Als een pleegkind overlijdt
Soms worden pleegouders geconfronteerd met het overlijden van hun pleegkind. Het
overlijden van een pleegkind is een schokkende gebeurtenis die veel verdriet met zich
meebrengt. In deze emotionele situatie moeten pleegouders proberen het hoofd koel te
houden. De regels rond het overlijden van een pleegkind zijn ingewikkeld. Pleegouders
krijgen ondersteuning vanuit de Voorziening van Pleegzorg. Op de afdeling is een protocol
beschikbaar. Wilt u hierover meer weten dan kunt u natuurlijk altijd bij een
pleegzorgbegeleider meer informatie krijgen.
De feiten
Juridisch
Te onderscheiden juridische situaties bij het overlijden van een kind/jongere.
1. vrijwillige hulpverlening
2. hulpverlening in een gezagsbeperkende context
3. het gezag is overgedragen aan BJZ. (voogdij bij BJZ)
Ad. 1. Bij vrijwillige hulpverlening hebben de ouders het gezag over de jeugdige en de totale
beslissingsbevoegdheid over de afhandeling van de uitvaart etc.
Ad. 2. De wetgever heeft bepaald dat de Onder Toezicht Stelling (OTS) direct na het
overlijden van de jeugdige stopt. De ouders worden in het gezag hersteld en hebben
totale beslissingsbevoegdheid over de verdere afhandeling van de uitvaart. De nu
ontstane situatie kan gezien worden als een vrijwillige hulpverleningsituatie.
Ad. 3. Als de voogdij bij BJZ ligt dan is BJZ verantwoordelijk voor de afhandeling van de
uitvaart etc.
De taken van de Voorziening voor Pleegzorg
-

het contact met het pleeggezin
formeren van een begeleidingsteam samen met plaatser, voogd of casemanager
ondersteunen bij het nagaan welke wensen het kind/de jongere had/zou hebben
gehad over zijn of haar uitvaart
kansen bieden aan ouders en pleegouders om hen in overleg een uitvaart te laten
regelen
aanbod van hulp en steun door de instelling
bespreken van financiële aspecten.

Wat gebeurt er na het overlijden?
Het informeren van de ouders
Afhankelijk van de eigen inschatting van de mogelijkheden is het voor pleegouders een
eerste stap met de pleegzorgbegeleider te bellen om steun en advies te krijgen.
Pleegouders kunnen de ouders indien gewenst op de hoogte brengen. Als er behoefte is
aan of reden is tot terughoudendheid, is overleg met BJZ en/of de Voorziening voor
Pleegzorg op zijn plaats. Bij vrijwillige hulpverlening neemt de casemanager van BJZ
evenals de pleegzorgbegeleider van de Voorziening voor Pleegzorg zo snel mogelijk contact
op met de ouders. Bij een OTS of overgedragen gezag neemt de (gezins)voogd zo snel
mogelijk contact op met de ouders.
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Zo spoedig mogelijk na het bericht van overlijden neemt de maatschappelijk werker van
BJZ contact op met zijn leidinggevende. Op dat moment dient besproken en geschat te
worden hoe de ouders in kennis gesteld worden of dat de ouders al in kennis gesteld zijn
en welke reacties dat teweeg bracht of mogelijk gaat brengen.
Er wordt op de kortst mogelijke termijn een bijeenkomst gerealiseerd. Hierbij zijn alle
belanghebbenden aanwezig om een aantal belangrijke zaken rond de uitvaart te regelen,
om recht te doen aan ieders gevoelens en behoeftes en om tot verdere afspraken te
komen. Één van die afspraken kan zijn dat er vanuit pleegouders behoefte is een directe
lijn met de pleegzorgbegeleider te hebben gedurende deze periode.
Het begeleidingsteam
Voortvloeiend uit het overlijdensprotocol dat de Voorziening voor Pleegzorg hanteert is
er voor de ondersteuning van het proces rond de uitvaart een begeleidingsteam actief.
De hulpverleners staan in direct en indien nodig permanent contact met dit team. Zij
maken gebruik van en benutten kennis, inzicht en ondersteuning ten behoeve van
ouders, pleegouders en alle betrokkenen die bij het overlijden van belang zijn.
Dit team bestaat uit:
1.
2.
3.
4.

leidinggevende BJZ
maatschappelijk werkende BJZ (lees ook casemanager)
leidinggevende van de Voorziening voor Pleegzorg
pleegzorgbegeleider van de Voorziening voor Pleegzorg

Mocht dit niet op korte termijn kunnen, dan dienen de leidinggevende van BJZ en de
leidinggevende van de Voorziening voor Pleegzorg besluiten te nemen m.b.t. de te volgen
procedure.
Het doel van een begeleidingsteam is meervoudig, te weten:
-

-

blijk geven van betrokkenheid bij de werkers die (mogelijk) met veel emoties van
zichzelf, ouders en pleeggezin te maken krijgen
het bieden van een klankbord voor het bespreken van al dan niet onoverbrugbare
verschillen in beleving, benadering of mogelijkheden in het systeem
het inzichtelijk krijgen danwel houden van de gewenste stappen in het proces van
de uitvaart aan de hand van het protocol zoals door de instellingen wordt
gehanteerd
uitsluiten dat werkers van verschillende instanties ongecoördineerd aan het werk
zijn met het systeem
in gezamenlijk overleg komen tot een evaluatie van de gevolgde procedure,
interventies en gedragingen van alle belanghebbenden.
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