  GGz/Indigo/Mindfit	  .	  .	  .	  :	  met	  kennis	  van	  effecten	  van	  
psychiatrische	  problemen	  

•  Trainers/screeners	  en	  ondersteuners	  krijgen	  samen	  tweedaagse	  
RINO-‐cursus	  IMH	  ter	  voorbereiding	  

•  Zij	  vormen	  samen	  een	  Lokale	  OrganisaIe	  MLG	  onder	  de	  paraplu	  
van	  CJG	  	  

•  Match	  in	  5	  stappen	  

•  Wenfase	  

•  Onderzoek	  FEAS,	  Tevredenheidsvragenlijst	  /	  Trimbos	  



Wat	  betekent	  een	  meeleefgezin	  voor	  deze	  ouders?	  

•  Ouders	  voelen	  zich	  gezien,	  mogen	  er	  zijn	  met	  hun	  kwetsbaarheid:	  
vrijwilligheid	  geeU	  kracht	  

	  

•  Ouders	  kunnen	  op	  vaste	  Ijden	  op	  adem	  komen,	  herstellen	  

•  Hun	  eigen	  therapie	  volgen	  zonder	  hun	  kind	  ‘in	  mind’	  te	  houden:	  	  	  
	  	  	  	  	  	  voorkomt	  no	  show/anreken	  therapie/verhoogt	  effecIviteit	  van	  therapie	  
	  

•  Afspraken	  kunnen	  nakomen	  met	  hulpverleners/instanIes	  

•  Huishouden/administraIe	  op	  peil	  houden	  

•  Meeleefgezin	  maakt	  deel	  uit	  van	  hun	  sociaal	  netwerk	  
	  

•  Gelegenheid	  tot	  herstelbevorderende	  acIviteiten,	  deelnemen	  aan	  
buurtacIviteiten	  

	  

•  Opbouwen	  van	  een	  eigen	  sociaal	  netwerk	  
	  

	  

Veerkracht	  van	  ouders	  is	  het	  belang	  van	  het	  (jonge)	  kind!	  



Meeleefgezin	  en	  TransiIe	  van	  de	  Jeugdzorg 

•  De	  samenleving	  helpt	  de	  samenleving:	  parIcipaIe	  maatschappij	  

•  Verbinden	  van	  stabiele	  -‐	  en	  kwetsbare	  mensen	  

•  Isolement	  doorbreken:	  deelname	  civil	  society	  
	  

•  DesIgmaIseren:	  normaliseren	  van	  psychische	  kwetsbaarheid	  

•  Van	  professionaliseren	  naar	  normaliseren:	  pleegzorg	  voorkómen	  
	  

•  Versterken	  van	  het	  pedagogisch	  klimaat	  

•  Het	  jonge	  kind	  centraal	  en	  veiligheid	  voorop	  

•  Gebruik	  maken	  van	  bestaande	  organisaIes	  

	  

	  
Maatschappelijke	  verbondenheid	  geeU	  kracht!	  



	  
	  
	  

	  	  
Help	  bij	  de	  landelijke	  verspreiding	  van	  het	  

Concept	  MeeleefGezin!	  
	  

www.meeleefgezin.nl	  



Dank	  voor	  de	  gelegenheid	  voor	  deze	  belangeloze	  bijdrage	  en	  
dank	  voor	  uw	  aandacht	  


