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VOORWOORD

Deze publicatie is tegelijk een voorbeeld van een ‘good practice’ en 
van een co-productie. Pleegzorgbegeleiders en –coördinatoren uit 
alle Vlaamse provincies zagen bij het ontstaan van de module behan-
delingspleegzorg van meet af aan mogelijkheden, in het kader van 
emotionele ontwikkeling, om het samenleven tussen pleegzorgers en 
pleeggasten te verbeteren.  Veel van deze pleegzorgbegeleiders had-
den immers al nut ervaren in de toepassing van deze ontwikkelings-
dynamische benadering in hun ‘gewone’ begeleidingen van pleegzorg.  
Om deze praktijktoepassing enerzijds te systematiseren en anderzijds 
te verwetenschappelijken deden ze een beroep op mij als supervisor.

Wat een genoegen! Ze waren niet snel tevreden: het moest meer ‘evi-
dence-based’ worden, er werd een Masterstudent Orthopedagogiek 
aangetrokken die try-outs kwalitatief ging onderzoeken. 
Zou het gaan over ware diagnostiek of eerder over beeldvorming en as-
sessment? Of moest de klemtoon liggen op coaching en behandeling? 
Moest het een waar protocol worden, strak en gestandaardiseerd? Een 
invullijst met werkbladen?
En boven alles: zaten pleeggasten en pleegzorgers daar wel op te 
wachten?

Ze waren dus niet snel tevreden, zeiden we al: ze volgden vorming, no-
digden een Nederlandse experte uit, kochten literatuur aan. Ze wilden, 
behalve coachingsmateriaal over de emotionele ontwikkeling, ook een 
koffer ontwikkelen met materiaal om pleegzorgers te coachen: over 
autisme, over gehechtheid, ‘window of tolerance’, stressregulatie, op-
lossingsgerichte coaching,…                                                                                                  

Ho ho …
Meer en meer kreeg ik het gevoel dat iets moois aan het groeien was, 
een echte co-productie tussen de diensten voor Pleegzorg en SENSEO. 
Het programma biedt eigenlijk niets spectaculair nieuws en is voorna-
melijk gebaseerd op de SEO-R² (Morisse & Došen, 2017) en de brochure 
‘De Juiste Vraag’ (De Neve, 2015). Toch werd alles dermate verfrissend 
herwerkt en concreet toegepast tot een programma met een welbe-
paalde structuur en met voorbeeldvragen, dat beslist werd om het ge-
zamenlijk uit te geven.
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Deze publicatie werd ontwikkeld door en voor de diensten voor Pleeg-
zorg maar kan ook gebruikt worden voor andere doelgroepen en secto-
ren en willen we daarom aanbevelen en delen vanuit SAMvzw, HoGent, 
SENSEO en de diensten voor Pleegzorg.
We horen graag jullie ervaringen.

Ik hou er aan een aantal mensen te bedanken: eerst en vooral de 5 
diensten voor Pleegzorg met de respectievelijke coördinatoren en de 
Interprovinciale Werkgroep pleegzorg voor volwassenen. Zij namen be-
leidsmatig deze keuze en maakten ook een proces van 2 jaar mogelijk. 
Verder de operationele werkgroep Protocol SEO-R² en behandelings-
pleegzorg met psychologen en pedagogen van de verschillende dien-
sten voor pleegzorg. Het was een genoegen jullie te adviseren. Uit deze 
Werkgroep kwamen ook de redactieleden van deze publicatie: Marieke, 
Nicolas, Nele, Tina, An, Rani en Veerle. Tot slot dank aan Leen en Lien, 
de 2 gezusters, om de publicatie kritisch na te lezen en te herwerken. 

Dank ook aan SENSEO (SAMvzw en HoGent) om deze publicatie mee 
te realiseren en te helpen verspreiden.

Namens SENSEO
Filip Morisse
november 2019
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INLEIDING

Pleegzorg wordt omschreven als “Zorg waarbij een pleegzorger vrij-
willig, onder begeleiding van een dienst voor pleegzorg en tegen een 
kostenvergoeding, één of meerdere pleegkinderen en/of pleeggasten 
opvangt.” Met de term ‘pleeggasten’ wordt verwezen naar volwassenen 
met een beperking en/of psychiatrische problematiek. De term ‘pleeg-
zorgers’ verwijst naar de vrijwilligers die het pleegkind of de pleeggast 
een (tijdelijke) thuis bieden (Pleegzorg Vlaanderen, 2016). Deze termen 
worden doorheen deze publicatie gebruikt.

Vanuit een groeiende overtuiging dat het inschatten van het emotio-
neel ontwikkelingsniveau kan leiden tot een kwaliteitsvolle ondersteu-
ning van mensen met een verstandelijke beperking, kreeg emotionele 
ontwikkeling (onder professionelen vaak benoemd als SEO) de voorbije 
decennia steeds meer invloed binnen de beeldvorming en hulpverle-
ning van volwassenen met een beperking (Morisse & Ronsse in Claes 
et al., 2012). Ook de diensten voor Pleegzorg erkenden het belang van 
emotionele ontwikkeling de afgelopen jaren steeds meer. Er werd een 
‘Interprovinciale werkgroep pleegzorg voor volwassenen’ opgericht, 
om een uniform en beter afgestemd aanbod van behandelingspleeg-
zorg1 te realiseren. 

Vanuit de interprovinciale werkgroep werd een pleegzorgspecifiek 
SEO-traject voor volwassenen ontwikkeld. Aan de hand van dit traject 
trachten de verschillende pleegzorgdiensten een betere afstemming 
tussen de pleeggast en de pleegzorger(s) te bereiken, met als doel het 
samenleven tussen beide partijen te verbeteren, alsook de kwaliteit 
van leven te verhogen (Interprovinciale werkgroep pleegzorg voor vol-
wassenen, 2016). De ‘Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised²’ 

1 Behandelingspleegzorg: een vorm van pleegzorg waarbij een dienst voor pleeg-
zorg al dan niet in combinatie met een andere typemodule buiten de pleegzorg 
of met een andere vorm van hulp- en dienstverlening, of in samenwerking met 
een psychiatrische ziekenhuisdienst voor wat de psychiatrische gezinsverpleging 
betreft, voorziet in een behandeling voor een pleegkind of pleeggast of voorziet 
in training en begeleiding van de pleegzorger of van de gezinnen waarvan de ou-
ders of wettelijke vertegenwoordigers van de pleegkinderen of pleeggasten deel 
uitmaken. Die behandeling of training en begeleiding komt boven op de begelei-
ding, vermeld in artikel 7, 10°, 11° en 12°, die verstrekt wordt door de dienst voor 
pleegzorg. Die behandeling of training en begeleiding is duidelijk beschreven en 
wetenschappelijk onderbouwd, en is specifieker en intensiever dan wat de begelei-
ding, vermeld in artikel 7, 10°, 11° en 12°, beoogt (Decreet houdende de organisatie 
van Pleegzorg).
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(SEO-R²) speelt hierin een centrale rol in. Vanuit deze inschaling tracht 
men concrete behandelacties op maat te voorzien en doelgericht te 
coachen in het versterken van emotionele beschikbaarheid (De Belie, 
2017) bij pleegzorgers ten aanzien van de pleeggast (Interprovinciale 
werkgroep pleegzorg voor volwassenen, 2018). 
Om dit traject ook wetenschappelijk te monitoren, werd een master-
proef geschreven met als titel: “Een behandeltraject gericht op het 
versterken van emotionele beschikbaarheid bij pleegzorgers: een kwa-
litatief onderzoek” (Beck, 2019). Op het einde van deze publicatie kan u 
hierover een terugkoppeling vinden. 

Via dit werkboek laten we u als lezer kennis maken met een manier om 
pleegzorgers te versterken in de afstemming op de emotionele noden 
van hun pleeggasten. We geloven dat dit een verrijking kan zijn voor 
andere hulpverlening, zowel voor minder- als meerderjarigen.
We lichten eerst kort toe wat pleegzorg voor volwassenen inhoudt en 
hoe we de emotionele ontwikkeling wetenschappelijk kaderen. Daarna 
staan we uitgebreid stil bij de inhoud en structuur van het coachings-
programma, dat bestaat uit 11 sessies. In sessie 1 wordt de hulpvraag 
verder verkend, in sessie 2 t.e.m. 4 wordt de beeldvorming samen met 
de betrokken partijen opgesteld, in sessie 5 vindt er een terugkoppeling 
plaats van het gevormde integratief beeld. In sessie 6 t.e.m. 9 vindt de 
effectieve coaching plaats, op maat van de pleeggast en pleegzorgers, 
waar wordt stilgestaan bij de vraag wat de emotionele noden zijn, met 
bijhorende richtvragen. Er worden 5 thema’s verder geconcretiseerd: 
activiteiten, afstand-nabijheid, relaties, communicatie, structuur-gren-
zen. In sessie 10 wordt er stilgestaan bij de evaluatie en borging, afslui-
tend met sessie 11 hoe de verdere opvolging kan gebeuren. Ten slotte 
wordt het kwalitatief onderzoek over dit coachingsprogramma toege-
licht, met de bijhorende conclusies. Op www.sen-seo.be (menu links > 
Bijdrage bij de brochure Samenleven met een pleeggast) vindt men een 
schriftelijke leidraad om het ganse traject samen op te volgen en ook bij 
het beëindigen ervan een gezamenlijk document/rapport te hebben.
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1 PLEEGZORG  
 VOOR VOLWASSENEN

Pleegzorg voor volwassenen richt zich tot volwassenen met een be-
perking en/of een psychiatrische problematiek, de zogenaamde pleeg-
gasten. Deze vorm van hulpverlening onderscheidt zich van andere 
zorgvormen doordat deze sterk beroep doet op de samenleving om de 
ondersteuning van deze doelgroep op zich te nemen (Vanderfaeillie et 
al., 2012). Een bijzonder kenmerk van personen met een verstandelijke 
beperking, zeker naarmate hun ontwikkelingsniveau daalt, is dat ze in 
hoge mate afhankelijk zijn van wat we als ‘belangrijke anderen’ kun-
nen benoemen (Morisse et al., 2014). Pleeggasten worden ondersteund 
door ‘niet-professionelen’, de pleegzorgers. Beiden krijgen echter een 
professionele omkadering en ondersteuning van een begeleider uit de 
pleegzorgdienst (Vanderfaeillie et al., 2012). Dit kadert pleegzorg als 
paraprofessionele hulpverleningsvorm (Schryvers et al., 2012). 
Binnen pleegzorg voor volwassenen spreken we van een partnerschap 
tussen drie actoren: de pleeggast in kwestie, de pleegzorger(s) en de 
pleegzorgbegeleider (Vanderfaeillie et al., 2012). In dit programma van 
behandelingspleegzorg komt een actor bij: de SEO-coach van het tra-
ject in functie van behandelingspleegzorg (zie verder) (Interprovinciale 
werkgroep pleegzorg voor volwassenen, 2017). Er bestaan ook andere 
vormen van behandelingspleegzorg zoals ‘Pleegzorgers versterken in 
opvoeding’ (PVO), traumasensitief opvoeden…

In het samenleven tussen pleegzorgers en pleeggast kunnen problemen 
opduiken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ‘vreemd/ onverklaarbaar’ 
probleemgedrag bij de pleeggast dat om verduidelijking vraagt, pleeg-
zorgers die teveel lijken te verwachten van de pleeggast, pleegzorgers 
en ruimer netwerk die een andere visie hebben over de pleeggast of 
pleegzorgers die de vraag stellen naar concrete handvatten om met de 
pleeggast om te gaan…
Het doel van dit programma behandelingspleegzorg is de verwachtin-
gen van de pleegzorger beter af te stemmen op de noden van de pleeg-
gast, zodat hun relatie/band versterkt wordt. In een eerste fase van 
het traject krijgen we zicht op de basale emotionele behoeften van de 
pleeggast. In een tweede fase reiken we via coaching doorleefd inzicht 
en handvatten aan in de omgang met de pleeggast. 

We citeren in deze publicatie af en toe letterlijke uitspraken van pleeg-
zorgers, pleegzorgbegeleiders en SEO-coachen, zoals die werden op-
genomen in het wetenschappelijk onderzoek.
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“ Het nuttigste van het traject, omdat je nog eens geconfronteerd wordt 
ook met je eigen dingen en dat je dan soms, ja je moet dat kunnen 
toegeven, niet dat je verkeerd bezig bent, want, wat is verkeerd? Je 
doet je best, maar dat je het misschien nog wel anders kan doen en 
dat je kan proberen en verbeteren. Of dan ook sommige dingen dat je 
dan wel eens schrikt, van ja, inderdaad, je hebt gelijk, we hebben dat 
misschien te rooskleurig gezien.” (PLEEGZORGER)

“ We zijn zeker ook zelf geëvolueerd. Ik zeg niet enkel door dat verslag 
van de beeldvorming nu te horen en te lezen, dat dat het resultaat is, 
maar vooral ook door de oefeningen die we gemaakt hebben. Ja, en 
bij onze J., het is een blijvend werk. Maar dat is bij iedereen zo. Elke 
relatie is een blijvend werk.” (PLEEGZORGER )
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2 EMOTIONELE 
 ONTWIKKELING2

Emotionele ontwikkeling van mensen met verstandelijke beperking is 
een relatief nieuw thema binnen de zorg voor deze populatie. Emo-
ties en emotionele ontwikkeling werden lange tijd niet als belangrijke 
factoren in de persoonlijkheidsvorming en in het psychisch leven van 
de doelgroep gezien. De jongste twee decennia, door de ontwikkeling 
van de neurowetenschappen en door ervaringen in de praktijk met zo-
wel kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking, is de 
aandacht van de hulpverleners voor de emotionele ontwikkeling sterk 
toegenomen. Zorgverstrekkers worden zich ervan bewust dat kennis 
van emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke be-
perking onmisbaar is voor het begrijpen van hun gedrag en van hun 
psychische problematiek, voor wat we ook ‘hun binnenkant’ noemen. 
Het niveau van emotionele ontwikkeling kan bepalend zijn voor per-
soonlijkheidseigenschappen en is niet alleen een belangrijke factor in 
de diagnostiek en planning van hulpverlening bij psychiatrische stoor-
nissen en probleemgedrag, maar ook in ondersteuning en begeleiding. 

Het gebruik van emotionele ontwikkeling in de beeldvorming van en 
praktijk met mensen met een verstandelijke beperking in Nederland en 
België, begon in de jaren ‘80 van de vorige eeuw (Došen, 1990, 2014; 
Vonk & Hosmar, 2009; De Bruijn e.a., 2017). Sindsdien is de interesse 
voor deze benadering verspreid in verschillende Europese landen. Er zijn 
diverse internationale wetenschappelijke onderzoeken en publicaties 
betreffende dit thema, die aantonen dat kennis van emotionele ontwik-
keling faciliterend is in de diagnostiek en onmisbaar in de behandeling 
(Došen, 2005; La Malfa e.a., 2004; Sappok e.a., 2013, 2016; Vandevelde 
e.a., 2017). Intussen gaat het onderzoek door naar de toepasbaarheid 
van dit model in de praktijk en naar de ontwikkeling van nieuwe meet-
instrumenten. Om klinische redenen werd een model van emotionele 
ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling uitgewerkt. Het model is 
ontstaan uit samenvoeging van verschillende ontwikkelingstheorieën 
(bijvoorbeeld fysiologische breinontwikkeling, cognitieve theorie van 
Piaget, psychodynamische theorie van Mahler, hechtingstheorie van 
Bowlby, en anderen). Al deze theorieën wijzen op een fasisch verloop 
van de ontwikkeling. De kritiek op het concept van het fasisch verloop 

2 Dit deel is gebaseerd op het artikel ‘Emotionele ontwikkeling en verstandelijke 
beperking: state of the art’ (Morisse, De Neve & Došen, 2019, in press), TOKK, Acco.
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van de ontwikkeling is bekend en betrekkelijk aannemelijk. Toch wordt 
gekozen voor deze benadering omdat bepaalde stadia van de ontwik-
keling zich onderscheiden van elkaar door verschillende fysiologische 
en psychosociale kenmerken en omdat de indeling in fases, ondanks 
de simplificatie, deze complexe materie overzichtelijk en begrijpbaar 
maakt.

Het model van emotionele ontwikkeling (Došen, 2014) wordt opge-
bouwd aan de hand van 5 fases van emotionele ontwikkeling en bijho-
rende persoonlijkheidsstructuren:

1 Adaptatiefase (0-6 maand) · psychofysiologische homeostase
2 Eerste socialisatiefase (6-18 maand) · hechting
3 Eerste individuatiefase (18-36 maand) · zelf-ander-differentiatie
4 Identificatiefase (3-7 jaar) · egovorming (morele ontwikkeling)
5 Realiteitsbewustwordingsfase (7-12 jaar) · ego-differentiatie (moreel 

ego, religieus ego)

Er worden aan deze vijf basale fases nog twee fases toegevoegd:

6 Tweede socialisatiefase (12-17 jaar) · kritisch ego, ideaal ego
7 Tweede individuatiefase (17-25 jaar) · principieel ego, politiek ego

Deze ontwikkelingsfasen zijn universeel voor de psychosociale ontwik-
keling van de mens en zijn motivaties en gedrag, ze zijn bouwstenen in 
de persoonlijkheid. De emotionele ontwikkeling kan verstoord zijn of in 
een bepaalde fase geblokkeerd raken. Zo kan een lichamelijk volwassen 
persoon, onafhankelijk van zijn leeftijd en cognitieve ontwikkeling, een 
lager niveau van emotionele ontwikkeling hebben en bijbehorende ge-
dragingen vertonen, die vergelijkbaar zijn met gedrag bij kinderen. Er 
wordt in deze gevallen ook gesproken van een discrepantie tussen de 
cognitieve en de emotionele ontwikkeling. Dit betekent dat het niveau 
van de emotionele ontwikkeling verantwoordelijk is voor reacties van 
de persoon op de prikkels, voor gedrag en voor zijn/haar psychische 
toestand. Bovendien weten we uit klinische ervaring dat, in de gevallen 
van een lagere emotionele dan cognitieve ontwikkeling, er risico is voor 
overschatten en overvragen door de omgeving.

“ Je wordt rustiger als pleegzorger, omdat je niet meer zoveel verwacht 
van de gast en zij is ook rustiger, want ze voelen dat ook dat je er niet 
meer blijft uit trekken wat er niet in zit. Dat is wel een zeer belangrijke 
geweest voor mij in het traject.” (PLEEGZORGER)
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Om zicht te krijgen op het niveau van emotionele ontwikkeling waarin 
een bepaald kind zich bevindt, ontwikkelde Prof. Dr. Anton Došen een 
schaal voor emotionele ontwikkeling. Het ‘Schema voor schatting van 
het niveau van Emotionele Ontwikkeling’ (SEO, Došen, 1990) evolueer-
de in bijna 30 jaar naar een volwaardige, betrouwbare en gevalideerde 
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van personen met een verstan-
delijke ontwikkeling – Revised² (SEO-R², Morisse & Došen, 2017). Het is 
een onmisbaar assessment-instrument geworden in de beeldvorming, 
diagnostiek en ondersteuning van personen met een (verstandelijke) 
beperking. Als daarbij ook nog sprake is van gedragsproblemen en/of 
psychiatrische stoornissen, helpt de SEO-R² om bepaald gedrag beter 
te begrijpen en de omgeving aan te passen aan de basale emotionele 
noden van de cliënt. 

Daarnaast is het wenselijk om in het kader van een brede beeldvor-
ming, naast de emotionele ontwikkeling ook oog te hebben voor de 
biologische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, ontwikkeling van 
ADL-vaardigheden, verbaliteit en de levensgebeurtenissen. 

Een inschaling die niet dient tot het (nog beter) afstemmen van de 
ondersteuning op de noden van een persoon, dient tot niets. Met ‘be-
handeling’ bedoelen we dat een omgeving zo wordt aangepast, dat die 
aan de ondersteuningsnoden van de cliënt tegemoet komt. De grootste 
kansen tot verandering liggen net in die omgeving en in de ondersteu-
ning die wordt geboden, bij deze kwetsbare doelgroep. Daarbij blijkt 
een houding van emotionele beschikbaarheid (De Belie, 2017 in Morisse 
e.a., 2017; Biringen, 2005) bij de omgeving de beste garanties te bieden 
op afstemming en op emotioneel evenwicht bij de cliënt. 

We onderscheiden bij emotionele beschikbaarheid vier begeleiders- 
dimensies: 

• Sensitieve responsiviteit: aanvoelen en gepast reageren
• Structureren: bieden van houvast en grenzen
• Ruimte laten voor de eigenheid van de persoon
• Mildheid en herstel van de relatie

Sensitieve responsiviteit vormt de brede toegangspoort en wordt alge-
meen erkend als cruciaal bij het vormen van een veilige gehechtheids-
relatie. De dimensies structuur en ruimte laten, ervaren we als belang-
rijke aanvullingen. In de praktijk streven we naar een integratie tussen 
deze verschillende dimensies door, bij het bieden van houvast, gevoelig 
te blijven voor de reactie van cliënten en ze ruimte te bieden wanneer 
je voelt dat je té dicht op hun vel zit.
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Het grote belang van dit kader zit verder in de aandacht voor de eigen 
gedachten en gevoelens van begeleiders, waarbij we streven naar een 
milde houding.

