Hoofdstuk 5 – Algemeen
Alle partijen die betrokken zijn rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen, maar ook een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een zo goed mogelijk verloop van de plaatsing. Overleg en
afstemming kan hierin veel problemen voorkomen. Net als met uw eigen kinderen moet u als
pleegouders soms beslissingen nemen die onverwachte gevolgen kunnen hebben.
Wij raden u aan om bij de start van de plaatsing de relevante onderdelen van dit hoofdstuk te
bespreken met uw pleegzorgwerker, de ouders en de plaatsende instantie. In dit hoofdstuk beschrijven
we hoe u in diverse omstandigheden kunt handelen.
5.1 Algemene zaken
Inschrijving gemeentelijke basisadministratie
Als een pleegkind bij u in huis komt wonen, dient de wijziging van het woonadres van uw pleegkind
binnen vijf dagen te worden doorgegeven aan de basisadministratie. De wettelijk vertegenwoordiger
en/of de plaatsende instantie is hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Soms wordt dit door de
pleegouder zelf gedaan. Het is raadzaam om dit goed kort te sluiten met uw pleegzorgwerker. U bent
verplicht om u te legitimeren en een bewijs mee te nemen dat u de verzorger bent, bijvoorbeeld het
pleegcontract. Als uw pleegkind een identiteitsbewijs heeft, neemt u dit ook mee naar het
gemeentehuis. Sommige gemeentes nemen geen genoegen met het pleegcontract, dan moet de
wettelijk vertegenwoordiger het pleegkind alsnog aanmelden. Ook hij/zij dient zich te legitimeren.
Uitschrijving gemeentelijke basisadministratie
Als het pleegkind bij u vertrekt, moet degene bij wie het kind vanaf dat moment verblijft, de wijziging
aan de nieuwe gemeente doorgeven. U kunt dit niet zelf regelen. Door de inschrijving op het nieuwe
verblijfsadres wordt het kind automatisch uitgeschreven op uw adres. Het komt regelmatig voor dat
het ‘vergeten’ wordt om het pleegkind in te schrijven op het nieuwe woonadres. Dit kan vervelende
consequenties hebben. Uw voormalig pleegkind blijft namelijk tot de overschrijving bij u
ingeschreven. Eventuele rekeningen, bekeuringen en oproepen blijven op uw adres binnen komen.
Ook voor de weging van diverse belastingen waarvoor het aantal bewoners van een woning relevant is
(onder andere waterschap en afvalheffing) wordt uw pleegkind meegeteld tot het bij u is
uitgeschreven. Als na herhaaldelijk verzoek de uitschrijving niet gerealiseerd wordt, kunt u de
gemeente verzoeken om de wettelijk vertegenwoordiger aan te sporen om de uitschrijving te regelen.
De gemeente kan hiervoor pressiemiddelen, zoals een proces-verbaal inzetten.
Geheime plaatsing
Soms wordt een pleegkind, om zijn veiligheid te waarborgen, in het geheim in uw pleeggezin
geplaatst. Uw adresgegevens worden dan niet verstrekt aan de ouders van uw pleegkind. Op de
officiële papieren wordt vermeld dat het kind is geplaatst bij de pleegzorgorganisatie.
De maximale duur van een geheime plaatsing is zes weken met de mogelijkheid tot verlenging.
Daarna hebben de ouders het recht om de verblijfplaats van hun kind te weten. Zij kunnen dit
desnoods via de rechter afdwingen. De ouders van het kind kunnen eenvoudig het woonadres van hun
kind achterhalen via de gemeentelijke basisadministratie. Het is daarom verstandig om de
jeugdzorginstelling/gecertificeerde instelling of uw pleegzorgwerker de inschrijving in de
basisadministratie te laten verzorgen en de adresgegevens van de plaatsende instelling of de
betreffende pleegzorgorganisatie te vermelden. Indien u uw pleegkind toch op uw adres wilt laten
inschrijven, kunt u verzoeken om dit apart te laten coderen als een geheime plaatsing.
Op alle juridische correspondentie waarop u als pleegouder en/of ‘belanghebbende’ staat geregistreerd
worden dan echter ook uw adresgegeven vermeld. Deze papieren gaan ook naar (de advocaat van) de
ouders. Het is daarom belangrijk dat u zich realiseert dat uw adres op deze manier ongewild bij de
ouders terecht kan komen. Overleg met uw pleegzorgbegeleider is in het geval van een geheime
plaatsing altijd belangrijk. Hij/ zij kan u hierin helpen en begeleiden.
Burger Service Nummer
Zodra uw pleegkind 12 jaar is, ontvangt het zijn Burger Service Nummer (BSN). Hiermee kan het
pleegkind zich bij verschillende organisaties laten registreren (belastingdienst, onderwijs,

uitkeringsinstanties, enzovoort). Iedereen die bij de gemeente staat ingeschreven, heeft een Burger
Service Nummer. Dit nummer staat op het identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
Sinds 1 juni 2009 zijn ook ziekenhuizen wettelijk verplicht om het Burger Service Nummer te
gebruiken bij de uitwisseling van medische gegevens, bijvoorbeeld met de huisarts en andere
zorgaanbieders. Het doel hiervan is dat zorgverleners op een veilige en betrouwbare manier relevante
medische gegevens met elkaar delen.
Legitimatie
Vanaf het 12e jaar is elke inwoner van Nederland verplicht om zich te identificeren bij bepaalde
geldzaken, bij het zoeken naar werk, bij indiensttreding en op het werk, voor het aanvragen van een
uitkering of Burger Service Nummer, bij binnenlands vreemdelingentoezicht en bij het bezoeken van
een voetbalwedstrijd. Ook voor reizen naar het buitenland is een geldig identiteitsbewijs nodig.
Daarnaast is elke inwoner van Nederland vanaf 14 jaar en ouder verplicht een geldig identiteitsbewijs
te tonen als de politie of een andere toezichthouder hierom vraagt (Wet op de Identificatieplicht WID).
Naamswijziging
De naam van een kind is heel belangrijk. Het geeft aan waar hij/zij vandaan komt. Soms wil een
pleegkind dat al langere tijd bij zijn pleegouders woont, de naam krijgen van zijn pleegouders.
Wanneer uw pleegkind 12 jaar of ouder is, kan het uw achternaam krijgen als u en het kind dit allebei
willen en ouders hiermee kunnen instemmen. De voorwaarde hiervoor is dat uw pleegkind minimaal
drie jaar aantoonbaar door u verzorgd en opgevoed is op het moment van de aanvraag. Als uw
pleegkind jonger dan 12 jaar is, geldt een periode van 5 jaar. U kunt dit aantonen middels uw
pleegcontract of beschikking. Soms kan eerder een aanvraag voor naamswijziging gedaan worden op
grond van ‘psychische hinder’. Als uw pleegkind lichamelijk of geestelijk lijdt onder de naam die
hij/zij draagt, kan een onderzoek aangevraagd worden. Een onafhankelijke psychiater dient vast te
stellen of een naamswijziging de klachten kunnen verminderen of verhelpen. U kunt dit onderzoek
aanvragen of de jeugdbeschermingsinstelling kan dit doen. Degene die de aanvraag voor dit onderzoek
doet, is betalingsplichtig.
Het verzoek tot naamswijziging moet door de wettelijk vertegenwoordiger(s) (ouder, voogd of
pleegoudervoogd) van uw pleegkind, samen met u (degene van wie de naam gevraagd wordt),
ondertekend en aangevraagd worden bij de afdeling bestuurszaken van het Ministerie van Justitie.
Deze laat de situatie controleren en beoordelen. De kosten hiervan komen voor rekening van de
wettelijk vertegenwoordiger(s). Als beide ouders het gezag hebben, moeten beide ouders het verzoek
tot naamswijziging ondertekenen.
Bezwaar of weigering toestemming
Een verzoek voor naamswijziging wordt alleen toegewezen als beide ouders daarmee instemmen.
Indien de ouder(s) van uw pleegkind bezwaar maakt/maken tegen de naamswijziging, wordt de Raad
voor de Kinderbescherming om advies gevraagd.
Jonger dan 12 jaar
Als uw pleegkind jonger is dan 12 jaar en tegen de zin van zijn ouders zijn naam wil laten wijzigen,
kan hij de rechter hiervoor om vervangende toestemming vragen. Dit is echter alleen mogelijk
wanneer de weigerende ouders aantoonbaar minder dan ¼ deel (dus minder dan 1,5 jaar) van de
periode vóór de verzorgingstermijn van 5 jaar met uw pleegkind hebben samengewoond. Draagt uw
pleegkind de naam van zijn vader, terwijl hij deze niet kent, dan kan het verzoek tot naamswijziging
zonder toestemming van deze vader worden ingediend. Als de ouder(s) uit de ouderlijke macht zijn
ontzet, kan een naamswijziging ook zonder toestemming van de ouder(s) door de rechter worden
toegewezen.
12 jaar en ouder
Als uw pleegkind 12 jaar of ouder is en tegen de zin van zijn ouders per se zijn naam wil laten
wijzigen, kan hij de rechter hiervoor om vervangende toestemming vragen.
Weigeren de ouders of voogdij-instelling de naamswijziging aan te vragen, dan kunt u of uw
pleegkind van 12 jaar of ouder de kantonrechter verzoeken om een bijzondere curator aan te wijzen.

