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1. Inleiding
De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming is bedoeld voor professionals betrokken 
bij de uitvoering van pleegzorg. 

1.1 Definitie
Pleegzorg is een vorm van zorg waarin pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en 
vervanging van de oorspronkelijke opvoedingssituatie bieden, in combinatie met professionele 
begeleiding van het pleegkind, de pleegouders en de ouders1 door een hulpverleningsinstelling 
(Strijker, 2009). Pleegzorg is een unieke vorm van hulpverlening aan kinderen, omdat die het 
mogelijk maakt dat kinderen die niet thuis kunnen wonen toch in een gezinssituatie opgroeien 
(CoAct Consult, 2000). 

Er zijn verschillende varianten van pleegzorg: pleegzorg als hulpverleningsvariant en pleegzorg 
als opvoedingsvariant. Deze varianten van pleegzorg variëren onder andere in het doel en de 
duur van de plaatsing. In de praktijk zijn echter meerdere indelingen in gebruik. Onderstaande 
indeling hoeft dan ook niet per definitie overeen te komen met de indelingen die de 
verschillende pleegzorginstellingen hanteren. 

Pleegzorg als hulpverleningsvariant
De hulpverleningsvariant wordt ingezet wanneer de opvoedingsproblemen zo hoog oplopen, 
dat het kind niet meer thuis kan of wil blijven wonen. Bij de hulpverleningsvariant is er 
nog niet besloten wie de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind in de toekomst 
gaat uitvoeren (opvoedingsbesluit) en wordt geprobeerd de oorspronkelijke gezinssituatie 
te herstellen. Daarom wordt intensieve hulp ingezet voor het kind en voor zijn2 ouders en 
wordt een pleeggezin gebruikt om de benodigde en gewenste veranderingen in gang te 
zetten en te bereiken. Het verblijf van het kind in het pleeggezin heeft enerzijds het doel om 
de opvoeding van het kind zo gewoon mogelijk voort te zetten. Anderzijds dient het verblijf 
om de doelstellingen te bereiken die in het hulpverleningsplan staan. In deze situatie is er 
intensief contact tussen de ouders en de pleegouders en een nauwe samenwerking met 
hulpverleners. Uitgangspunt is dat de plaatsing zo kort mogelijk is (Steensma, 2004). Binnen 
de hulpverleningsvariant kan een onderscheid worden gemaakt in kortdurende pleegzorg en 
deeltijdpleegzorg (Dhuyvetter, 2001). Als er nog zicht is op een oplossing die het mogelijk maakt 
dat een kind weer thuis kan gaan wonen, wordt kortdurende pleegzorg ingezet (crisispleegzorg, 
observatie en perspectief thuis). Deeltijdpleegzorg wordt gebruikt om uithuisplaatsing 
te voorkomen door de ouders te ontlasten (weekendpleegzorg, vakantiepleegzorg en 
dagpleegzorg).

1  In het kader van deze richtlijn worden met ‘ouders’ de biologische, stief- en/of adoptieouders bedoeld, om hen 
te onderscheiden van ‘pleegouders’. Waar ‘(pleeg)ouders’ staat kan ook ‘een (pleeg)ouder’ worden gelezen, en 
omgekeerd.

2  In deze richtlijn wordt met het oog op de leesbaarheid verder alleen de mannelijke vorm gehanteerd. Maar waar ‘hij’ 
staat kan uiteraard ook ‘zij’ gelezen worden.
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Pleegzorg als opvoedingsvariant
De opvoedingsvariant van pleegzorg wordt ingezet als geconcludeerd wordt dat een kind 
langere tijd niet meer thuis kan wonen en is besloten wie de dagelijkse opvoeding en verzorging 
van het kind in de toekomst gaat uitvoeren (opvoedingsbesluit). Het kind heeft dan een 
plaats nodig waar het langere tijd kan wonen. Het doel van een plaatsing is het creëren van 
continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor het pleegkind. De 
pleegouders nemen de verantwoordelijkheid op zich om het kind op te voeden totdat het 
meerjarig is. Uitgangspunt is dat het kind recht heeft op een stabiele opvoedingssituatie. Een 
verandering bij de ouders kan en mag niet leiden tot een verandering in de continuïteit van de 
opvoeding. Binnen de opvoedingsvariant kan het contact met de ouders variëren van enige 
mate van gedeeld opvoederschap tot zeer minimaal. De verblijfsduur is vanaf nul tot achttien 
jaar en maximaal ‘voor het leven’. De plaatsing duurt in principe tot het achttiende jaar. Daarna 
is er bij een duidelijke zorgvraag een verlenging van de pleegzorgplaatsing mogelijk tot 23 jaar. 
Ook kunnen de pleegouders de plaatsing op vrijwillige basis laten voortduren. Zij krijgen dan 
echter geen vergoeding en begeleiding meer.