Reeds jarenlang probeert men in de dagelijkse praktijk om de verkre-
gen inzichten uit de inschaling van de emotionele ontwikkeling (en de 
bijhorende discussie) om te zetten naar handelingsgerichte adviezen 
betreffende de ondersteuning. 
Het gevaar echter te verzanden in ‘handleidingen’ en in louter ‘tips 
& tricks’ is groot. We begrijpen zowel de roep om een concrete ver-
taalslag van wie met emotionele ontwikkeling aan de slag gaat, als de 
verleiding van experten om daarop in te gaan en concrete antwoorden 
te formuleren. De bruikbaarheid van recepten, voorschriften, tips en 
tricks, willen we hier echter relativeren. Het is altijd nét iets anders voor 
déze cliënt, voor ónze situatie, in déze omstandigheden; niet alleen 
omdat elke cliënt uniek is, maar ook omdat we er als ondersteuners 
altijd zélf ‘tussen zitten’ (De Belie & Van Hove, 2013). Wie wij zijn, wat 
in onze eigen rugzak zit, waar onze kwetsbaarheden en sterktes liggen, 
bepaalt mede op welke manier we afstemmen op de noden en behoef-
ten van cliënten. En als de uitkomst altijd anders is, moeten we met 
enige schroom aankijken tegen handleidingen in de trant van “bij fase 
2 doe je…”.

Daarom werd werk gemaakt van een brochure met enkel vragen en 
geen antwoorden: ‘De juiste vraag. Van inschatten van emotionele ont-
wikkeling naar ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) be-
perking’ (De Neve, 2015). Achterliggende idee daarbij is dat wanneer er 
een beeld is van de emotionele ontwikkeling van een cliënt, men aan de 
hand van reflecties nader kan bekijken welke aspecten van de dagelijk-
se ondersteuning anders kunnen. De vragen nodigen uit tot dialoog, tot 
verder verkennen van noden en behoeften van de cliënt (bijvoorbeeld 
heeft de cliënt een veilige plek?) én van de eigen rol als ondersteuner 
bij het beantwoorden van die noden en behoeften (bijvoorbeeld is er 
gedrag van de cliënt dat echt kan irriteren? Wat helpt er om met die 
irritatie om te gaan?).

Het doel van deze reflectievragen ligt in de kansen die ze bieden om het 
eigen handelen (nog) beter af te stemmen op de noden van de cliënt 
en op die manier de kwaliteit van leven van deze cliënt te verhogen. De 
focus ligt dus steeds op de rol als begeleider/ondersteuner: “wat kan ik 
doen om …?” en niet “wat dient de cliënt te doen?”. 
De reflectievragen zijn een toegankelijke manier om te reflecteren over 
ondersteuning en het mentaliseren op gang te brengen of te onder-
steunen (De Belie & Van Hove, 2013). Mentaliseren staat voor emotio-
neel begrijpen, betekenis geven aan gedrag en bevordert de relationele 
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verbinding met cliënten met emotionele en gedragsproblemen (De Be-
lie, 2017 in Morisse e.a., 2017). ‘Het betekent dat je in het contact met 
cliënten zowel aandacht schenkt aan je eigen gedachten, gevoelens, 
verlangens en overtuigingen, als aan de ‘binnenwereld’ van deze cliënt’ 
(De Belie, 2017, p. 71 in Morisse e.a., 2017). 
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3 INHOUD EN STRUCTUUR  
 COACHINGSPROGRAMMA

Het opzet van dit programma is het samenleven van pleegzorgers 
en de pleeggast verbeteren door in te zetten op afstemming van de 
pleegzorgers op de emotionele behoeften van hun pleeggast.
  

STRUCTUUR
Via een tiental sessies leggen we de focus op het bewustmaken van 
pleegzorgers (en eventuele andere belangrijke contextfiguren) van de 
specifieke begeleidingsnoden van de pleeggast alsook op het begelei-
den van pleegzorgers in omzetten van deze begeleidingsnoden in de 
praktijk. Op het einde evalueren we de cyclus en herhalen we indien 
nodig enkele thema’s. Een laatste sessie wordt na een periode vastge-
legd om zo de nodige opvolging te voorzien. Door in te zetten op de 
pleegzorgers zal het samenleven tussen pleegzorgers en de pleeggast 
gemedieerd en/of geoptimaliseerd worden.

DE 10 SESSIES WORDEN ALS VOLGT INGEVULD: 

• Sessie 1: Verkennen hulpvraag
  Kennismaking en toelichting van het behandeltraject met de verschil-

lende betrokkenen, eerste vraagverheldering en samenstelling van de 
betrokken partners tijdens het traject. 

• Sessie 2-4: Opmaak beeldvorming
 Beeldvorming, onder meer via afname SEO-R² in aanwezigheid van 

pleegzorgers en de belangrijkste betrokkenen. Daarnaast proberen 
we ook zicht te krijgen op alle aspecten in de ontwikkeling door in te 
zoomen op de voorgeschiedenis, diagnostiek enz. 

• Sessie 5: Terugkoppeling van integratief beeld
 Op basis van de uitgebreide beeldvorming wordt samen met de SEO-

coach en het gastgezin nagedacht wat mogelijke onderliggende pis-
tes kunnen zijn voor het (probleem)gedrag.

• Sessie 6-9: Coaching op maat
 Coaching op basis van de beeldvorming en de hypotheses rond the-

ma’s afstand-nabijheid, structuur-grenzen, relaties en seksualiteit, 
activiteiten, communicatie, diagnostiek…

• Sessie 10: Evaluatie en borging

• Sessie 11: Opvolging 
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De duur van het programma is moeilijk te voorspellen. Er wordt naar 
gestreefd het programma binnen de 6 maanden af te werken. De op-
volgingssessie valt buiten deze periode. 

Voor dit programma is het noodzakelijk te beschikken over verschil-
lende afname instrumenten om de emotionele ontwikkeling in kaart te 
brengen zoals de SEO-R2 (Morisse & Došen, 2017), het SEO-R² kleuren-
profiel (De Groot, 2019) of SEO-V (Morisse e.a., 2017). 

 WANNEER?
Dit programma wordt ingezet op vraag van de pleegzorgers. De pleeg-
zorgbegeleiders zijn alert voor de vragen die bij de pleegzorgers leven. 
Vaak is er een vermoeden van de begeleider dat gerichte, intensieve 
en systematische afstemming tussen pleegzorger(s) en pleeggast nut-
tig kan zijn. Dit vermoeden wordt met het pleeggezin besproken en er 
wordt aangegeven dat behandelingspleegzorg mogelijk is.
Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dit programma preventief in te 
zetten (Beck, 2019). Gezinnen waar het programma reeds werd doorlo-
pen halen de meerwaarde aan van het inzetten van dit programma, nog 
voor zich een hulpvraag met betrekking tot het samenleven stelt. Het 
kan pleegzorgers voorbereiden op de zorgen voor een persoon met 
specifieke ondersteuningsnoden.

DOOR WIE?
Dit programma bestaat uit een tiental huisbezoeken. Binnen pleegzorg 
kiezen we ervoor om dit programma te laten afnemen door een SEO-
coach. De SEO-coach is veelal een psycholoog of (ortho-)pedagoog. 
De SEO-coach beschikt over de nodige expertise rond de afname van 
SEO-R2 en het coachend werken. Deze persoon leidt het programma. 
Dit traject gebeurt in nauwe samenwerking met de pleegzorgbegeleider.

Gedurende het programma is er steeds afstemming tussen de bege-
leider en de SEO-coach. De begeleider is voor het gezin reeds een ge-
kende figuur. De aanwezigheid van de begeleider faciliteert het proces. 
De begeleider beschikt reeds over heel wat informatie die waardevol is 
voor de beeldvorming, voor de keuze van methodieken enz. De bepaling 
van de emotionele ontwikkeling kan namelijk op verschillende manieren 
gebeuren (zie verder). De meest zinvolle wijze in die specifieke situa-
tie wordt telkens opnieuw bekeken met de pleegzorgbegeleider en de 
SEO-coach. De begeleider kan tijdens het programma de duiding van 
de coach van voorbeelden voorzien. Hij/zij kan de elementen uit het 
coachingstraject levendig houden bij de pleegzorgers, ook na het afron-
den van dit programma. Deze tandem is zeer waardevol in het proces.
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“ Zij (de begeleidster) vond het ook leerzaam en ook qua…, zij heeft ook 
dingen zitten noteren die moment dan toch, dat ze zei van ‘Ja, kijk, 
anders had ik dat nooit geweten’ want door voorbeelden te geven 
hebben wij ook dingen verteld die wij eigenlijk tot dan misschien ook 
wel heel vanzelfsprekend vonden die nooit aan bod gekomen waren. 
Dus dat is dan ook de meerwaarde voor mensen die werken (in pleeg-
zorg) in het geheel.” (PLEEGZORGER)

VOOR WIE?
Het programma richt zich tot pleegzorgers. Het is dan ook niet primair 
de bedoeling dat de pleeggast rechtstreeks betrokken wordt in de ge-
sprekken. De pleeggast en zijn noden nemen echter wel een centrale 
plaats in tijdens het programma. Daarom is het belangrijk om samen 
met de pleegzorgers en de pleegzorgbegeleider te bespreken of en 
hoe je de pleeggast kan betrekken bij de afname van de SEO-R2, de 
terugkoppeling en de coaching. Het is belangrijk dat de pleeggast op 
een goede en overwogen manier betrokken wordt, afgestemd op de 
doelstelling van het traject. Zo kan het interessant zijn om de pleeggast 
te betrekken in de opbouw van de beeldvorming en zo de beleving van 
de pleegzorgsituatie van de pleeggast af te toetsen en zijn of haar visie 
op zichzelf en de pleegzorgsituatie mee te nemen. Als op een visuele 
manier wordt gewerkt (bijvoorbeeld woordenwolk), kunnen veel the-
ma’s uit de beeldvorming op maat van de pleeggast worden besproken. 
Deze inzichten kunnen een belangrijke plaats krijgen bij de verdere coa-
ching van de pleegzorgers.

Het is ook aangewezen om belangrijke anderen te betrekken, bijvoor-
beeld andere hulpverlening, leerkrachten enz. Zeker bij de beeldvor-
ming is het interessant om informatie over het functioneren uit ver-
schillende contexten te verzamelen om zo tot een integratief beeld te 
komen. Ook bij de terugkoppeling van de beeldvorming kunnen andere 
betrokkenen meegenomen worden. Op die manier proberen we de 
mensen rondom de pleeggast op één lijn te brengen. 

OP MAAT
Om over de provincies heen op een gelijkaardige manier aan de slag te 
kunnen gaan, werkten we dit programma uit op een, alvast qua struc-
tuur, enigszins gestandaardiseerde manier. In het programma kiezen 
we ervoor om dit sessie(s) per sessie(s) uit te schrijven. Als begeleider 
en SEO-coach stem je de begeleiding en het tempo af op de pleegzor-
gers. Hierdoor kan in de praktijk doordacht en gemotiveerd afgeweken 
worden van de exacte stappen uit het programma en kunnen bepaalde 
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trajecten beknopter of uitgebreider worden. Het aantal sessies is vari-
abel. Het programma werd op een logische manier opgebouwd waar-
door het aangewezen is om de sessies in deze volgorde te doorlopen. 

Zo wordt samen met de betrokkenen bepaald welke thema’s uitge-
breider worden toegelicht of kan de volgorde variabel zijn. We spelen 
hiermee in op de noden van de pleegzorger. Deze thema’s werden uit-
gewerkt binnen de SEN-SEO-werkgroep. Per fase en per thema wer-
den richtvragen opgesteld om het netwerk te activeren en mee na te 
denken hoe ze de omgeving kunnen aanpassen aan de noden van de 
pleeggast. Deze richtvragen spelen doorheen het programma steeds 
een belangrijke rol om via maatwerk tot concrete handvatten te komen. 
We willen er naar streven dat pleegzorgers en hun context eigenaar 
worden van hun eigen handelen. De sleutel tot een meer competen-
te ondersteuning en afstemming is mentaliseren, via overleg, gerichte 
observaties, discussies en reflecties over het eigen handelen. En daar 
willen we in het programma ten volle op inzetten. 

Wie gebruik wil maken van dit programma, kan vertrekken van deze 
uitgeschreven sessies. Ze bieden een duidelijk houvast en geven ruimte 
aan een eigen coachingsstijl. 
We herhalen de mogelijkheid om dit ook in een rapport/verslag op te vol-
gen a.d.h.v. een schriftelijke leidraad, te downloaden via www.sen-seo.be  
(menu links > Bijdrage bij de brochure Samenleven met een pleeggast).

“ Mijn doel is vooral om de pleegzorgers mee te hebben en om te kijken 
van: ‘Hoe kunnen we hun vraag vertalen in het traject? Hoe kunnen 
we hun nood meenemen doorheen het proces?’. Daarnaast wil ik hen 
vooral tijdens het traject voortdurend betrekken in het nemen van be-
slissingen van: ‘Oké, rond welk thema gaan we dan nu verder werken? 
Wat vinden jullie interessant? Willen jullie daar nog twee sessies voor 
of liever nog één?’ Door hen daar dan wat een beetje speling in te 
geven, werkt dat eigenlijk wel. Ja.” (SEO-COACH)
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3.1 SESSIE 1:  
 Verkennen hulpvraag
In deze eerste sessie is het de bedoeling om eerst het inhoudelijk ka-
der van emotionele ontwikkeling te schetsen, vervolgens de hulpvraag 
te verkennen om te eindigen met praktische informatie en afspraken 
rond het vervolg van het programma. Op het einde worden een aan-
tal aandachtspunten geformuleerd bij deze sessie.    
 
Zoals eerder gezegd is de schriftelijke leidraad voor rapportage terug te 
vinden op www.sen-seo.be.

3.1.1 SCHETSEN VAN INHOUDELIJK KADER

Geef de belangrijkste basisinformatie over het theoretische kader van 
emotionele ontwikkeling met focus op het ‘aankunnen’ van de pleeg-
gast.

Enkele mogelijkheden die ondersteunend kunnen zijn om dit kader te 
schetsen zijn:

A DE VISUELE VOORSTELLING VAN ‘DE BOOM’

 Mensen in het algemeen kunnen vergeleken worden met een boom. 
Wat zich boven de grond (de stam, de kruin, de frisse of doffe bla-
deren) afspeelt is zichtbaar voor iedereen en kunnen we vergelijken 
met het gedrag van mensen. Het gedrag is wat we zien en is vaak 
gebaseerd op praktische vaardigheden (het kunnen) en onze intel-
ligentie (het weten). 

 Maar gedrag alleen zegt niet alles. Het kan ook belangrijk zijn om te 
kijken wat er zich onder de grond afspeelt (de wortels). De wortels 
van de boom zijn allesbepalend voor de verdere groei en ontwik-
keling van de boom. Zo kan het hechtingsverhaal een wortel zijn 
met een kwetsuur, kan er sprake geweest zijn van ingrijpende of 
traumatische gebeurtenissen die het zuurstofgehalte van de boom 
naar beneden halen. Daarnaast spelen ook de biologische en cogni-
tieve ontwikkeling, de mogelijke diagnoses zoals ASS, ADHD, OCD 
een rol in hoe iemand zich ontplooit. Al deze elementen spelen een 
doorslaggevende rol in de emotionele ontwikkeling van een per-
soon en geven ons veel informatie over het aankunnen. Ook al zijn 
ze niet zichtbaar, ze bepalen hoeveel zuurstof een boom krijgt en 
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hoeveel groeimogelijkheden er zijn. We kunnen er dus niet omheen 
als we iemand op een correcte manier willen inschatten. Indien we er 
geen oog voor hebben, kunnen we het gedrag van een persoon niet 
op een correcte manier begrijpen en er dus ook niet op inspelen.

 Bij veel pleeggasten merken we dat er veel elementen onder de 
grond een belangrijke rol spelen en dus ook bepalend zijn in de 
groei van de boom. Vaak zijn er verschillende elementen die de 
groei van de boom belemmeren waardoor pleeggasten, in vergelij-
king met leeftijdsgenoten, uitgroeien tot fragielere bomen, kleinere 
bomen of bomen met meer afgekraakte takken. 

 Het belang zicht te krijgen op de verschillende wortels die een rol 
spelen komt hier dus duidelijk naar voor en verklaart ook waarom 
we in de beeldvorming tijd nemen om een integratief beeld van de 
pleeggast op te maken. 

B  DE VISUELE VOORSTELLING VAN ‘DE KEGEL’
 geïnspireerd op de Match-box die werd ontwikkeld door  

Harmke Bodewitz (2016).

 Wat mensen met een beperking ‘aankunnen’ is vaak minder goed 
zichtbaar dan het kunnen of het weten. Het aankunnen wordt door 
verschillende elementen bepaald: voorgeschiedenis, context- en 
kindfactoren, hechtingsverhaal, ingrijpende gebeurtenissen, enzo-
voort.

 Om tot een goede afstemming tussen pleeggast en pleegzorger 
te kunnen komen en emotioneel beschikbaar te kunnen zijn, is het 
belangrijk voldoende zicht te krijgen op dit onzichtbare stuk.

 Het profiel van een persoon met een beperking kan vergeleken 
worden met onderstaand model.

 Het kunnen is het meest zichtbaar (het grootste stuk). Het zijn de 
vaardigheden die het hele leven werden opgebouwd. 

 Het weten is vaak iets minder ontwikkeld bij mensen met een 
verstandelijke beperking (iets kleiner). Dat zijn de mogelijkheden 
tot bijvoorbeeld lezen en schrijven, rekenen… Het weten is vooral 
zichtbaar in taal. Het wordt ook vaak goed in kaart gebracht door 
intelligentieonderzoek. 

 Het aankunnen is minder zichtbaar, maar het bepaalt wel hoe men-
sen zichzelf en de andere binnen de grotere omgeving ervaren. Het 
is het belangrijkste deel aangezien het weten en het kunnen hierop 
aansluiten.
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 In balans kunnen deze drie elementen ten volle benut worden en 
kan een persoon met een beperking zich ten volle ontwikkelen.

 Wanneer niet voldoende rekening wordt gehouden met het aankun-
nen, dan geraakt deze persoon uit balans. Ook wanneer verschillen-
de omgevingen andere verwachtingen vooropstellen kan dit voor 
onevenwicht zorgen. In dergelijke gevallen ontstaat er uitval op de 
zichtbare domeinen en kan je als omgeving veranderingen in het 
gedrag (of probleemgedrag) vaststellen. Disbalans maakt dat een 
deel van het weten en het kunnen kan uitvallen.
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 Een persoon die uit balans wordt gebracht door zijn omgeving 
krijgt twee keuzes.
• Ofwel kiest deze persoon ervoor om met man én macht te probe-

ren in evenwicht te blijven, dit door aan de buitenwereld te laten 
merken dat de balans hersteld moet worden (externaliserend ge-
drag: stelen, liegen, slaan, schoppen …)

• Ofwel kiest deze persoon ervoor om zich terug te trekken vanuit 
de veronderstelling dat er geen evenwicht meer te redden valt, 
hij/zij geen grip op het leven meer kan hebben en ondergaat hij/
zij de disbalans (internaliserend gedrag: depressie, angststoornis-
sen …)

 Het is dus belangrijk om dit probleemgedrag te zien als een manier 
van de pleeggast om te tonen dat er nood is aan afstemming, dat er 
nood is aan emotionele beschikbaarheid van de omgeving.

C DE BROCHURE ‘OVER KUNNEN, (NIET) 
AANKUNNEN, MOETEN EN (NIET) WILLEN’ 
(Marrecau & Stevelinck, 2015)

 De brochure over emotionele ontwikkeling werd ontwikkeld door 
SEN-SEO en richt zich naar ouders en het natuurlijke netwerk. 

 Deze brochure kan ook online geraadpleegd worden via 
 www.samvzw.be/publicaties. 
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3.1.2 UITKLAREN VAN DE HULPVRAAG 

Bevraag wat pleegzorgers concreet verwachten van het traject. On-
derstaande vragen kunnen hierbij helpen.

• Ga op zoek naar de letterlijke hulpvraag (bijvoorbeeld ‘Ik wil dat hij 
minder agressief wordt’):
- Wat verwachten / hopen de pleegzorgers van dit traject? 

• Maak de hulpvraag concreter en verken:
- Wat is al geprobeerd?
- Wat helpt?
- Wat helpt niet?
- Hoe verloopt dit in andere contexten? (werk, opleiding, groep,…) 

• Daarnaast is het zinvol om tijdens de eerste en de laatste sessie te 
werken met een schaalvraag om de beleving van de pleegzorgers in 
kaart te brengen, in functie van opvolging van het traject. 
- Hoe is het samenleven nu? Geef een score van 0 tot 10.
- Waarom kies je voor dit cijfer (met aandacht voor wat goed gaat)?
- Wat heb je nodig om een hoger cijfer te halen?
- Indien je deze vraag na elke sessie herhaalt: waarom is het deze 

keer hoger/lager dan de vorige keer?

