PCIT-Home in het kort

Parent Child Interaction Therapy Home (PCIT-Home) is een effectief
aanbod voor ouders met kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen.

Met de ouders en het kind

PCIT-Home is een preventieve interventie, gebaseerd op het PCIT
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protocol.
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PCIT-Home integreert concepten van de sociale leertheorie,
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te versterken, prosociaal gedrag bij de kinderen te vergroten en de

2 fasen: Kind Gerichte Interactie
voor versterken van relatie tussen
ouder en kind en Ouder Gericht
Interactie voor effectieve
disciplinering

traditionele speltherapie en hechtingstheorie om de ouder-kind relatie
vaardigheden voor gedragsbeïnvloeding bij ouders te vergroten.
Het programma bestaat uit 2 fasen: de eerste fase van 4 sessies is de
Kind Gerichte Interactie (KGI), waarin ouders zich richten op het
ontwikkelen van vaardigheden die de relatie met hun kind versterken.

Live coaching: de ouder krijgt
directe instructies en feedback

De tweede fase van 4 sessies is de Ouder Gerichte Interactie (OGI)
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De therapeut gebruikt gedragstherapeutische principes zoals mode-
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waarin, effectieve disciplinerings-vaardigheden centraal staan.

ling, bekrachtiging, gedragsinstructies en selectieve aandacht in de
coaching om de vaardigheden van de ouders bij te stellen. Het gebruik
van live coaching en directe feedback in de interactie is een essentieel
onderdeel van PCIT. Daardoor zijn de effecten van de therapie meteen
zichtbaar in de omgang tussen ouder en kind en kan per sessie aangesloten worden op wat deze ouder en dit kind nodig hebben. Middels
dagelijkse huiswerkopdrachten past de ouder zijn vaardigheden toe in
de dagelijkse praktijk. Er wordt wekelijks gemeten hoeveel problemen
het kind geeft, hoe competent en vaardig de ouder is en hoe het
huiswerk is verlopen.
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