Het uitgangspunt van pleegzorg is dat de jeugdige indien mogelijk weer bij zijn ouders gaat 
wonen. De mogelijkheden hiervoor worden voor ieder kind afgewogen en op basis hiervan 
wordt bepaald naar wat voor soort pleeggezin het kind gaat. Als duidelijk is dat de jeugdige 
langere tijd niet bij zijn ouders kan wonen, dan wordt er een pleeggezin voor langere tijd 
gezocht. Pleegouders kunnen in het sociale netwerk van het pleegkind en de ouders worden 
gezocht. Behalve familie behoren ook bekenden daartoe. Deze vorm van pleegzorg wordt ook 
wel ‘netwerkpleegzorg’ genoemd. Daarnaast zijn er ook geregistreerde pleegouders, ook wel 
‘bestandspleegouders’ genoemd.

Zowel bestandspleegouders als netwerkpleegouders moeten aan een aantal wettelijke eisen 
voldoen. Allereerst moet één van de pleegouders minstens 21 jaar zijn. Ten tweede moeten de 
pleegouder(s) en andere huisgenoten (ouder dan twaalf jaar) voor de plaatsing van een kind al 
beschikken over een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming. Ten 
derde wordt de geschiktheid van het pleeggezin voor de plaatsing van het kind beoordeeld door 
de aanbieder van pleegzorg. Ten slotte moet de pleegouder bereid zijn om begeleiding door de 
zorgaanbieder te aanvaarden (artikel 5.1 lid 1 Jeugdwet)3.

1.2 Positionering van de pleegzorg 
Het Internationale Verdrag voor de Rechten van het kind 
Formele pleegzorg is niet vrij toegankelijk. Pleegzorg kan geïndiceerd worden in een 
vrijwillig of een gedwongen kader. In het eerste geval wordt pleegzorgplaatsing aangevraagd 
door en in samenwerking met de ouders. In het gedwongen kader is er sprake van een 
ondertoezichtstelling of voogdijregeling en vraagt een gecertificeerde instelling de plaatsing aan. 
In dat geval is er ook een machtiging uithuisplaatsing van de kinderrechter nodig.

3 Meer informatie over de selectie van pleegouders staat in hoofdstuk 4, paragraaf 3.
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In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is vastgelegd dat de 
verantwoordelijkheid om een kind op te voeden primair bij de ouders ligt (artikel 18 IVRK). De 
rol van de ouders in de opvoeding van hun kinderen dient dan ook door de staat gerespecteerd 
te worden (artikel 5 IVRK). Een jeugdige4 heeft het recht op te groeien bij zijn ouders en mag niet 
tegen zijn wil van hen gescheiden worden, tenzij dit niet in het belang van het kind is (artikel 9 
IVRK).
Het bieden van de juiste ondersteuning aan ouders als primair verantwoordelijken voor de 
verzorging en opvoeding van hun kind komt overeen met de opdracht die het Internationaal 
Verdrag voor de Rechten van het Kind geeft aan staten (zie artikel 3 lid 2, artikel 5 en artikel 18 
IVRK). Het accent ligt nadrukkelijk op het ondersteunen van de ouders in de gezinssituatie. Pas 
in het uiterste geval, wanneer hiertoe noodzaak bestaat in het belang van het kind, komt de 
mogelijkheid van een uithuisplaatsing in beeld (artikel 9 IVRK).

