PARENT-CHILD
INTERACTION THERAPY
(PCIT)
Soms zijn er zorgen over het gedrag van een
jong kind. Het kind heeft bijvoorbeeld driftbuien,
luistert niet en laat opstandig of claimend gedrag
zien. Opvoeden is dan een hele klus! Parent-Child
Interaction Therapy (PCIT) helpt ouders om te werken
aan positief contact met hun kind en het stellen van
duidelijke grenzen. Het resultaat: gedragsproblemen
én opvoedstress nemen af.

WAT IS PCIT?

WAT ZIJN DE RESULTATEN?

Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerde behandeling
voor kinderen met gedragsproblemen en hun ouders. Het doel van
PCIT is de gedragsproblemen bij het kind en de stress bij ouders
te verminderen. Hoe? Door de opvoedvaardigheden van ouders te
vergroten en de kwaliteit van de ouder-kind relatie te verbeteren.

Naar PCIT is veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan. Daaruit komt
naar voren dat de methode werkt. De ouder-kindrelatie verbetert,
ouders reageren positiever op hun kind en er zijn minder problemen
en ruzies thuis. De gedragsproblemen van het kind nemen af. Het
kind doet vaker en sneller wat zijn ouders zeggen. Ouders hebben
minder opvoedstress, doordat ze meer grip hebben op het gedrag
van hun kind.

VOOR WIE IS PCIT?
Parent-Child Interaction Therapy is bedoeld voor kinderen van 2
tot 7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders. Kinderen met
bijvoorbeeld een gedragsstoornis of ADHD komen in aanmerking voor
de behandeling. PCIT helpt bij het voorkomen van kindermishandeling
en/of verwaarlozing. Ook kan de methode uitkomst bieden in
gezinnen waar mishandeling en/of verwaarlozing plaatsvindt of heeft
plaatsgevonden.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga dan naar
www.jeugdhulpfriesland.nl of neem contact op met het
Clientservicebureau, 088 142 44 00.

HOE VERLOOPT EEN PCIT-BEHANDELING?
In de PCIT-behandeling worden ouders en kind samen getraind. De
therapie richt zich op verbetering van de interactie tussen ouder en
kind en de gehoorzaamheid van het kind.
Een PCIT-behandeling begint met een intake. Daarin wordt besproken
waar ouders tegenaan lopen in de opvoeding. De therapeut schat in
hoe ernstig de gedragsproblemen zijn en hoe hoog het stressniveau is
van de ouders.
Vervolgens hebben ouder(s) en kind elke week een afspraak met
de PCIT-therapeut. De behandeling vindt plaats in een kamer met
observatiescherm. De therapeut zit achter het scherm en coacht de
ouders via een oormicrofoontje.
Tijdens de behandeling krijgen ouders nieuwe vaardigheden
aangereikt. Eerst leren ze gevoelig te reageren en goed gedrag te
prijzen. Later leren ze gerichte opdrachten te geven, goed te reageren
op medewerking of verzet van hun kind en time-outs te gebruiken.
Iedere ouder oefent thuis de vaardigheden. De therapeut meet
elke week hoe de ouders het gedrag van hun kind ervaren, hoe de
opvoedvaardigheden zich ontwikkelen en hoe de thuisopdracht is
verlopen.

HOE LANG DUURT DE BEHANDELING?
Een PCIT-behandeling heeft geen vast aantal sessies. Meestal beslaat
een behandeling tussen de 9 en 20 weken. Dat hangt af van hoe
snel ouders de vaardigheden oppikken en kunnen toepassen in de
dagelijkse opvoeding.
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WIE ZIJN ER BIJ DE BEHANDELING BETROKKEN?
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Ouders hebben te maken met de PCIT-therapeut. Dat is een
universitair opgeleide gedragswetenschapper. Als het nodig is, spelen
- naast de PCIT-behandeling - andere hulpverleners een rol.
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