Deze bijzondere curator kan dan namens uw pleegkind het verzoek indienen.
18 jaar en ouder
Als uw pleegkind meerderjarig is, kan hij zelf verzoeken om zijn naam te wijzigen naar uw
achternaam als hij minstens 3 jaar voordat hij meerderjarig werd door u werd verzorgd.
Ongedaan maken
Uw pleegkind kan zijn/haar naam maar een keer wijzigen. Als uw pleegkind spijt heeft van zijn keuze
kan hij, zodra hij meerderjarig is, wel zijn naamswijziging ongedaan laten maken. Uw pleegkind krijgt
dan weer zijn oorspronkelijke achternaam.
5.2 Ongevallen
Het kan voorkomen dat uw pleegkind, tijdens het verblijf in uw gezin, een ongeval krijgt. Wanneer dit
het geval is, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk uw pleegzorgwerker inlicht. De pleegzorgwerker
informeert de ouders en/of (gezins-)voogd en vraagt hen om toestemming voor eventueel medisch
noodzakelijk handelen. Dit is van belang, omdat u zelf geen bevoegdheid heeft om uw pleegkind
medisch te laten behandelen. Hiervoor is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordigers van
uw pleegkind. In acute situaties waarbij snel medisch handelen noodzakelijk is, kan de arts in
samenspraak met u, medische handelingen uitvoeren.
Verkeersongeval
Het is strafbaar om de plaats van het ongeval te verlaten zonder de persoonlijke gegevens van de
betrokkenen van het ongeval te hebben vastgelegd, evenals de kentekennummers en
verzekeringsgegevens. Na een ernstig verkeersongeval, bijvoorbeeld als er gewonden zijn, moet de
politie worden gewaarschuwd. Laat uw pleegkind nooit een schadeformulier of andere verklaring over
de schuldvraag van het ongeval ondertekenen als hij (of u) niet begrijpt wat er staat of als er
verschillen van mening zijn over de toedracht van het ongeval. In een dergelijk geval kan uw
pleegkind of u de politie waarschuwen, ook als het alleen om zaakschade gaat.
De verkeersslachtofferlijn (070) 314 77 66 is 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor acute juridische
hulp.
Letsel en letselschade
Als uw pleegkind (voetganger of fietser) onder de 14 jaar is, is de bestuurder van een auto, motor of
brommer volledig aansprakelijk voor letsel en letselschade, tenzij hij kan aantonen dat er sprake is van
overmacht.
Is uw pleegkind (voetganger of fietser) boven de 14 jaar dan is de bestuurder voor 50% aansprakelijk,
tenzij hij kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Voor de overige 50% is de hoogte van de
schadevergoeding afhankelijk van de mate van schuld van alle betrokkenen bij het ongeval.
Uw pleegkind heeft in geval van verwonding veroorzaakt door derden recht op vergoeding van zijn
schade. Bijvoorbeeld vergoeding van medische kosten (arts, ziekenhuis, fysiotherapie en dergelijke
voor zover deze niet langs andere wegen worden vergoed) of inkomstenderving door tijdelijke of
blijvende arbeidsongeschiktheid.
De ouders van uw gewonde pleegkind hebben recht op schadevergoeding als zij de schade (moeten)
betalen. Pleegouders hebben hier geen recht op.
In geval van overlijden kunnen de ouders vergoeding van de uitvaartkosten vorderen. Pleegouders
niet.
Materiële schade
Als uw pleegkind ten gevolge van een ongeval materiële schade heeft (een kapotte fiets of kapotte
kleding), kan hij of zijn wettelijk vertegenwoordiger (de verzekeraar van) de tegenpartij hiervoor
aansprakelijk stellen. Degene die de schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat hij de schade heeft
geleden en in welke omvang. Dit kan door middel van factoren van artsen/ziekenhuizen, medische
expertiserapporten, getuigenverklaringen, foto’s e.d. Als de schadeveroorzaker onverzekerd of
onbekend is, kan de schade worden ingediend bij het Waarborgfonds Motorverkeer. U kunt als

pleegouder niet aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval, indien u niet nalatig bent geweest. Uw
pleegzorgwerker staat u bij in deze procedure.
Smartengeld
Als uw pleegkind ten gevolge van een verkeersongeval pijn, verdriet of gederfde levensvreugde
ondervindt (smart), kan hij of zijn wettelijk vertegenwoordiger (de verzekeraar van) de tegenpartij
hiervoor aansprakelijk stellen. De hoogte van het smartengeld wordt berekend aan de hand van de
aard, duur en intensiteit van de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde.
Naasten van een overleden of gewond pleegkind hebben geen recht op smartengeld.
Ongeval tijdens of onderweg van/naar school
Bij kleine verwondingen, verstuikingen, builen e.d. verricht de school meestal de eerste hulp. Als er
twijfels zijn over de ernst en aard van het letsel, dan nemen zij contact op met u. U dient met de ouders
of voogd te overleggen welke stappen er ondernomen moeten worden. Indien nodig gaat u met uw
pleegkind uw huisarts.
Bij het vermoeden van een botbreuk of andere spoedeisende hulp wordt een kind meestal direct door
de school naar de eerste hulpafdeling in het ziekenhuis gebracht. U wordt dan zo snel mogelijk
ingelicht en overlegt vervolgens met de ouders of voogd welke stappen er ondernomen moeten
worden. Doorgaans heeft de school een collectieve ongevallenverzekering gesloten ten behoeve van
alle leerlingen. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en activiteiten in schoolverband
buiten de school. Daarnaast is deze verzekering ook van kracht tijdens het rechtstreeks gaan van huis
naar school en terug of naar een door de schoolleiding aangegeven plaats en terug.
De meeste scholen zijn ook verzekerd voor de materiële schade die ontstaat door een ongeval tijdens
schooltijd.
Ongeval in het buitenland
Het kan voorkomen dat uw pleegkind tijdens een buitenlandreis een ongeluk krijgt. Wanneer dit het
geval is, licht dan zo snel mogelijk uw pleegzorgwerker in. Uw pleegzorgwerker informeert de ouders
en/of (gezins-)voogd en vraagt hen om toestemming voor eventueel noodzakelijk handelen.
Pleegouders mogen zelf geen beslissing nemen om hun pleegkind medisch te laten behandelen.
Hiervoor is altijd toestemming nodig van de ouders of (gezins-)voogd.
Als de situatie acute medische hulp vergt, kunt u zich met uw pleegkind wenden tot een arts. Om te
voorkomen dat uw pleegkind verstoken blijft van medische zorg vanwege wettelijke bepalingen, kunt
u vooraf via uw pleegzorgwerker aan de ouders of (gezins-)voogd verzoeken om een
toestemmingsverklaring te tekenen in geval van een ongeval tijdens de vakantie. Maak deze verklaring
op in het Engels of in de taal van het te bezoeken land.
De basiszorgverzekering geeft slechts in Europa recht op verzekering. Als u buiten Europa op vakantie
gaat, dient u een aanvullende verzekering of een reisverzekering af te sluiten.
Europese zorgpas
Als u uw vakantie in het buitenland doorbrengt, heeft u een Europese zorgpas nodig. Deze gratis
zorgpas geeft recht op zorg in alle landen van de Europese Unie en enkele andere landen. Zonder deze
pas lopen u en uw pleegkind het risico in het buitenland geen medische zorg te kunnen ontvangen of
de medische kosten te moeten voorschieten. Bij de meeste verzekeraars is de nationale
verzekeringspas ook de Europese pas. Vraag indien nodig deze pas tijdig aan bij uw verzekeraar. Het
kan enkele weken duren voordat u de Europese pas ontvangt.
Als uw pleegkind in het buitenland een ongeluk krijgt, kan hij in Nederland zijn schadevergoeding
indienen bij de verzekeraar van de schuldige tegenpartij via een vertegenwoordiger (schaderegelaar)
van de buitenlandse verzekeraar. Uw verzekeraar heeft de adresgegevens.
Ander ongeval
Het kan voorkomen dat uw pleegkind tijdens sport, spel of andere omstandigheden een ongeluk krijgt.
Pleegouders mogen zelf geen beslissingen nemen om hun pleegkind medisch te laten behandelen.
Wanneer dit voorkomt is het van belang dat u zo snel mogelijk uw pleegzorgwerker inlicht. Uw

