
 
Pleegzorg 

voor  

Volwassenen  
 

    



 Decreet Pleegzorg  
 

- Het pleegzorgdecreet brengt pleegzorg uit verschillende 
sectoren samen en regelt pleegzorg binnen de Vlaamse 
bevoegdheid. 
 

- Pleegzorg valt onder het  Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn 
voor elke doelgroep. 
 

- Doelgroepen : kinderen,  jongeren en  volwassenen. 
 

- Pleegzorg is rechtstreeks toegankelijk voor  volwassenen 
  
- Nieuwe doelgroep voor volwassenen : personen met een 

psychische problematiek.  
 
 
 

 
 



Pleegzorgvergoeding  
 

 +18 jarigen zonder eigen inkomsten met kinderbijslag 
 

+18  jarigen met eigen inkomsten zonder kinderbijslag 



De pleegzorgvergoeding 
 

 
De dienst voor pleegzorg  betaalt  7 euro  per dag 

 
De gast betaalt  een  eigen bijdrage van 513 euro aan het 

gezin 
 

De gast heeft recht op een vrijgesteld bedrag van 344 
euro 



Inkomsten van Jan 1200 euro 

Vrijgesteld bedrag voor Jan 344 euro 

Rest (inkomsten – vrijgesteld 
bedrag) 

856 euro 

Bijdrage van Jan aan gezin ( 
maximum bijdrage= 513€) 

513 euro 

Bijdrage van pleegzorgdienst 
(31 dagen * 7 euro) 

217 euro 

Totale bijdrage aan het gezin 
(513euro + 217 euro) 

730 euro 

Overschot voor Jan (1200 
euro-513 euro) 

687 euro 



Inkomsten van Moniek 800 euro 

Vrijgesteld bedrag  344 euro 

Rest (inkomsten – vrijgesteld 
bedrag) 

456 euro 

Bijdrage van pleegzorgdienst 
(31 dagen * 7 euro) + verschil 
tussen 513 euro en 456 euro  

217 euro + 57 euro 

Totale bijdrage aan het gezin  730 euro 

restbedrag 344 euro 



  De pleegzorgvormen 

 

- Perspectiefzoekende pleegzorg 

- Perspectiefbiedende pleegzorg 

- Ondersteunende pleegzorg 

- Crisispleegzorg 

- Behandelpleegzorg  

 

 

 

 

 

 



 

“Moniek (32 jaar) heeft een mentale beperking. Zij 
woonde bij haar ouders tot deze  zijn overleden. 
Omdat zij niet zelfstandig kan wonen verblijft ze 
sindsdien bij haar zus en schoonbroer. Zus wil de zorg 
voor Moniek zo lang mogelijk blijven dragen.” 

 

-> Perspectiefbiedende pleegzorg hoge frequentie 
(ze verblijft er 7 dagen op 7) 



 

 

“Sara (22 jaar) met een licht mentale beperking is 
zelfstandig gaan wonen. Van vrijdag tot zondag 
verblijft ze nog in haar vroegere pleeggezin om het 
zelfstandig wonen langzaam uit te bouwen.” 

 

-> Perspectiefbiedende pleegzorg lage frequentie 
(ze verblijft er 3 dagen op 7) 



 

 

“Moniek uit het voorgaande voorbeeld is intussen 58 
jaar. Zus is in de loop van de pleegzorgsituatie weduwe 
geworden en kampt met gezondheidsmoeilijkheden. 
De zoektocht naar een andere woonvorm dringt zich 
op.” 

 

-> Perspectiefzoekende pleegzorg 



 

 

“Jan (36 jaar) woont bij zijn bejaarde ouders. Elke maand 
verblijft hij een weekend in een pleeggezin, in de 
kerst- en zomervakantie verblijft hij een tweetal weken 
in dit gezin.” 

 

-> Ondersteunende pleegzorg-lage frequentie 



 

 

“Daniel (65 jaar) woont bij zijn bejaarde vader die plots 
overlijdt. Hij kan onmiddellijk maar tijdelijk terecht in 
een pleeggezin. Na drie maanden kan hij de overstap 
maken naar een rusthuis. 

 

-> Ondersteunende pleegzorg – korte duur 



 

het pleegzorgattest 

  

Na de selectieprocedure of netwerkobservatie bevestigd 
de pleegzorgdienst dat het gastgezin de zorg opneemt 

voor een pleegkind of –gast.  

 



 

 Voorwaarden voor het verkrijgen van het attest 

 

- Attest van goed gedrag en zeden van elke 
meerderjarige in het gezin 

 

- Elk gezinslid moet akkoord gaan met de plaatsing 

 

- Een medische verklaring van een geneesheer 



Selectie van pleeggezinnen 

 

Nieuwe gezinnen  worden geselecteerd door het 
selectieteam 

 

Bestaande pleeggezinnen (netwerkobservatie) worden 
geselecteerd door team volwassenen 

 

Netwerkscreening gebeurt  door het team volwassenen voor 
pleegzorg in samenwerking met een selectie medewerker. 



Begeleiding op maat 
 

 - persoonlijke pleegzorgbegeleider 

 - maandelijkse contacten 

 - alle domeinen van het leven 

 



De participatieraad 

 

   De participatieraad bestaat uit een vertegenwoordiging van 
pleegkinderen/pleeggasten, ouders, wettelijke  
vertegenwoordigers/pleeggezinnen.  

 

   De diensten informeren de participatieraad  over plannen, 
evaluaties, tevredenheidsmetingen enz. Zij overleggen over 
belangrijke wijzigingen  in de werking van de dienst en 
wijzigingen in de strategische keuzes.  

 

 



 

 Contact  

 

www.pleegzorgvlaanderen.be 

Gratis nummer : 0800 – 30181 

Tel. 016 239275 

info@pleegzorgvlaanderen.be 

http://www.pleegzorgvlaanderen.be/

