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Welkom!
Wist jij dat België een van de weinige landen ter 
wereld is waar pleegzorg voor volwassenen met 
een beperking of een psychiatrische problematiek 
bestaat? In Vlaanderen wonen zo’n 500 pleeggasten 
in een gastgezin. Soms voor korte tijd, vaak voor een 
heel lange tijd. 

Maar wat doen gastgezinnen nu eigenlijk? En hoe 
word je een gastgezin? Welke volwassenen met een 
beperking of psychiatrische problematiek komen in 
pleegzorg terecht?

In deze kennismakingsbrochure krijg je op al deze 
vragen een antwoord. We gaan dieper in op de 
verschillende vormen en facetten van pleegzorg want 
voor elke volwassene met een beperking of met een 
psychiatrische achtergrond zoeken we een plekje dat 

het beste aansluit bij zijn behoeften. De leuke maar 
ook de moeilijke momenten als gastgezin komen aan 
bod. Je komt te weten welk effect een pleeggast kan 
hebben op jouw leven…

Wist je trouwens dat je ook een kind of jongere kan 
opvangen als pleeggezin? Dat kan je ontdekken als je 
deze brochure omdraait.

Heb je na het lezen van de brochure nog vragen 
of wil je graag meer weten over één bepaalde 
vorm van pleegzorg? Schrijf je dan zeker in voor 
een informatiesessie. Dat kan via onze website:  
www.pleegzorgvlaanderen.be!

Veel leesplezier!
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Vormen van pleegzorg
Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Soms woont een pleeggast heel lang in een gastgezin. Soms verblijft hij 

er maar enkele weken of één weekend per maand. Dat komt omdat we altijd op zoek gaan naar de vorm van pleegzorg 

die het beste past bij de noden en verwachtingen van de pleeggast en zijn situatie. Als gastgezin kan je ook zelf aangeven 

welke vorm van pleegzorg het beste past binnen jouw gezin!
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Langdurige pleegzorg
Wanneer een volwassene met een beperking of een psychiatrische problematiek langer dan een jaar in een gastgezin 

woont, spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Pleegkinderen met een beperking die 18 jaar 

worden, blijven soms in hun pleeggezin wonen tot ze op eigen benen kunnen staan. Sommigen blijven veel langer bij 

hun pleegouders omdat zelfstandig wonen geen haalbare kaart is. Wanneer de ouders of pleegouders de zorg voor hun 

kind met een beperking niet meer kunnen dragen, kan een gastgezin een langdurige oplossing bieden.

Stefanie (43)
“Roger kwam bij ons wonen toen hij 31 was. Hij had altijd 

bij zijn ouders gewoond en na de dood van zijn vader naar 

een voorziening verhuizen zou voor hem te ingrijpend 

zijn. Mijn man en ik hebben na lang praten beslist om hem 

bij ons te laten wonen. We hebben ruimte genoeg nu onze 

4 kinderen het huis uit zijn. In het begin hebben we echt 

moeten wennen. Roger ook trouwens. Nu woont hij hier 5 

jaar en hoort hij er helemaal bij. Hij gaat 2 dagen per week 

naar het dagcentrum en 1 dag per week helpt hij bij een 

boer in de buurt. Dat maakt dat wij nog best veel tijd voor 

onszelf hebben.”
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............................................................................................................................................................................................................................................................................

Wat als een pleeggast alleen wil gaan wonen? 
Veel mensen met een beperking dromen ervan om zelfstandig te wonen. In Vlaanderen zijn er heel wat 
ondersteuningsvormen voor volwassenen met een beperking die op eigen benen willen staan. Een Dienst 
Ondersteuningsplan (DOP) onderzoekt samen met de pleeggast welke ondersteuning hij of zij nodig heeft. Eens 
dat duidelijk is, helpen zij met de aanvraag ervan. 

Kortdurende pleegzorg
Bij perspectiefzoekende pleegzorg verblijft een 

pleeggast maar een paar maanden in een gastgezin. 

Wanneer een volwassene met een beperking of een 

psychiatrische achtergrond in een onzekere situatie 

terecht komt, biedt een gastgezin een tijdelijke plek waar 

hij of zij tot rust kan komen en houvast vindt. 