pleegzorgwerker informeert de ouders en/of (gezins-)voogd en vraagt hen om toestemming voor
eventueel medisch noodzakelijk handelen.
5.3 Medische behandeling
Ziekenhuis of artsbezoek
Voor een consult kunt u zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers met uw pleegkind
de huisarts bezoeken. Als een medische behandeling voor uw pleegkind tot twaalf jaar noodzakelijk is,
dient u toestemming te hebben van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Bij een vrijwillige plaatsing en
OTS zijn dit de ouder(s) met gezag. Bij een voogdijplaatsing is dit de plaatsende instantie.
Voor kinderen tussen de twaalf en zestien jaar geldt dat de ouders voor hen de behandelovereenkomst
sluiten. Aangenomen wordt dat uw minderjarige pleegkind zelf een behandelovereenkomst kan sluiten
voor routinematige/eenvoudige behandelingen. Dit betekent dat hij zelf naar de huisarts kan gaan met
eenvoudige klachten en naar de tandarts voor gebitscontrole.
Tussen de twaalf en zestien jaar is de zogenaamde ‘dubbele toestemming’ vereist voor
uitvoeringshandelingen: van uw pleegkind zelf en van de ouders met gezag (of de voogd).
Jongeren vanaf zestien jaar, mogen zelfstandig een geneeskundige behandelingsovereenkomst aangaan
en laten uitvoeren, als zij handelen met toestemming van hun ouders of voogd.
Jongeren vanaf 18 jaar zijn volledig handelingsbekwaam en hebben geen toestemming nodig voor de
uitvoering van een behandeling.
Als uw pleegkind onder voogdij staat van de voogdij-instelling, kunt u gebruikmaken van een
medische machtiging ten behoeve van de dagelijkse medische verzorging (eenvoudige behandeling
verricht door een arts, tandarts, fysiotherapeut of andere therapeut, tandartscontrole, het voorschrijven
van een antibioticakuur, behandeling van een verzwikte enkel, eczeem e.d.) van uw pleegkind.
Met dit formulier verleent de directeur van de voogdij-instelling uitdrukkelijk toestemming aan
bepaalde pleegouders van een bepaald pleegkind voor de voorkomende ‘alledaagse’ geneeskundige
zorg ten behoeve van het kind.
Vanaf 1 januari 2006 moet iedereen die naar een ziekenhuis, polikliniek of zelfstandig
behandelcentrum gaat aantonen wie hij is. Dit houdt in dat u zichzelf en uw pleegkind moet kunnen
legitimeren. Zie hiervoor hoofdstuk 6 Rechten en plichten, plichten pleegkind.
Plotselinge ziekte
Wanneer uw pleegkind plotseling ziek wordt, moet het naar een arts of ziekenhuis. U kunt met uw
pleegkind naar de huisarts van zijn ouders gaan, maar ook naar uw eigen huisarts of een ziekenhuis in
uw regio. Breng, via uw pleegzorgwerker, de ouders (of voogd) zo spoedig mogelijk op de hoogte. De
arts mag pas tot medisch handelen overgaan als de ouders (of voogd) toestemming hebben gegeven.
Om toestemming van de ouders te kunnen krijgen, moet zij geïnformeerd worden. Soms hoeft een arts
met het oog op de privacy van uw pleegkind geen toestemming te vragen aan ouders (bijvoorbeeld bij
de behandeling van een geslachtsziekte of zwangerschapsonderbreking).
Bij weigering
Als u, eventueel met uw pleegkind en de arts, van mening bent dat een bepaalde behandeling nodig is,
heeft u geen bevoegdheid om toestemming te verlenen, als de wettelijk vertegenwoordigers (ouders of
voogd) een behandeling weigeren. Mogelijk kan uw pleegzorgwerker of de (gezins-)voogd de ouders
bewegen om toestemming te geven. Pleegoudervoogden hebben zelf de voogdij en beslissen zelf.
Weigert de ouder met gezag de benodigde toestemming voor een noodzakelijke behandeling
(‘behandeling waarmee ernstig nadeel voor uw pleegkind kan worden voorkomen’) van uw vrijwillig
geplaatste pleegkind te geven, dan kan dit een reden zijn om een voorlopige maatregel aan te vragen.
U (of de arts) doet een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad kan een tijdelijke
kinderbeschermingsmaatregel (schorsing van het ouderlijke gezag, voorlopige OTS of voorlopige
voogdij) vragen bij de rechter. Daarna kan de aangewezen voogd zich uitspreken over de noodzaak
van de behandeling. Staat het kind eenmaal (tijdelijk) onder toezicht, dan kan de gezinsvoogdijinstelling de kinderrechter vragen om vervangende toestemming.

Als beide ouders het samen niet eens kunnen worden over het verlenen van deze toestemming, dan
kunnen zij de rechter vragen om een beslissing te nemen.
Orthodontiebehandeling is niet noodzakelijk en kan dus niet via de rechter worden afgedwongen. Als
uw OTS geplaatste pleegkind een medische behandeling moet ondergaan en de ouders weigeren
toestemming te geven, kan de (gezins-)voogd aan de kinderrechter vervangende toestemming vragen
voor een noodzakelijke medische behandeling. Weigert de voogdij-instelling de benodigde
toestemming voor een behandeling die u noodzakelijk vindt voor uw voogdij-geplaatste pleegkind,
dan kunt u niets doen.
De vervangende toestemming van de rechter verplicht de behandelend arts niet tot behandeling.
U kunt aan de rechter verzoeken om een bijzondere curator te benoemen, als de belangen van de
wettelijk vertegenwoordiger(s) in strijd zijn met de belangen van uw minderjarige pleegkind
(bijvoorbeeld besnijdenis). Deze bijzondere curator kan namens uw pleegkind aan de rechter vragen
de ingreep te verbieden of uit te stellen tot uw pleegkind zelf beslissingsbevoegd is. De curator kan
ook de rechter verzoeken om een behandeling die uw pleegkind nadrukkelijk blijft wensen, terwijl
ouders/(gezins-)voogd hiervoor toestemming weigeren, uit te laten voeren (bijvoorbeeld herstel van
functies of bloedtransfusie).
Inentingen
Als uw pleegkind opgeroepen wordt voor het nationale inentingenprogramma of bijvoorbeeld een
griepprik, dient u toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger te hebben om uw pleegkind
daadwerkelijk te laten inenten.
Bij een geheime plaatsing raden wij u aan om niet naar het regionale consultatiebureau te gaan om uw
pleegkind te laten inenten. De kans dat uw pleegkind herkend wordt en het verblijfsadres wordt
prijsgegeven is groot. Zeker als de ouders in dezelfde regio wonen. Uw huisarts of de GGD-arts kan
deze inentingen ook toedienen. Uiteraard slechts met toestemming van de wettelijk
vertegenwoordigers.
Vreemdelingen en zorgplicht
Kinderen van vreemdelingen met een verblijfsstatus (legaal) zijn niet verzekerd, toch geldt de
basisregel dat iedereen recht heeft op medische noodzakelijke zorg.
Zieke kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers (illegaal) mogen niet worden uitgezet als dat leidt
tot levensbedreigende situaties. Als een huisarts of ziekenhuis een (onverzekerde) illegale patiënt
behandelt, krijgen zij dit grotendeels vergoed (koppelingsfonds c.q. beleidsregel dubieuze debiteuren).
GGZ artsen ontvangen geen vergoeding.
5.4 School
Schoolkeuze
Het is voor een kind ingrijpend om in een pleeggezin te gaan wonen. Daarom wordt er de voorkeur
aan gegeven om het kind op zijn vertrouwde school te laten. Bij een kortdurende plaatsing blijft uw
pleegkind (indien mogelijk) op zijn eigen school, om zijn vertrouwde omgeving zo weinig mogelijk te
veranderen. Wanneer een plaatsing langere tijd gaat duren, is het fijner voor uw pleegkind om naar een
nieuwe school dichter in de buurt van uw huis te gaan. Hij/zij kan dan makkelijker vrienden maken in
zijn nieuwe omgeving.
De schoolkeuze wordt, bij een vrijwillige plaatsing, door de ouders van uw pleegkind bepaald en
geregeld. Dit geldt voor het reguliere onderwijs, maar ook voor het speciaal onderwijs.
Als uw pleegkind onder toezicht gesteld is, bepaalt de (gezins-)voogd in samenspraak met de ouders
en met u voor welke school gekozen wordt. De (gezins-)voogd zal ook de eventuele overplaatsing
regelen. U kunt hier zelf een voorstel in doen, in de praktijk wordt deze meestal gevolgd.
Let op: het is belangrijk dat de ouders of de (gezins-)voogd uw pleegkind inschrijft op school. Zij zijn
dan verantwoordelijk voor de gemaakte kosten. Als u zelf uw pleegkind op een school inschrijft, dan
wordt u aangeschreven voor de kosten, terwijl de ouders en/of Jeugdbescherming Limburg
onderhoudsplichtig zijn. De school/DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kan zich dan namelijk
beroepen op het contractrecht: zij hebben de overeenkomst met u gesloten.

Bij een voogdijplaatsing neemt de voogd de eindbeslissing en regelt de eventuele overplaatsing. U
kunt zelf een voorkeur opgeven, bijvoorbeeld wanneer uw eigen kinderen al een bepaalde school
bezoeken. Meestal zal uw voorkeur gevolgd worden. In overleg kunt u vervolgens ook zelf de
aanmeldingen regelen.
Speciaal onderwijs
Met name voor pleegkinderen die speciaal onderwijs volgen, wordt de voorkeur gegeven om het kind
op zijn vertrouwde school te laten. Meestal zijn de afstanden naar deze scholen groter.
Als tijdens de plaatsing blijkt dat uw pleegkind speciaal onderwijs nodig heeft, bespreekt u en/of de
schoolleiding dit met de ouders en hulpverleners. U beoordeelt gezamenlijk de mogelijkheden.
Schoolboeken
Tot op heden zijn de schoolboeken voor middelbare scholieren gratis.
Als u zelf schoolboeken bestelt (met name van toepassing voor het MBO), die door school verplicht
zijn, kunt u in samenspraak met uw pleegzorgwerker bespreken hoe deze kosten vergoed kunnen
worden.
Schoolrapport/schoolcontacten
U mag de schoolrapporten van uw pleegkind tekenen en de ouderavonden bezoeken. Bij langdurende
pleegzorg kunt u samen met de ouders de school bezoeken, maar u mag de gesprekken ook zonder de
ouders voeren. U deelt de ontwikkelingen met uw pleegzorgwerker. De pleegzorgwerker informeert
vervolgens de (gezins-)voogd en/of de ouders. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks met de ouders
hierover spreken.
Schoolverzuim
Leerplicht
(Pleeg)kinderen van 4 jaar mogen al naar school, maar zijn nog niet leerplichtig. Er is geen sprake van
verzuim als u uw pleegkind van 4 jaar thuishoudt. Vanaf de vijfde verjaardag is uw pleegkind
leerplichtig en moet het een school bezoeken.
Vanaf 18 jaar is een jongere niet meer leerplichtig. Hij moet wel minimaal een startkwalificatie
behalen (minimaal diploma MBO niveau 2, HAVO of VWO). Alleen een VMBO-diploma is niet
voldoende. De leerplicht duurt voort tot er een diploma is behaald. Haalt uw pleegkind al eerder zijn
diploma, dan vervalt zijn leerplicht al eerder.
De leerplichtwet verplicht de wettelijk vertegenwoordiger van uw pleegkind (ouder, voogdij-instelling
of pleegoudervoogd) en degene die met de feitelijke verzorging is belast (pleegouder), ervoor te
zorgen dat de jongere als leerling van een school is ingeschreven en naar school gaat. Dus ook u als
pleegouder bent hiervoor verantwoordelijk, tenzij u kunt aantonen dat u niet verantwoordelijk kunt
worden geacht. Vanaf twaalf jaar is uw pleegkind hier ook medeverantwoordelijk voor en wordt hij
persoonlijk vervolgd als het verzuim grotendeels aan hemzelf is toe te rekenen.
Spijbelen
Wettelijk verzuim
Als uw pleegkind minstens 3 dagen achtereen spijbelt (of 1/8 deel van de lesuren binnen 4 weken),
moet de schoolleiding een melding doen van ‘wettelijk verzuim’ bij de Officier van Justitie. Ook
regelmatig te laat komen wordt gezien als spijbelen. De leerplichtambtenaar bezoekt u en uw
pleegkind om samen, eventueel met de Raad voor de Kinderbescherming, een oplossing te vinden. Hij
kan een waarschuwing geven, een Bureau-Halt-straf of een proces-verbaal.
Signaalverzuim
Als uw pleegkind regelmatig spijbelt, loopt u de (reële) kans hiervoor verantwoordelijk gesteld te
worden en strafrechtelijk te worden vervolgd. Zonder gezag kunt u echter vaak onvoldoende druk
uitoefenen op uw spijbelende pleegkind. U kunt hiervoor slechts de ouders of (gezins-)voogd
dwingend aanspreken. Wanneer u de afspraken met de school en de leerplichtambtenaar nakomt en
alles gedaan hebt wat binnen uw macht ligt om uw pleegkind de school te laten bezoeken, zal meestal