3.1.3  PRAKTISCHE INFORMATIE GEVEN  
 OVER HET PROGRAMMA

Start met het geven van uitleg over de bedoeling van het programma 
en wat hierbij praktisch komt kijken. Zie de inleiding bij punt 3: Inhoud 
en structuur coachingsprogramma (info over wie, wanneer, intensiteit, 
duur, betrokkenen).

• Overloop het programma met een kort overzicht van de 10 sessies 
waardoor de verschillende onderdelen beeldvorming en coaching als 
aparte delen duidelijk worden. 

• Bespreek met de pleegzorgers hoe je de intensievere huisbezoeken 
zal organiseren: plan je deze op voorhand, of spreek je per huisbe-
zoek af?

• Bespreek wanneer je alleen of samen met de pleegzorgbegeleider 
langs komt zodat dit voor hen ook duidelijk is.

• Bespreek hoe pleegzorgers zich kunnen voorbereiden in het verzame-
len van informatie rond de uitgebreide beeldvorming (bijvoorbeeld 
verslaggeving of resultaten van onderzoeken klaarleggen tegen het 
volgende huisbezoek).
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Bekijk samen met de pleegzorgers op welke manier de pleeggast be-
trokken zal worden doorheen het programma.

• Op welke manier wordt de pleeggast op de hoogte gebracht van het 
traject?

• Welke informatie wordt gegeven op maat van de pleeggast? 
• Op welke manier kan de pleeggast zinvol betrokken worden in de 

opmaak van de beeldvorming (afhankelijk van de hulpvraag en doel-
stelling van het traject)?

• Hoe kan de beleving van de pleeggast over de pleegzorgsituatie in 
kaart gebracht worden? Wat werkt bij de pleeggast? Wie neemt dit 
best op? Op welke manier kan dit op maat van de pleeggast bevraagd 
worden?

• Op welke manier kan de pleeggast zinvol betrokken worden in de 
terugkoppeling van de beeldvorming?

Geef aan met welk instrument (klinische inschaling, SEO-R², kleuren-
profiel of SEO-V) je de inschaling van de emotionele ontwikkeling zou 
willen aanpakken. Maak deze inschatting op voorhand samen met de 
pleegzorgbegeleider op basis van de reeds beschikbare informatie 
omtrent de pleeggast en rekening houdend met de doelstellingen van 
het proces.

• Indien het belangrijk is dat pleegzorgers actief kunnen meedenken, 
veel kunnen vertellen en ventileren en hierdoor ook veel concrete 
voorbeelden kunnen aanbrengen is het aan te raden om de afname in 
te plannen aan de hand van de SEO-R² of het kleurenprofiel. Tijdens 
de afname wordt reeds het denkproces van de pleegzorgers rond 
het functioneren van de pleeggast geactiveerd en kunnen belang-
rijke bruggen naar de coaching worden gelegd. Deze instrumenten 
genieten de voorkeur omdat je dan heel veel concrete voorbeelden 
kan verzamelen die belangrijk kunnen zijn voor de beeldvorming. Zo 
bekomt de SEO-coach ook een meer gedragen en gedeeld beeld van 
de pleeggast.

• Indien de emotionele ontwikkeling al gekend is vanuit vroegere 
beeldvorming kan deze erbij worden genomen en getoetst worden 
aan hetgeen al dan niet herkend wordt. 

• Indien een uitgebreide afname van de SEO-R² voor de pleegzorgers 
te tijdrovend is, kan ervoor gekozen worden om de verkorte versie af 
te nemen met de pleegzorgers (SEO-V). Anderzijds vraagt de afname 
van dit instrument meer achtergrond voor de beoordelaar en is er 
minder de link naar de ondersteuning, wat toch wel de kern is in dit 
programma.

• Eventueel kunnen de pleegzorgbegeleider en de SEO-coach samen 
een goede klinische inschatting maken zonder instrument of kan de 
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SEO-V hierin ook een hulpmiddel zijn. Voor sommige pleegzorgers 
kan een afname van de SEO-R² te complex zijn waardoor het geen 
meerwaarde zou betekenen. In dit geval is het wel belangrijk ook de 
pleegzorgers te betrekken en de inschatting te toetsen aan de erva-
ringen van de pleegzorgers. 
- Bespreek en leg uit waarom je voor een bepaald instrument kiest.
- Leg uit waarom de pleeggast bij de concrete inschaling zelf niet 

wordt betrokken.
- Bespreek met de pleegzorgers welke partijen zinvol zijn om te be-

trekken bij de inschaling en hoe je dat zal doen. Afhankelijk van de 
hulpvraag kan het relevant zijn om betrokkenen uit andere contex-
ten ook te laten aansluiten op de afname.

- Bespreek binnen welke termijn de afname gepland moet worden, 
wie de planning van een datum op zich zal nemen en contact zal 
opnemen met de nodige partijen.

3.1.4 AANDACHTSPUNTEN BIJ DEZE SESSIE
Niet voor alle pleegzorgers is het evident om een intensief traject op te 
starten. Hou daarom dus steeds rekening met het mandaat dat pleeg-
zorgers je geven en met hun eigen motivatie om het traject te lopen. 

Enkele elementen kunnen in deze sessie helpend zijn:
• Leg niet per se de focus op het aantal sessies en het gegeven dat het 

om een intensief traject gaat. Dit zou kunnen afschrikken. Bouw de 
sessies samen op in de mate die voor de doelstelling van het traject 
zinvol zijn. 

• Praat de taal van de pleegzorgers. Dit is niet steeds het ontwikke-
lingspsychologisch jargon van separatie, hechting… maar eerder ter-
men als ‘een kort lontje’, ‘veel aandacht nodig’, ‘dramaqueen’,…

• Pleegzorgers willen vaak dat zij niet alleen diegenen zijn waarop 
gefocust wordt, maar dat ook de pleeggast verandert. Hou hiermee 
rekening door een aantal sessies te doen met de pleeggast, de exper-
tise van de pleegzorgers te bevragen, hun kennis rond het functione-
ren van de pleeggast in kaart te brengen.

• Leg de nadruk op het afstemmen van de aanpak in de verschillende 
contexten en niet enkel op de afstemming bij de pleegzorgers.

• Belangrijk om de herkenbaarheid van emotionele ontwikkeling in te 
brengen: ook wij hebben soms een moeilijke dag waardoor we ‘lager’ 
emotioneel functioneren. 
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“ Lukt het om de resultaten uit de beeldvorming te vertalen op maat van 
het pleeggezin? Het is een hele zoektocht. Ja, het is wel een beetje 
zoeken hoe je dat inderdaad kan vertalen. Hoe sterker de pleegzor-
gers, hoe gemakkelijker. Maar, ja. Soms werk ik dan wel met wat me-
taforen, die heel begrijpbaar en tastbaar zijn.” (SEO-COACH)
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3.2 SESSIE 2 T/M 4:  
 Opmaak beeldvorming

Maak een integratieve beeldvorming samen met de pleegzorgers.

Afstemming en emotionele beschikbaarheid zijn pas mogelijk wanneer 
de omgeving voldoende zicht krijgt op de basale emotionele noden. 
Deze noden kunnen in kaart gebracht worden met een integratieve 
beeldvorming over het volledige functioneren van de pleeggast. Daar-
om starten we in dit programma ook met deze beeldvorming.

• Laat in de integratieve beeldvorming volgende elementen aan bod 
komen:
- algemeen persoonsbeeld en situatieschets, 
- ontwikkelingsanamnese/levensverhaal, 
- biologische ontwikkeling, 
- cognitieve ontwikkeling,
- diagnostische gegevens, 
- sociaal netwerk, 
- scholing en dagbesteding, 
- omgeving en communicatie, 
- emotionele ontwikkeling

• Bekijk samen met de pleegzorgbegeleider welke informatie over de 
pleeggast reeds ter beschikking is om zo hierin waardevol voorberei-
dend werk te kunnen leveren.

• Bekijk daarna steeds alle verzamelde informatie samen met de pleeg-
zorgers om ze af te toetsen en tot een gedeeld beeld te komen.

• Indien je niet op alle elementen zicht hebt via de pleegzorgers, kan 
het interessant zijn samen te bekijken waar je de ontbrekende infor-
matie wel kan vinden.. 

Het kan verschillende huisbezoeken in beslag nemen om de beeld-
vorming op punt te stellen. Dit voorbereidend werk is een belangrijk 
onderdeel van het hulpverleningsproces en biedt de nodige informatie 
voor het verdere traject.

Zoals aangegeven in het raamwerk van de integratieve beeldvorming, 
wordt doorheen deze sessies ook de emotionele ontwikkeling in kaart 
gebracht via een klinische inschatting, de SEO-R², het kleurenprofiel of 
de SEO-V, indien hier nog geen zicht op is. In dat geval zou deze eerste 
fase van het programma meer dan drie sessies in beslag kunnen nemen. 
Het aantal sessies voor de opmaak van de beeldvorming is indicatief. 
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3.3 SESSIE 5:  
 Terugkoppeling van  
 integratief beeld

In deze sessie wordt een eerste terugkoppeling van het integratief 
beeld van de pleeggast gegeven. Er wordt globaal stil gestaan bij de 
uitkomst van de emotionele ontwikkeling en andere relevante thema’s. 
Daarna wordt de hulpvraag opnieuw bekeken en op basis van die vraag 
en de gevormde hypothese(s) wordt er stil gestaan bij de inhoudelijke 
planning van de coachingsgesprekken. Er wordt bekeken hoe de rui-
mere omgeving betrokken kan worden. Ook bij deze sessie zijn er een 
aantal aandachtspunten voor de SEO-coach.

3.3.1 TERUGKOPPELEN INTEGRATIEF BEELD  
 EN HYPOTHESES 

Formuleer één of meerdere hypotheses op basis van het integratief 
beeld om het huidige gedrag te verklaren.

• Bundel alle informatie die uit de beeldvorming naar voor kwam en 
kom zo tot een volledige puzzel van elementen die het ‘aankunnen’ 
van de pleeggast beïnvloeden.

• Verduidelijk de belangrijkste elementen uit deze puzzel en zorg hier-
bij voor de nodige visuele ondersteuning voor de pleegzorgers. 

• Geef hierbij aandacht aan de inschatting van de emotionele ontwik-
keling.
- Leg uit in welke fase(n) de pleeggast zich bevindt en wat dit con-

creet betekent. Gebruik eventueel tekeningen of visueel materiaal 
om de fasen te symboliseren. Ofwel kiezen de pleegzorgers voor 
een bepaald typerend beeld ofwel kiezen ze voor één van de af-
beeldingen die in deze publicatie worden gebruikt voor de 5 fasen 
van emotioneel functioneren (zie verder). 

- De basale emotionele behoeften die uit de afname blijken krijgen 
een centrale plaats in deze terugkoppeling.
· Vat samen in twee tot drie basale emotionele behoeften (bijvoor-

beeld duidelijkheid, voorspelbaarheid, veiligheid, nabijheid, …) 
· Bekijk wat de pleegzorgers al doen om aan de noden uit deze 

fasen tegemoet te komen.
· Wat herkennen de pleegzorgers?
· Welk effect merken zij van hun inspanningen? Verwijs naar de 
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goede voorbeelden waar ze tegemoetkomen aan de noden van 
de pleeggast.

- Eventueel kan gewerkt worden met een stuk tekst in de ik-vorm, die 
de beleving van de pleeggast weergeeft, bijvoorbeeld: “Ik voel mij 
eigenlijk nooit op mijn gemak. Ik heb wel graag dat men mij graag 
ziet en niet kwaad is op mij. Als ik denk dat men kwaad is op mij, 
dan weet ik het niet meer. Om te voorkomen dat men kwaad zou 
worden doe ik soms gewoon mee zonder weten wat men nu eigen-
lijk wil van mij. De spanning kan bij mij binnenin zo hoog oplopen 
dat ik mezelf verlies. Ik weet dat je aan tekenen kan zien dat het 
niet goed met mij gaat maar ik ben dan moeilijk te bereiken om mij 
gerust te stellen. Ik ontplof dan… Ik wil met iedereen goed staan, 
ik kan alleen niet verder, ik ben zo hulpeloos alleen, daarom is het 
belangrijk om het na een uitbarsting weer goed te maken.”

“ In tussentijd is ze wel dertig jaar geworden. Je denkt soms dat je met 
grote mensen te maken hebt, maar het is eigenlijk helemaal anders.” 
(PLEEGZORGER)

“ Nu begrijpen we vanwaar het komt, die bepaalde gedragingen. Als zij 
begint te lachen en altijd maar blijft lachen en maar niet kan stoppen 
dan weten we nu beter. Want nu weten we dat ze emotioneel op die 
leeftijd zit en dat kinderen op die leeftijd dat ook doen. Het is allemaal 
wel duidelijker geworden hierdoor.” (PLEEGZORGER )

• Geef hierbij ook aandacht aan andere elementen die verklarend kun-
nen zijn in het ‘aankunnen’ en het gestelde gedrag (bijvoorbeeld trau-
ma, hechting, ASS of andere problematieken). 

“ Als ik aan autisme dacht, dan dacht ik aan die film van ‘Rainman’ en 
dan dacht ik, ja die gasten gedragen zich anders dan gewone mensen, 
maar ze hebben langs de andere kant wel gaven die wij niet hebben. 
Daardoor wou ik dat eens proberen te ontdekken bij M. en wou ik eens 
zoeken wat zijn gaven zijn en dat was wel interessant .” (PLEEGZORGER)

“ Wij spelen met het woord hechting, wij gebruiken dat woord ook zeer 
vaak, maar eigenlijk heeft de gemiddelde pleegzorger waarschijnlijk 
niet echt een idee wat dit concreet betekent in functie van ontwikke-
ling.” (SEO-COACH)
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• Concludeer met één of meerdere hypotheses die een antwoord ge-
ven op de vragen hoe het functioneren van de pleeggast tot stand 
kwam en eventueel ook in stand gehouden wordt.

Alle verklarende elementen krijgen tijdens dit huisbezoek een korte be-
lichting en worden daarna in het vervolg van de coaching ruimer onder 
de loep genomen. In deze sessie gaat het vooral om een totaalbeeld, en 
scheppen van het ‘groter geheel’, om later in de individuele coachings-
gesprekken ieder puzzelstuk afzonderlijk te kunnen bekijken. 

3.3.2 HERFORMULEREN HULPVRAAG  
 EN PLANNEN COACHINGSGESPREKKEN

Sta samen opnieuw stil bij de oorspronkelijke hulpvraag, nu met zicht 
op de integratieve beeldvorming.

• Blijft de oorspronkelijke hulpvraag dezelfde of moet deze geherfor-
muleerd worden?

• Zijn er doorheen het traject nieuwe hulpvragen opgedoken waaraan 
nog verder gewerkt moet worden?

Bepaal samen met de pleegzorgers welke thema’s de komende coa-
chingssessies zullen besproken worden. 

• Welke losse thema’s rond het functioneren van de pleeggast vragen 
verduidelijking (bijvoorbeeld hechting, trauma, ASS…)? Plan deze in 
de sessies. In de bijlage op pagina 88 van deze brochure wordt ver-
wezen naar bruikbaar materiaal rond vaak terugkerende verklarende 
thema’s, meer bepaald ASS, hechting en trauma. We beschouwen dit 
als een soort materiaalkoffer, steeds op maat te gebruiken.

• Welke thema’s rond de emotionele ontwikkeling van de pleeggast 
moeten besproken worden in functie van de concrete pleegzorgsitu-
atie?
- Afstand en nabijheid
- Activiteiten
- Relaties (en seksualiteit)
- Structuur en grenzen
- Communicatie
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3.3.3 BETREKKEN RUIMERE OMGEVING
Sta stil met de pleegzorgers bij de vraag hoe zinvol het is de ruimere 
omgeving te betrekken. Om het ruimere netwerk op één lijn te krijgen 
of te komen tot een werkbare taakverdeling kan het nuttig zijn een 
overleg te organiseren. 

• Voor welke personen is het belangrijk zicht te krijgen op dit integra-
tief beeld? 

• Wie mag nog op de hoogte gebracht worden van dit integratief beeld 
en hypothesen? 

• Is dit in het kader van de hulpvraag relevant?
• Welke informatie wordt doorgegeven en welke niet?
• Welke afspraken worden hierin gemaakt?

3.3.4 AANDACHTSPUNTEN BIJ DEZE SESSIE
• Heb aandacht voor visuele ondersteuning om alles voor de pleeg-

zorgers zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk te maken. Iets visueel 
en tastbaar dat in het gezin achterblijft kan helpen de hypotheses 
blijvend vast te houden.

• Werk in je terugkoppeling ontschuldigend naar pleegzorgers en valo-
riseer de reeds gedane inspanningen. Je kan verwijzen naar vroege-
re moeilijke levenservaringen voor de plaatsing of benadrukken dat 
hechting bij mensen met een beperking een moeilijker proces is dat 
vaak delicater verloopt. 



34

3.4 SESSIE 6 T/M 9:  
 Coaching op maat

Zoom in deze sessies in op de thema’s die de pleegzorgers gekozen 
hebben in het vorige huisbezoek. 

De volgende coachingsessies rond de thema’s van emotionele ontwik-
keling (afstand en nabijheid, activiteiten, relaties en seksualiteit, struc-
tuur en grenzen en communicatie) werden ter inspiratie opgemaakt en 
zijn telkens op dezelfde manier opgebouwd.
 
• Per thema kies je als SEO-coach welke fase(n) het meest aansluiten 

bij de basale noden van de pleeggast. Bij deze noden staat telkens 
vooraan de belangrijkste theoretische achtergrond die je aan pleeg-
zorgers kan meegeven.

• Ook de volgorde van de bespreking van de gekozen thema’s kan tel-
kens aangepast worden aan de specifieke situatie. Het verdient aan-
beveling om niet te starten met het ‘zwaarste’ thema maar iets dat 
meer bespreekbaar is. 

• Kies een aantal reflectievragen om met de pleegzorgers actief na te 
denken rond de eigen leefsituatie. Heb vooral aandacht voor wat de 
pleegzorgers reeds goed doen.

We kiezen bewust om te werken met reflectievragen. Als een pleegzor-
ger tot de ontdekking komt dat hij in sommige situaties al een actieve 
bijdrage levert aan een kwaliteitsvolle ondersteuning van de pleeggast, 
versterkt dit het zelfvertrouwen. Zo wordt de kans groter dat de pleeg-
zorger opnieuw voor die aanpak kiest. Theorie en tips helpen dit meer 
kaderen en kunnen ook voor de pleegzorgers nieuwe info bevatten. 
Via de vragen stimuleren we pleegzorgers om de theorie te linken aan 
de eigen ervaringen. Dit maakt de stap kleiner om nieuwe zaken uit te 
proberen. Deze ervaringen worden dan bij volgende sessies besproken 
en geëvalueerd. Voor verdere info over coaching verwijzen we naar het 
oplossingsgerichte gedachtegoed.

• Indien relevant, bekijk samen met de pleegzorgers opnieuw de vroe-
ger gestelde hulpvraag uit sessie 1 en link deze aan de theorie. 

• Verken daarna samen een mogelijke aanpak bij de gestelde hulp-
vraag. 
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De reflectievragen (De Neve, 2015) die door SENSEO werden ontwik-
keld, werden hiervoor als basis gebruikt, omgevormd en aangevuld in 
functie van herkenbaarheid naar pleegzorgers.

Het aantal sessies voor de coaching op maat is opnieuw indicatief en 
varieert afhankelijk van de afgesproken thema’s.

Wie het programma toepast, zal merken dat bepaalde vragen kunnen 
terugkeren in verschillende thema’s of fasen. Het is inderdaad zo dat 
emotionele ontwikkeling een dynamisch gegeven is en er niet altijd heel 
specifieke vragen zijn voor welbepaalde basale emotionele behoeften. 
De vragen zijn dan niet zozeer als juist of fout te beantwoorden maar 
moeten aanzetten tot het reflecteren en mentaliseren van de eigen af-
stemming van de pleegzorger of begeleider. In dat verband is herhaling 
van een vraag over een verschillend thema of andere fase ook helemaal 
niet erg.

“ Mijn doel is vooral om ze mee te hebben in het hele verhaal en hoe 
we hun vraag kunnen vertalen in het hele traject. Het is belangrijk ze 
nauw te betrekken bij de beslissing rond welke thema’s het wel of niet 
te hebben afhankelijk van hun nood.” (SEO-COACH)
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3.4.1 COACHING OP MAAT

SESSIE ACTIVITEITEN

TERUGBLIK
Om te versterken wat al goed loopt en gebruik te maken van de krach-
ten in het eigen gezin, starten we elke sessie met volgende vragen:
• Wat is in de voorbije periode goed/ beter verlopen?
• Is er bepaald gedrag van de pleeggast dat je voorheen lastig of onge-

past vond en dat je nu beter begrijpt?
• Hoe gebeurde dit? 
• Wat heb je als pleegzorger hier zelf aan bijgedragen?
• Welke emotionele behoefte van de pleeggast speelde daarbij een 

rol? 
• Wat bleek je nodig te hebben om hiermee rekening te houden?