Wanneer ouders en het kind niet instemmen met een pleegzorgplaatsing kunnen bevoegde 
autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van een rechterlijke toetsing, in 
overeenstemming met het toepasselijke recht en procedures, beslissen dat een scheiding 
noodzakelijk is in het belang van het kind (artikel 9 lid 1 IVRK). Uit de formulering van artikel 9 
IVRK volgt dat het scheiden van kinderen van hun ouders een uiterste maatregel betreft. Ook in 
de internationale richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen geldt dit als het basisbeginsel. 
Een kind kan ook met toestemming van hemzelf en/of zijn ouders in het vrijwillige kader 
opgenomen worden in een pleeggezin.

Wanneer de overheid zich mengt in het gezinsleven van haar burgers en een jeugdige in het 
gedwongen kader laat opnemen in pleeggezin dient zij artikel 8 van het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens (EVRM) in acht te nemen. Lid 2 van dat artikel stelt dat aan de vereisten 
van subsidiariteit (is inmenging noodzakelijk?) en proportionaliteit (is dit de lichtste vorm van 
inmenging die mogelijk is?) moet zijn voldaan. 
Het gedwongen plaatsen van jeugdigen in een pleeggezin is een zwaar middel dat zeer 
terughoudend moet worden toegepast. Hieraan gaat een zorgvuldige afweging vooraf. Een kind 
scheiden van zijn ouders mag alleen wanneer het noodzakelijk is en in het belang van het kind. 
De internationale richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen laten in relatie tot het recht 
van kinderen om gehoord te worden (artikel 12 IVRK) weten dat aan het besluit een kind uit 
huis te plaatsen een participatief proces vooraf dient te gaan, ‘waarin het kind en zijn ouders 
zorgvuldig worden betrokken’ (artikel 9 lid 1, artikel 3 lid 1 en 2, artikel 12 IVRK). 

4  Met ‘kinderen’ worden jeugdigen van nul tot twaalf jaar bedoeld, onder ‘jongeren’ verstaan we jeugdigen van twaalf 
tot achttien jaar. De term ‘jeugdigen’ omvat dus zowel kinderen als jongeren. Waar ‘kinderen’, ‘jongeren’ of ‘jeugdigen’ 
staat kan ook ‘het kind’, ‘de jongere’ of ‘de jeugdige’ worden gelezen, en omgekeerd. Daar waar het explicieter de 
verbondenheid met en de behoefte aan zorg en opvoeding door de (pleeg)ouders betreft, wordt ongeacht de leeftijd 
gesproken over het (pleeg)kind..
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Transitie en Transformatie
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is een grote transitie en transformatie van de zorg voor 
jeugd gaande. Belangrijke thema’s hierin zijn het waar mogelijk normaliseren van de leefsituatie 
van de jeugdige en het aansluiten bij de regie en de eigen kracht van het de jeugdige, diens gezin 
en het sociale netwerk van de jeugdige en het gezin. In dit kader gaan de ontwikkelingen in de 
zorg momenteel sneller dan het onderzoek naar en publicaties over de zorg. Waar mogelijk 
zijn de vernieuwingen in de zorg meegenomen in de richtlijn bij de bespreking van de overige 
overwegingen. De werkgroep sluit echter niet uit dat door de snelheid van de ontwikkelingen en 
het onderzoek dat hier nog naar moet plaatsvinden, aanpassing van de richtlijn binnen vijf jaar 
nodig kan zijn. 

1.3 Doelgroep van pleegzorg
Pleegzorg betreft zorg voor jeugdigen tussen de nul en achttien jaar met uiteenlopende 
problemen, voor wie de plaatsing verschillende doelen dient en daarom ook verschilt in duur. Na 
het achttiende jaar is er bij een duidelijke zorgvraag een verlenging van de pleegzorgplaatsing 
mogelijk tot 23 jaar. Ook kunnen de pleegouders de plaatsing op vrijwillige basis laten 
voortduren. Zij krijgen dan echter geen vergoeding en begeleiding meer.