niet overgegaan worden tot vervolging van u. Wanneer uw pleegkind school verzuimt dient u dit tijdig
te overleggen met de school en/of de leerplichtambtenaar en uw pleegzorgwerker.
Luxe verzuim
Soms zijn er gebeurtenissen of afspraken tijdens schooltijden waarbij uw pleegkind aanwezig moet
zijn (artsenbezoek, begrafenis, huwelijk e.d.). Hiervoor vraagt u verlof aan via de schoolleiding.
De schoolleiding beoordeelt of de verlofaanvraag toegewezen mag worden. Hiervoor zijn heldere
richtlijnen opgesteld.
Als de aanvraag wordt toegewezen, heeft uw pleegkind toestemming om afwezig te zijn gedurende de
afgesproken tijden. Als de aanvraag wordt afgewezen dient uw pleegkind gewoon op school te zijn. U
en uw pleegkind lopen het risico gevolgd te worden als u de afwijzing negeert en uw pleegkind niet op
school verschijnt, tenzij u kunt aantonen dat u niet verantwoordelijk kunt worden geacht.
Vervangende leerplicht
Pleegouders kunnen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente voor hun pleegkind een aanvraag
doen voor vervangende leerplicht, vrijstelling van de leerplicht of bijzonder verlof voor gewichtige
omstandigheden. Om het verzoek geldig te maken, moet u ook een verzoek indienen bij de ouders
en/of (gezins-)voogd.
5.5 Geldzaken pleegkind
Bankrekening openen
Als uw pleegkind langer in uw pleeggezin woont, wilt u mogelijk een spaar- of betaalrekening openen
voor uw pleegkind zodat hij/zij de beschikking heeft over spaargeld, kleedgeld of zakgeld.
Als uw vrijwillig of met OTS geplaatste pleegkind jonger is dan 18 jaar, hebben ouders de
bevoegdheid geld te storten of op te nemen van de rekening van hun kind.
Ook de voogd van uw onder voogdij geplaatste pleegkind heeft deze bevoegdheden. U heeft als
pleegouder alleen de mogelijkheid om geld te storen, niet om geld op te nemen (tenzij u
pleegoudervoogd bent). Om zelf zeggenschap over de spaar- of betaalrekening van uw pleegkind te
hebben of om anderen juist uit te sluiten van deze bevoegdheid, kunt u een spaarrekening op uw naam
ten behoeve van uw pleegkind openen. Ook kunt u op uw naam een betaalrekening openen en uw
pleegkind de beschikking geven over de bijbehorende pinpas. Uw bankmedewerker kan u hierbij
helpen. Als uw pleegkind 18 jaar wordt, moet hij/zij zelf een bankrekening openen.
Sparen
Uw pleegkind mag zelf beslissen of hij (een deel van) het geld dat hij ontvangt (zakgeld, bijbaan
enzovoort) spaart. Omdat dit een onderdeel is van de opvoeding, bent u bevoegd hierover uw eigen
afspraken met uw pleegkind te maken. U bent als pleegouder niet verplicht te sparen voor uw
pleegkind.
Schulden
Zolang een (pleeg)kind minderjarig is, mag hij geen (financiële) overeenkomst sluiten zonder
toestemming van zijn ouders of (gezins-)voogd. Als uw minderjarige pleegkind schulden maakt, zijn
hijzelf en zijn ouders (of (gezins-)voogd) hiervoor verantwoordelijk. De schulden zijn niet op u te
verhalen. U mag uw pleegkind uiteraard wel helpen om zijn schulden af te lossen. Tevens wordt van u
verwacht dat u de zorgen over het financiële handelen van uw pleegkind deelt met uw
pleegzorgwerker.
Zakgeld
Opvoeden betekent ook (pleeg)kinderen leren omgaan met geld. Zakgeld is een goed middel om uw
pleegkind te laten experimenteren met eigen geld. U betaalt het zakgeld uit de pleegvergoeding. Vanaf
een jaar of zes krijgen veel kinderen belangstelling voor geld en willen zij over eigen geld beschikken.
Voor actuele bedragen kunt u op de website van het Nibud kijken: www.nibud.nl

Tips:
Bepaal van tevoren wat uw pleegkind van het zakgeld moet betalen, wat het vrij mag besteden en welk
deel gespaard moet worden voor bijvoorbeeld een cadeautje voor broer, zus of ouders. Leer uw
pleegkind onderscheid te maken tussen wat écht nodig is en wat het graag wil hebben.
Geef op een vast tijdstip een vast bedrag aan zakgeld. Het is beter om het zakgeld niet als sanctie
middel te gebruiken.
Kleedgeld
Ook kleedgeld is ‘leergeld’. Vanaf een jaar of twaalf zijn kinderen vaak in staat verantwoordelijkheid
te dragen voor hun eigen kledingbudget. In het begin kunt u uw kinderen natuurlijk een handje helpen,
bijvoorbeeld door samen met hen op papier te zetten water nodig is, wat het ongeveer zal kosten en
wanneer het moet worden aangeschaft. Kleedgeld heeft voor u het voordeel dat u precies weet hoeveel
geld u per maand kwijt bent aan kleding voor uw pleegkind.
Bovendien kan het nogal wat discussie over kledingaankopen schelen, als u en uw pleegkind hebben
afgesproken dat uw pleegkind zelf hiervoor verantwoordelijk is.
U betaalt het kleedgeld uit de pleegvergoeding. Om de hoogte van het kleedgeld te bepalen en voor
advies over vaststelling van het kleedgeld kunt u informatie krijgen op de website van het Nibud
www.nibud.nl
Tips:
Maak uw pleegkind erop attent dat er regelmatig geld opzij moet worden gezet voor duurdere zaken,
bijvoorbeeld een winterjas. Daarnaast is het goed om een vast tijdstip af te spreken waarop u het
kleedgeld geeft (of overmaakt). Bijvoorbeeld één keer per maand of één keer per kwartaal.
Spreek verder goed af wat hij/zij van het kleedgeld moet betalen (bijvoorbeeld wel of geen ondergoed,
sportkleding en kledingreparaties). Maak afspraken over de eisen waaraan de garderobe van het kind
moet voldoen (wat is voor u acceptabel wat betreft stijl, prijs, functionaliteit e.d. en wat niet).
Kostgeld
Zodra uw pleegkind gaat werken, beschikt het over een eigen inkomen.
Omdat kostgeld een onderdeel is van de opvoeding, bent u bevoegd hierover uw eigen afspraken te
maken met uw pleegkind. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u een deel van de inkomsten van uw
pleegkind vordert (bijvoorbeeld gelijk aan het kostgeld wat uw eigen kinderen moeten afdragen minus
de eigen bijdrage voor jeugdhulpverlening). Dit geld blijft echter wel eigendom van uw pleegkind als
u voor hem een (toereikende) pleegvergoeding ontvangt. U kunt het ‘kostgeld’ dan voor hem
reserveren op een spaarrekening, zodat hij het spaargeld achter de hand heeft als hij 18 jaar wordt.
Bijverdienen
Pleegkinderen van 13 en 14 jaar:
Vanaf zijn 13e verjaardag mag uw pleegkind onder bepaalde voorwaarden vakantiewerk verrichten.
Het werk moet bestaan uit licht werk zoals vakkenvullen of fruit plukken en er moet altijd een
leidinggevende in de buurt zijn. Uw pleegkind mag bijvoorbeeld niet in een fabriek werken.
Een pleegkind van 13 of 14 jaar mag alleen werken op de dagen dat hij niet naar school gaat,
maximaal 6 uur per dag. Tijdens het werken door moet hij regelmatig kunnen rusten. Op schooldagen
mag hij niet werken, ook ’s zondags tussen 19:00 en 7:00 niet. In vakantiewerken mag uw pleegkind
maximaal 4 weken werken, maximaal 7 uur per dag, waarvan niet meer dan 3 weken aaneengesloten.
15 jaar en ouder:
Uw pleegkind mag op schooldagen maximaal 2 uur per dag werken.
Hij mag niet in een fabriek werken, wel schoonmaakwerk, vakkenvullen of een krantenwijk.
Buiten de schooldagen mag hij maximaal 8 uur per dag werken, maar niet op zondag en niet tussen
19:00 en 7:00. In de vakantieweken mag hij maximaal 6 weken werken, maximaal 8 uur per dag,
waarvan niet meer dan 4 weken aaneengesloten. Tot hij meerderjarig is, mag hij geen schadelijk,
gevaarlijk werk of nachtwerk doen.