COACHING 
In het domein activiteiten proberen we het dagelijkse ritme van de 
pleeggast af te stemmen op zijn emotionele noden. Per fase zijn er an-
dere richtvragen om het denken hierrond te sturen. 

• Bereid dit voor door relevante info uit de voorgaande sessies te ver-
zamelen, bij voorkeur reeds bestaande succeservaringen. 

• Verzamel alle voorbeelden die pleegzorgers reeds gaven rond ‘acti-
viteiten’ om zo met concreet aangebracht materiaal van de pleegzor-
gers aan de slag te kunnen gaan.

• Kies gepaste richtvragen, aansluitend op de hulpvraag van de pleeg-
zorgers en ga hierover met pleegzorgers in gesprek. Leg hierin steeds 
de link naar de emotionele behoeften. 
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FASE 1 
ACTIVITEITEN 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is homeostase (innerlijk evenwicht) 
versus disregulatie (ontregeling). Personen die functioneren op niveau 
van adaptatie worden voortdurend heen en weer geslingerd tussen 
evenwicht (veiligheid, rust, comfort) en ontregeling of overspoeling 
(stress t.g.v. interne of externe prikkels).

Huilen, roepen, druk of ander storend gedrag moeten we begrijpen als 
een reactie op ongemak, niet enkel om aandacht te vragen. Dit gedrag 
vereist dan ook steeds een antwoord en aanpassing vanuit de omgeving 
(bijvoorbeeld geluid/licht/… aanpassen, wiegen, masseren…). De pleeg-
gast kan zich niet zelf reguleren en is hiervoor volledig afhankelijk van de 
belangrijke andere. Personen die functioneren op niveau van de adap-
tatiefase hebben een grote behoefte aan nabijheid en beschikbaarheid 
van deze emotioneel belangrijke andere. Het is belangrijk om steeds 
voor verbinding te zorgen (bijvoorbeeld door je stem, aanwezigheid...). 

Prikkeldosering en –reductie zijn in deze fase belangrijk. De optimale 
situatie is die waarin op een gedoseerde en weloverwogen manier prik-
kels worden aangeboden. Dit vraagt nauwgezette observatie van de 
lichaamssignalen van de pleeggast (cf. sensitieve responsiviteit).

Aangezien het spanningsniveau zo snel ontregeld geraakt, is er veel 
aandacht nodig voor spanningsregulatie. We moeten steeds op zoek 
naar een evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Hierbij moeten 
we letten op de signalen van spanning bij de pleeggast en hier flexi-
bel op inspelen. Dit kan verschillen van moment tot moment. Het is 
belangrijk hierbij ook bewust te zijn van het gegeven dat ook rust een 
volwaardig deel van de dag kan zijn. 

Activiteiten afgestemd op deze fase zijn best individueel of in kleine 
groep. Het is belangrijk dat de activiteiten voor weinig druk zorgen of 
dat geen verwachtingen er aan zijn verbonden. Het ‘samen zijn’ is be-
langrijker dan het ‘samen doen’. Om de beleving van de pleeggast bij 
een activiteit te monitoren is het goed op de lichaamssignalen van de 
pleeggast te letten.
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ADL activiteiten/ verzorging en basale, sensorische, belevingsgerichte 
activiteiten (bijvoorbeeld snoezelen, activiteiten met water en zand, 
wiegen, wandelen, massages/relaxatie…) zijn vaak goede activiteiten.

ENKELE RICHTVRAGEN
• Bekijk de tijdspanne van 8–10 u (of een andere tijdspanne die je on-

der de aandacht wil brengen, bijvoorbeeld een ogenschijnlijk rustig 
moment versus een druk moment) voor de pleeggast. Welke prikkels 
(auditief, visueel, tactiel, geur en smaak) komen op deze pleeggast af 
gedurende die tijdspanne? Welke zijn aangenaam, welke niet? Waar-
aan merk je dit?

• Welke aspecten van de verzorging (wassen, kleden, eten) zijn aan-
genaam voor de pleeggast? Welke kunnen beter worden georgani-
seerd, met meer aandacht voor de (on)aangename prikkels die ze 
teweegbrengen?

• Welke wachtmomenten zijn er voor deze pleeggast in de loop van 
een dag? Wat doet hij/zij om die tijd te overbruggen? Hoe merk je dat 
de pleeggast zich verveelt? 

• Is rust (bijvoorbeeld vaste kamermomenten) écht rust voor deze 
pleeggast? Waaruit blijkt dat?

• Welke activiteiten (binnen het huidige aanbod) sluiten volgens jou 
het best aan bij zijn emotionele ontwikkeling? Waarom denk je dat, 
waaruit blijkt dat? Welke activiteiten zouden aanvullend een grote 
meerwaarde hebben?

• Hebben uitstappen een meerwaarde, of zorgen ze enkel voor onrust, 
onduidelijkheid en een veelheid aan prikkels? Welke activiteiten/uit-
stappen lijken dan wél te werken?

• Kunnen we het ons voorstellen dat gewoon niets doen, schijnbaar 
lummelen ook nodig is voor de pleeggast? Hoe kun je dit zien bij de 
pleeggast? Welke vorm van nabijheid van anderen is daarbij helpend?

• Welk probleemgedrag rond dit thema is er momenteel voor jullie het 
lastigst? Welke tips kunnen helpend zijn?
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FASE 2 
ACTIVITEITEN 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is vertrouwen versus wantrouwen. 

Probeer steeds ‘veiligheid’ te creëren door de gepaste nabijheid te bie-
den. Eenvoudige, terugkerende activiteiten kunnen geruststellend wer-
ken. Belangrijk is ze samen te doen zonder een grote actieve inbreng 
van de pleeggast te verwachten. De nadruk dient vooral te liggen op 
de relatie en het samen zijn/doen. Verbinding is belangrijker dan de 
inhoud van de activiteit. Met wie de activiteit gebeurt staat centraal. 
Samen zijn is belangrijker dan samen doen.

Voorbeelden van activiteiten: buiten wandelen, luisteren naar ver-
trouwde muziek, huishoudelijke taken, boodschappen doen, gaan 
zwemmen… Voorbeelden van spelletjes: kiekeboe, tikkertje spelen, 
contactspelletjes, af en toe een knipoog, samen materiaal verkennen…. 
Zo voelt de pleeggast dat er verbinding is.

Nabijheid van de begeleiders is extra belangrijk bij groepsactiviteiten.

ENKELE RICHTVRAGEN
• Wat zijn op weekbasis de momenten waarop er iets samen met de 

pleeggast wordt ondernomen? Op welke momenten en bij welke ac-
tiviteiten kan de pleeggast echt ervaren dat iemand er speciaal voor 
hem is?

• Wat doet de pleeggast graag samen met jou?
• Zijn er dagelijkse bezigheden die je samen kunt opnemen met de 

pleeggasten waar informeel kan bijgepraat worden? (bijvoorbeeld 
samen kamer opruimen, ritje naar de dagbesteding, boodschappen 
doen…).

• Hoe overbrug je de tijd of de afstand wanneer je niet onmiddellijk 
nabij kunt zijn?

• Lukt het ons om samen activiteiten te doen, alleen maar voor de rela-
tie en niet omwille van het resultaat ?

• Is het te overwegen dat jij als pleegzorger ervoor zorgt dat de activi-
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teit lukt (zelfs al moet je daarvoor 80% zelf doen) zodat hoe dan ook 
een gevoel van ‘lukken’ ontstaat bij de pleeggast?

• In welke diverse werelden komt de pleeggast en is dit voor hem/haar 
duidelijk? Hoe weet je dit? Hoe kan je zorgen voor verbinding tussen 
de gescheiden werelden?

• Welk probleemgedrag rond dit thema is momenteel voor jullie het 
lastigst? Welke tips kunnen helpend zijn?

FASE 3 
ACTIVITEITEN 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is autonomie versus afhankelijkheid. 

Zelf mogen doen wordt belangrijker dan perfect doen. Het is belangrijk 
om de pleeggast te stimuleren vanuit zijn eigen interesses, talenten en 
mogelijkheden. Als pleegzorger blijf je op de achtergrond aanwezig 
voor emotionele veiligheid. Sturing kan van op afstand of op een wijze 
die de pleeggast toch het gevoel geeft dat hij het zelf doet. Geef gerust 
uitgebreide bevestiging op de prestatie. De pleeggast moet het gevoel 
hebben te kunnen ‘uitblinken’. 

Deelverantwoordelijkheden geven kan hierin helpend zijn: stukje al-
leen doen, stukje samen, stukje alleen, …. Kleine stappen. Neem het als 
pleegzorger even over als het niet lukt, maar probeer het dan terug te 
geven. Of probeer het later eens opnieuw. Dit is deel van het oefenen. 
Een valkuil is het om al een te grote vrijheid of verantwoordelijkheid te 
geven die de pleeggast niet aankan. Ga bij problemen samen op zoek 
naar een oplossing en help zo de pleeggast weer op weg.

De inhoud van activiteiten mag nog vaak eenvoudig zijn. Bij groeps-
activiteiten en activiteiten met de pleegzorgers zijn goed afgesproken 
(deel)taken belangrijk. Ook duidelijke, eenvoudige spelregels zijn in 
deze fase belangrijk. Een toeziend oog van de pleegzorger blijft be-
langrijk, maar voortdurende aanwezigheid is niet nodig.
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Probleemgedrag kan gezien worden als een niet aangepaste manier 
om aandacht te vragen voor een emotionele nood (nabijheid, net wat 
meer vrijheid en vraag om duidelijkheid, ...). De pleeggast heeft soms 
weinig andere vaardigheden of mogelijkheden om dit te bekomen. En-
kele voorbeelden: lichamelijke klachten uiten als vraag naar nabijheid, 
iets ‘stelen’, ‘verzamelen’ als versterking van de identiteit, het ‘ik’ en 
uiteraard grenzen aftasten passen in deze ontwikkelingsfase. Probeer 
steeds in verbinding te blijven met de pleeggast, ook bij probleemge-
drag of als er zich een conflict voordoet. Ga niet ‘kop tegen kop’. Sta 
stevig, maar ga niet over tot escalatie. Zo kunnen enkele tips uit het 
gedachtengoed van ‘geweldloos verzet’ (Omer & Wiebenga, 2015) in 
deze fase extra inspiratie geven. 

ENKELE RICHTVRAGEN
• Wat mag de pleeggast zelf beslissen qua dagverloop of activiteiten?
• Kan deze pleeggast keuzes maken en onder welke voorwaarden (bij-

voorbeeld beperkte keuzemogelijkheden / visuele ondersteuning)? 
Heb je ooit ondervonden dat kiezen te moeilijk was ? Waaruit bleek 
dat?

• Wat doet de pleeggast graag zelfstandig? Waar kan hij ‘blinken’ ?
• Welke (deel-)verantwoordelijkheden kan je hem/haar geven om (kleine) 

succeservaringen op te doen?
• Heb je al eens de pleeggast of de omgeving voorbereid op zo’n wijze 

dat je vrij zeker kon zijn dat hij/zij een succeservaring zou opdoen? 
Wat was het effect ervan bij de pleeggast?

• Als de pleeggast erg weinig ondernemend is en dan toch eindelijk zelf 
iets onderneemt, wijs je hem nadien op die zaken die zijn misgelopen?

• Hoe kan de pleeggast zonder gezichtsverlies door jou weer ‘opge-
raapt’ worden na een mislukking?

• Welk probleemgedrag rond dit thema is momenteel voor jullie het 
lastigst? Welke tips kunnen helpend zijn? Wat hielp in het verleden? 

• Blik terug op de voorbije dag: hoe vaak kreeg deze pleeggast positie-
ve feedback, een compliment, een aanmoediging? Een basisidee kan 
zijn: 4 complimenten herstellen het evenwicht na 1 negatieve opmer-
king.
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FASE 4 
ACTIVITEITEN 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is initiatief versus geremdheid.

Goede activiteiten bevestigen de eigenwaarde, geven de pleeggast 
identiteit, leiden tot succes en bevestiging door belangrijke anderen. 
Ook de inhoud en het resultaat van de activiteit worden belangrijk (bij-
voorbeeld goed kunnen zwemmen, voetballen, afwassen, knutselen….). 
Mensen die in deze ontwikkelingsfase functioneren zijn tegelijk trots op, 
maar ook beginnend onzeker over hun lichaam.

Er is sprake van een verhoogde interesse voor anderen, voor leeftijds-
genoten en de buitenwereld. Activiteiten moeten dus niet zozeer op 
competitie gericht zijn, maar eerder op bevestiging van de belangrij-
ke andere en van rolmodellen van buitenaf (bijvoorbeeld begeleider, 
sportclub, stagementor...)

De pleeggast kan al alleen zijn, maar regelmatig contact met de be-
langrijke andere is een essentiëel houvast. Bij stressvolle situaties is een 
terugvalmogelijkheid belangrijk en noodzakelijk. 

Samenspel wordt belangrijker en kan ondersteund worden. (bijvoor-
beeld leren omgaan met een verlies).

Het is belangrijk te beseffen dat er nog steeds beperkte impulscontrole 
en beperkte gewetensvorming is. Empathie en schuldgevoel zijn nog 
niet zo goed ontwikkeld. Hierdoor kunnen we wel wat conflicten met 
autoriteit verwachten alsook een onscherpe grens tussen fantasie en 
werkelijkheid (‘liegen’) en impulsief gedrag. Een pleeggast die zich in 
deze fase bevindt, wil zaken kunnen en is dus uit op positieve feedback. 
Maar vanuit een gevoel van almacht zal de pleeggast soms ook meer 
willen dan hij op dat moment (aan)kan. Dit kan soms aanleiding geven 
tot conflict. Vorming, psycho-educatie kunnen hier helpen. Er is veel 
herhaling nodig. 
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ENKELE RICHTVRAGEN
• Welke thema’s, activiteiten … spreken hem aan? Hoe biedt dit aankno-

pingspunten om zijn leefwereld te verruimen?
• Welke ruimte is er voor de pleeggast om zaken zelf in te vullen in het 

weekprogramma?
• Welke (deel)verantwoordelijkheden kan deze pleeggast opnemen? 

Wordt hij hier regelmatig op aangesproken? Wanneer/hoe?
• Welke nieuwe uitdagingen waren er voor de pleeggast het voorbije 

jaar? Wanneer en hoe kon hij zijn grenzen verleggen? Waren dit altijd 
positieve ervaringen? Waarom (niet)?

• Bots je op faalangst, psychosomatische klachten wanneer de pleeg-
gast met nieuwe uitdagingen wordt geconfronteerd? Hoe kan je hem/
haar hierbij ondersteunen?

• Heb je soms de indruk dat de pleeggast op de toppen van zijn te-
nen loopt? Waaruit leid je dit af? Welke aspecten van zijn leven zijn 
moeilijk/te hoog gegrepen/stresserend? Welke ondersteuning kan hij 
hierbij gebruiken?

• Welk probleemgedrag rond dit thema is er momenteel voor jullie het 
lastigst? Welke tips kunnen helpend zijn?

FASE 5 
ACTIVITEITEN 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is zelfvertrouwen versus minderwaar-
digheid.

Activiteiten zijn waardevol wanneer ze pleeggasten een vorm van ver-
antwoordelijkheid geven (m.n. een duidelijke rol en plaats binnen de 
groep of de ruimere omgeving). De pleeggast kan hierop aangesproken 
worden. (bijvoorbeeld verantwoordelijke voor de bloemen, planten, 
huisdieren in het gezin of bij het voortonen van werk aan een nieuwe 
collega in de beschutte werkplaats). Het eindproduct van de activiteit 
is belangrijk (bijvoorbeeld een verzameling aanleggen als deel van de 
identiteit.)
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In deze fase is begeleiding op afstand voldoende. Begeleiding kan in 
dat geval ondersteunend en voorwaardenscheppend zijn.

Gezien de gerichtheid op de buitenwereld worden contacten met ande-
ren en vriendschappen belangrijk. Via activiteiten / dagbesteding zijn 
er mogelijkheden om anderen te leren kennen, vriendschappen te slui-
ten. Groepsactiviteiten zijn hierbij belangrijk waardoor samenspel kan 
groeien. Er is bij de pleeggast wel kans op angst om niet geaccepteerd 
te worden door de groep. 

Bij volwassen pleeggasten in deze fase kunnen sport (met competitie) 
en werk een belangrijke invulling van activiteiten bieden in plaats van 
‘spel en daginvulling’. 

ENKELE RICHTVRAGEN
• Welke talenten heeft deze pleeggast? Waarin blinkt hij uit? Wat on-

derscheidt hem van andere mensen?
 • Welke verantwoordelijkheden heeft de pleeggast? In hoeverre ont-

leent hij hieraan status (trots, eigenwaarde)?
 • Op wie kan hij een beroep doen wanneer iets mislukt? Hoe gebeurt 

dit dan?
 • In hoeverre kan en mag hij worden aangesproken op een correcte 

uitvoering van de taken die aan hem zijn toevertrouwd? Hoe doe je 
dat (in groep of individueel)?

• Is er ruimte voor ‘projecten’? Voor gezamenlijke activiteiten, waar 
meerdere mensen samen aan iets werken, met een concreet eindre-
sultaat?

• Welk probleemgedrag rond dit thema is momenteel voor jullie het 
lastigst? Welke tips kunnen helpend zijn? Is er sprake van angst om 
niet geaccepteerd te worden door de groep?

BESLUIT
• Wat neem je als pleegzorger mee uit dit gesprek? 
• Wat lijkt nuttig om te observeren met de bedoeling aan te passen? 
• Hoe voelt het als de grootste inspanning – aanpassing van jou moet 

komen als pleegzorger en niet van de pleeggast ?
• Wat heb je als pleegzorger nodig om deze ondersteuning aan je 

pleeggast te kunnen geven? Wie of wat kan hierbij helpen? Hoe kan 
je dit volhouden en wat heb je hiervoor nodig? 
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3.4.2 COACHING OP MAAT

SESSIE AFSTAND-NABIJHEID

TERUGBLIK
Om te versterken wat al goed loopt en gebruik te maken van de krach-
ten in het eigen gezin, starten we elke sessie met volgende vragen:
• Wat is de voorbije periode goed/ beter verlopen?
• Is er bepaald gedrag van de pleeggast dat je voorheen lastig of onge-

past vond, maar dat je nu beter begrijpt ?
• Hoe gebeurde dit? 
• Wat heb je als pleegzorger hier zelf bijgedragen?
• Welke emotionele behoefte van de pleeggast speelde daarbij een 

rol? 
• Wat bleek je nodig te hebben om hiermee rekening te houden? 

COACHING 
In het domein afstand-nabijheid proberen we de afstand, of juist de 
nabijheid van pleegzorgers af te stemmen op de emotionele noden 
van de pleeggast. Met deze balans tussen afstand-nabijheid moet de 
pleeggast het gevoel krijgen ‘het komt goed’. Per fase zijn er andere 
richtvragen om het denken hierrond te sturen. 

• Bereid dit voor door relevante info uit de voorgaande sessies te ver-
zamelen, bij voorkeur reeds bestaande succeservaringen. 

• Verzamel alle voorbeelden die pleegzorgers reeds gaven rond af-
stand-nabijheid om zo met concreet aangebracht materiaal van de 
pleegzorgers aan de slag te kunnen gaan.

• Kies gepaste richtvragen uit, aansluitend op de hulpvraag van de 
pleegzorgers en ga hierover met pleegzorgers in gesprek. Leg hierin 
steeds de link naar de emotionele behoeften. 
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FASE 1 
AFSTAND-NABIJHEID 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is homeostase versus disregulatie.

In deze fase is het belangrijk om interne spanning te reguleren en veilig-
heid te bieden via (lichamelijke) nabijheid en sensitieve responsiviteit. 
Pleegzorgers creëren daarnaast ook basisveiligheid door structuur, 
vertrouwdheid, voorspelbaarheid, regelmaat en ritme te bieden. Het 
motto is: ‘Ik ga zorgen dat het voor jou lukt’.

Samen een WIJ-gevoel creëren is heel belangrijk. De nadruk dient te 
liggen op het samen zijn en het samen doen van zaken. Hiermee bedoe-
len we een (zichtbare) aanwezigheid en/of beschikbaarheid van pleeg-
zorgers. De pleeggasten zelf moeten niet altijd actief mee-doen aan ac-
tiviteiten. Er (samen) zijn is vaak al heel wat. Hierbij speelt non-verbale 
communicatie een grote rol. Je eigen houding en opstelling (letterlijk 
en figuurlijk) dien je kritisch te beoordelen, om het effect hiervan op 
de pleeggast goed te kunnen inschatten. Ook de lichaamstaal en de 
non-verbale signalen van de pleeggast leren ‘lezen’ is van groot belang. 