Pleegzorg wordt ingezet indien de gecertificeerde instelling inschat, dat de veiligheid in de 
thuissituatie dusdanig is, dat uithuisplaatsing van het kind noodzakelijk is en/of hulp in de 
thuissituatie niet afdoende is (geweest) (Schulze & Choy, 2009). Okma-Rayzner (2006) geeft een 
beeld van de meeste genoemde redenen voor uithuisplaatsing en pleegzorg in ons land. Dat 
zijn pedagogische onmacht van de ouders (47 procent), emotionele verwaarlozing (31 procent), 
fysieke verwaarlozing (24 procent) en verslavingsproblemen van de ouders (22 procent). In 22 
procent van de gevallen werden er andere redenen genoemd, bijvoorbeeld een echtscheiding of 
het overlijden van een of beide ouders. Omdat de respondenten in dit onderzoek ook meerdere 
redenen mochten aangeven voor uithuisplaatsing en pleegzorg, komt het totale percentage 
boven de 100 procent uit.

Pleegzorg is niet vrij toegankelijk. Er is altijd een indicatie van een gecertificeerde instelling voor 
nodig. Pleegzorg kan geïndiceerd worden in een vrijwillig of een gedwongen kader. In het eerste 
geval wordt pleegzorg aangevraagd door en in samenwerking met de ouders. In het gedwongen 
kader is er sprake van een ondertoezichtstelling of voogdijregeling en vraagt de instelling voor 
gezinsvoogdij de pleegzorgplaatsing aan. In dat geval is er ook een machtiging uithuisplaatsing 
van de kinderrechter nodig.

Het aantal pleegkinderen is in tien jaar bijna verdubbeld. In 2010 vingen ruim 15.500 
pleeggezinnen in totaal 24.150 pleegkinderen op, zowel kortdurend als langdurig. 
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1.4 Afbakening
De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming richt zich op pleegzorg, waarbij de 
pleegouders een contract hebben met een pleegzorgaanbieder. Als een jeugdige bij familie of 
vrienden logeert zonder betrokkenheid van een zorgaanbieder, is er geen sprake van pleegzorg. 
De richtlijn gaat niet over deeltijdpleegzorg, zoals weekendpleegzorg, vakantiepleegzorg of 
dagpleegzorg. 

Pleegzorg omvat een hulpverleningsvariant (gericht op het verhelderen van het 
toekomstperspectief en ondersteuning van ouders bij terugplaatsing naar huis) en een 
opvoedingsvariant (gericht op het bieden van een langdurig vervangende opvoedsituatie). In 
de richtlijn worden geen afzonderlijke aanbevelingen gedaan voor een van deze varianten. 
Wel ligt het accent van de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming in bepaalde 
tekstdelen meer op de hulpverleningsvariant, aangezien het uitgangspunt van pleegzorg is dat 
het pleegkind indien mogelijk weer bij zijn of haar ouders gaat wonen. Andere tekstdelen richten 
zich weer meer op de zorg en hulpverlening nadat er een opvoedingsbesluit (het besluit over 
het vervolg van de plaatsing) is genomen. Verder wordt er alleen onderscheid gemaakt tussen 
pleegzorg in een netwerkpleeggezin of een bestandspleeggezin als dat bij de beantwoording 
van uitgangsvragen relevant is. Tussen pleegzorg in een gedwongen dan wel een vrijwillig kader 
wordt in de richtlijn geen onderscheid gemaakt.

Deze richtlijn staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij richtlijnen die eveneens voor jeugdhulp en 
jeugdbescherming zijn opgesteld. Zo behandelen de Samen met ouders en jeugdige beslissen over 
passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Bartelink, Eijgenraam & Meuwissen, 2015) 
en de Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Bartelink, Ten Berge & Van 
Vianen, 2015) de processen die voorafgaan aan de uitvoering van pleegzorg. Daarnaast zijn er 
richtlijnen ontwikkeld voor de diagnostiek en behandeling van verschillende problemen, zoals 
Problematische gehechtheid (De Wolff, Van Bakel, Juffer, Dekker-van der Sande, Sterkenburg & 
Thoomes-Vreugdenhil, 2014), Stemmingsproblemen (Meeuwissen et al., 2015), ADHD (Boer et al., 
in ontwikkeling), Middelengebruik (Wits, Doreleijers, Meije, Van Wijngaarden, Werkgroep Richtlijn 
Middelengebruik, & Van de Glind), KOPP (Van der Zanden et al., 2015), Kindermishandeling (Vink, 
De Wolff, Broerse & Kamphuis, in ontwikkeling), Ernstige gedragsproblemen (De Lange, Matthys, 
Foolen, Addink, Oudhof & Vermeij, 2013) en een (licht) verstandelijke beperking (De Wit, Moonen 
& Douma, 2011). Wanneer een pleegkind één of meerdere van deze problemen heeft, dan is het 
belangrijk dat de professional in aanvulling op de aanbevelingen van de Richtlijn Pleegzorg voor 
jeugdhulp en jeugdbescherming de aanbevelingen uit de betreffende richtlijnen ter harte neemt.