Hulpverleners gaan intussen intensief op zoek naar een 

oplossing. Soms is een terugkeer naar huis mogelijk 

maar als dat niet lukt, dan zoeken zij naar verschillende 

opvangmogelijkheden waar de pleeggast lange tijd kan 

blijven. Langdurige pleegzorg -al dan niet binnen het 

eigen netwerk- is één van de mogelijkheden 



Matthieu (66)
“Onze schoondochter werkt als opvoedster in een 

voorziening voor personen met een psychiatrische 

achtergrond. Ze vertelde over Emma, een vrouw van 64 

jaar die geen familie heeft. De voorziening is dus haar enige 

thuis, ook op feestdagen. Op die momenten zit ze soms  

 

alleen in de voorziening omdat de andere bewoners wél 

naar familie kunnen. Dat vonden we zó triest. Daarom 

komt ze nu een aantal weekends per jaar bij ons logeren. 

En ook op alle feestdagen hoort ze er intussen bij. Als je 

ziet hoe ze van die momenten geniet… Dat is zo schoon.”
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Ondersteunende pleegzorg
Soms is het van bij het begin duidelijk dat de pleeggast maar een tijdje bij het gastgezin zal wonen. Bijvoorbeeld wanneer 

een alleenstaande ouder geopereerd moet worden of bij een plots overlijden. Kortom, bij een ingrijpende gebeurtenis 

waarbij de zorg voor de gast even te veel is en waarbij er onvoldoende netwerk is die tijdelijke opvang kan voorzien. 

Ondersteunende pleegzorg biedt opvang zolang als nodig: een paar dagen, een paar weken, een paar maanden of af en 

toe een weekend. 

Voor volwassenen met een beperking en/of een psychiatrische problematiek die in een voorziening wonen en geen 

familie meer hebben, vormt een gastgezin een aangename afwisseling. Af en toe tijdens een weekend of op feestdagen 

genieten van de gezelligheid van een gastgezin, doet deugd. Maar ook wanneer ouders de zorg voor een volwassene 

met een beperking of met een psychiatrische problematiek niet meer alleen aankunnen, is een ondersteunend gastgezin 

welkom. Samen delen ze de opvang van de pleeggast. Er worden vooraf goede afspraken gemaakt en de samenwerking 

is duidelijk van bij het begin.
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Crisispleegzorg
Een acute crisis kan het gezinsleven helemaal door elkaar gooien. Wanneer een volwassene met een beperking op dat 

moment heel snel een opvangplaats nodig heeft, staat een crisisgastgezin klaar. Crisisgezinnen hebben de flexibiliteit 

om snel op dringende vragen in te spelen. Vaak kan een gast na korte tijd weer terug naar huis. Als dat niet het geval is, 

wordt er gezocht naar een oplossing op lange termijn. Crisisgastgezinnen geven zelf aan wanneer ze weer klaar zijn om 

een volgende pleeggast op te vangen.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Wat is netwerkpleegzorg?
Netwerkpleegzorg zegt niets over de duur van een verblijf maar geeft aan dat de pleeggast opgevangen wordt 
door iemand uit het eigen netwerk. Er zijn heel wat volwassenen met een beperking die bij een broer of zus, 
tante of vriend gaan wonen wanneer de ouders er niet meer zijn of de zorg niet meer aankunnen. Ook dat is 
pleegzorg. De pleeggast en het gastgezin hebben dus al een band met elkaar. Als de pleeggast en het gastgezin 
elkaar niet kennen, spreken we van bestandspleegzorg.



Over gastgezinnen
Iedereen met een hart voor volwassenen met een beperking en/of psychiatrische problematiek kan zich kandidaat 

stellen om gastgezin te worden. Je kan gehuwd, samenwonend of alleenstaand zijn. In een nieuw samengesteld gezin 

wonen, holebi zijn, een verschillende culturele achtergrond hebben en zelf wel of geen kinderen hebben. Ook een drukke 

job hoeft je niet tegen te houden om gastgezin te worden. Samen zoeken we immers naar de vorm van pleegzorg die je 

op het lijf geschreven is. Als jij voelt dat er in jouw leven plaats is voor een volwassene met een beperking die (tijdelijk) 

een thuis zoekt, dan is pleegzorg echt iets voor jou! 
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Wie komt in aanmerking als 
gastgezin?
Iedereen kan zich kandidaat stellen om gastgezin te worden 

maar toch zijn er enkele wettelijke voorwaarden die voor alle 

kandidaten gelden. Zo moet je minstens 21 jaar zijn en moeten 

alle meerderjarige inwonenden een uittreksel uit het Strafregister 

Model 2 kunnen voorleggen. 