18 jaar en ouder:
Uw pleegkind mag alle soorten werk verrichten. Er zijn geen beperkingen qua uren en dagen. De
werkgever draagt sociale premies af, uw pleegkind is daarmee ook verzekerd volgens de sociale
wetten. Uw pleegkind heeft recht op vakantiedagen en vakantiebijslag. Als hij de vakantiedagen niet
opneemt, moet hij het geld over deze dagen uitbetaald krijgen van zijn werkgever. Ook de 8%
vakantiebijslag moet direct na het stoppen van het werk uitbetaald worden. Vakantiebaantjes hebben
geen invloed op uw pleegvergoeding.
5.6 Oudercontact
Elk pleegkind heeft het recht om op regelmatige basis contact met zijn ouder(s) te onderhouden, tenzij
dit in strijd is met zijn eigen belangen. De ouders hebben eveneens recht op omgang met hun kind. Dit
hoeft niet altijd fysiek contact (bezoekregeling) te zijn. Ook via bijvoorbeeld de telefoon, post, internet
en familie kunnen contacten worden onderhouden. Omdat oudercontacten gedurende de hele plaatsing
een grote rol spelen, is het van belang om hierover door alle partijen gedragen afspraken te maken.
Afhankelijk van de pleegzorgvariant dient er een duidelijk plan te worden gemaakt.
Invloeden en besluiten
De leeftijd, ontwikkelingsfase, problematiek en de wensen en behoeften van uw pleegkind spelen de
belangrijkste rol bij het bepalen van de aard en de frequentie van de contacten.
In het algemeen geldt dat het contact met de eigen ouders niet onnodig verwarrend mag zijn voor uw
pleegkind. Uw pleegkind heeft duidelijkheid nodig over wie zijn opvoeders zijn. Dit betekent dat het
contact met zijn ouders beperkt en duidelijk afgebakend moet zijn. Er wordt gekeken naar de
mogelijkheden van de ouder(s) om zo tot een invulling van het contact te kunnen komen dat in het
belang is van uw pleegkind. Eventuele beperkingen van de ouder(s) zijn geen reden om het contact te
stoppen. Er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheden die uw gezin kan bieden in de
oudercontacten. U kunt aangeven waar uw grenzen liggen (kunt en wilt u uw pleegkind halen en
brengen? Wil u vaste afspraken over regelmaat of bent u flexibel in de tijden waarop uw pleegkind
contact heeft met zijn ouders? Wat vindt u belangrijk bij feestdagen en/of in de weekenden?).
Een door de rechtbank vastgestelde omgangsregeling (OTS en voogdij) dient te worden gevolgd. Ook
als deze vóór de uithuisplaatsing is vastgesteld, bijvoorbeeld bij gescheiden ouders.
Als er redenen zijn voor verandering (bijvoorbeeld door de uithuisplaatsing) kan de (gezins-)voogd
alleen via de kinderrechter verzoeken om de omgangregeling te wijzigen. U kunt als ‘belanghebbende’
aanwezig zijn bij de zitting en de effecten van een bezoekreling voor uw gezinsleven uitleggen.
Wanneer de rechter heeft bepaald dat een bezoekregeling begeleid dient te worden, moet de (gezins)voogd zorg dragen voor een juiste uitvoering hiervan. Dit mag hij echter delegeren (middels een
indicatiebesluit) naar bijvoorbeeld de pleegzorgwerker of een andere instantie. U kunt niet zelf naar de
rechter gaan om een bezoekregeling voor uw pleegkind met zijn ouders aan te vragen of te laten
wijzigen. De (gezins-)voogd weegt alle mogelijkheden en belangen en neemt een besluit, waaraan alle
partijen zich dienen te houden. Uw pleegkind van 12 jaar en ouder en/of zijn ouders kunnen hier
bezwaar tegen maken bij de kinderrechter. U kunt dat als pleegouder niet.
Bezoekregeling
De ouders, pleegouders, pleegzorgwerker en (gezins-)voogd maken afspraken over het bezoek van het
pleegkind aan zijn ouders. Deze afspraken betreffen frequentie, duur en veiligheid.
De frequentie van de bezoekregeling dient dusdanig te zijn, dat uw pleegkind kan worden opgenomen
in uw pleeggezin, in het bijzonder bij een perspectiefbiedende plaatsing. Als pleegouder kunt u
aangeven wat u kunt betekenen in de omgangsregeling. Er moet rekening worden gehouden met uw
beschikbaarheid en mogelijkheden.
De bezoekregeling vindt plaats op een voor uw pleegkind (zowel emotioneel als fysiek) veilige plaats.
In het algemeen is dit voor een (jong) kind in uw pleeggezin. In sommige gevallen is een andere plek
gewenst. Dan kan het bezoek bijvoorbeeld ook (begeleid) plaatsvinden in de speelkamer van uw
pleegzorginstantie.

Uw pleegkind kan er later last van krijgen als het geen omgang heeft met zijn ouders. Alleen als een
bezoekregeling kennelijk schadelijk is voor uw pleegkind kan (eventueel tijdelijk) worden afgezien
van een bezoekregeling.
Bij een netwerkplaatsing bestaat vaak een complexere situatie, zeker als uw pleegkind familie van u is.
De relatie met de ouders van uw pleegkind heeft al een geschiedenis.
Onverwacht bezoek van ouders
U kunt geconfronteerd worden met een onverwacht (en mogelijk ongewenst) bezoek van de ouders
van uw pleegkind. Belangrijk is om te beoordelen wat de reden is van het bezoek (missen zij hun kind,
zijn ze boos of verward, komen ze hun kind terugeisen). Maak duidelijk dat het bezoek tegen de
afspraken is en verwijs de ouders naar de casemanager of (gezins-)voogd van Jeugdbescherming
Limburg. U hoeft de ouders geen toegang te verschaffen tot uw woning. Probeer de situatie niet te
laten escaleren. Bel wanneer u zich bedreigd voelt de politie. Breng uw pleegzorgwerker zo spoedig
mogelijk op de hoogte van het voorval. Samen kunt u bespreken welke stappen genomen
moeten/kunnen worden. Als ouders zich niet aan de afgesproken bezoekregels houden, kan de rechter
het omgangsrecht intrekken. De (gezins-)voogd kan dit verzoeken. Ook als het oudercontact uw
pleegkind schaadt, kan omgang ontzegd worden. Als uw pleegkind ouders is dan 12 jaar, kan het zelf
aan de rechter melden of het bezwaar heeft tegen de omgang.
Pleegkind wil geen contact met ouders
Kinderen zijn niet verplicht om hun ouders te blijven ontmoeten/spreken.
De contacten kunnen een negatieve invloed hebben op het welbevinden van uw pleegkind. Overleg
met uw pleegzorgwerker en de casemanager (gezins-)voogd op welke wijze uw pleegkind gesteund
kan worden in de omgang met zijn ouders. Bijvoorbeeld door het contact te begeleiden of door het op
een neutrale plek plaats te laten vinden. Als uw pleegkind pertinent geen contact wil kan hij dit
voorleggen aan de rechter. Hij moet zijn bezwaren tegen de contacten duidelijk aangeven. De rechter
kan vervolgens besluiten dat de omgangsregeling wordt aangepast of opgeschort. De uitspraak van de
rechter is bindend voor alle partijen.
Mobiele en digitale contacten
Via de App, mail of (mobiele) telefoon kan uw pleegkind makkelijk in contact komen met zijn ouders
en andersom. Deze vormen kunnen een aanvulling zijn op de bezoekafspraken die uw pleegkind met
zijn ouders heeft, maar ze kunnen uw pleegkind ook van streek maken. Probeer hierover ook afspraken
te maken met alle betrokkenen zodat deze contacten niet uit de hand lopen.
Als er geen afspraken gemaakt kunnen worden, kunt u uw (jonge) pleegkind op vaste tijden de
beschikking geven over zijn mobiele telefoon of toestemming geven om op afgesproken tijden op het
internet te gaan. Stel de ouders hiervan op de hoogte. Houd er wel rekening mee dat op veel
(middelbare) scholen de toegang tot het internet nauwelijks geremd wordt en dat kinderen ook via
telefoons van vrienden kunnen bellen.