2. Relevantie
Een uniforme richtlijn voor de pleegzorg is om meerdere redenen van belang:

Belang van het kind
In het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind is het belang van een gezin voor 
een kind vastgelegd. In dit verdrag staat dat ieder kind recht heeft op een gezin. Als een 
kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, wordt dan ook meestal eerst onderzocht of het 
kind (tijdelijk) kan opgroeien in een pleeggezin. Voor de ontwikkeling van het kind in het 



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 15

pleeggezin is het cruciaal dat er zo snel als mogelijk zekerheid is over het perspectief door 
middel van een opvoedingsbesluit en dat de stabiliteit wordt bevorderd door het voorkomen 
van een breakdown. Zowel langdurende onzekerheid over thuisplaatsing als een breakdown 
van de pleegzorgplaatsing zijn schadeling voor de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek 
blijkt bijvoorbeeld dat een verplaatsing de kans op een toename van internaliserend en 
externaliserend probleemgedrag vergroot voor zowel pleegkinderen met als pleegkinderen 
zonder aanvankelijk probleemgedrag (Newton, Litrownik & Landsverk, 2000). Met de Richtlijn 
Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming krijgen pleegzorgbegeleiders en (gezins-)voogden 
concrete handvaten hoe ze de pleegzorgplaatsing dusdanig kunnen begeleiden dat de 
ontwikkelingskansen van het pleegkind optimaal worden gestimuleerd en bestaansonzekerheid 
en breakdown worden voorkomen.

Belang van ouders
Uithuisplaatsing (en dus ook een pleegzorgplaatsing) is voor zowel jeugdigen als hun ouders een 
buitengewoon ingrijpende ervaring. In de praktijk blijft het voor de ouders vaak lang onduidelijk 
of het kind weer bij hen zal terugkeren. Niet alleen bij pleegkinderen, maar ook bij hun ouders 
zorgt dit voor veel onzekerheid over hoe de toekomst er uit zal zien. Bovendien krijgen ouders 
meestal (zeer) onvoldoende hulp om na de uithuisplaatsing middels intensieve begeleiding en 
intensieve contacten een andere relatie met hun kind op te bouwen zodanig dat zij het kind 
weer kunnen opvoeden. Het is heel belangrijk dat ouders passend begeleid worden bij de 
pleegzorgplaatsing, ofwel bij het werken aan terugplaatsing van het kind naar huis, ofwel bij het 
aanvaarden en vormgeven van de rol als ‘ouder op afstand’. Daarmee wordt de kans namelijk 
groter dat de ouders de plaatsing en de pleegouders kunnen verdragen en langzamerhand 
accepteren en meewerken aan het doel van de plaatsing. 

Belang pleegouders en hulpverleners
Er zijn nog geen concrete en onderbouwde richtlijnen voor het handelen van 
pleegzorgbegeleiders en (gezins-)voogden. Dit zorgt er voor dat de voorbereiding en begeleiding 
van een plaatsing door verschillende aanbieders en verschillende pleegzorgbegeleiders en 
(gezins-)voogden op verschillende manieren wordt vormgegeven. Er is dus een grote diversiteit 
aan werkwijzen, die lang niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. Bovendien is onduidelijk 
of de huidige werkwijzen aansluiten bij wat bekend is over de werkzame factoren. Een ander 
knelpunt in de huidige uitvoeringspraktijk is dat pleegzorgbegeleiders en (gezins-)voogden 
onvoldoende specifieke kennis en vaardigheden hebben over de pleegzorg. Er is dus behoefte 
aan richtlijnen waarmee pleegzorgbegeleiders en (gezins-)voogden de pleegzorgplaatsing 
dusdanig kunnen begeleiden dat de ontwikkelingskansen van het pleegkind optimaal worden 
gestimuleerd en bestaansonzekerheid en breakdown worden voorkomen. Deze richtlijnen 
kunnen bijdragen aan meer eenheid in het handelen van pleegzorgbegeleiders en (gezins-)
voogden en aan het wegnemen van handelingsverlegenheid. Dit helpt hulpverleners om hun 
ambitie te verwezenlijken, namelijk een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 
kind in het pleeggezin.