Naast de basisvoorwaarden zijn er ook een aantal specifieke 

voorwaarden waaraan een gastgezin moet voldoen. Deze kunnen 

verschillen, afhankelijk van de vorm van pleegzorg die je kiest. 

Volwassenen met een beperking vinden heel vaak een plekje 

binnen de eigen familie. We vinden het belangrijk dat het gastgezin 

de opvang met volle goesting doet. Gastgezin zijn voor een 

volwassene met een beperking - familie of niet - is een dankbaar 

maar intens engagement waar iedereen voor de volle 100% moet 

achterstaan. 
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Is pleegzorg iets voor mij?
Pleegzorg voor een volwassene met een beperking en/

of psychiatrische problematiek is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Toch zijn er gastgezinnen die hier heel 

bewust voor kiezen. Zij voelen dat er in hun leven nog plaats 

is voor iemand extra. Bijvoorbeeld omdat de eigen kinderen 

uitgevlogen zijn. Het huis voelt leeg aan en ze willen graag nog 

voor iemand zorgen. De opvoeding van een kind zou hen te 

zwaar vallen maar een volwassene die redelijk zelfstandig is… 

Ja, dat zien ze wel zitten. 

...........................................................................................................................................

Kan een pleeggast plots vertrekken uit het gastgezin?
Een pleeggast woont altijd vrijwillig in een gastgezin. Dat 

betekent dat hij of zij ook op ieder moment kan beslissen 

weg te gaan uit het gezin. In de praktijk wordt een eventueel 

vertrek meestal grondig besproken en voorbereid samen met 

het gastgezin en de pleegzorgbegeleider. 



Hoe word je gastgezin?
Op de website www.pleegzorgvlaanderen.be kan je ontdekken wanneer er een informatiesessie rond pleegzorg 

doorgaat in jouw buurt. Je komt er te weten wat pleegzorg net inhoudt en kan er terecht met al je vragen. Na de infosessie 

kan je zelf overwegen of je je wilt aanmelden als kandidaat-gastgezin.
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Volg het selectieprogramma
Na de informatiesessie volg je een voorbereidingstraject. We proberen je zo goed mogelijk te leren kennen en bespreken 

hoe het verblijf van een pleeggast in je gezin verloopt, wat de knelpunten zijn en waar ondersteuning welkom is. 

Neem de beslissing
Wanneer je de vorming doorlopen hebt kan je zelf aangeven of je graag gastgezin wil worden. Samen met jou bekijken 

we of we kunnen samenwerken en welke vorm van pleegzorg het best aansluit bij je gezin.

Wachten op de komst van een pleeggast
Nu is het wachten op een pleeggast. Dat kan soms kort, maar ook wel eens lang duren. We proberen steeds een plek te 

zoeken die op dat moment het beste aansluit bij de situatie, noden of verwachtingen van de pleeggast. 

Een pleeggast in je gezin
Ga je akkoord, dan komt de pleeggast een keertje op bezoek en leer je de familie kennen. Samen beslissen we of je klaar 

bent om de pleeggast op te vangen in je gezin. Dan gebeurt de eigenlijke verhuis. Wanneer een pleeggast bij jou komt 

wonen, krijg je bovendien de nodige ondersteuning van een pleegzorgbegeleider.
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Hilde (52) 
“Linda kwam in ons gezin toen ze 10 jaar was. Haar 

vader heeft ze nooit gekend en haar moeder kampt met 

psychische problemen. Linda is nu 27 jaar en woont nog 

steeds bij ons. Ze heeft een matig verstandelijke beperking  

waardoor het afwachten is of ze ooit zelfstandig kan 

wonen. We zijn aan het rondkijken naar formules die 

voldoende ondersteuning bieden maar tot zij er klaar voor 

is, mag ze bij ons blijven. Ze maakt deel uit van het gezin 

en je eigen dochter zet je ook niet buiten.“
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............................................................................................................................................................................................................................................................................