De spanning van de pleeggast reguleren naar een minimaal evenwicht 
is heel belangrijk. Het innerlijk spanningsniveau (ook wel arousal ge-
noemd) van pleeggasten in deze fase raakt snel ontregeld. Er is vaak 
sprake van hypo- of hyperarousal: ook zonder duidelijke aanleiding kan 
hun spanningsniveau plots uit evenwicht raken. Wanneer het innerlij-
ke spanningsniveau te hoog is, zullen pleeggasten proberen zelf deze 
spanning te reduceren. Sommige personen doen dit door zich vast te 
klampen aan begeleiding, anderen wiegen zichzelf, nog anderen zullen 
eerder agressief gedrag vertonen. Ook eetproblemen of lichamelijke 
ontregeling zijn vaak voorkomende reactiepatronen. In deze fase is 
het belangrijk om goed te observeren wat signalen van spanning zijn. 
Een gepast antwoord op dergelijke signalen van ongemak moet in de 
eerste plaats uit de omgeving komen. Een cliënt in deze fase voelt de 
overspoeling immers niet aankomen en kan deze niet zelf gereguleerd 
krijgen.
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ENKELE RICHTVRAGEN
• Hoe zoekt de pleeggast nabijheid op? Hoe ga je hier als pleegzorger 

op in, welke vorm slaat aan? Wat lukt, en wat lukt niet?
• Vind je het gemakkelijk om op een lichamelijke manier met de pleeg-

gast om te gaan? Waarvan hangt dit af?
• Op welke manier kan je zelf contact maken en houden (ook van op 

een afstand) met je pleeggast, welke ‘middelen’ kan je hiervoor ge-
bruiken?

FASE 2 
AFSTAND-NABIJHEID 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is vertrouwen versus wantrouwen.

Centraal in deze fase staat het bevestigen van de relatie (actie-reac-
tie), waarbij de pleeggast kan bijtanken bij pleegzorgers. Op die manier 
geven ze de boodschap ‘wij gaan er samen voor zorgen dat iets lukt’. 
Voorspelbaarheid en duidelijkheid zijn hierbij zeer belangrijk. 
Pleeggasten hebben nood aan basale emotionele veiligheid (warmte, 
bevestiging en houvast). Het is belangrijk oog te hebben voor wat leeft 
bij de pleeggast en daar soepel en wisselend op in te spelen. Beschik-
baarheid betekent immers ook: kunnen inschatten wanneer je nodig 
bent en wanneer je je beter wat op de achtergrond houdt. Pleeggasten 
moeten regelmatig emotioneel kunnen komen bijtanken. 
Pleeggasten hebben ook nood aan ‘containment’ (het opvangen van de 
moeilijke gevoelens, ze verdragen en niet zelf kwaad worden), waarbij 
de pleegouders de gevoelens van pleeggast kunnen overnemen, die 
verwoorden zodat deze gevoelens samen kunnen geïntegreerd wor-
den. Ook bij overgangsmomenten moeten pleegouders het soms over-
nemen omdat dit teveel stress geeft voor de pleeggast. Het is belang-
rijk niet boos te reageren op ‘moeilijk begrijpbaar gedrag’ en dit niet  
persoonlijk op te vatten, maar dit te kaderen vanuit zijn/haar gevoel 
van onveiligheid en op zoek te gaan naar de elementen om zich weer 
veilig te voelen.
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ENKELE RICHTVRAGEN
• Hoelang kan deze pleeggast alleen zijn? (Hoe) geeft hij/zij aan wan-

neer hij/zij nood heeft aan (meer) nabijheid?
• Hoe overbrug je de tijd of de afstand wanneer je niet onmiddellijk 

nabij kunt zijn? 
• Maakt de pleeggast gebruik van gsm/telefoon/briefjes? Zijn deze 

voldoende helpend om ‘nabij te zijn op afstand’? Wanneer wel, wan-
neer niet?

• Hoe ga je ermee om als de pleeggast storend gedrag stelt? Wat heb 
je nodig om dit te kunnen containen? 

FASE 3 
AFSTAND-NABIJHEID

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is autonomie versus afhankelijkheid.

Centraal in deze fase staan meer vrijheid, autonomie en speelruimte, 
maar dit binnen een afgebakend en begrensd speelterrein. Pleegzorgers 
scheppen de nodige voorwaarden zodat de pleeggast al meer zelf kan. 

Pleeggasten hebben nood aan het tegemoet komen aan hun drang 
naar autonomie en zelfstandigheid. Hierbij zijn mogen lukken en mis-
lukken, opdoen van succeservaringen erg belangrijk voor ontwikkeling 
en versterking van het ‘ik’. De omgeving moet echter blijvend bescher-
ming bieden door duidelijke grenzen te stellen. Er kan nog geen grote 
verantwoordelijkheid bij de pleeggast gelegd worden; pleegzorgers 
moeten aangeven wat kan en niet kan. Nabijheid van op afstand is no-
dig, zodat de pleeggast een veilige terugvalbasis heeft en emotioneel 
kan bijtanken.

ENKELE RICHTVRAGEN
• De pleeggast onderneemt voor het eerst zelfstandig een activiteit 

(bijvoorbeeld naar de kapper). Eigenlijk kan hij / durft hij dit amper. 
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Hoe zorg jij ervoor dat hij dit toch aandurft / dat dit toch lukt ?
• Kan en mag deze pleeggast al eens ‘mislukken’? En zo ja: leert hij 

daaruit? Of wordt hij té goed beschermd zodat er geen mogelijkheid 
is om te mislukken?

• Hoe weet je pleeggast zeker dat hij op je kan blijven rekenen, ook 
nadat hij erg moeilijk gedrag heeft gesteld?

• Hoe zie je wanneer de pleeggast je weer meer nodig heeft?

FASE 4 
AFSTAND-NABIJHEID

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is initiatief versus geremdheid.

In deze fase is het belangrijk dat de pleeggast succeservaringen kan 
opdoen. De pleeggasten moeten ruimte krijgen om te tonen wat ze 
kunnen en een trotse reactie terug te krijgen. Daarnaast heeft de pleeg-
gast ook duiding en onderhandeling nodig. In het geven van deze dui-
delijkheid is het belangrijk te starten vanuit een gelijkwaardige relatie 
met wederzijds respect (een beginnende dialoog). 

Pleeggasten hebben nood aan stimulering van hun omgeving en posi-
tieve feedback, op afstand. De pleeggast kan geholpen worden om zelf 
tot een verklaring of een oplossing te komen en hieruit te leren voor 
later. 

Ze hebben er nood aan het ‘waarom’ van de grenzen te kennen. Ze 
moeten de nodige uitleg krijgen rond de grenzen en de regels (reflec-
terende gesprekken). Het blijft wel nodig om de grenzen veelvuldig te 
herhalen en te benoemen. Pleegzorger dient als buddy, grote broer, 
rolmodel, vertrouwenspersoon. 

Belangrijk om weten in deze fase is dat pleeggasten veel belang hech-
ten aan ‘het oordeel van belangrijke anderen’. Hierdoor gaan ze hun 
mening formuleren aansluitend bij hetgeen ze denken wat deze per-
soon wil. Ze stellen dus heel vaak sociaal wenselijk gedrag.
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ENKELE RICHTVRAGEN
• Krijg je een totaal ander beeld van de pleeggast in een voor hem 

vertrouwde situatie dan in een vreemde omgeving? Hoe uit zich dat?
• Welke rol kan deze pleeggast opnemen buiten de eigen woning?
• Zag je al het positieve effect van ‘een duwtje in de rug’ bij deze pleeg-

gast? Wanneer en hoe krijgt hij/zij voldoende zelfvertrouwen om iets 
te ondernemen?

• Heb je een vertrouwensrelatie met de pleeggast? Waaruit blijkt dat? 
Wat zijn tips voor nieuwe ondersteuners bij het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie?

• Wat zijn signalen van onzekerheid bij de pleeggast? Hoe reageer je 
hierop? En wat werkt geruststellend in dat soort situaties?

• Merkte je al een positief effect, als je tijdelijk meer samen doet, met 
de bedoeling daarna de pleeggast weer meer los te laten?

FASE 5 
AFSTAND-NABIJHEID

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is zelfvertrouwen versus minderwaar-
digheid.

Personen die in deze ontwikkelingsfase functioneren zijn meer gericht 
op de buitenwereld. Ze wegen de mening van anderen af ten opzichte 
van die van jou als begeleider. In deze fase heeft de pleeggast een bege-
leider of pleegzorger nodig als vertrouwenspersoon die voorwaarden 
schept, inzicht geeft, goede vragen stelt en fungeert als terugvalbasis 
bij onverwachte vragen of problemen. 

De pleeggast wordt benaderd als een gelijkwaardig persoon; er is veel 
ruimte voor dialoog en eigen inbreng. Zorg in deze dialoog voor ver-
duidelijking, uitleg en onderhandeling en neem de nodige tijd om stil 
te staan bij het ‘hoe’ en ‘waarom’. Pleeggasten in deze fase stellen veel 
zaken in vraag waardoor grenzen niet altijd evident zijn. Een ‘daarom’ is 
niet meer goed genoeg, dus is het belangrijk om samen op zoek te gaan 
naar de ‘gegronde reden’ van een afspraak of regel. 
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ENKELE RICHTVRAGEN:
• Op wie (familie, ruimer netwerk, professionelen) zal de pleeggast een 

beroep doen wanneer hij/zij een vraag of een probleem heeft? Is de 
kans groot dat hij/zij ook werkelijk hulp zal inroepen? Wat kan voor 
hem/haar de drempel verlagen?

• Worden alle mogelijkheden benut om het netwerk van de pleeggast 
te behouden, te verruimen of te versterken? Welke aanknopingspun-
ten zijn er met de ruimere omgeving?

• Aan welke groepen neemt de pleeggast deel? Wat zijn de verschil-
lende posities die hij inneemt in elke groep (school, vrije tijd, werk, 
wonen, vrienden, familie …)?

• Wordt de pleeggast in zijn verschillende posities erkend door zijn om-
geving? Op welke wijze beleeft hij/zij ze zelf?

BESLUIT
• Wat neem je als pleegzorger mee uit dit gesprek? 
• Wat lijkt nuttig om te observeren met de bedoeling aan te passen? 
• Hoe voelt het als de grootste inspanning – aanpassing van jou moet 

komen als pleegzorger en niet van de pleeggast ?
• Wat heb je als pleegzorger nodig om deze ondersteuning aan je 

pleeggast te kunnen geven? Wie of wat kan hierbij helpen? Hoe kan 
je dit volhouden en wat heb je hiervoor nodig? 
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3.4.3 COACHING OP MAAT

SESSIE RELATIES (en seksualiteit)

TERUGBLIK
Om te versterken wat al goed loopt en gebruik te maken van de krach-
ten in het eigen gezin, starten we elke sessie met volgende vragen:
• Wat is de voorbije periode goed/ beter verlopen?
• Is er bepaald gedrag van de pleeggast dat je voorheen lastig of onge-

past vond en dat je nu beter begrijpt?
• Hoe gebeurde dit? 
• Wat heb je als pleegzorger hier zelf toe bijgedragen?
• Welke emotionele behoefte van de pleeggast speelde daarbij een 

rol? 
• Wat bleek je nodig te hebben om hiermee rekening te houden? 

COACHING 
In het domein relaties proberen we de relaties en de contacten met 
anderen af te stemmen op de emotionele noden van de pleeggast. 

Emotionele ontwikkeling en seksuele ontwikkeling zijn met elkaar 
verbonden en brengen we daarom hier ook even aan bod. Ook voor 
mensen met een beperking is seksualiteit een gewoon onderdeel van 
hun leven. In de zorg voor mensen met een beperking aarzelt men vaak 
om zaken concreet bij naam te noemen en concreet door te vragen. 
Ook leeft vaak nog de gedachte om maar beter geen ‘slapende honden 
wakker te maken’. Het risico is dan dat seksualiteit pas aan de orde komt 
als er sprake is van seksuele problemen, of als de pleeggast seksueel 
grensoverschrijdend gedrag vertoont. Daarom is het a.h.w. net wél zeer 
belangrijk om slapende honden wakker te maken en hier preventief 
mee aan de slag te gaan. We zoomen er daarom ook verder op in. 

• Bereid dit voor door relevante info uit de voorgaande sessies te ver-
zamelen, bij voorkeur reeds bestaande succeservaringen. 

• Verzamel alle voorbeelden die pleegzorgers reeds gaven rond ‘rela-
ties’ om zo met concreet aangebracht materiaal van de pleegzorgers 
te kunnen werken.
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• Kies gepaste richtvragen uit, aansluitend op de hulpvraag van de 
pleegzorgers en ga hierover met pleegzorgers in gesprek. Leg hierin 
steeds de link naar de emotionele behoeften. 

FASE 1 
RELATIES

 

EMOTIONELE NODEN 
Het centrale thema in deze fase is homeostase versus disregulatie. Het 
samen zijn en samen doen met anderen zorgt voor basisveiligheid en 
regulatie. Daarnaast zijn de emotionele behoeften ook gekoppeld aan 
de fysiologische behoeften.

Als pleegzorgers is het belangrijk te weten dat in deze fase er nog geen 
sprake is van empathie, ook al is gedrag zichtbaar dat hierop lijkt. Emo-
tionele reacties (bijvoorbeeld huilen wanneer iemand anders huilt) wor-
den dan misschien best gezien als emotioneel meedeinen. Er is geen 
inleven vanwege de pleeggast, hij/zij neemt de emotie over, zonder de 
betekenis ervan ten volle te begrijpen. 

Daarnaast is het contact met anderen veelal aangestuurd vanuit de 
motivatie om eigen behoeften te bevredigen. Andere mensen dan de 
belangrijke anderen worden in het dagelijkse leven veelal niet ‘gezien’ 
en niet actief opgezocht omwille van deze reden. 

ENKELE RICHTVRAGEN 
• Heb je een verbondenheid met de pleeggast? Waaruit blijkt dat? Wat 

zijn tips voor andere ondersteuners in het opbouwen van verbonden-
heid?

• Met welke persoon uit de omgeving van de pleeggast is er duidelijk 
een goede match? Hoe komt dit? Probeer een aantal eigenschappen 
van deze persoon te omschrijven.

• Discussies over al dan niet verwennen gaan niet op, want iemand in 
fase één kan je niet verwennen: akkoord? Waarom wel/niet?
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INDIEN VAN TOEPASSING:  
ENKELE RICHTVRAGEN ROND SEKSUALITEIT
• Is seksualiteit een bespreekbaar thema in het gezin?
• Hoe wordt seksualiteit beleefd door de pleeggast? In welke gedra-

gingen komt de seksualiteitsbeleving tot uiting? Is er volgens jullie 
sprake van probleemgedrag? Waarom wel of niet?

• Heeft de pleeggast een aanspreekpunt dat ondersteunend kan zijn 
aangaande de seksualiteit?

• Hoe kan de pleeggast positieve lichaamservaringen opdoen?
• Hoe kan een veilige ruimte/vorm gecreëerd worden waar/waarmee 

de pleeggast op gepaste wijze seksualiteit kan uiten en beleven?
• Heeft de pleeggast voldoende woorden en taal om ervaringen rond 

seksualiteit te benoemen?
• Welke beslissingen kunnen jullie nemen om de seksualiteitsbeleving 

van de pleeggast aan te passen op zijn/haar ‘aankunnen’? 

FASE 2 
RELATIES

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is vertrouwen versus wantrouwen.

In deze fase staat het lichamelijk contact centraal, evenals betrouw-
baarheid (= te-betrouwen zijn), gehechtheid aan de belangrijke andere, 
het opbouwen van veiligheid en basisvertrouwen en een beginnende 
omgang met materiaal.

In de omgang met andere mensen merken we dat deze pleeggasten 
nog veel moeite hebben om andermans verwachtingen, bedoelingen 
en gevoelens in te schatten en vanzelfsprekend om het eigen gedrag 
daarop af te stemmen. De andere is in de ogen van de pleeggast veeleer 
een middel, een verlengstuk met het oog op de eigen behoeften en de 
grootste behoefte is die aan veiligheid en hechting.

Verwachtingen op vlak van empathie, zelfhantering, zelfinzicht en be-
rouw kunnen dan ook nog niet worden ingelost. 
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Vanuit deze invalshoek zien liefdesrelaties en/of seksuele relaties er bij 
deze pleeggasten dan ook wat ‘anders’ uit. Deze relaties zijn vaak niet 
zo vanzelfsprekend en kennen soms een moeilijk verloop. Enerzijds is 
er een gebrek aan empathie, anderzijds is er ook nog de grote behoef-
te aan nabijheid en onmiddellijke behoeftebevrediging. Daarom is wat 
extra ondersteuning bij relaties in deze fase zeker belangrijk. 

ENKELE RICHTVRAGEN 
• Heb je een te-betrouwen-relatie met deze pleeggast? Waaruit blijkt 

dat? Wat zijn tips voor nieuwe ondersteuners in de opbouw van een 
te-betrouwen relatie?

• Is er gedrag van de pleeggast dat jou als ondersteuner echt kan irri-
teren? Wat helpt jou om met die irritatie om te gaan?

• Hoe herstel je iets met de pleeggast (bijvoorbeeld na een conflict)? 
Wie neemt dit op?

• Stelling: pleeggasten in fase twee pesten niet, ze tasten af. Ze toetsen 
hoe veilig de relatie met de ander is. Herken je dit bij deze pleeggast? 
Hoe beïnvloedt dit je omgang met deze pleeggast?

• Hoe krijgt de relatie ma, pa, zus, pleegzorger als belangrijke andere 
vorm? Waaraan kan je zien dat deze relatie betekenis heeft voor de 
pleeggast? Wat kan jij doen om deze relatie mee te ondersteunen/
vast te houden?

• Hoe kun je functioneel zijn voor deze pleeggast? Wat kan je doen om 
betekenisvol/betrouwbaar te zijn voor deze pleeggast?

• Hoe zou je kunnen voorkomen dat je door deze pleeggast wordt 
leeggezogen?

• Zijn er momenten doorheen de dag dat je er echt kan zijn voor de 
pleeggast zonder storingen van buitenaf? Zo nee, kan je deze mo-
menten creëren?

• Hoe en wanneer probeer je zelf naar de pleeggast toe te stappen in 
plaats van reactief te wachten tot hij op jou appelleert?

• Hoe vermijd je een te rechtstreekse relatie en zorg je dat er steeds 
iets tussen jou en de pleeggast zit dat de balans afstand-nabijheid 
helpt mediëren/reguleren?

INDIEN VAN TOEPASSING:  
ENKELE RICHTVRAGEN ROND SEKSUALITEIT
• Is seksualiteit een bespreekbaar thema in het gezin?
• Hoe wordt seksualiteit beleefd door de pleeggast? In welke gedra-

gingen komt de seksualiteitsbeleving tot uiting? Is er volgens jullie 
sprake van probleemgedrag? Waarom wel of niet?
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• Heeft de pleeggast een aanspreekpunt dat ondersteunend kan zijn 
aangaande de seksualiteit?

• Hoe kan de pleeggast positieve lichaamservaringen opdoen?
• Hoe kan een veilige ruimte/vorm gecreëerd worden waar/waarmee 

de pleeggast op gepaste wijze seksualiteit kan uiten en beleven?
• Heeft de pleeggast voldoende woorden en taal om ervaringen rond 

seksualiteit te benoemen?
• Welke beslissingen kunnen jullie nemen om de seksualiteitsbeleving 

van de pleeggast aan te passen aan zijn/haar ‘aankunnen’? 

FASE 3 
RELATIES

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is autonomie versus afhankelijkheid.

Centraal in de derde fase staan ontdekking van de eigen wil, vechten 
voor autonomie, dingen zelf willen doen (waarbij ook nee zeggen hoort) 
en verruimen van de wereld.

Kenmerkend zijn het egocentrisch gedrag en onvoldoende beheersen 
van allerlei gevoelens. Het vraagt van de begeleider de kunst om op 
zichtbare afstand aanwezig te zijn, de nadruk te leggen op ik en jij, uit 
de strijd te blijven, af te leiden, nabijheid te bieden en toch te begrenzen 
vanuit vanzelfsprekendheid/de structuur/de realiteit …

De ruimere leefwereld en de grotere behoefte aan autonomie, eigen 
aan deze fase, gaan samen met een toenemende interesse voor mede-
pleeggasten en leeftijdsgenoten. Dit houdt heel wat mogelijkheden in, 
maar ook enkele valkuilen. Pleeggasten in deze fase zijn vaak gefasci- 
neerd door wat medepleeggasten en/of leeftijdsgenoten kunnen en 
mogen en willen dit dan ook. Ze imiteren vaak en willen uitproberen. 

Pleeggasten in deze fase staan over het algemeen nog sterk egocen-
trisch in het leven. Ze zijn nog volop bezig met ontwikkelen van hun ‘ik’ 
en kunnen zich meestal nog niet echt inleven in de ander. 
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Deze pleeggasten kunnen wel veel gedrag stellen dat een groot inle-
vingsvermogen en een grote sociale betrokkenheid doet vermoeden. Ze 
zijn geïnteresseerd en vragen hoe het met je gaat. Toch is het belangrijk 
er rekening mee te houden dat dit gedrag kan berusten op imitatie. Dit 
betekent dat je nog niet kunt verwachten dat hij of zij inzicht heeft in 
wat zijn gedrag met de ander doet. Dit is nog in volle ontwikkeling. 