Ook voor pleegouders is het van belang dat er duidelijke richtlijnen komen, onder andere rond 
het nemen van een goed en tijdig besluit over het toekomstperspectief van het pleegkind. 
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Dit geeft het niet alleen zekerheid, maar bevordert ook het gedrag dat nodig is voor tot stand 
brengen van een veilige gehechtheidsrelatie tussen pleegouders en de jeugdige.

Maatschappelijk belang
Behalve voor de betrokkenen zelf, heeft het mislukken van een pleegzorgplaatsing ook 
nadelen voor de samenleving. Er is namelijk een grotere kans dat kinderen gedragsproblemen 
ontwikkelen en bovendien is de kans dat een volgende plaatsing mislukt ook groter. Dit kan 
leiden tot een grotere behoefte aan specialistische hulp en residentiële opvang en daarmee het 
stijgen van de maatschappelijke kosten. 

3. Doel van de richtlijn
De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming beoogt:

-   te stimuleren dat professionals in de pleegzorg op uniforme en effectieve wijze vormgeven 
aan de begeleiding van pleegkinderen, hun ouders en pleegouders, zodat de ontwikkeling 
van pleegkinderen optimaal wordt gestimuleerd;

-    te stimuleren dat professionals in de pleegzorg op basis van vastgestelde criteria en 
binnen de afgesproken termijn een besluit nemen over het opvoedingsperspectief van het 
pleegkind;

-   bij te dragen aan het voorkomen van afgebroken pleegzorgplaatsingen (breakdown);
-  inzichtelijk te maken welke kennislacunes er zijn met betrekking tot pleegzorg. 

Alles bij elkaar beoogt de richtlijn dus de eenheid in handelen van professionals te vergroten en 
de kwaliteit van de pleegzorg te verbeteren.

4. Doelgroep van de richtlijn 
De richtlijn (inclusief onderbouwing en werkkaarten) is primair bedoeld voor 
jeugdprofessionals5. Zij moeten ermee kunnen werken. Daarnaast is van de richtlijn een aparte 
cliëntversie gemaakt. Deze is primair bedoeld voor de cliënten: de jeugdigen en hun ouders. 
Ook is van de richtlijn een pleegouderversie gemaakt. 

5   Onder ‘jeugdprofessionals’ worden zowel ‘gedragswetenschappers’ (psychologen, pedagogen of anderen met een 
gedragswetenschappelijke opleiding) bedoeld als hbo-opgeleide ‘jeugdzorgwerkers’. Zij staan over het algemeen 
geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Met sommige aanbevelingen kunnen beide groepen hun voordeel 
doen, andere zijn vooral van toepassing op jeugdzorgwerkers of juist op gedragswetenschappers. Waar dit 
onderscheid van belang is, wordt specifiek over gedragswetenschappers dan wel over jeugdzorgwerkers gesproken. 
Met de term jeugdzorgwerkers wordt, waar het de pleegzorg betreft, zowel de pleegzorgbegeleider als de (gezins-)
voogd bedoeld. In de gevallen waarin landelijk een duidelijk onderscheid in taken is vastgesteld worden deze termen 
apart gehanteerd. Waar het taken betreft die door beiden gezamenlijk worden uitgevoerd of dit afhankelijk is van 
regionale afspraken, wordt de algemene term jeugdzorgwerker gehanteerd.
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5. Uitgangsvragen 
De uitgangsvragen van deze richtlijn zijn geformuleerd op basis van deze informatiekaart.  
In box 1 staan alle oorspronkelijke uit de knelpuntenanalyse geformuleerde vragen.