Feestdagen
Het gezinsleven van uw pleeggezin dient in het belang van pleegkind voldoende te worden
gerespecteerd. Het uitgangspunt moet zijn dat het voor uw pleegkind duidelijk is waar hij woont. Dit is
in uw gezin. Uw pleegkind viert daarom in principe (met name bij langdurende plaatsingen) zijn
verjaardag en feestdagen in uw pleeggezin. Uiteraard is overleg hierover wel belangrijk en kan hiervan
worden afgeweken als dit in het belang is van uw pleegkind (bijvoorbeeld als het de
hulpverleningsvariant betreft en er aan terugplaatsing wordt gewerkt).
Vakantie
Tijdens de vakantieperiodes kan de reguliere bezoekregeling worden aangepast. Hierbij wordt
rekening gehouden met de vakantieplannen van uw pleegkind, zijn ouders en uw gezin. In principe
gaat uw pleegkind met uw pleeggezin mee op vakantie, maar het is belangrijk dat dit ook met de
ouders besproken wordt. Indien de casemanager/(gezins-)voogd het verantwoordt en veilig acht om

uw pleegkind tijdens de vakantie enige tijd bij zijn ouders of familie door te laten brengen en uw
pleegkind wil dit zelf ook graag, dan kunt u hierover afspraken maken met alle partijen.
Informatie met ouders delen
Om het contact tussen uw pleegkind en zijn ouders in tact te houden kunnen u of uw pleegkind de
ouders van uw pleegkind via de post of digitaal op de hoogte houden van bijvoorbeeld
schoolvorderingen, vriendenclubjes (foto’s) en vakantie (kaartje of foto’s). Een verjaardags- en
kerstkaart kan altijd verstuurd worden.
5.7 Verzorging
Consultatiebureau en inentingen
Zie hiervoor 5.3 medische behandeling.
Kapper/tatoeage/piercing/make-up
Ook pleegkinderen willen vaak meedoen met de trends. Probeer altijd de samenwerking te zoeken met
de ouders van uw pleegkind als hierover beslissingen moeten worden genomen. De Ouders
(vrijwillig/OTS) of voogd (voogdij) hebben bij onenigheid het laatste woord in het bepalen welke
haardracht of make-up uw pleegkind heeft en geven al dan niet toestemming voor tatoeages of
piercings.
De wet bepaalt dat kinderen onder de 16 jaar alleen in aanwezigheid en met toestemming van hun
wettelijk vertegenwoordiger een tatoeage of piercing mogen laten zetten. Het is de tatoeage- en
piercingshop verboden om kinderen onder de twaalf jaar te tatoeëren of een piercing te geven.
Oorbellen zijn wel toegestaan. Bij langdurende pleegzorg is het verstandig om voor of kort na de
plaatsing hierover afspraken te maken met de ouders/voogd. Dit voorkomt onnodig ingewikkelde
situaties. U kunt aangeven waar uw grenzen liggen. Uw pleegzorgwerker kan bemiddelen in een voor
alle partijen acceptabele tussenoplossing. Bijvoorbeeld de bepaling van de leeftijd waarop make-up of
een tatoeage gezet mag worden. Probeer in ieder geval een gezamenlijk antwoord te geven aan uw
pleegkind zodat uw pleegkind niet onnodig in verwarring wordt gebracht en u tegen elkaar uit gaat
spelen.
Kleding
U bepaalt zelf welke kleding u voor uw pleegkind koopt of welke kleding uw pleegkind van u mag
aanschaffen/dragen. Daarnaast kunt u beslissen over het feit of uw kind kleedgeld krijgt.
Vaak ontvangen pleegkinderen van hun ouders ook kleding die u mogelijk niet acceptabel vindt
(aanstootgevend, uitdagend of kapot). U hoeft deze kleding niet te laten dragen. Het is echter wel
belangrijk dat u zich realiseert dat ouders en/of kinderen zich hierdoor afgewezen kunnen voelen en
dat het conflicten kan veroorzaken met de ouders of met uw pleegkind.
Probeer te zoeken naar een compromis, bijvoorbeeld bepaalde kleding dragen bij bepaalde
gelegenheden. Uw pleegzorgwerker of de (gezins-)voogd kan eveneens bemiddelen en de ouders
uitleg geven over uw bezwaren. Uw pleegkind kan de ontvangen kleding ook niet gepast vinden, maar
zijn ouders niet willen afvallen. Bespreek met uw pleegzorgwerker of en hoe u hierover het gesprek
kunt aangaan met de ouders.
5.8 Opvoeding
Sportclub
U mag samen met uw pleegkind bepalen en regelen welke sport uw pleegkind beoefend. Eventueel in
overleg met uw pleegzorgwerker. Voor gevaarlijke sporten vraagt u vooraf toestemming aan de
ouders/voogd. U betaalt de kosten voor de club uit de pleegvergoeding.
Godsdienst
Geloof en godsdienst zijn keuzes van de ouders van uw pleegkind of van uw pleegkind zelf. Als
pleegouder dient u deze keuze te respecteren. Er kan een verschil zijn tussen enerzijds de
geloofswaarden die het kind van thuis kent en anderzijds de geloofswaarden van het pleeggezin.

Als u niet op de hoogte bent van de verschillende waarden, vraagt dit een groot aanpassingsvermogen
van het pleegkind. Uw pleegkind kan hierdoor erg onzeker worden. Vraag via uw pleegzorgwerker of
de ouders waar u rekening mee zou kunnen houden. U hoeft niet zelf het geloof van uw pleegkind aan
te hangen en mag uw eigen geloof niet opdringen aan uw pleegkind.
Na terugplaatsing kunnen verschillende godsdienstige opvoedstijlen nog voor problemen zorgen.
Probeer hierover een overeenstemming met de ouders te bereiken. U kunt hun vragen naar hun
geloofswaarden en deze aan uw pleegkind aanbieden. Zonder toestemming van de ouders van uw
pleegkind mag u geen religieuze rituelen (bijvoorbeeld uw pleegkind laten dopen of besnijden) laten
uitvoeren. Dit gaat altijd in overleg met Jeugdbescherming Limburg en/of de pleegzorgweker. Ouders
hebben hierin het eerste beslissingsrecht. Als u het in het belang van uw pleegkind oneens bent met
een keuze van de ouders, kunt u dit eventueel voorleggen aan de rechter.
Ongeoorloofd afwezig/weglopen
Als uw pleegkind zonder overleg en toestemming uw huis uit eigen beweging heeft verlaten
(weggelopen) dient u dit direct te melden bij uw (gezins-)voogd en pleegzorgwerker. Buiten
kantooruren kunt u hen via de bereikbaarheidsdienst op de hoogte stellen en overleggen welke stappen
genomen moeten worden. Het tijdstip waarop uw pleegkind weer aanwezig is, moet u eveneens zo
snel mogelijk doorgeven. Als uw pleegkind is weggelopen, kan de begeleiding door pleegzorg
(inclusief de doorbetaling van de pleegvergoeding) maximaal 14 dagen worden voortgezet, terwijl uw
pleegkind niet bij u verblijft. Als het de bedoeling is dat uw pleegkind in de nabije toekomst weer bij u
terug komt, wordt het terugplaatsingstraject gestart en blijft u begeleiding ontvangen.
Woont uw pleegkind langer dan 14 dagen niet bij u, dan wordt de pleegvergoeding met terugwerkende
kracht vanaf de dag van vertrek stopgezet en bespreekt u met uw pleegzorgwerker welke
mogelijkheden er zijn in uw specifieke situatie.
Als bij een (vrijwillige) plaatsing het vermoeden bestaat dat een kind langer dan 14 dagen weg zal
blijven, meestal omdat het teruggaat naar de ouders en men weet waar het kind verblijft, wordt de
pleegvergoeding stopgezet vanaf het moment dat het kind bij u is vertrokken. U wordt gedurende die
periode nog wel een tijd begeleid door uw pleegzorgwerker.
Geoorloofd afwezig
Uw pleegkind kan met wederzijds goedvinden voor korte of langere tijd gaan logeren bij een
vriend(in) of op (school)kamp gaan. Korte afwezigheid (1 of 2 dagen) hoeft u niet te melden. Langere
afwezigheid dient u wel te melden bij uw pleegzorgwerker c.q. te bespreken met de wettelijk
vertegenwoordigers. Bij geoorloofde afwezigheid kan de begeleiding door pleegzorg (inclusief de
doorbetaling van de pleegvergoeding), maximaal 14 dagen worden voortgezet terwijl uw pleegkind
niet bij u verblijft.
5.9 Kinderopvang
Crèche/ kinderdagverblijf
Fulltime kinderopvang, bijvoorbeeld omdat u (beiden) werkt is voor veel pleegkinderen niet wenselijk.
Ze worden in uw pleeggezin geplaatst, omdat ze vaak al teveel door (steeds wisselende) anderen zijn
opgevangen. Ze hebben uw aanwezigheid nodig om zich weer veilig te gaan voelen.
Bij pleegzorg is opvang voor een beperkt aantal dagdelen in overleg mogelijk. Samen met uw
pleegzorgwerker en de (gezins-)voogd bepaalt u welke vorm het meest geschikt is.
Oppas
Als pleegouder heeft u soms verplichtingen waarbij uw (pleeg)kinderen niet aanwezig kunnen zijn.
Oppas is dan een oplossing. U kunt dit zelf regelen. U spreekt onderling de voorwaarden af en betaalt
uw oppas uit uw pleegvergoeding. Zorg dat uw oppas goed op de hoogte is van de geldende afspraken
in uw huishouden. Voortzetting van deze afspraken bieden uw pleegkind houvast tijdens uw
afwezigheid. Veel pleegkinderen hebben langer een oppas nodig dan eigen kinderen om zich veilig te
voelen. Uw pleegzorgwerker kan u mogelijk in contact brengen met andere pleegouders, waarmee u
eventuele oppasafspraken kunt maken.