Moet ik dezelfde vorming doorlopen als ik gastgezin wil worden van mijn broer?
Nee, wanneer een volwassene met een beperking terecht kan bij een familielid, dan is de voorbereiding anders. Er is 

immers al een band tussen gastgezin en pleeggast. Via een aantal gesprekken met een pleegzorgbegeleider bekijken 

we of de opvang voor iedereen een goed idee is. Er wordt een realistisch beeld geschetst van het verblijf en mogelijke 

valkuilen worden op tafel gelegd. Op die manier streven we ernaar dat iedereen goed voorbereid aan pleegzorg begint.



Over pleeggasten
Pleeggasten zijn altijd volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek. Hun leeftijd varieert van 18 

jaar tot… Een deel van de pleeggasten zijn jongvolwassenen met een beperking die (nog) niet op eigen benen kunnen 

staan. Een andere groep binnen pleegzorg voor volwassenen is ouder. Zij woonden meestal heel hun leven bij hun 

ouders. Wanneer die overlijden of zelf hulpbehoevend worden, stelt zich de vraag ‘wat nu?’. Een verhuis naar een 

voorziening zou te ingrijpend zijn dus wordt er gezocht naar een nieuw gezin. 
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Een beperking, een 
hinderpaal?
Voor heel wat mensen is een beperking een onbekende 

factor. Ze kunnen niet meteen inschatten welke extra zorg 

of aandacht een beperking met zich meebrengt. Of ze zijn 

gewoon niet vertrouwd met personen met een beperking 

en voelen zich onwennig. Toch hoeft een beperking geen 

hinderpaal te zijn.

Heel wat pleeggasten hebben een activiteit buitenshuis. 

Ze gaan naar een dagcentrum, hebben een job of doen 

vrijwilligerswerk in de buurt. Dat maakt de zorg minder 

intens en geeft jou meer bewegingsvrijheid. 



Jongvolwassenen
Net zoals zoveel jongvolwassenen staan ook twintigers 

met een beperking te popelen om aan hun eigen leven 

te beginnen. Ze willen op eigen benen staan, hun eigen 

baas zijn, jong zijn zoals iedereen. Tegelijk onderschatten 

ze vaak wat er komt kijken bij zelfstandig wonen: poetsen, 

koken, boodschappen doen, hun budget beheren, een 

dagbesteding vinden, een sociaal leven uitbouwen... 

Als gastgezin speel je een belangrijke rol in de voor-

bereiding van jongvolwassenen op een zelfstandiger  

leven. Door hen meer verantwoordelijkheid te geven en 

hen huishoudelijke taken aan te leren. Door hen te leren 

omgaan met afspraken en samen te kijken wat ze willen 

maken van hun leven. 

Voor veel pleeggasten zal het nooit haalbaar zijn om 

volledig zelfstandig te leven. Gelukkig zijn er heel wat 

diensten die hen de ondersteuning kunnen geven die ze 

nodig hebben.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Ik werk 4/5de. Kan ik dan aan pleegzorg voor volwassenen doen? 
Zeker en vast. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor deeltijdse opvang waarbij een pleeggast af en toe een weekend of 

tijdens de vakantie bij jou komt logeren. Maar ook als je voor voltijdse pleegzorg kiest, is een job perfect mogelijk. De 

meeste volwassenen met een beperking hebben een dagbesteding. Sommigen gaan werken, anderen gaan naar een 

dagcentrum of doen vrijwilligerswerk in de buurt. 
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De pleeggast centraal
Of het nu om voltijdse of onderbroken opvang gaat, een 

volwassene met een beperking of met een psychiatrische 

problematiek die naar een gastgezin verhuist, wordt 

betrokken bij alle beslissingen die genomen worden. 

Hij staat centraal. Zo is het voor sommige volwassenen 

geen probleem dat er nog kinderen in huis zijn. Voor 

andere volwassenen zijn kinderen dan weer te druk. 