ENKELE RICHTVRAGEN
• Wat betekent het als de pleeggast alleen bij jou storend gedrag stelt, 

ook al had je net het gevoel dat je een zekere verstandhouding met 
hem had opgebouwd?

• Heb je een vertrouwensrelatie met de pleeggast? Waaruit blijkt dat? 
Wat zijn tips voor nieuwe ondersteuners in het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie?

• Hoe probeer je de pleeggast het gevoel te geven dat hij veel zelf 
bepaalt? Zal je hem ondertussen geruisloos helpen sturen zodat het 
lukt?

INDIEN VAN TOEPASSING:  
ENKELE RICHTVRAGEN ROND SEKSUALITEIT
• Is seksualiteit een bespreekbaar thema in het gezin?
• Hoe wordt seksualiteit beleefd door de pleeggast? In welke gedra-

gingen komt de seksualiteitsbeleving tot uiting? Is er volgens jullie 
sprake van probleemgedrag? Waarom wel of niet?

• Heeft de pleeggast een aanspreekpunt dat ondersteunend kan zijn 
aangaande de seksualiteit?

• Hoe kan de pleeggast positieve lichaamservaringen opdoen?
• Hoe kan een veilige ruimte/vorm gecreëerd worden waar/waarmee 

de pleeggast op gepaste wijze seksualiteit kan uiten en beleven?
• Heeft de pleeggast voldoende woorden en taal om ervaringen rond 

seksualiteit te benoemen?
• Welke beslissingen kunnen jullie nemen om de seksualiteitsbeleving 

van de pleeggast aan te passen op zijn/haar ‘aankunnen’? 
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FASE 4 
RELATIES

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is initiatief versus geremdheid.

Bij succeservaringen heeft de pleeggast duiding en onderhandeling no-
dig. Naast de duidelijkheid is het even belangrijk te starten vanuit een 
gelijkwaardige relatie met wederzijds respect: een beginnende dialoog.

In deze fase spelen de identificatie met de ouders (meisje-moeder/
jongen-vader) een rol, alsook het onderscheid tussen man en vrouw en 
de daaraan gekoppelde eigen (groeiende) identiteit. Er ontstaat vaak 
meer interesse in typische mannen- of vrouwenactiviteiten. Dit kan ook 
merkbaar zijn op het vlak van relaties, seksualiteit en het denken over 
de eigen rol en toekomst. 

Er bestaat een risico voor weinig genuanceerde beelden en overtui- 
gingen bij de pleeggast (‘vrouwen hebben niets te zeggen’) of verwach-
tingen die wellicht niet volledig kunnen worden ingelost, bijvoorbeeld 
trouwen of een kinderwens.

Deze pleeggasten hebben op het vlak van relaties en/of seksualiteit 
soms sterke wensen, dromen, overtuigingen. Het is belangrijk om als 
pleegzorger – vanuit een gelijkwaardige en accepterende relatie – on-
dersteuning te bieden. Individuele gesprekken of vorming met een 
kleine groep over relaties en seksualiteit zijn voor pleeggasten veelal 
haalbaar in deze fase. 

Een aandachtspunt is zeker ook dat pleeggasten – gezien het belang 
dat ze hechten aan het oordeel van de belangrijke andere – zaken kun-
nen toezeggen die ze eigenlijk niet willen of waarop ze sociaal wense-
lijk gaan antwoorden. Dit sociaal wenselijk gedrag heeft absoluut zijn 
waarde en kan zeker ook leiden tot positieve zaken. Maar als de pleeg-
gast zaken doet of zegt omdat de ander dat wil en zichzelf hierdoor 
in stressvolle situaties of problemen werkt (‘slechte vrienden’), kan dit 
ook nefast werken. 



59

ENKELE RICHTVRAGEN 
• Met wie heeft de pleeggast een relatie? Zitten er relaties tussen met 

anderen die je kan aanwenden in de ondersteuning van de pleeggast? 
Iemand die er speciaal voor hem is kan een positieve invloed hebben 
op het zelfbeeld. Met wie trekt de pleeggast graag op? Wat zoekt hij 
in een relatie?

• Heeft de pleeggast een netwerk dat voldoende ruim is en een ant-
woord biedt op zijn emotionele behoeften? Of is de pleeggast toch 
grotendeels op (professionele) begeleiders aangewezen?

INDIEN VAN TOEPASSING:  
ENKELE RICHTVRAGEN ROND SEKSUALITEIT
• Is seksualiteit een bespreekbaar thema in het gezin?
• Hoe wordt seksualiteit beleefd door de pleeggast? In welke gedra-

gingen komt de seksualiteitsbeleving tot uiting? Is er volgens jullie 
sprake van probleemgedrag? Waarom wel of niet?

• Heeft de pleeggast een aanspreekpunt dat ondersteunend kan zijn 
aangaande de seksualiteit?

• Hoe kan de pleeggast positieve lichaamservaringen opdoen?
• Hoe kan een veilige ruimte/vorm gecreëerd worden waar/waarmee 

de pleeggast op gepaste wijze seksualiteit kan uiten en beleven?
• Heeft de pleeggast voldoende woorden en taal om ervaringen rond 

seksualiteit te benoemen?
• Welke beslissingen kunnen jullie nemen om de seksualiteitsbeleving 

van de pleeggast aan te passen op zijn/haar ‘aankunnen’? 

FASE 5 
RELATIES

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is zelfvertrouwen versus minderwaar-
digheid.

Pleeggasten zijn in deze fase meer gericht op de buitenwereld. Ze 
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wegen de mening van anderen af ten overstaan van die van jou als 
pleegzorger. Naast heel wat kansen en mogelijkheden houdt deze evo-
lutie ook wel een risico in: het risico dat pleeggasten worden beïnvloed 
door ‘slechte vrienden’. Omdat het belang dat gehecht wordt aan deze 
vrienden toeneemt, is het niet meer zo makkelijk om op dat vlak on-
dersteuning te bieden. De mate waarin je een vertrouwensrelatie kunt 
opbouwen met de pleeggast, een relatie die gebaseerd is op gelijk-
waardigheid en respect, kan hier zeer ondersteunend werken. 

In deze fase kun je die relatie opbouwen door bijvoorbeeld samen een 
probleem op te lossen, door al eens iets meer over jezelf te vertellen, 
door eens iets extra te doen voor de pleeggast. De mate waarin de 
pleeggast voelt dat hij als gelijkwaardig persoon wordt benaderd – en 
er dus ruimte is voor dialoog – zal in grote mate bepalend zijn voor de 
kwaliteit van de vertrouwensrelatie.

In de omgang met anderen beschikken deze pleeggasten normaal ge-
zien over heel wat meer mogelijkheden dan in eerdere fases. Pleeggas-
ten in fase vijf evolueren immers van beginnend inzicht in oorzaak en 
gevolg naar toegenomen inzicht en de mogelijkheid om te reflecteren 
over het eigen aandeel en de gevolgen voor de ander (empathie); van 
toegenomen communicatieve mogelijkheden naar de mogelijkheid om 
persoonlijke toekomst, wensen en verwachtingen te bespreken en van 
nog onrealistisch naar een realistischer zelfbeeld te evolueren. Uiter-
aard zijn dit ook belangrijke verworvenheden binnen een liefdes – en/
of seksuele relatie. 

Ondersteuning bieden op het vlak van relaties betekent vaak veeleer 
een vinger aan de pols houden en op het juiste moment advies en on-
dersteuning aanbieden. Een te belerende en controlerende houding 
zal – zeker op dit terrein – omgekeerd werken. Een respectvolle relatie, 
met oog en oor voor de leefwereld en de behoeften van de pleeggast, 
maakt echter veel mogelijk. 

Seksuele vorming in kleine groepjes is voor pleeggasten in deze fase 
ideaal omdat ze door reacties van anderen ook heel wat kunnen leren 
over sociale regels en normen. Hierdoor moeten begeleiders of pleeg-
zorgers niet altijd de rol van ‘beterweter’ op zich nemen, maar kan dit 
ook vanuit de groep komen.

Vanaf fase 4 en dus ook in fase 5 komen in het begeleiden van de 
seksualiteit van een pleeggast aspecten aan bod die steeds meer de 
seksualiteit van mensen met een normale begaafdheid benaderen. Het 
zou echter fout zijn te veronderstellen dat pleeggasten binnen fase 5 
altijd weten wat hoort binnen een relatie en wat niet; dat zij altijd vol-
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doende op de hoogte zijn hoe zij kunnen vrijen. Heel wat pleeggasten 
blijken immers nog erg onwetend en onhandig te zijn op dit terrein, 
onder andere omdat velen nog zijn opgegroeid met de overtuiging dat 
seksualiteit taboe is. 

ENKELE RICHTVRAGEN ROND RELATIES:
• Heb je een vertrouwensrelatie met de pleeggast? Waaruit blijkt dat? 

Wat zijn tips voor nieuwe begeleiders om een vertrouwensrelatie op 
de bouwen?

• Heeft de pleeggast vrienden? Welke betekenis hebben zij voor hem? 
Krijgen ze genoeg kans om daarin een rol te spelen?

INDIEN VAN TOEPASSING:  
ENKELE RICHTVRAGEN ROND SEKSUALITEIT
• Is seksualiteit een bespreekbaar thema in het gezin?
• Hoe wordt seksualiteit beleefd door de pleeggast? In welke gedra-

gingen komt de seksualiteitsbeleving tot uiting? Is er volgens jullie 
sprake van probleemgedrag? Waarom wel of niet?

• Heeft de pleeggast een aanspreekpunt dat ondersteunend kan zijn 
aangaande de seksualiteit?

• Hoe kan de pleeggast positieve lichaamservaringen opdoen?
• Hoe kan een veilige ruimte/vorm gecreëerd worden waar/waarmee 

de pleeggast op gepaste wijze seksualiteit kan uiten en beleven?
• Heeft de pleeggast voldoende woorden en taal om ervaringen rond 

seksualiteit te benoemen?
• Welke beslissingen kunnen jullie nemen om de seksualiteitsbeleving 

van de pleeggast aan te passen naar zijn/haar ‘aankunnen’ toe? 

BESLUIT
• Wat neem je als pleegzorger mee uit dit gesprek? 
• Wat lijkt nuttig om te observeren met de bedoeling aan te passen? 
• Hoe voelt het als de grootste inspanning – aanpassing van jou moet 

komen als pleegzorger en niet van de pleeggast ?
• Wat heb je als pleegzorger nodig om deze ondersteuning aan je 

pleeggast te kunnen geven? Wie of wat kan hierbij helpen? Hoe kan 
je dit volhouden en wat heb je hiervoor nodig? 
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3.4.4 COACHING OP MAAT

SESSIE COMMUNICATIE

TERUGBLIK
Om te versterken wat al goed loopt en gebruik te maken van de krach-
ten in het eigen gezin, starten we elke sessie met volgende vragen:
• Wat is de voorbije periode goed/ beter verlopen?
• Is er bepaald gedrag van de pleeggast dat je voorheen lastig of onge-

past vond, dat je nu beter begrijpt?
• Hoe gebeurde dit? 
• Wat heb je hier als pleegzorger zelf toe bijgedragen?
• Welke emotionele behoefte van de pleeggast speelde daarbij een 

rol? 
• Wat bleek je nodig te hebben om hiermee rekening te houden? 

COACHING
In het domein ‘communicatie’ proberen we de manier waarop we in 
contact treden af te stemmen op de emotionele noden van de pleeg-
gast. Per fase zijn er andere richtvragen om het denken hierrond te 
sturen. 

• Bereid dit voor met relevante info uit de voorgaande sessies te verza-
melen, bij voorkeur reeds bestaande succeservaringen. 

• Verzamel alle voorbeelden die pleegzorgers reeds gaven rond com-
municatie om zo met concreet aangebracht materiaal van de pleeg-
zorgers aan de slag te kunnen gaan.

• Kies gepaste richtvragen uit, aansluitend op de hulpvraag van de 
pleegzorgers en ga hierover met pleegzorgers in gesprek. Leg hierin 
steeds de link naar de emotionele behoeften. 
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FASE 1 
COMMUNICATIE

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is homeostase versus disregulatie.

Pleeggasten in fase 1 hebben veel nood aan nabijheid, dit geeft hun een 
gevoel van veiligheid. De nadruk ligt op samen zijn, waarbij pleegzor-
gers zichtbaar aanwezig en beschikbaar zijn. Nabijheid kan o.a. bereikt 
worden door de pleeggast regelmatig gericht aan te spreken of fysiek 
contact te maken (hand geven, schouderklopje…). Daarnaast heeft ook 
de houding en het non-verbaal gedrag van de pleegzorgers een ef-
fect op de pleeggast. Aannemen van een emotioneel neutrale houding 
verdient dan ook de voorkeur. Communiceren met teveel emotionele 
lading zoals sterke afkeuring of irritatie, of met extreme positieve op-
winding, is minder aangewezen. Bij een emotioneel neutrale houding 
voel je controle over je eigen ergernis, boosheid, verdriet… We probe-
ren het innerlijke evenwicht bij de pleeggast te herstellen door zelf rust 
uit te stralen in lichaamstaal en toon. Communicatie gaat meestal niet 
over inhoud maar over het reguleren van spanning. Niet “wat” je zegt 
is belangrijk, maar “hoe” je het zegt. Bij pleeggasten met een zeer lage 
ontwikkelingsleeftijd en/ of wanneer de pleeggast terugvalt op een ba-
saal emotioneel functioneren is zintuiglijke communicatie van belang 
(tast, geur, smaak, beweging). 

De focus van de pleeggast ligt meestal op het hier en nu en commu-
nicatie speelt zich af binnen het spanningsniveau. De ondersteuning 
van de pleeggast moet er dus op gericht zijn geruststellend te wer-
ken in het hier en nu. Informatie over gebeurtenissen in het verle-
den of in de toekomst kan verwarrend zijn en voor onrust zorgen 
bij de pleeggast. Pleeggasten in deze fase hebben nog geen inzicht 
in het verloop van een dag (of week). Ook visualisaties of andere 
ondersteunende communicatie helpen dan niet. Voor pleeggasten 
die meer verstandelijke mogelijkheden hebben in combinatie met 
een lager emotioneel functioneren, kunnen foto’s en schema’s wel 
ondersteunend werken.

Bij pleeggasten met relatief hoge verbale of verstandelijke mogelijkhe-
den bestaat gevaar voor overschatting. Wat ze verwoorden of verstan-
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delijk lijken te vatten, komt niet altijd overeen met wat ze emotioneel 
aankunnen.

ENKELE RICHTVRAGEN:
• Hoe uit deze pleeggast lichamelijk ongemak? Zou je het merken als 

hij hoofdpijn of tandpijn heeft?
• Hoe uit de pleeggast lust / onlust? Welke middelen zijn er om de leef-

wereld van de pleeggast te verduidelijken? Op welke manier zoekt de 
pleeggast contact? Wat is het doel van dit contact? Wat is voor hem 
vertrouwde communicatie? 

• Hoe reageert de pleeggast op fysieke nabijheid? Zorgt die voor rust 
of onrust? Wat hebben jullie hierin al geprobeerd? Op welke manier 
vind je zelf het gemakkelijkst ingang bij de pleeggast om een bood-
schap over te brengen? Heb je technieken om contact te krijgen: kie-
telen, een bepaalde aanraking, een bepaald woord of bepaalde zin, 
onrechtstreeks benaderen? Wat zijn stopwoordjes? Wat lokt actie – 
reactie uit? Op welke manier komt hij meest tot rust?

• Hoe ga je ermee om als de pleeggast uit zijn dak gaat, het niet meer 
weet, totaal ontredderd is en volledig ontregeld is? Hoe zouden jullie 
reageren? (Belang van emotioneel neutrale houding, rust brengen 
door eigen houding, rustige toon, overeenstemming tussen verbale 
en non-verbale boodschappen, belang van uitstraling van veiligheid 
en controle) Link leggen met zelfzorg en wat heb je daarvoor nodig?

FASE 2 
COMMUNICATIE

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is vertrouwen versus wantrouwen.

Ook in de pleegzorgsituatie draait veel in de communicatie rond de 
relatie: is die goed genoeg? Is die betrouwbaar?

De communicatie is gericht op het contact en minder op de inhoud. Er 
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is al meer tweerichtingsverkeer, meer interactie dan in de vorige fase. 
Typisch hierbij is dat de pleeggast zaken gaat nazeggen en imiteren. 
Actie - reactie en woordspelletjes zijn kenmerkend in deze fase. Ook in 
deze fase staan aandacht voor non-verbale signalen, je lichaamstaal en 
intonatie centraal. We gebruiken best korte zinnen en vragen eerst de 
aandacht van de pleeggast bijvoorbeeld via oogcontact of aanraking. 

Iets samen doen is vaak belangrijker dan samen praten. Gesprekken 
kunnen de verbondenheid doen groeien en helpen bij het opbouwen 
van het zelfbeeld van de pleeggast. Er kan echter niet verwacht worden 
dat de pleeggast hier veel uit leert of hiermee tot inzichten komt. Som-
mige pleeggasten kunnen steeds dezelfde vragen blijven herhalen. Het 
gaat dan niet zozeer om de inhoud maar eerder om de relatie en het is 
bijgevolg meer een vraag naar nabijheid en acceptatie.

Inhoudelijk ligt de focus op het hier en nu: benoem wat je ziet, wat je 
doet, wat de pleeggast doet en wat hij/zij misschien denkt of voelt. 
Vermijd terug te komen op voorbije gebeurtenissen, zeker bij beladen 
situaties. Ook het aankondigen van zaken die te ver vooruit liggen in 
de tijd, kan voor onrust zorgen omdat de pleeggast de tussentijd niet 
kan plaatsen. Als vooruitblikken wel mogelijk is, is het van belang dat 
afspraken duidelijk zijn en worden nagekomen.

Er bestaat zeker een risico op overschatting: de verbale mogelijkheden 
van een pleeggast kunnen soms een ander beeld geven van zijn mo-
gelijkheden. Je kan dan veel verwachten op vlak van inzichten terwijl 
hij in werkelijkheid heel weinig heeft begrepen van het gesprek en er 
niets mee kan doen. Deze pleeggast heeft moeite om nuances in een 
boodschap te begrijpen. Zijn denken is nog erg zwart – wit en hij voelt 
zich gemakkelijk afgewezen bij een opmerking of terechtwijzing.
`
Pleeggasten met veel kenmerken uit fase 2 laten vaak nogal wat gedrag 
zien dat voor pleegzorgers moeilijk is. Er wordt immers steeds afgetast 
hoe stevig de relatie is. Men reageert best op een emotioneel neutrale 
manier om zo de nodige veiligheid te bieden. Pleeggasten in deze fase 
zijn heel gevoelig voor afwijzing. Wanneer bovenop hun gevoelens van 
angst en kwaadheid ook nog de irritatie en afwijzing van de pleegzor-
gers komt, versterkt dit nog de negatieve gevoelens.

ENKELE RICHTVRAGEN:
• Welke reacties en omgangsvormen van jouw kant werken duidelijk 

positief bij de pleeggast (schouderklopje, grapje,…)? Waaruit blijkt 
dat?
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• Hoe ondersteun je de pleeggast in zijn communicatie met anderen? 
(reacties helpen interpreteren en vertalen, ruzies bijleggen, tips naar 
omgang met anderen, pleeggast ‘ondertitelen’, …)

• Lukt het je om op een emotioneel neutrale manier te communiceren 
met de pleeggast? Heb je al ondervonden dat dit helpt? (Wanneer) 
vind je het moeilijk om dit toe te passen?

• Welke visualisaties zijn zinvol (picto’s, schema’s, …)? Waaruit blijkt dat?

FASE 3 
COMMUNICATIE

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is autonomie versus afhankelijkheid.

In deze fase ontwikkelt de pleeggast een eigen ‘ik’ en krijgt hij meer 
nood aan autonomie. Communicatie over thema’s als jij en ik, wat vind 
ik wel of niet leuk, wie zijn belangrijke mensen voor mij, … wordt be-
langrijker.

Pleeggasten in fase 3 scheppen graag op en kunnen sterk overdrijven. 
Het is niet altijd nodig om hier tegen in te gaan, ook al is het megalo-
maan. Ze vertellen, vertrekkende vanuit zichzelf en hun eigen thema’s 
(ik…, ik…, ik…). Hierbij houden ze nog geen rekening met de sociale si-
tuatie en kunnen ze zich meestal nog niet inleven in de ander. Zeker 
in conflictsituaties merk je dat die heel vaak draaien om het nog erg 
beperkt inlevingsvermogen in de ander.

