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Typemodules pleegzorg.    
 

Schematisch overzicht 1 

                                               
1 Goedgekeurd door het managementcomité 14 oktober 2013.  



Versie augustus 2013 
 

Pagina 2 van 4 
 

1.1 Typemodules m.b.t. de functie verblijf 

Naam Frequentie Duur Intensiteit Positionering Combinaties binnen de dienst 

Voor 
pleegkinderen 

Voor 
pleeggasten 

Verblijf in een pleeggezin  
(ondersteunend-korte 
duur) 

7 dagen op 7 3 maand2 24 uur RTH RTH Steeds gecombineerd met typemodule begeleiding  

Verblijf in een pleeggezin 
(ondersteunend-lage 
frequentie)3 

 wekelijks 20 maand4 24 uur  RTH  RTH Steeds gecombineerd met typemodule begeleiding  

Verblijf in een pleeggezin 
(perspectiefzoekend) 

7 dagen op 7 6 maand5 24 uur  NRTH  RTH Steeds gecombineerd met typemodule begeleiding  

Verblijf in een pleeggezin 
(perspectiefbiedend  - 
hoge frequentie)6   

7 dagen op 7 +2 jaar 24 uur  NRTH  RTH Steeds gecombineerd met typemodule begeleiding  

Verblijf in een pleeggezin 
(perspectiefbiedend  - 
lage frequentie) 

3/week +2 jaar 24 uur  NRTH  RTH Steeds gecombineerd met typemodule begeleiding  

Crisisverblijf in een 
pleeggezin7 

7/7 2 
weken 

24 uur RTH RTH Steeds gecombineerd met 
typemodule begeleiding  

 

                                               
2 Kan verlengd worden op voorwaarde dat de indicatiecriteria duidelijk van toepassing zijn. 
3 Weekendopvang, logeeropvang … 
4 Kan desgevallend worden verlengd op voorwaarde dat de indicatiecriteria duidelijk van toepassing zijn. 
5 Kan eenmalig verlengd worden op voorwaarde dat de indicatiecriteria duidelijk van toepassing zijn. 
6 Hoge frequentie=gemiddeld 4 tot 7 nachten per week. Lage frequentie:gemiddeld 1 tot 3 nachten.  

7 Al dan niet in het kader van het programma crisishulp IJH. 
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1.2 Typemodules m.b.t. de functie begeleiding89 

 
Naam Frequentie Duur Intensiteit10 Combinaties binnen de 

dienst 

Begeleiding voor pleeggezinnen, 
gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 
(crisispleegzorg) 

2/week 2 weken11 

 

2 uur Steeds gecombineerd met 
typemodule verblijf 

Begeleiding voor pleeggezinnen, 
gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 
(ondersteunende pleegzorg) 

maandelijks 6 maand12 2 uur Steeds gecombineerd met 
typemodule verblijf 

Begeleiding voor pleeggezinnen, 
gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 
(perspectiefzoekende pleegzorg) 

wekelijks 6 maand13 2 uur  Steeds gecombineerd met 
typemodule verblijf 

Begeleiding voor pleeggezinnen, 
gezinnen, pleegkinderen of pleeggasten 
(perspectiefbiedende pleegzorg) 

maandelijks +2 jaar 2 uur  Steeds gecombineerd met 
typemodule verblijf 

                                               
8 De begeleidingstypemodule kan niet aangeboden worden zonder de verblijfstypemodule.  Het is de verblijfstypemodule die bijgevolg de positionering 
van het totale aanbod (verblijf + begeleiding) binnen het rechtstreeks of niet-rechtstreeks aanbod zal bepalen.  

9 Focus op pleegzorgers, pleegkinderen of –gasten, ouders/context.   
10 De duur van een contact kan eventueel ook nog worden opgesplitst over meerdere contacten.   
11 Maximum 2 weken. 
12 Duur zal afgestemd worden op de flankerende verblijfstypemodule (onderbroken of occasioneel).  Kan verlengd worden. 
13 Kan eenmalig verlengd worden. 
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1.3 Typemodule m.b.t. de functie behandeling 

 
Naam Frequentie Duur Intensiteit Positionering Combinaties binnen de 

dienst 

Behandeling in het kader van pleegzorg  Maandelijks 6 maand14 4 uur RTH Steeds gecomb. met persp.zoek. of 
persp.biedende pleegzorg 

 

                                               
14 Kan desgevallend worden verlengd.     