Een aantal volwassenen wil graag veel zelfstandigheid, 

anderen zoeken net gezelschap en geborgenheid. We 

 

 

houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de 

pleeggast maar natuurlijk ook met de mogelijkheden van 

de gezinnen. 

De opstartperiode bij de opvang in een gastgezin is voor 

alle partijen een spannende periode. Maar als iedereen 

de tijd krijgt om op zijn eigen tempo te wennen aan de 

nieuwe situatie, wordt pleegzorg voor een volwassene 

met een beperking voor iedereen een verrijking. 

Marianne (43) 
"Ik woon nu 3 jaar bij Arlette en Ronny. Ik ben blij dat 

ik bij hen kan wonen want anders moest ik naar een 

voorziening. Daar leef je met veel mensen samen en 

dat is niets voor mij. Ik kan niet goed tegen drukte. Ik 

zit graag op mijn kamer met mijn cd’s van Will Tura 

 

en John Terra. Zij zijn mijn idolen. Drie keer per week ga 

ik naar het dagcentrum. Daar verzorg ik de dieren en help 

ik in de keuken. En één keer per maand ga ik logeren bij 

Fien, mijn zus. Ik mis mijn mama en papa maar ik ben toch 

heel gelukkig."
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Over familie
Familie speelt een belangrijke rol in het leven van je pleeggast. Daarom vinden we het belangrijk dat zij betrokken blijven 

en dat er zoveel mogelijk contact blijft tussen je pleeggast en zijn familie. Maar uiteindelijk is het je pleeggast die in grote 

mate bepaalt hoeveel contact hij met zijn familie heeft. Hij is immers meerderjarig en neemt zelf beslissingen. Natuurlijk 

wordt dit met jou besproken en worden er duidelijke afspraken gemaakt.
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Waarom komt een volwassene met een beperking in 
pleegzorg terecht?
Jongvolwassenen met een beperking hebben vaak meer tijd nodig vooraleer zij alleen kunnen wonen. Wanneer hun 

ouders plots door een moeilijke periode gaan, kan de zorg voor hun zoon of dochter te zwaar worden. Ze hebben tijd 

nodig om hun problemen aan te pakken. Op zo’n moment kan een gastgezin de taak van de ouders tijdelijk overnemen. 

Je biedt een pleeggast een stabiele omgeving en ondersteunt hem op zijn weg naar zelfstandigheid. 

Oudere volwassenen met een beperking of met een psychiatrische problematiek komen in pleegzorg terecht wanneer 

hun ouders te oud worden of overlijden. Soms is er iemand in de familie die gastgezin wil worden. Zo niet dan wordt de 

vraag gesteld aan de pleegzorgdienst of zij op zoek kunnen gaan naar een gastgezin. 

Er zijn ook heel wat volwassenen die in een voorziening wonen en geen familie meer hebben. Hun leven speelt zich 

volledig af in de leefgroep. Als gastgezin bied je hen de kans om af een toe een weekend of enkele dagen deel uit te 

maken van een gezin. De gezelligheid, de persoonlijke aandacht, de vrijheid… Het is van onschatbare waarde. 

Tot slot zijn er ook nog heel wat andere redenen waarom volwassenen met een beperking of een psychiatrische 

problematiek in een gastgezin gaan wonen.
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Familie aan het woord

Fien (38) 
"Mijn man en ik werken allebei voltijds en we hebben 3 

jonge kinderen. Kortom, ons leven is behoorlijk druk 

zoals dat van zoveel koppels. Ik weet wel dat mama graag 

wou dat wij voor Marianne zouden zorgen als zij er niet 

meer was maar dat is gewoon niet haalbaar. Ik zou niet 

weten hoe ik het allemaal georganiseerd moet krijgen. 

Bovendien is het hier in huis veel te druk voor Marianne, 

met de 3 kinderen. We waren dan ook ontzettend blij dat 

Ronny en Arlette wél ruimte hadden om Marianne een 

thuis te bieden één keer per maand komt Marianne bij ons 

een weekend logeren en ook met de feestdagen is ze er 

altijd bij. Ik heb me lang schuldig gevoeld maar dat is nu 

beter. Ik zie dat mijn zus gelukkig is en dat is voor mij het 

belangrijkste."