‘Nee zeggen’ en aftasten van grenzen zijn typerend voor pleeggasten 
in deze fase. Uiteraard komt dit ook in andere fases voor, maar het is 
van belang te zoeken naar de betekenis achter de ‘nee’. Dit kan duiden 
op het zelf willen bepalen, de nood aan autonomie (fase 3), maar er 
kunnen ook andere betekenissen achter zitten bijvoorbeeld het is te 
veel, het gaat te snel, …

Onderhandelen is de gewenste omgangsvorm in deze fase. Pleeggas-
ten moeten het gevoel krijgen dat ze inspraak hebben. De eigen wil in 
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goede banen leiden en discreet sturen is de opdracht. Op die manier 
kan je vermijden om op elk punt een machtsstrijd aan te gaan en blijf 
je de pleeggast het gevoel geven dat hij ernstig genomen wordt. Soms 
is een heel duidelijke ‘nee’ wel nodig zonder ruimte voor onderhande-
ling, bijvoorbeeld bij dreigend gevaar. Een belangrijk aandachtspunt in 
de communicatie met pleeggasten in deze fase is dat je heel duidelijk 
bent waar je wel of geen ruimte laat (bijvoorbeeld geen vraag stellen 
bij iets waar niet over te onderhandelen valt). Maar we streven er wel 
naar om binnen een duidelijk kader ruimte te bieden voor inspraak en 
onderhandeling.

Het kan net helpend zijn, om het koppig en negatief gedrag ook een 
beetje ‘te laten’. Als je het kan zien als een soort façade die nodig is om 
zich staande te houden en daaronder de broze binnenkant kan zien, 
ben je een heel eind verder.

Het gebruik van eenvoudige humor wordt mogelijk. Het kan bij span-
ningen en conflicten ontladend werken en veel spanning wegnemen. 
Belangrijk hierbij is wel dat de relatie over het algemeen goed zit en de 
pleeggast niet het gevoel krijgt uitgelachen te worden.

Non-verbale communicatie, hoe je iets zegt is minstens even belangrijk 
als wat je zegt.

ENKELE RICHTVRAGEN:
• Kan je de pleeggast altijd aanspreken op zijn eigen ‘ik’? Of is het soms 

nog beter, bijvoorbeeld in moeilijke situaties, te spreken in de ‘wij’-
vorm?

• Ben je je bewust van je eigen non-verbale communicatie als je com-
municeert met de pleeggast, bijvoorbeeld op een ‘baaldag’?

• Heb je het gevoel dat humor zou kunnen helpen bij moeilijke momen-
ten? Op welke manier?

• Ben je duidelijk in je communicatie? Is het soms nodig te ondersteu-
nen met picto’s?

• Wat zijn thema’s waarrond er wel of net niet kan onderhandeld wor-
den? 
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FASE 4 
COMMUNICATIE

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is initiatief versus geremdheid.

In deze fase kunnen pleeggasten al meer reflecteren over situaties, het 
eigen gedrag en het waarom van regels en grenzen, maar het is nog 
een leerproces. Hun wereld wordt ruimer, ze tonen ook al meer interes-
se in anderen en er is meer dialoog mogelijk. Er kan over eenvoudige 
gevoelens gecommuniceerd worden. Het gaat dan vooral over het be-
noemen van gevoelens, hierover reflecteren lukt nog niet. Bij discussie 
of conflicten is er meestal inbreng van een begeleider nodig om het 
probleem op te lossen. 

Het is belangrijk aandacht te hebben voor dagelijkse, gewone gesprek-
ken, met veel kansen voor actieve inbreng van de pleeggast. Pleeggas-
ten kunnen nu meestal wel al een actieve inbreng doen, terug- of vooruit 
blikken op activiteiten, geleide keuzes maken en voorkeuren aangeven.

Soms is er meer diepgang mogelijk. Gesprekken kunnen pleeggasten 
helpen bij het verwoorden van gedachten en gevoelens. Daarnaast kan 
een gesprek ook rust en veiligheid bieden wanneer de pleeggast ang-
stig is omwille van verwarring tussen fantasie en realiteit.

Ook bij conflicten of moeilijke situaties is het zinvol om dit met de pleeg-
gast door te praten. De volgende 4 stappen kunnen daarbij helpen:

1. Bevragen (en goed luisteren): overloop het gehele conflict om zelf 
een goed beeld te krijgen van de situaties en tegelijk ook de aan-
dacht van de pleeggast te verschuiven van de emoties naar de feiten

2. Benoemen (van innerlijke processen): we vertalen voor de pleeg-
gast wat er zich binnenin wellicht afspeelt en helpen hem zo zicht te 
krijgen op de eigen emoties

3. Empathiseren: door begrip en medeleven te tonen, versterken we 
de band met de pleeggast

4. Handelen: we reiken alternatieven aan of helpen de pleeggast te be-
denken hoe gelijksoortige situaties in de toekomst zouden kunnen 
aangepakt worden

ENKELE RICHTVRAGEN
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• Hoe loopt het als je met de pleeggast terugblikt op een conflict dat 
voorbij is? Waarom is het wel of niet zinvol?

• Hoe wordt door pleegzorgers gereageerd op uitingen van een on- 
realistisch / ongenuanceerd zelfbeeld? Is bijsturing noodzakelijk? 
Hoe pak je dit het beste aan? 

• Hoe merk je (faal)angst bij deze pleeggast? Bij wie kan de pleeggast 
terecht met vragen, verzuchtingen, een conflict?

FASE 5 
COMMUNICATIE

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is zelfvertrouwen versus minderwaar-
digheid.

In deze fase speelt (verbale) communicatie een grote rol. Pleeggasten 
hebben nu meer mogelijkheden en zijn in staat om conflicten te analy-
seren en er over te reflecteren. Dit betekent dat een terugblik op voor-
bije conflicten of frustraties zinvol is als leermoment voor later. Ze staan 
volop in de realiteit en echte dialoog wordt mogelijk.

De 4 pijlers van een gesprek kunnen in deze fase nog meer worden 
uitgediept:
1. Bevragen (en goed luisteren): de situatie helpen vereenvoudigen door 

gerichte vragen te stellen om zo de situatie voor hen te verhelderen
2. Benoemen (van innerlijke processen): het is goed ook stil te staan bij 

de beleving van de pleeggast en zijn interpretatie van het gebeuren. 
We helpen de pleeggast zicht te krijgen op de eigen emoties

3. Empathiseren: door begrip en medeleven te tonen, versterken we 
de band met de pleeggast

4. Handelen: we helpen de pleeggast te bedenken hoe gelijksoortige 
situaties in de toekomst zouden kunnen aangepakt worden

In deze fase is er sprake van empathie. Pleeggasten kunnen inschatten 
wat (emotioneel) bij de ander aan de hand is en ze kunnen hier (meer) 
gepast op reageren.
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De denkprocessen waarop een beroep wordt gedaan in fase 5 (reflec-
ties, oorzaak-gevolg, inschatten van andermans gedachten en gevoe-
lens en het eigen aandeel hierin…) zijn complex en worden nog niet op 
elk moment volledig beheerst. Denkfouten en een graad van egocen-
trisme zijn dus zeker nog te verwachten.

De toegenomen mogelijkheden roepen soms ook een aantal angsten 
op. Hierbij is het van belang dat de pleeggast een veilige terugvalba-
sis heeft en dat pleegzorgers alert zijn voor achterliggende vragen, 
angsten of onzekerheden, of eventuele onwetendheid. Soms zal ook 
aandacht moeten gaan naar herinterpreteren van negatief beleefde 
situaties. Bij moeilijke keuzes of andere complexe situaties zal onder-
steuning gewenst of noodzakelijk zijn.

ENKELE RICHTVRAGEN:
• Hoe probeer je een dialoog met de pleeggast aan te gaan, vorm 

te geven en gaande te houden? Wat zijn de communicatiethema’s 
(“evergreens”)? Waar heb je altijd succes mee?

• Waaruit blijkt dat empathie reeds duidelijk aanwezig is? Waaruit blijkt 
dat dit nog moeilijk ligt? Geef een voorbeeld.

• Kan de pleeggast over zijn emoties praten?

BESLUIT
• Wat neem je als pleegzorger mee uit dit gesprek? 
• Wat lijkt nuttig om te observeren met de bedoeling aan te passen? 
• Hoe voelt het als de grootste inspanning – aanpassing van jou moet 

komen als pleegzorger en niet van de pleeggast ?
• Wat heb je als pleegzorger nodig om deze ondersteuning aan je 

pleeggast te kunnen geven? Wie of wat kan hierbij helpen? Hoe kan 
je dit volhouden en wat heb je hiervoor nodig? 
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3.4.5 COACHING OP MAAT

SESSIE  
STRUCTUUR - GRENZEN

TERUGBLIK
Om te versterken wat al goed loopt en gebruik te maken van de krach-
ten in het eigen gezin, starten we elke sessie met volgende vragen:
• Wat is de voorbije periode goed/ beter verlopen?
• Is er bepaald gedrag van de pleeggast dat je voorheen lastig of onge-

past vond maar dat je nu beter begrijpt?
• Hoe gebeurde dit? 
• Wat heb je als pleegzorger hier zelf toe bijgedragen?
• Welke emotionele behoefte van de pleeggast speelde daarbij een 

rol? 
• Wat was nodig om hiermee rekening te houden? 

COACHING 
We proberen in dit domein structuur en grenzen die iedereen heel erg 
nodig heeft, af te stemmen op de emotionele noden van de pleeggast. 
Per fase zijn er andere richtvragen om het denken hierrond te sturen. 

• Bereid dit voor door relevante info uit de voorgaande sessies te ver-
zamelen, bij voorkeur reeds bestaande succeservaringen. 

• Verzamel alle voorbeelden die pleegzorgers reeds gaven rond struc-
tuur en grenzen om zo met concreet aangebracht materiaal van de 
pleegzorgers aan de slag te kunnen gaan.

• Kies gepaste richtvragen uit, aansluitend op de hulpvraag van de 
pleegzorgers en ga hierover met pleegzorgers in gesprek. Leg hierin 
steeds de link naar de emotionele behoeften. 
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FASE 1 
STRUCTUUR - GRENZEN
 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is homeostase versus disregulatie.

In deze fase staan structuur en grenzen centraal in functie van basis-
veiligheid (cf. baby) en regulatie. Structuur en grenzen hebben niet de 
functie van gehoorzaamheid, enkel deze van reguleren.

Als pleegzorger is het in deze fase een voortdurend balanceren, lezen 
en herlezen van de pleeggast: hoe kan ik de interne spanning van de 
pleeggast zien en me hierop afstemmen?

Alhoewel pleeggasten in deze fase wel deels weten wat ze doen en be-
paalde zaken kunnen geleerd hebben, merken we dat er bij probleem-
gedrag weinig intentie is bij hen. Er is sprake van ontregeling waar hij/
zij zelf geen grip op heeft. Met dit gegeven in het achterhoofd lukt ‘on-
voorwaardelijk’ handelen en reageren gemakkelijker. 

Basisveiligheid kan je bieden door in te zetten op voorspelbaarheid en 
herkenbaarheid en dit op verschillende vlakken: in tijd, ruimte en perso-
nen. Regelmaat en ritme zijn hierbij belangrijk. 

Voorspelbaar en herkenbaar zijn betekent niet dat je met een zekere ri-
giditeit moet omgaan met situaties, wél dat je vertrouwdheid uitstraalt 
en daardoor voor basisveiligheid zorgt. Het is dus niet belangrijk daar-
om steeds hetzelfde te doen. Elke persoon heeft zijn eigenheid en kan 
op een eigen manier, in zijn handelingen ‘betrouwbaar’ zijn. 

Duidelijkheid brengen en zaken ver-duidelijken zijn cruciaal in deze 
fase. Het is belangrijk veranderingen aan te kondigen en te verduidelij-
ken: Wat komt op mij af ? Hoe zal dat zijn? Wat betekent dat voor mij? 

Grenzen en begrenzen zijn belangrijk in functie van veiligheid, duide-
lijkheid, zekerheid als houvast. We stellen geen grenzen om grenzen 
te stellen. Het is belangrijk steeds het doel van de grenzen na te gaan 
en dit met het doel te reguleren naar innerlijk evenwicht. Reguleren is 
balanceren en begrenzen bij (dreigend) onevenwicht. 
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De manier waarop grenzen worden gesteld is best vanuit een ver-
bondenheid en betrokkenheid en vanuit een soepel samenspel tussen 
pleeggast en begeleider zonder hierbij een breuk te installeren. Dit kan 
je als pleegzorger op verschillende manieren doen: door over te nemen, 
door lichamelijk nabij te zijn, door prikkels te reduceren of weg te nemen 
uit de situatie, door preventief situaties te vermijden. Ook dit is structuur 
bieden en grenzen stellen vanuit een onvoorwaardelijke houding. Dit 
betekent niet gehoorzaamheid afdwingen, niet macht of dwang gebrui-
ken, maar alleen ‘helpende’ elementen als houvast aanbieden. 

ENKELE RICHTVRAGEN:
• Bekijk enkele belangrijke ruimtes in huis en denk erover na hoe ge-

structureerd deze ruimtes voor de pleeggast zijn. Kan de ruimte nog 
meer begrensd en overzichtelijk gemaakt worden? Kunnen prikkels in 
de ruimte gedoseerd worden?

• Heeft de pleeggast een ‘lievelingsplek’ in huis? Welke plek is dat? 
Kunnen we samen nadenken waarom deze plek voor hem/haar goed 
aanvoelt? Wat kunnen ze zien vanuit deze plek? 

• Wordt er doorheen de dag voldoende begrensd in de tijd? Is het con-
cept ‘tijd’ overzichtelijk genoeg voor de pleeggast? Op welke manier 
is het mogelijk de tijd te structureren en te visualiseren? (Bijvoorbeeld 
met time timer, gebruik van picto’s voor dagverloop). Hoe hou je re-
kening met overgangen? 

• Hoe ziet de dag van de pleeggast er uit? Is er voldoende evenwicht 
tussen activiteit en rust? Zijn beide in balans? Waar liggen de groot-
ste noden van de gast op dit vlak? Hoe kunnen we die inbouwen?

• Hoe gaan jullie om met veranderingen? Op welke manier kunnen 
jullie zorgen voor nog meer duidelijkheid of ver-duidelijking? Is er 
aandacht voor het aankondigen van veranderingen? Hoe ver gaan 
jullie hierin en wat heeft de pleeggast hierin nodig? Kunnen we ervan 
uitgaan dat bepaalde veranderingen voor de pleeggast wél duidelijk 
zijn? Of is het beter om echt alles te verduidelijken, ook als iets niet zal 
veranderen voor de pleeggast?

• Hoe kan je de interne spanning van de pleeggast zien? Ga op zoek 
naar het onderliggende gevoel of de nood achter het gedrag. (Vaak 
onzichtbaar, vaak angst)

• Hoe bereiden jullie zich voor op situaties buitenshuis? Gaat de pleeg-
gast overal mee naartoe? Bekijken jullie op voorhand welke situaties 
haalbaar zijn en welke niet? Welke situaties worden vermeden en 
waarin stellen jullie dan grenzen?

• Welke duidelijke grenzen of regels zijn er in jullie gezin naar de pleeg-
gast toe? Welke functie hebben deze regels? Zijn deze steeds in func-
tie van het reguleren van innerlijk evenwicht?
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• Hoe reageert de pleeggast op fysieke nabijheid? Zorgt dit voor rust 
of onrust? Wat hebben jullie hierin al geprobeerd? 

• Hoe ga je ermee om als de pleeggast uit zijn dak gaat, het niet meer 
weet, totaal ontredderd is en volledig ontregeld is? Hoe zouden jullie 
met deze situatie kunnen omgaan? (Belang van terug te keren naar 
de ‘basics’, loskomen van ‘waarom’-vragen, focus op regulatie, rust 
brengen door begrenzing, door overname, door prikkels weg te ne-
men, situaties te vermijden.) Wat is al gelukt? Wat heeft daarbij ge-
holpen? Wat heb je nodig om dit in de toekomst nog te kunnen?

FASE 2 
STRUCTUUR - GRENZEN

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is vertrouwen versus wantrouwen.

In deze fase hebben structuur en grenzen door de pleegzorgers een 
functie van houvast. Door houvast te bieden met de nodige structuur 
en grenzen ben je als pleegzorger stevig, betrouwbaar en voorspelbaar. 
Ook door op verschillende manieren te reageren kan je nog steeds con-
sequent zijn. Je geeft dan dezelfde boodschap, maar op jullie eigen 
verschillende manier. 

Als pleegzorger is het een voortdurend balanceren, lezen en herlezen 
van de pleeggast: hoe kan ik de interne spanning van de pleeggast zien 
en me hierop afstemmen? In deze fase gaat het om een voortdurend 
aftoetsen en checken van jouw stevigheid als zorgfiguur en word je 
vanuit een zekere angst afgetoetst op hoe ‘veilig’ je bent: ben je er voor 
mij?

Houvast kan je bieden via herkenbare routines en rituelen. Deze kunnen 
zeer helpend zijn bij gebeurtenissen die moeilijker verlopen (bijvoor-
beeld overgangen, slapen gaan …). Door de pleeggast te ondersteunen 
bij overgangen kan je helpen om zaken te ‘overbruggen’. Letterlijk mee-
doen helpt vaak al zeer sterk.
Zorg er wel steeds voor dat structuur en rituelen geen keurslijf worden 
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en je steeds flexibel kan blijven inspelen op de noden van de gast (af-
hankelijk van de draagkracht). 

Duidelijkheid en grenzen herhalen is in deze fase zeer belangrijk. Zorg 
voor continuïteit hierin (ook bij wisselende begeleiding), dus afspraken 
en afstemming tussen pleegzorgers zijn hier zeer belangrijk. 

Door preventief te werken en pleeggasten waar nodig uit de situatie te 
halen, kan je ook al heel wat structuur en grenzen bieden. Op voorhand 
moeilijke situaties analyseren, situaties hierdoor minder moeilijk maken 
zodat ze ook kunnen meedoen en ‘gezien’ kunnen worden, is aange-
wezen.

Wanneer een pleeggast in deze fase wordt begrensd is dit steeds van-
uit het doel om veiligheid te bieden. De manier waarop vertrekt steeds 
vanuit verbondenheid en een ‘te-betrouwen-relatie’. Vergeet hierbij 
ook je eigen grenzen niet! Indien nodig is het belangrijk om actief in te 
grijpen, over te nemen of de pleeggast uit de situatie te halen. In deze 
fase kunnen grenzen niet genoeg beklemtoond worden. 

ENKELE RICHTVRAGEN
• Hoe kan je de interne spanning van de pleeggast herkennen?
• Welke zaken zijn voor jullie als pleegzorgers eenvoudig om conse-

quent in te handelen? In welke zaken ligt dit wat moeilijker? Zie je hier 
de verschillen? Hoe kunnen jullie elkaar hierin helpen?

• Welke momenten in de dag lopen moeilijk? Hoe zouden we deze si-
tuatie duidelijker kunnen maken voor de pleeggast? Is het een optie 
om hier een routine of een ritueel in te voorzien zodat dit voor de 
pleeggast meer hanteerbaar wordt?

• Welke momenten in de dag lopen moeilijk? Hoe zouden we hier pre-
ventief kunnen op inspelen zodat we het probleem voorkomen?

• Hoe gaan jullie om met veranderingen of overgangen? Wat zou hel-
pend kunnen zijn voor de pleeggast (samen doen)?

• Hoe probeert de pleeggast zichzelf te reguleren of in toom te hou-
den?

• Hoe probeert de pleeggast zelf om het probleemgedrag te vermijden 
(observatie-opdracht)?

• Kan je het lastig gedrag ook zien als een continu aftoetsen waar je als 
begeleider bent?
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FASE 3 
STRUCTUUR - GRENZEN

 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is autonomie versus afhankelijkheid.

In deze fase is het bieden van structuur en grenzen een én-én-verhaal: 
aandacht voor vrijheid én grenzen. 

Hierin in het belangrijk zich ervan bewust te zijn dat de sociale en more-
le ontwikkeling nog niet sterk geëvolueerd is en herhalen zeer belang-
rijk zal blijven. Regels en structuur worden nog niet geïnternaliseerd. 
Als je als regelgever weg bent, zijn ook de regels en afspraken weg.

Uiteraard blijft houvast belangrijk en kan deze geboden worden door 
duidelijke regels te stellen en consequent te handelen. Dit doe je als 
standvastige en betrouwbare pleegzorger. Stel weloverwogen grenzen, 
doe dit op een stevige manier en zonder uitgebreide discussies of ge-
sprekken. 

Het is niettemin belangrijk om in deze fase niet vast te raken in 101 
regels en afspraken. Teveel regels zijn niet meer duidelijk en maken het 
moeilijk consequent te blijven. Ga op zoek naar een goed evenwicht 
tussen vrijheid en grenzen. Zo kunnen een aantal regels vast en strikt 
zijn, maar kunnen er bij andere regels openingen zijn tot onderhande-
len. Laat ruimte voor onderhandeling: voor wat hoort wat. Ook al doen 
ze bij wijze van spreken alles verkeerd, er moet een zekere ruimte voor 
onderhandeling blijven.

Verwacht grensoverschrijdingen. Dat regels worden getest is zeer ‘nor-
maal’. Op dat moment zoekt de pleeggast uit hoe stevig je als pleeg-
zorger bent. Grenzen worden getest op hun standvastigheid. Ze over-
schrijden hoort er dus bij, het is dé manier om duidelijkheid te krijgen 
over de grens. Belangrijk hierbij is oorzaak en gevolg bijeen te brengen 
en zaken uit te leggen, zo verruim je hun ‘ik’. Zorg na een grensover-
schrijding altijd voor herstel.