Box 1. Uitgangsvragen uit knelpuntenanalyse

  Definitie
1.  Wat wordt verstaan onder het ontwikkelingsbelang van een pleegkind?
2.  Welke criteria en instrumenten maken inzichtelijk in hoeverre het ontwikkelingsbelang in 

het geding is?
3.  Wat zijn beschermende en risicofactoren die de ontwikkeling van pleegkinderen 

beïnvloeden?

  Plaatsing
4.  Wat zijn de succes- en risicofactoren voor succesvolle plaatsing en hoe kunnen 

hulpverleners deze beïnvloeden?
5.  Wat moet, op welke manier, bekend zijn over pleegkind en -gezin om een optimale match te 

kunnen maken?
6.  Hoe kan de kans op ontwikkelingsschade bij een pleegkind door overplaatsing worden 

geminimaliseerd?
7.  Wat zijn criteria om te kiezen voor crisisplaatsing in plaats van langetermijnplaatsing?

  Interventies
8. Wat zijn signalen van risico op breakdown en wie moet dit signaleren?
9. Wat zijn effectieve interventies voor het voorkomen van ‘breakdown’?
10.  Wat zijn effectieve interventies voor belangrijke aandachtspunten bij pleegkinderen, zoals 

loyaliteit?
11. I n hoeverre is het nodig om generieke interventies uit de jeugdhulp en jeugdbescherming 

aan te passen voor pleegkinderen?
12.  Hoe kunnen hulpverleners pleegouders ondersteunen bij de ontwikkeling van hun 

pleegkind?

  Terugplaatsing
13.  Wat zijn criteria om een pleeggezin te verkiezen boven terugplaatsing en hoe kunnen deze 

worden gewogen?
14.  Wat moeten (gezins-)voogden weten bij voorbereiding van een opvoedingsbesluit en wat 

zijn instrumenten hiervoor?
15.  Wat is, voor welk kind, de termijn waarbinnen een opvoedingsbesluit moet worden 

genomen?
16.  Welke rol kunnen pleegkind en (pleeg)ouders vervullen bij het nemen van een 

opvoedingsbesluit?
17.  Welke kennis en kunde is vereist om pleegkind en (pleeg)ouders te begeleiden bij een 

opvoedingsbesluit?
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De werkgroep die deze richtlijn heeft ontwikkeld, heeft een selectie gemaakt van vijf 
uitgangsvragen waar deze richtlijn een antwoord op geeft:

1. Hoe kan de ontwikkeling van een pleegkind optimaal worden gevolgd en gestimuleerd? 
2. Wat is nodig om een goed en tijdig besluit te nemen over het perspectief van het pleegkind? 
3.  Hoe kan de stabiliteit van een plaatsing worden vergroot en een breakdown worden voorkomen?
4.  Wat moet er in de voorbereiding en tijdens de plaatsing worden gedaan om de veiligheid 

van het pleegkind te kunnen waarborgen? 
5.  Hoe bevorderen de pleegzorgbegeleider en de (gezins-)voogd een goede samenwerking 

tussen alle betrokkenen bij de pleegzorgplaatsing? 

Bij de beantwoording van deze uitgangsvragen zijn verschillende van de subvragen uit de 
knelpuntenanalyse meegenomen.

Achtergrond van de uitgangsvragen
Voor de ontwikkeling van het kind in het pleeggezin zijn de volgende factoren cruciaal:

-  Er is zo snel als mogelijk duidelijkheid over het perspectief: kan het kind weer terug naar 
huis? Of groeit het op in een pleeggezin? Op basis daarvan kunnen de betrokken partijen 
(ouders, pleegouders en hulpverleners) met elkaar gaan werken aan het doel van de 
plaatsing. 

-  De pleegzorgplaatsing is stabiel, met andere woorden: deze wordt niet voortijdig afgebroken. 