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Mijn jongste zus heeft het Downsyndroom en woont al 12 jaar bij ons. Doen wij dan ook aan pleegzorg?
Ja! Ook de opvang –voltijds of deeltijds- van een familielid met een beperking, is pleegzorg. Ook dan kan je dus 

officieel erkend worden als gastgezin en heb je recht op een dagvergoeding én de ondersteuning van een persoonlijke 

pleegzorgbegeleider. 
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Contact met de familie
Omdat pleeggasten meerderjarig zijn, beslissen zij zelf 

hoeveel contact zij met hun familie hebben en op welke 

manier zij die contacten vorm geven. In de praktijk zien 

we dat familie vaak een belangrijke rol in het leven van je 

pleeggast speelt. Daarom is het belangrijk dat pleeggasten 

de vrijheid krijgen om, op hun eigen manier, contact te 

houden met hun familie. 

Bij een verblijf binnen het eigen netwerk, is het belangrijk 

dat er goede afspraken gemaakt worden met de andere 

familieleden. Bijvoorbeeld over wie de opvang overneemt 

wanneer het gastgezin een keer op weekend wil. De 

opvang door één gezin is soms zo vanzelfsprekend dat de 

anderen er niet meteen aan denken om af en toe steun te 

bieden. 
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............................................................................................................................................................................................................................................................................

Wat als ik eens een weekendje op vakantie wil met mijn partner? Moet onze pleeggast dan altijd mee?
Neen. Het is belangrijk dat je als gastgezin voldoende tijd voor jezelf en je gezin hebt. Wil je er eens tussenuit? Dan zoekt 

je pleegzorgbegeleider mee naar opvangmogelijkheden. Misschien kan je pleeggast terecht bij iemand van je familie of 

bij een ander gastgezin dat aan ondersteunende pleegzorg doet. Bovendien zijn er ook voorzieningen voor kortverblijf 

voor personen met een beperking of kan een pleeggast ook zelf op reis gaan.



Een pleeggast in je gezin
Een pleeggast in je gezin brengt een grote verandering met zich mee. Daarom is het essentieel dat je al op voorhand met 

iedereen in je gezin grondig praat over de keuze om gastgezin te worden. Wanneer iedereen achter de keuze staat, kan 

je je volop voorbereiden op de komst van een pleeggast.

Een pleeggast heeft meestal een intense periode achter de rug en heeft alles wat hem of haar vertrouwd was, moeten 

achterlaten. Nu moet hij zich integreren in een nieuw gezin én verwerken wat hij meemaakte. Dat is heel wat. Wat meer 

aandacht in het begin doet wonderen. Iedereen -jong en oud- heeft tijd nodig om zich aan te passen. Maar zodra iedereen 

zijn draai in de nieuwe situatie gevonden heeft, is een pleeggast een absolute meerwaarde in je gezin.
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Samenwerken met een dienst 
voor pleegzorg
Je pleegzorgdienst is nauw betrokken bij de opvang van een pleeggast 

in je gezin. Vanaf het moment dat je de stap naar pleegzorg zet, krijg je 

de nodige begeleiding op maat. Tijdens het voorbereidingstraject leer 

je pleegzorg van binnen en van buiten kennen. Onze selecteurs voeren 

persoonlijke gesprekken om ook jou beter te leren kennen. Samen met 

hen ga je op zoek naar de vorm van pleegzorg die het beste aansluit bij je 

gezin. 

Wanneer een pleeggast in je gezin komt wonen, krijg je ondersteuning van 

een persoonlijke pleegzorgbegeleider. Hij of zij staat je bij met raad en daad 

tijdens de opvang van je pleeggast. Ook als er problemen opduiken kan je 

steeds een beroep doen op je begeleider.

Voor administratieve ondersteuning kan je terugvallen op je pleegzorg-

dienst. Zij zorgen ervoor dat de onkostenvergoeding uitbetaald wordt, 

volgen het dossier van de pleeggast op en regelen de bijzondere kosten 

voor pleeggasten die specifieke, medische behandelingen moeten 

ondergaan.



