(Pleeg)kinderen en vreemd
gedrag!?
In 13 thema's
Kinderen kunnen vreemd gedrag vertonen. Wanneer een
pleegkind een pleeggezin binnenstapt, komt het niet alleen. In
de bagage die het met zich meebrengt, zit een eigen levensen familiegeschiedenis. Vaak is het bagage met de nodige
negatieve ervaringen. Het is vaak moeilijk om zijn of haar
gedrag te plaatsen. Heeft het kind een stoornis, komt het door
zijn of haar levensgeschiedenis of is het een reactie op het
pleegkind zijn? Door het te begrijpen, wordt het gedrag als
minder vreemd ervaren en wordt het hanteerbaar.
Nelleke Visscher, oud-hoofdredacteur Mobiel tijdschrift voor de
pleegzorg, en Martine F. Delfos, psycholoog, vroegen
vooraanstaande Nederlandse deskundigen hun licht te laten
schijnen op verschillende gedragsproblemen. Angst, loyaliteit,
adoptie, afstammingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel
misbruik, ADHD, borderline, depressie, pesten, autisme en
sociale onhandigheid worden beschreven en in de context
geplaatst van het pleegkind zijn. Naast het verhaal van de
deskundige is er het verhaal van een (pleeg)ouder over het
betreﬀende onderwerp. Zij aan zij deskundigen en
ervaringsdeskundigen, waardoor een genuanceerd beeld
ontstaat van verschillende problemen en hun impact op
(pleeg)gezinnen.
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In de nieuwe editie is een inleiding toegevoegd waarin een
aantal kernthema’s van de pleegzorg wordt beschreven. Alle
hoofdstukken zijn opnieuw bekeken en waar nodig aangevuld
of gewijzigd door de schrijvers naar de nieuwe inzichten en de
nieuwe DSM-5 en ICD-11. De hoofdstukken hebben echter, op
een enkel hoofdstuk na, de tand des tijds verbazingwekkend
goed doorstaan.
De nieuwe druk is verschenen op uitdrukkelijk verzoek van
pleegzorginstanties en pleeggezinnen. Voor deze doelgroep
bleek het boek een zeer nuttige bijdrage aan het begrijpen
van (pleeg)kinderen en pleeggezinnen.
De 13 thema's:
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Pleegangst Adoptie Loyaliteit Afstammingsonrust Gehechtheid Rouwen Seksueel misbruik ADHD
Borderline Depressie Pesten Autisme Sociaal onhandig
Deze uitgave is ook in het Engels verschenen: Kijk op deze pagina.
Klik hier voor de kinderboeken van Martine Delfos.
Reviews

"Een must en een aanrader voor alle (aspirant-)pleegouders. In dit zeer leesbare en
overzichtelijke boek worden verschillende gedragsproblemen bij opgroeiende (pleeg)kinderen
behandeld. Er komen niet alleen deskundigen aan het woord. Elk thema wordt afgesloten met een
ervaringsverhaal van een pleegouder. Hierdoor ontstaat een herkenbaar en boeiend boek, waar
iedereen iets uit kan halen. (...) Wat mij betreft zou iedere pleegouder bij zijn eerste, tweede of
derde plaatsing dit boek moeten krijgen en lezen. Het geeft inzicht en helpt je soms je (pleeg)kind
beter te begrijpen."
- Uit Mobiel (Tijdschrift voor Pleegzorg) 5 (2013): (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag!?

"Verschillende gedragsproblemen worden beschreven en in de context geplaatst van het
(pleeg)kind zijn."
- Uit JSW 1 (2013): (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag!?
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