Weekendpleeggezin
Het langdurend verzorgen en opvoeden van pleegkinderen kan zwaar zijn. Soms is het dan nodig om
even ‘op adem te komen’. Dit kan door uw pleegkind een weekend door andere pleegouders op te
laten vangen. Voor tijdelijke opvang tijdens weekenden en/of vakanties kunt u een beroep doen op
weekend-pleeggezinnen die ingeschreven staan bij uw pleegzorgvoorziening. U kunt uw wensen en de
mogelijkheden bespreken met uw pleegzorgwerker.
Vakantiepleeggezin
In principe gaat uw pleegkind met uw gezin mee op vakantie. Pleegouders die incidenteel en in
overleg alleen met het ‘eigen’ gezin op vakantie gaan, kunnen een beroep doen op
vakantiepleeggezinnen die ingeschreven staan bij uw pleegzorgvoorziening. De matchers van
pleegzorg zoeken het meest geschikte vakantiegezin voor uw pleegkind.
5.10 Reizen
Vakantie
Uw vrijwillig geplaatste pleegkind mag alleen met toestemming van de ouder met gezag met u mee op
vakantie in zowel binnen- als buitenland. Ook bij een OTS plaatsing is toestemming van de
gezagsdragende ouder nodig, maar bij weigering kan de gezinsvoogd de rechter verzoeken om
vervangende toestemming. Houd hierbij rekening met lange procedures en vraag ruim voor uw
vakantie deze toestemming aan. Bij een voogdijplaatsing beslist de voogd of uw pleegkind mee kan op
vakantie. Voor schoolreizen gelden dezelfde regels als voor vakantiereizen met uw pleeggezin. In alle
gevallen en bij elke leeftijd is een geldig identiteitsbewijs noodzakelijk als u uw vakantie in het
buitenland doorbrengt, ongeacht de nationaliteit van u of uw pleegkind.
Neem altijd een bewijs met u mee waaruit blijkt dat uw pleegkind tot uw gezin behoort en bij u woont.
Deze verklaring is op te vragen in meerdere talen bij uw pleegzorgvoorziening. Dit voorkomt in veel
gevallen misverstanden op vlieghavens en bij de douane.
Zie hiervoor ook hoofdstuk 4: vakantie naar het buitenland.
Indien uw pleegkind medicijnen gebruikt, is het verstandig extra medicijnen of een extra recept mee te
nemen als u op reis gaat. Daarnaast kan bij de apotheek een medicijnpaspoort aangevraagd worden
wat handig is om mee te nemen op vakantie. Ook een begeleidende brief van de huisarts kan
onduidelijkheden voorkomen..
Reisdocumenten ouders vervallen.
Kinderen dienen een eigen reisdocument te hebben.
U moet een reisdocument altijd persoonlijk bij de balie van het team Burgerzaken aanvragen en
ophalen. Kinderen moeten, ongeacht hun leeftijd, bij het aanvragen en ophalen van hun reisdocument
aanwezig zijn. U kunt het reisdocument niet gelijk na de aanvraag meenemen maar moet het later,
samen met uw pleegkind ophalen.
In de volgende situaties is schriftelijke toestemming nodig van ouders die het ouderlijk gezag hebben
of van de voogd:
 Aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen tot en met 11 jaar;
 Aanvraag van een paspoort voor kinderen tot en met 17 jaar.
U heeft een kopie nodig van het legitimatiebewijs van de voogd. Ouders moeten zelf meegaan om
toestemming te geven.
De Nederlandse identiteitskaart is geldig voor landen die behoren tot de Europese Unie en ook voor
Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland.
U heeft de volgende zaken nodig bij de aanvraag van een identiteitskaart:
 Eén pasfoto waaraan speciale eisen worden gesteld, zie hiervoor
http://www.paspoortinformatie.nl;
 Alle reisdocumenten die u verder bezit, zoals een oud of geldig paspoort of identiteitskaart;
 Een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld rijbewijs);
 Eventueel een verklaring van toestemming en origineel legitimatiebewijs van ondertekenaars.

De kosten moeten bij de aanvraag worden voldaan.
Als u met spoed een Nederlandse identiteitskaart nodig heeft, kan deze de volgende dag na 09:00 uur
geleverd worden. U betaalt hiervoor extra kosten. Als het gaat om een vermissing kan er geen
spoedprocedure worden gestart.
Bij vermissing van een reisdocument moet u aangifte doen bij de politie in Nederland. U kunt daarna
met een afschrift van het proces-verbaal bij het loket Burgerzaken een nieuw reisdocument aanvragen.
De vermissing brengt extra werkzaamheden met zich mee, daarom moeten er vermissingskosten
betaald worden bovenop de aanschafprijs van het nieuwe reisdocument.
De ouders/voogdij-instelling zijn verantwoordelijk voor de aanvraag en betaling van de identiteitskaart
van het minderjarige pleegkind. Een goedkoper alternatief, met beperkte reismogelijkheden, voor het
paspoort is een Nederlandse identiteitskaart. Deze kaart kan ook gebruikt worden als officieel
legitimatiebewijs en is 5 jaar geldig. Zodra uw pleegkind een identiteitsbewijs nodig heeft, kunt u
contact opnemen met uw pleegzorgwerker. Hij zal zorgdragen voor de juiste afhandeling.
Ouders vragen document aan
De ouders of voogdij-instelling van uw pleegkind kunnen het reisdocument zelf aanvragen. Beiden
moeten het aanvraagformulier ondertekenen. Ter verificatie van de handtekeningen dienen de ouders
of voogd bij de aanvraag hun legitimatiebewijzen te tonen.
Pleegouders vragen document aan
Via uw pleegzorgwerker of de (gezins-)voogd kunt u de ouders van uw vrijwillig of met OTS
geplaatste pleegkind om schriftelijke toestemming vragen om het identiteitsbewijs aan te vragen voor
uw pleegkind. U kunt met uw pleegkind, de schriftelijke toestemming, een kopie van de paspoorten
van de wettelijk vertegenwoordigers en met pasfoto’s naar de gemeente voor de aanvraag van het
document. Uw pleegkind moet na een week ook weer zelf mee naar de gemeente om het paspoort in
ontvangst te nemen. U dient een kopie van het (geldige) legitimatiebewijs van de
ouders/gezagsdragers te tonen ter controle, anders wordt u niet geholpen!
Gemeentes hebben vaak een folder met een standaard toestemmingsformulier dat de ouders kunnen
invullen en ondertekenen.
Als de voogdij bij de voogdij-instelling ligt, kan deze instelling u schriftelijk toestemming geven om
het identiteitsbewijs aan te vragen voor uw pleegkind. U kunt met uw pleegkind, de schriftelijke
toestemming en met pasfoto’s naar de gemeente voor de aanvraag van het document. Uw pleegkind
moet een week later ook weer zelf meekomen om het paspoort in ontvangst te nemen.
Als u met uw pleegkind op reis wilt naar het buitenland raden wij u aan om dit zeer tijdig (zeker een
half jaar voor uw vertrek) te bespreken met de ouders of voogd van uw pleegkind. De praktijk leert dat
er veel tijd nodig is voor overleg, toestemming en uitvoering. U loopt het risico dat u uw vakantie
moet annuleren als uw pleegkind niet tijdig een identiteitsbewijs en toestemming voor de reis heeft.
De regels voor het verkrijgen van een identiteitsbewijs voor kinderen zijn aangescherpt om de controle
te verbeteren en ontvoeringen van kinderen te bemoeilijken. Beide ouders of gezagdragers van uw
pleegkind dienen schriftelijk toestemming te geven voor het aanvragen van een identiteitsbewijs.
Geen toestemming
Als een van de ouders geen medewerking verleent, kan de andere ouder de bevoegde rechter om
vervangende toestemming vragen, voor het aanvragen van een paspoort.
Indien beide ouders geen toestemming willen geven kunt u (of uw pleegkind van 16 jaar en ouder) de
kinderrechter om vervangende toestemming vragen voor het aanvragen van een paspoort. Bijna alle
kinderrechters in Nederland werken hieraan mee. Houd hierbij wel rekening met lange procedures en
wachttijden. Ook de (gezins-)voogd kan de rechter om vervangende toestemming vragen.
Als de voogdij-instelling geen medewerking verleent voor het aanvragen van een paspoort, kan uw
pleegkind, mits het 16 jaar of ouders is, de rechter verzoeken om vervangende toestemming of om een
‘bijzondere curator’ die de aanvraag regelt.

Als uw pleegkind 12 jaar of ouders is, mag hij zelfstandig een identiteitskaart aanvragen. In een aantal
situaties is het echter verplicht om een paspoort te bezitten. Een paspoort kan een minderjarige nooit
zonder toestemming van zijn ouders aanvragen.
Voor vergoeding van de kosten zie informatie Eén Loket.
Reizen met vreemdeling- of vluchtelingpleegkind
Voor de meest recente informatie over onderstaande onderwerpen : www.ind.nl
U kunt binnen Nederland met uw buitenlands pleegkind reizen. Als u (naar het buitenland) wilt reizen
met uw vluchtelingpleegkind is het van belang dat u weet welke status uw pleegkind heeft.
Minderjarige vreemdelingen
Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Minderjarige vreemdelingen
zijn zelf verantwoordelijk voor een geldig identiteitsbewijs. Dit bewijs moeten zij (of hun ouders)
aanvragen in het land van herkomst. De regelgeving van het moederland bepaalt de wijze van
aanvraag en afhandeling.
Uw in Nederland verblijvend minderjarig buitenlands pleegkind kan een verblijfsvergunning hebben
vanwege bijvoorbeeld scholing, gezinshereniging, medische omstandigheden of als AMA (VVR:
Verblijfs Vergunning Regulier). Hij/zij verblijft dan legaal in Nederland. Om grensoverschrijdend te
reizen moet uw pleegkind in het bezit zin van een geldig paspoort. Als het aanvragen van een paspoort
in het land van herkomst aantoonbaar niet mogelijk is, kan uw pleegkind een vreemdelingenpaspoort
aanvragen. Hiermee kan uw pleegkind grensoverschrijdend reizen.
Minderjarige vluchtelingen
Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bescherming heeft aangevraagd ten vervolging in zijn
eigen land. Hij ontvangt een asielvergunning. Vluchtelingen kunnen zich in Nederland legitimeren met
een vluchtelingenpaspoort, verblijfsdocument (VVA of VVR) of een W-document (bewijs dat men in
asielaanvraagprocedure is). Zij kunnen hiermee echter niet grensoverschrijdend reizen.
Uw in Nederland verblijvende minderjarige buitenlands vluchtelingpleegkind kan een
verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben vanwege verleend asiel (VVA: Verblijf
Vergunning Asiel). Uw pleegkind met deze verblijfsvergunning mag in Nederland blijven.
Als uw wilt reizen met uw vluchtelingpleegkind moet het in het bezit zijn van een
vluchtelingenpaspoort. Uw pleegkind heeft recht op een vluchtelingenpaspoort als hij/zij een erkende
vluchteling is (VVA bezit). Het vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig, afhankelijk van de
duur van de verblijfsvergunning. Aanvragen gaat, net als het aanvragen van een normaal paspoort, bij
de gemeente waar uw pleegkind staat ingeschreven. Het vluchtelingenpaspoort is wereldwijd geldig,
met uitzondering van het land van herkomst. Dit wordt dan in het paspoort vermeldt. Verblijf in het
land van herkomst (hoe kort ook) kan leiden tot intrekking van de vergunning.
Als minderjarige asielzoekers (AMA of AMV, Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) in hun
land eigenlijk niet goed opgevangen kunnen worden, mogen zij bij afwijzing op hun asielaanvraag
vaak tot hun achttiende in Nederland blijven. Zij ontvangen hiervoor een tijdelijke verblijfsvergunning
(verblijfsvergunning regulier onder de beperking ‘AMV’) waarmee zij zich kunnen legitimeren.
Als een AMA vijftien jaar of jonger was toen hij asiel aanvroeg, mag hij ook na zijn 18e in Nederland
blijven. Hij krijgt als hij achttien wordt een nieuwe verblijfsvergunning (voort ‘voortgezet verblijf’)
waarmee hij zich kan legitimeren.
Pleegkinderen met een asielvergunning kunnen een vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de ambassade
van het thuisland. Alle andere buitenlanders moeten een paspoort aanvragen in het thuisland (zie
hiervoor ook reizen).
De wettelijk vertegenwoordiger(s) van uw buitenlands pleegkind (ouders of voogdij-instelling) moet
tijdig een verlenging van de verblijfsvergunning aanvragen (meestal jaarlijks). Deze
aanvraagdocumenten zijn eenvoudig te bestelen op www.ind.nl. Zonder verblijfsvergunning is uw
pleegkind illegaal in Nederland.