Een nieuw lid in het gezin beïnvloedt iedereen. Er ontstaat 

een nieuwe dynamiek en ook voor je eigen kinderen is het 

een hele aanpassing. Plots loopt er een extra volwassene 

rond en er stellen zich nieuwe vragen. Moeten ze naar 

hem luisteren omdat hij een volwassene is? Hoe reageren 

ze op zijn beperking? Is het ok dat zij in de beginperiode 

misschien wat minder aandacht krijgen? 

Op termijn is een pleeggast bijna altijd een verrijking 

voor je kinderen. Ze ervaren dat niet iedereen dezelfde 

kansen en mogelijkheden heeft en dat mensen met een 

beperking of met een psychiatrische achtergrond op hun 

eigen manier heel rijk en leuk zijn. Het verruimt hun blik 

op de wereld. 

Patrick (45) 
"Mijn jongere broer André had zuurstoftekort bij de 

geboorte. Daar heeft hij een hersenletsel aan over-

gehouden. Alleen wonen zat er niet in en dus bleef hij bij 

moeke en vake. Toen moeke overleed, moest vake naar 

een rusthuis. Moeke had altijd het huishouden gedaan 

en vake kon dat niet overnemen. Ik heb toen met mijn 

vrouw beslist dat André bij ons kon komen wonen.  

 

Een goeie beslissing, alleen moeten we nu alles beter 

plannen. Een keer onverwacht weggaan, zit er niet in. 

We moeten altijd zelf zorgen voor opvang, thuis of elders. 

Onze pleegzorgbegeleidster vertelde dat André op zo’n 

momenten naar een voorziening voor kortopvang kan. 

Dat is handig voor ons en André gaat graag. "
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Hoe reageren eigen kinderen 
op de komst van een pleeggast?



 Kostenvergoeding
Er is een kostenvergoeding voorzien voor de pleegzorg-

er(s), wanneer men een volwassene met een beperking 

en/of psychiatrische problematiek (pleeggast) opvangt.

De pleegzorgers ontvangen een kostenvergoeding, 

waarvan de modaliteiten bij decreet zijn vastgelegd. 

De bedragen zijn vrij van belastingen en er worden 

geen sociale zekerheidsbijdragen op afgehouden. Alle 

bedragen met betrekking op de kostenvergoeding 

worden geïndexeerd.

We onderscheiden twee categorieën, +18 jaar zonder 

inkomsten met kinderbijslag en + 18 jaar met inkomsten.

1) +18 jaar zonder inkomsten: 
 De kostenvergoeding bedraagt 18,36 euro/opvangdag

2) + 18 jaar met inkomsten: 
 Dit is opgebouwd uit enerzijds een kostenvergoeding 

die door de dienst voor pleegzorg per opvangdag 

wordt betaald, zijnde 7,14 €/opvangdag.

 Anderzijds betaalt de pleeggast aan de pleegzorger(s) 

een eigen bijdrage t.b.v. max. 523,26 €/maand 

afhankelijk van diens inkomen, met vrijstelling van 

350,88 €. De bijdragen bij afwezigheden worden pro 

rata per maand berekend. 

 Indien het inkomen van de pleeggast, met vrijstelling, 

lager is dan 523,26 €/maand wordt het verschil 

betaald door de dienst voor pleegzorg.

Verder: Pleegzorgers dienen de maatschappij waarbij hun familiale verzekeringspolis is afgesloten in te lichten over de opvang van de 
pleeggast. Aansluitend heeft de dienst voor pleegzorg een groepsverzekering die de risico’s aan derden dekt. Daaronder valt ook de schade die 
de pleeggast aan derden aanricht. Hoewel pleegzorgers geen recht hebben op ouderschapsverlof m.b.t. de pleeggast, is er evenwel een recht 
op pleegzorgverlof. Dit zijn 6 dagen per jaar waarbij de pleegzorger het werk kan verlaten, voor redenen die met pleegzorg te maken hebben. Er 
wordt hiervoor een vergoeding voorzien door de RVA. Gehuwde of samenwonende pleegzorgers dienen deze 6 dagen onder elkaar te verdelen.
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