Probeer op een discrete manier te sturen, werk vanuit een intern plan 
als pleegzorger. Geef op deze manier subtiel richting.
Wees je bewust van de beperkte leerbaarheid van de pleeggast en bied 
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dus ruimte voor herstel. Ook al zeggen ze dat ze dit nooit meer zullen 
doen, weet dat ze dit niet kunnen waarmaken. Verwacht geen groot 
schuldbesef. Geef ze de kans om opnieuw te proberen. Blijven vasthou-
den van structuur en grenzen is voor hen zeer moeilijk. Toon dat je er 
na elk incident opnieuw bent.

Het kan in deze fase helpend zijn om anderen in te schakelen als ‘boe-
man’ om als pleegzorger meer naast de pleeggast te kunnen staan. ‘De 
bewindvoerder zegt …’. 

ENKELE RICHTVRAGEN:
• Hoeveel geschreven en ongeschreven regels zijn er thuis belangrijk? 

Kunnen we deze eens visueel maken? Welke verwachtingen hebben 
jullie van de ongeschreven regels? Zijn deze regels duidelijk of zijn er 
teveel? Op welke regels zit er onderhandelmogelijkheid en op welke 
niet?

• Hoe gaan jullie ermee om als een afspraak of een regel niet wordt 
opgevolgd? Wat kunnen we hierin verwachten van de pleeggast?

• Hoe zouden jullie op een subtiele manier de pleeggast kunnen sturen 
in iets dat jullie willen bereiken zonder dat hij of zij dit doorheeft? 

• Hoe kunnen jullie ermee omgaan als hij/zij zich niet houdt aan de gren-
zen? Waar ligt jullie grens hierin? Op welke manier kunnen jullie herstel 
blijven aanbieden zonder hiervoor over jullie eigen grenzen te gaan? 

FASE 4 
STRUCTUUR - GRENZEN
 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is initiatief versus geremdheid.

De focus van de pleeggast verplaatst zich van de belangrijke anderen 
(ouders; begeleiders) naar de leeftijds- of groepsgenoten (vrienden). 
Het is de periode waarin er sterk wordt opgekeken naar de oudere 
broer/zus, leerkrachten, TV- of sportfiguren. De sociale druk uit de 
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groep wordt groter, men heeft vrienden/vriendinnen voor het leven, 
en daarmee komen ook emoties als sociale angst, schaamte, jaloezie in 
het spel.

In deze fase is het belangrijk om duidelijkheid te geven over het ‘waar-
om’ van grenzen.

In het geven van deze duidelijkheid is het belangrijk vanuit een gelijk-
waardige relatie met wederzijds respect te starten; vanuit een ‘oudere 
broer – positie’ kan hierbij helpen. 

Zorg voor verduidelijking, met aandacht voor uitleg en onderhandeling 
en neem de nodige tijd om stil te staan bij het ‘hoe’ en ‘waarom’.

Pleeggasten in deze fase stellen veel zaken in vraag waardoor grenzen 
niet altijd evident zijn. Een ‘daarom’ is niet meer goed genoeg, dus is 
het belangrijk samen op zoek te gaan naar de ‘gegronde reden’ van een 
afspraak of regel. 

Je kan houvast bieden door met concrete ankerpunten te werken. Die 
zorgen voor zekerheid en veiligheid, bijvoorbeeld een afspraak op een 
briefje, op school kan je terecht bij X, in de jeugdbeweging kan je te-
recht bij Y… Dit moet niet meer rechtstreeks visueel zichtbaar zijn, maar 
lukt ook al via een verwijzing.

Als een pleeggast veel kenmerken van deze fase heeft, is psycho-edu-
catie ook pas voor het eerst aan de orde om met hem/haar zelf aan de 
slag te gaan. 

ENKELE RICHTVRAGEN
• Kunnen jullie bij de gemaakte afspraken en regels voor jullie zelf 

steeds een ‘waarom’ achterhalen?
• Wat heb je als pleegzorger zelf nodig om met de pleeggast tijd te 

nemen en het waarom achter een regel te zoeken?
• Op welke manier kan je ankerpunten voorzien voor de pleeggast? Op 

welke momenten kan dit een meerwaarde betekenen?
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FASE 5 
STRUCTUUR - GRENZEN
 

EMOTIONELE NODEN
Het centrale thema in deze fase is zelfvertrouwen versus minderwaar-
digheid.

De wereld wordt letterlijk veel groter en pleeggasten hebben over veel 
meer een mening. Ze zijn ook kritisch voor zichzelf en zijn toe aan re-
flectie en introspectie. Dit kan gepaard gaan met grote onzekerheid 
en depressieve gevoelens. Daarom blijft structuur belangrijk om volop 
te experimenteren met vaardigheden, met de eigen rol en plaats in de 
omgeving. Anderzijds is er nu een intern geweten en is de zelfcontrole 
veel groter.

In deze fase is het belangrijk ruimte te bieden voor onderhandeling en 
je op te stellen als evenwaardige partner.

Zorg voor verduidelijking, met aandacht voor uitleg bij de onderhan-
deling en neem de nodige tijd om stil te staan bij het ‘hoe’ en ‘waarom’.

Pleeggasten in deze fase stellen veel zaken in vraag waardoor grenzen 
niet altijd evident zijn. Een ‘daarom’ is niet meer goed genoeg, dus is 
het belangrijk om samen op zoek te gaan naar de ‘gegronde reden’ van 
een afspraak of regel. 

ENKELE RICHTVRAGEN:
• Kunnen jullie bij de gemaakte afspraken en regels voor jullie zelf 

steeds een ‘waarom’ achterhalen?
• Wat heb je als pleegzorger zelf nodig om met de pleeggast de tijd te 

nemen om het waarom achter een regel te zoeken?
• Wat is de motivatie van de pleeggast? Wat zijn zijn/haar goede rede-

nen? 
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BESLUIT
• Wat neem je als pleegzorger mee uit dit gesprek? 
• Wat lijkt nuttig om te observeren met de bedoeling aan te passen? 
• Hoe voelt het als de grootste inspanning – aanpassing van jou moet 

komen als pleegzorger en niet van de pleeggast ?
• Wat heb je als pleegzorger nodig om deze ondersteuning aan je 

pleeggast te kunnen geven? Wie of wat kan hierbij helpen? Hoe kan 
je dit volhouden en wat heb je hiervoor nodig? 
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3.5 SESSIE 10  
 Evaluatie en borging

In het laatste en afrondende gesprek is het belangrijk stil te staan hoe 
het traject werd ervaren en hoe pleegzorgers de elementen in de toe-
komst verder kunnen blijven vasthouden. Het is belangrijk ook hierbij 
aandacht te hebben voor visualisaties.

EVALUATIE
• Wat is geslaagd? Wat is verbeterd?
• Wat werd opgemerkt? Hoe reageert de pleeggast op de interventie?
• Wat is voor de betrokkenen veranderd? Hoe kijken zij naar de stap-

pen die gezet werden?
• Eindig opnieuw met een schaalvraag om de beleving van de pleeg-

zorgers in kaart te brengen, in functie van opvolging van het traject. 
- Hoe is het samenleven nu? Geef een score van 0 tot 10.
- Waarom kies je voor dit cijfer (met aandacht voor wat goed gaat)?
- Wat heb je nodig om een hoger cijfer te halen?
- Waarom is het deze keer hoger/lager dan de vorige keer?

BORGING
• Wat zijn de succesfactoren bij de pleeggast? 
• Wat werkt? 
• Maak een signaleringsplan op samen met de pleegzorgers: wat zijn 

de signalen dat het weer wat minder gaat? Eventueel werken met 
groene, oranje en rode fase.
- Welke signalen kunnen we bij de pleeggast verwachten?
- Welke signalen kunnen we bij de pleegzorgers verwachten?
- Welke stappen zijn dan nodig? 
- Wat doe je dan in die situaties? 
- Welke mensen kunnen betrokken worden in die situaties?
- Welke verwachtingen heb je dan van de pleegzorgbegeleider?

• Overloop de schriftelijke leidraad (zie www.sen-seo.be - menu links 
> Bijdrage bij de brochure Samenleven met een pleeggast) die jul-
lie samen doorheen de sessies hebben opgemaakt met hierin alle 
belangrijkste handvatten in functie van de noden van de pleeggast. 
Deze steekkaart wordt ook aan de begeleider bezorgd om zo na het 
programma alles blijvend te kunnen vasthouden.
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“ Ik ben zeer blij met dat verslag die je achteraf in handen krijgt. Zo kan 
je het eens herlezen en nog eens herlezen en je verandert door de tijd 
van idee. Ondertussen maakte ze al een kleine evolutie door en dan 
kan je merken hoe ze al is gegroeid.” (PLEEGZORGER)

“ Het is ons kleinkind, dus wij worden ook ouder. En het lijkt me in functie 
van de toekomst ook belangrijk dat andere mensen die zullen betrok-
ken worden ook een beeld krijgen van wie J. is. Het is zinvol om zo’n 
goede basis te hebben waarvan je dan kan starten.” (PLEEGZORGER)
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3.5 SESSIE 11:  
 Opvolging na een bepaalde  
 periode

Indien wenselijk kan na een periode (bijvoorbeeld 3 of 6 maanden) nog 
eens langs gegaan worden samen met de pleegzorgbegeleider en de 
SEO-coach. Dit kan vooraf ingepland worden of kan op vraag van het 
gezin of de pleegzorgbegeleider gebeuren. Dan kan beoordeeld wor-
den hoe het loopt, welke zaken zijn voorgevallen, hoe ze het hebben 
aangepakt, welke zaken nog blijven hangen, in de hoop hen weer op 
weg te helpen of te kunnen bevestigen in het feit dat ze goed bezig zijn.
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4 KWALITATIEF  
 ONDERZOEK NAAR  
 COACHINGSPROGRAMMA

Als laatstejaarsstudent master in de Pedagogische Wetenschappen, 
afstudeerrichting Orthopedagogiek, heeft Rani Beck (2019) onderzoek 
gevoerd naar het pleegzorgspecifiek coachingsprogramma gericht op 
het versterken van emotionele beschikbaarheid bij pleegzorgers ten 
aanzien van hun pleeggast. Hierbij werd de perceptie van pleegzorgers, 
pleegzorgbegeleiders en coaches met betrekking tot ondersteunende 
factoren en knelpunten bevraagd en de invloed van het traject op kwa-
liteitsvol samenleven tussen de pleegzorger(s) en de pleeggast.

In het onderzoek werd het psycho-educatief luik van dit programma 
genoemd als voornaamste ondersteunende factor door zowel de pleeg-
zorgers, de pleegzorgbegeleiders als de coaches. Omwille van de be-
perking/en of psychiatrische problematiek van de pleeggast, is er vaak 
sprake van een discrepantie tussen de chronologische leeftijd en de 
emotionele ontwikkeling. Hierdoor kan het gedrag van de pleeggasten 
moeilijk te begrijpen zijn zowel voor pleegzorgers als voor pleegzorg-
begeleiders. In sommige pleegzorgsituaties leidt dit tot onrealistische 
verwachtingen ten aanzien van de pleeggast. 

In het coachingsprogramma zit psycho-educatie reeds verweven in de 
uitgebreide beeldvorming, waarbij de ontwikkeling van de pleeggast 
in kaart wordt gebracht. Onderling uitwisselen van ervaringen en in-
formatie tijdens de beeldvorming draagt bij tot een betere afstemming 
tussen de pleegzorgers en de pleeggast, maar ook tussen het pleeg-
gezin en de pleegzorgbegeleider. Vervolgens krijgen de pleegzorgers 
meer informatie over de ontwikkelingsaspecten die bij hun pleeggast 
een belangrijk thema zijn. Verwerven van kennis over deze achterlig-
gende kaders en begrippen die het moeilijk te begrijpen gedrag van de 
pleeggast kaderen en/of verklaren, kan ertoe leiden dat pleegzorgers 
het gestelde gedrag niet inherent toewijzen aan hun pleeggast, maar 
het binnen een bredere context plaatsen en aanvaarden. Volgens de 
participanten zou dit zowel de pleegzorgers als de pleeggast een ze-
kere rust bieden.

Een tweede ondersteunende factor in dit onderzoek aangehaald, is de 
betrokkenheid van de pleegzorgbegeleider. Indien het pleeggezin en 
de pleegzorgbegeleider reeds een vertrouwensrelatie hadden opge-
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bouwd, ervaarden de pleegzorgers gedurende het coachingsprogram-
ma de aanwezigheid van de pleegzorgbegeleider als ondersteunend. 
Bovendien kon de pleegzorgbegeleider zowel zaken verduidelijken 
ten aanzien van de pleegzorgers als van de coaches en vragen be-
antwoorden. Indien de pleegzorgbegeleider en het pleeggezin elkaar 
echter niet voldoende kenden, vonden de pleegzorgbegeleiders het 
een meerwaarde om de pleeggast door de interactie en uitwisseling 
van voorbeelden beter te leren kennen. Tijdens de inschaling van de 
SEO-R² werden bovendien levensdomeinen besproken die onder an-
dere omstandigheden wellicht niet ter sprake zouden komen. Hierdoor 
kreeg de begeleider een nauwkeuriger beeld van de pleeggast, wat 
leidde tot een betere afstemming tussen de pleegzorgbegeleider en 
het pleeggezin.

Coaching op maat werd eveneens door alle actoren ervaren als onder-
steunende factor van het programma. Na de uitgebreide beeldvorming 
worden steeds de algemene resultaten teruggekoppeld. Vervolgens 
vertaalt de coach deze resultaten op maat van het gezin en reikt hij/
zij de pleegzorgers handvatten aan om de pleeggast op een adequate 
manier te benaderen. In een aantal pleegzorgsituaties heeft dit ertoe 
geleid dat de pleegzorgers hun verwachtingspatronen beter konden 
afstemmen op de noden en mogelijkheden van de pleeggasten. 

Een ondersteunende factor van het coachingsprogramma is het ver-
werven van handvatten voor toekomstige hulpverlening. Dit was aan-
vankelijk niet voorzien door de coaches. Sommige pleegzorgers maak-
ten zich zorgen over de dag dat ze hun pleeggast niet langer zouden 
kunnen ondersteunen. Voor hen betekende het een geruststelling dat 
ze de mogelijkheid hadden het verslag van het SEO-traject door te ge-
ven aan toekomstige hulpverleners. 

Tot slot werd ook het ontstaan van dialoog tussen de pleegzorgers, 
de pleegzorgbegeleider en de coach aangehaald als ondersteunend 
aspect. Tijdens het traject werden veel ervaringen uitgewisseld en ge-
voelens gedeeld. De pleegzorgers ontvingen veel begrip en erkenning 
van de pleegzorgbegeleider en de coach, waardoor ze zich gehoord 
en ondersteund voelden. Hierin speelde voornamelijk de coach een 
centrale rol. Alvorens een coach het mandaat verwierf om handvatten 
aan te reiken aan de pleegzorgers, moet er sprake zijn van wederzijds 
respect en vertrouwen. De pleegzorgers vonden het bovendien belang-
rijk dat ze hun grenzen konden aangeven zonder hiervoor te worden 
veroordeeld.

Hoewel het programma veel ondersteunende factoren aanbiedt, wer-
den ook een aantal knelpunten geformuleerd. Een eerste knelpunt van 
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het coachingsprogramma bleek de intensiteit. Sommige pleeggezinnen 
besloten daarom het programma niet te volgen. Voor de pleeggezinnen 
die hier wel voor open stonden, betekende het traject een hoge fre-
quentie aan huisbezoeken. Hierdoor was het programma voor verschil-
lende pleegzorgers tijdrovend en vermoeiend. Maar ook op mentaal en 
emotioneel vlak vroeg het van meerdere pleegzorgers een inspanning. 
Naast het invullen van de gedragsvragenlijsten en inschaling op basis 
van de SEO-R², werd de voortdurende reflectie over eigen denken en 
handelen, alsook over dat van de pleeggast als intensief ervaren.

Als tweede knelpunt werd de betrokkenheid van de pleeggast aange-
haald. De verhalen van pleegzorgers, pleegzorgbegeleiders en coaches 
tonen verschillende visies in verband met al dan niet betrekken van de 
pleeggast. Een aantal pleeggasten die reeds in een traject betrokken 
werden, zouden aangegeven hebben dat ze dit ook een meerwaarde 
vonden. Doordat hun perspectief bevraagd werd en er waarde gehecht 
werd aan hun verhaal, voelden de pleeggasten zich gehoord. Hierdoor 
vinden een aantal pleegzorgbegeleiders, pleegzorgers en coaches het 
belangrijk om de pleeggasten te betrekken bij het coachingsprogram-
ma. Anderzijds leidde dit bij sommige pleeggasten tot overbevraging 
en onrust, waardoor sommige actoren ervoor pleitten hen niet te be-
trekken. Verschillende pleegzorgbegeleiders gaven wel aan dat het 
voor hen een meerwaarde was om de pleeggast te betrekken in het 
onderzoek. Door individuele gesprekken te organiseren met de pleeg-
gast, leerden ze meer over diens ervaringen en kijk ten aanzien van de 
pleegzorgsituatie. Alle actoren waren het erover eens dat al dan niet 
betrekken van de pleeggast sterk afhankelijk was van pleeggast tot 
pleeggast. Door hun onderlinge diversiteit, was het niet haalbaar om 
iedere pleeggast in dezelfde mate en op dezelfde manier te betrekken. 
Dit werd bijgevolg in iedere situatie bevraagd. Wanneer de pleeggas-
ten zelf aangaven of ze wel of niet betrokken wensten te worden, werd 
deze keuze gerespecteerd. 

Een laatste aspect van het coachingsprogramma dat volgens de par-
ticipanten moeilijkheden meebrengt, is de hulpvraag. Slechts zelden 
vroegen pleegzorgers naar extra ondersteuning via het coachingspro-
gramma. Waarschijnlijk waren ze niet altijd op de hoogte van behan-
delingspleegzorg en/of van het programma daarvan. Daarom waren 
het vaak de pleegzorgbegeleiders en de coaches die een hulpvraag 
detecteerden en het programma voorstelden aan de pleegzorgers. Een 
hulpvraag kon soms lange tijd onopgemerkt blijven, waardoor het pro-
gramma in sommige pleegzorgsituaties te laat kwam. De participanten 
halen bijgevolg de meerwaarde aan van het preventief inzetten van het 
coachingsprogramma, nog voor zich een hulpvraag stelt met betrek-
king tot moeilijk samenleven tussen de pleegzorger(s) en de pleeggast.
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De relatie tussen het coachingsprogramma en het kwaliteitsvol sa-
menleven van pleegzorger(s) en pleeggast viel niet eenduidig te on-
derzoeken. De bevraagde trajecten representeerden een unieke pleeg-
zorgsituatie waarbij eerdergenoemde ondersteunende factoren en 
knelpunten al dan niet (in dezelfde mate) aanwezig waren. Er kunnen 
bijgevolg geen uitspraken gedaan worden over de invloed van het coa-
chingsprogramma op het kwaliteitsvol samenleven van pleegzorger(s) 
en pleeggast, evenmin over causale mechanismen en contextuele 
factoren die hier al dan niet aan zouden bijdragen. Toch haalden de 
participanten een aantal argumenten aan die zouden kunnen wijzen op 
een relatie tussen het programma en het kwaliteitsvol samenleven van 
pleegzorger(s) en pleeggast. Volgens de coaches leidde het traject in 
sommige pleeggezinnen tot betere afstemming tussen de pleeggast en 
de pleegzorgers wat vervolgens, naar hun mening, een invloed had op 
een verhoogde levenskwaliteit van de pleegzorgers en de pleeggast, 
en ook op de draagkracht van het pleeggezin. Bovendien betekende 
de betrokkenheid van de pleegzorgbegeleider een verdere opvolging 
en ondersteuning van het pleeggezin, wat hier vermoedelijk ook toe 
bijdroeg. 

Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat het coachingsprogram-
ma heel waardevol is gebleken in het versterken van emotionele be-
schikbaarheid bij pleegzorgers ten aanzien van hun pleeggast.
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MET EEN PLEEGGAST

Over kunnen, aankunnen,
moeten en willen

Afstemmen op 

de emotionele noden 

van mensen met een beperking: 

een coachingsprogramma

EEN BROCHURE VOOR PLEEGZORGERS, 
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Het expertisenetwerk Emotionele 
ontwikkeling SEN-SEO vertrekt van het kader 
Emotionele Ontwikkeling van Anton Došen.  
Professionelen en ervaringsdeskundigen 
uit heel Vlaanderen zetten zich binnen dit 
netwerk in voor de ontwikkeling, bundeling en 
verspreiding van expertise over emotionele 
ontwikkeling. Ze richten zich niet enkel tot 
iedereen die wil werken aan groeikansen 
bij cliënten of familieleden van mensen 
met een verstandelijke beperking, maar 
ook tot een breder publiek  (onderwijs, 
jeugdhulpverlening, jeugdwerk, justitie, 
drughulpverlening, enz. )

SEN-SEO wordt mogelijk gemaakt door 
SAM, steunpunt Mens en Samenleving en HOGENT.

Deze publicatie is tot stand gekomen
in samenwerking met Pleegzorg.
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