Uitnodiging “Pleegzorg: gehechtheid en
perspectiefbepaling”
Pleegzorg is zorg waarbij een pleegzorger
vrijwillig en onder begeleiding van een
dienst voor pleegzorg een pleegkind opvangt. Pleegzorg is ingrijpend voor de
ouders en het kind. Een dergelijke beslissing
komt pas in het vizier wanneer de
opvoeding van een kind in het eigen gezin
spaak loopt en de veiligheid en/of
ontwikkeling van het kind er worden
bedreigd. Pleegzorg is steeds jdelijk en
vaak wordt een hereniging met de ouders
beoogd. Zowel de beslissing tot pleegzorg
als deze van een hereniging zijn moeilijke
beslissingen. Het vraagt een afweging van
de belangen van de ouder ten opzicht van
deze van het kind, het vraagt een inscha"ng van de kwaliteit van de hechng
en de gevolgen voor deze hechng bij een
eventuele uithuis- of terugplaatsing…
Deze en andere thema’s staan centraal op
de studiedag “Pleegzorg: gehechtheid en
perspece(epaling”.

Specialisten geven met hun input de aanzet tot het debat en reﬂece. Op deze manier hopen de organisatoren met deze studiedag bij te dragen aan de kwaliteit en
professionalisering van pleegzorg.

Praksche informae
Datum: vrijdag 16/03/2018
Tijdsp: 9.15u tot 16.30u
Kostprijs: €55 overschrijven op rek.nr. van
PZOV: BE68 0017 3168 6234 met vermelding ‘Studiedag Hechng 16 maart 2018’

Adres: Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
(VAC) aan St-Pietersstaon
Inschrijven kan via:
studiedag@pleegzorgoostvlaanderen.be
Uiterste inschrijvingsdatum: 9 maart ‘18

Programma:
9.15-9.30

Inleiding

Johan Vanderfaeillie (VUB)

9.30-10.15

Assessing risk and making the right decisions
about reunifying children:
the Reuniﬁcaon Pracce Framework

Elaine Farmer

Perspece(epaling in Nederland:
methodes, implementae en evaluae

Anouk Goemans

10.15-11.00

(University of Bristol)

(Universiteit Leiden)

11.00-11.30

Pauze

11.30-12.15

Perspece(epaling in pleegzorg:
Voorrang voor gehechtheid

(Universiteit Leiden)

Hechng bij langdurige pleegzorg

Guy Bosmans

12.15-13.00

Femmie Juﬀer

(KU Leuven)

13-00-14.00

Lunch

14.00-14.45

Herstel met het natuurlijk netwerk:

Nele Haedens & Katleen

onveilige hechng, een complicerende factor of niet?

Castelein (Jongerenwelzijn)

Perspece(epaling: wie bepaalt eigenlijk?

John Goessens

14.45-15.30

(Lindenhout)

15.30-16.15

Perspecefzoekende pleegzorg in Vlaanderen:
hoeveel kinderen keren terug naar huis en
welke factoren zijn hiermee geassocieerd?

Frank Van Holen (VUB)

16.15-16.30

Uitleiding en conclusies

Benedikte Van den Bruel
(Jongerenwelzijn)

