
PIT* is een laagdrempelige vorm van 

zorg waarbij een gezin ondersteuning 

krijgt van een PIT-steungezin vanuit 

Triade Vitree.  

Het steungezin fungeert als een 

vangnet in de buurt voor het gezin. 

 

Voor wie? 

Voor ouders die het (tijdelijk) niet lukt om 

de zorg voor en opvoeding van de kinderen 

vorm te geven, waardoor de ontwikkeling 

van de kinderen in gedrang kan komen.  

Een PIT-gezin is ondersteunend en kan 

meedenken in allerlei zaken die het gezins 

functioneren aangaan zoals de verzorging en 

opvoeding, maar ook bij praktische zaken. 

Wat levert het op? 

Welke steun er nodig is, hangt af van de 

situatie en de vraag van het gezin.  

Elke situatie is uniek.  

 

*PIT = Persoonlijke Interactieve Thuis-

ondersteuning

PIT kan net zo lang ingezet worden als nodig 

of wenselijk is. Hierdoor voelen ouders zich 

met raad en daad gesteund door het PIT-

steungezin. Ze staan er niet alleen voor. 

Het doel is om het functioneren van het 

gezin te verbeteren zodat de kinderen zich 

weer adequaat kunnen ontwikkelen.  

 

Praktische informatie? 

PIT-steungezin 

PIT-steungezinnen worden door Triade 

Vitree zorgvuldig gescreend en voorbereid 

volgens de wettelijke eisen die gelden voor 

pleeggezinnen. 

PIT-steungezinnen zijn in overeenstemming 

met het gezin en Triade Vitree op meerdere 

momenten per week beschikbaar en/of 

bereikbaar. 

 

Casusregisseur 

Er is altijd een betrokken casusregisseur 

beschikbaar die de aanvraag doet bij Triade 

Vitree en die de regiehouder is. Deze  
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casusregisseur is ook aanwezig bij de 

evaluaties en vraagt de nodige 

beschikkingen en of hulpverlening aan. 

 

Veiligheid staat voorop 

De basisveiligheid in het gezin moet worden 

aangetoond middels een ingevuld 

veiligheidsformulier/Lirik.  

Ernstige psychiatrische problematiek en/of 

verslaving van een ouder kan een contra-

indicatie zijn.  

Locatie 

De ondersteuning vindt in principe bij het 

gezin thuis plaats.  

Er is een beschikking nodig voor dit 

hulpaanbod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Meer informatie en aanmelden 

 088 32 32 111 

 triadevitree.nl/adviesenaanmelding 

 www.triadevitree.nl 
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http://www.triadevitree.nl/