Als uw pleegkind minimaal 5 jaar met een asielvergunning in Nederland woont en geïntegreerd is, kan
hij de Nederlandse nationaliteit (en een Nederlands paspoort) aanvragen.
(Nog) geen status
Als uw pleegkind in de procedure voor de aanvraag van een verblijfsvergunning zit, moet het in het
bezit zijn van een W-document. Dit is een bewijs dat hij legaal in Nederland verblijft zolang de
procedure loopt. Dit is geen ‘grensoverschrijdingsdocument’. Het kind kan zich hiermee legitimeren,
maar niet naar het buitenland reizen.
Uitgeprocedeerde asielzoekers
Indien de aanvraag van een verblijfsvergunning is afgewezen moet uw pleegkind Nederland verlaten.
Doet het kind dit niet, dan is het illegaal in Nederland. Uitgeprocedeerde asielzoekers, die illegaal in
Nederland verblijven, hebben geen geldig identiteitsbewijs meer. Zij lopen het risico gearresteerd en
uitgezet te worden en hebben geen mogelijkheid om over de grens te reizen.
Onbekende nationaliteit
Kinderen van vluchtelingen hebben soms een onbekende nationaliteit. Het vaststellen van een
verblijfsstatus kan wel een half jaar in beslag nemen. U kunt uw pleegkind met onbekende nationaliteit
niet meenemen op een buitenlandse vakantie.
Wanneer het identiteitsbewijs van uw pleegkind gesloten wordt of verloren raakt tijdens een
buitenlandse vakantie, kan door de ouders of voogd een laissez passer aangevraagd worden bij het
ministerie voor buitenlandse zaken om terug naar Nederland te kunnen reizen. U dient diefstal of
verlies wel direct bij de plaatselijke politie te melden.
5.11 Misbruik en mishandeling
Algemeen
Veel pleegkinderen zijn slachtoffer (of getuige) geweest van geestelijk en lichamelijk geweld,
verwaarlozing of misbruik. De psychische of fysieke schade die zij hierdoor oplopen, kan ernstig zijn.
Elke vorm van bedreiging of geweld (fysiek, psychisch of seksueel), die volwassenen aan een
minderjarige opdringen, is kindermishandeling. Kindermishandeling is onderverdeeld in 5 groepen en
komt vaak in verschillende vormen tegelijkertijd voor:
1. Lichamelijke mishandeling:
Het kind wordt geslagen, geschopt, gebrand en dergelijke.
2. Psychische mishandeling:

Het kind wordt afgewezen, geterroriseerd, aangezet tot
afwijkend en/of anti-sociaal gedrag, gepest, getreiterd of
gekleineerd; aan het kind worden extreme hoge eisen gesteld;
een juiste vorm van onderwijs wordt het kind onthouden.

3. Lichamelijke verwaarlozing:

Het kind wordt onthouden van (medische) verzorging en/of
veiligheid, het kind krijgt onvoldoende voedsel en kleding.

4. Psychische verwaarlozing:

Het kind wordt geestelijk verwaarloosd, geïsoleerd of
genegeerd; koestering wordt onthouden en er is nooit aandacht
of tijd voor hem.

5. Seksuele mishandeling/misbruik:

Het kind wordt gedwongen om seksuele handelingen te
ondergaan of uitte voeren, te kijken naar seksuele handelingen
van anderen of pornografisch materiaal. Van misbruik wordt
gesproken als het gaat om seksuele mishandeling zoals
hierboven omschreven. Er wordt door een volwassene
misbruik gemaakt van de seksuele integriteit van het kind.

Loverboys
Uw pleegkind kan het slachtoffer worden van een loverboy. Een loverboy verleidt een jongere (vaak
een meisje) met als doel haar te dwingen zich te prostitueren zodra zij denkt dat ze verkering met hem
heeft. Met name pleegkinderen die zich eenzaam en verlaten voelen, lopen een groter risico om in

handen van een loverboy te vallen. Ze zijn makkelijk beïnvloedbaar en durven (of kunnen) geen
grenzen aan te geven.
Mogelijke signalen wanneer uw pleegkind het slachtoffer is of dreigt te worden van een loverboy:
 Plotseling afwijkende normen en obsessie met seks;
 Plotselinge belangstelling voor bepaalde jongens, veel nieuwe contacten, vooral ouders
jongens;
 Extra sociaal wenselijk opstellen (om toch maar niet teveel op te vallen);
 Weinig of steeds minder binding met thuis;
 Weinig thuis, vooral ’s avonds en ’s nachts;
 Wegloopgedrag;
 Moe en mager;
 Plotseling heel verzorgd en erg uitdagend gekleed;
 Psychosomatische klachten (schreeuw om aandacht);
 Zelfverwonding (verbergen of ermee te koop lopen);
 Lage zelfwaardering, weinig realistisch zelfbeeld, depressief;
 Drinken, blowen en slecht eten;
 Veel geld of dure spullen;
 Wisstelt snel van emoties: plotselinge huilbuien, woede-uitbarstingen, overdreven vrolijk
(maskeren wat er werkelijk speelt);
 Zich veel terugtrekken;
 Overdreven verhalen vertellen: stoer doen, zoeken naar aandacht;
 Op verschillende plekken totaal ander gedrag vertonen (verschillende werelden);
 Schoolverzuim;
 Vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert het op anderen.
NB: realiseert u zich dat deze signalen ook andere oorzaken kunnen hebben.
Als uw pleegkind slachtoffer is van een loverboy of anderszins wordt aangezet tot prostitutie, kunt u
bij het Meldpunt Aanpak Loverboys Limburg terecht voor informatie, advies en doorverwijzing.
Website: www.meldpuntaanpakloverboyslimburg.nl
Pornografie
(Pleeg)kinderen zijn dol op chatten en appen etc.. Ze maken regelmatig opnames van zichzelf met hun
webcam en sturen deze door naar hun vrienden. Internetgebruikers met andere belangen kunnen deze,
vaak onthullende, plaatjes eenvoudig op volwassensites plaatsen. Waarschuw uw pleegkind voor deze
praktijken. Als blijkt dat er naakte en/of pornografisch getinte afbeeldingen van uw pleegkind op het
internet zijn geplaatst, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met de regiopolitie en uw
pleegzorgwerker.(zedenrechercheur). Noteer de naam van de betrokken internetsite.
In deze situaties is het van groot belang om zo snel mogelijk te handelen, aangezien deze sites soms
binnen één dag weer van het internet verdwijnen. Bespreek het voorval altijd met uw pleegzorgwerker.
U kunt bij de politie een melding doen van gedwongen naakt poseren of van aanzetten tot seksuele
handelingen voor de foto- of videocamera.
www.meldpunt.org.
Pedoseksuelen
Pedoseksuelen of pedofielen zijn volwassenen die zich aangetrokken voelen tot seks met kinderen.
Pedoseksuelen, buiten de familie, leggen contact met een kind door hem aan te spreken op plaatsen
waar veel kinderen zich ophouden, zoals speeltuintjes en hangplekken.
Pedoseksuele familieleden of kennissen hebben al contact met het kind. Zij versterken het vertrouwen
dat het kind in hen heeft door cadeautjes, als cd’s en computerspelletjes te geven. Ze stappen in de
belevingswereld van het kind en spelen de spelletjes mee. Deze spelletjes krijgen steeds meer een
seksuele tint. Zo worden de seksuele grenzen van het kind ongemerkt opgerekt. Vaak is er sprake van
dwang. De pedoseksueel zal onder het mom van een vertrouwelijke band en eventueel onder dwang
het kind laten zwijgen over het misbruik.

Als uw pleegkind het slachtoffer is van een pedofiel kunt u bij de zedenpolitie terecht voor informatie,
advies en aangifte. Vaak is de pleger van de kindermishandeling een familielid of een bekende van het
slachtoffer. De kinderen vertrouwen de pleger vaak of ze zijn afhankelijk van hem of haar. Meisjes
zijn vaker dan jongens het slachtoffer van misbruik door een familielid, terwijl jongens vaker door
iemand buiten de familie worden misbruikt.