Er is vaak niet op voorhand met zekerheid te zeggen of – in geval van moeilijkheden in de 
thuissituatie – een kind beter af is bij de ouders of in een pleeggezin. Uit tal van onderzoeken 
is wel gebleken, dat langdurende onzekerheid over thuisplaatsing van een kind, wat in de 
praktijk vaak voorkomt, schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind. Singer (1996) heeft er 
op gewezen dat uitblijvende duidelijkheid over wie het kind in de toekomst zal opvoeden leidt 
tot bestaansonzekerheid. Weterings (2000) onderzocht welke invloed het op het kind heeft als 
de plaatsing ‘zeker’ is, dat wil zeggen dat er snel duidelijkheid is of het kind wel of niet teruggaat 
naar de ouders. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen met een plaatsing die ‘zeker’ was, zich 
beter ontwikkelden. Kinderen die deze zekerheid niet hadden, gingen minder vooruit in hun 
ontwikkeling en hadden vaker problemen. Deze bevinding is des te opvallender, omdat de groep 
kinderen met een zekere plaatsing startte met kinderen die een grotere achterstand hadden in 
hun ontwikkeling. De pleegkinderen die zekerheid hadden over hun plaatsing, waren dus zowel 
in relatieve als in absolute zin meer vooruitgegaan in hun ontwikkeling. Dezelfde bevinding 
komt naar voren bij de ontwikkeling van de relatie tussen de pleegouders en het pleegkind. 
Pleegkinderen die zeker waren over hun plaatsing hadden minder vaak problemen (38 procent), 
dan pleegkinderen bij wie nog geen definitieve beslissing was genomen (22 procent). Volgens 
Van den Bergh en Weterings (2007) wijzen de uitkomsten in de volgende richting. Als de 
pleegouders niet weten of het kind bij hen zal blijven, zijn zij ook onzeker over hun relatie met 
het kind. Zij kampen dan met de vraag of zij emotioneel zullen of ‘moeten’ investeren in de 
relatie, als het kind toch weer weg zal gaan. Dit belemmert voor het kind het ontstaan van een 
hechte relatie met de pleegouders. Het kind zal hierdoor meer problemen hebben en minder 
vooruitgaan in de ontwikkeling. Om pleegkinderen een kans op ontwikkeling te geven, is het 
noodzakelijk dat een kind snel weet of het bij de pleegouders kan en mag blijven wonen.
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Naast bestaansonzekerheid door langdurige onzekerheid over het perspectief van het kind, 
blijkt uit onderzoek ook dat bij een derde tot de helft van de pleegzorgplaatsingen sprake is van 
voortijdige uitval van de jeugdige uit het pleeggezin. Oudere kinderen, kinderen met ernstige 
gedragsproblemen en kinderen met een geschiedenis van verplaatsingen lopen het meeste 
risico op het afbreken van een pleegzorgplaatsing (Van Oijen, 2010; Strijker en Zandberg, 2005; 
Strijker, Zandberg en Van der Meulen, 2005; Minty, 1999; Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens en 
Dorelijers, 2007). Een verplaatsing heeft negatieve gevolgen voor de direct betrokkenen en met 
name voor het pleegkind zelf (Van den Bergh & Weterings, 2010). Uit onderzoek blijkt dat door 
een verplaatsing de gedragsproblemen van het pleegkind kunnen toenemen. Een verplaatsing 
vergroot de kans op een toename van internaliserend en externaliserend probleemgedrag 
voor zowel pleegkinderen met als pleegkinderen zonder aanvankelijk probleemgedrag Newton, 
Litrownik en Landsverk, 2000). Van den Bergh en Weterings (2007) wijzen op het ontstane 
trauma door het afbreken van een veilige gehechtheidsrelatie en de grote gevolgen hiervan 
voor het functioneren en het welbevinden van het pleegkind. Vanwege een (herhaaldelijke) 
wisseling van de primaire verzorger verliest het kind vertrouwen in de ander en zichzelf en 
wordt de omgeving voor het kind onvoorspelbaar en chaotisch. Ook zal het pleegkind zich na 
elke verplaatsing opnieuw moeten aanpassen aan een onbekende sociale en fysieke omgeving, 
met nieuwe huisregels, onbekende huisgenoten en veelal een andere school.  
Proch en Taber (1985) stellen dat de voortdurende aanpassing aan een veranderende omgeving 
de ontwikkelingsbedreiging doet toenemen en leidt tot een gestagneerde ontwikkeling. Deze 
gestagneerde ontwikkeling wordt door het pleegkind in zijn gedrag geuit en is zichtbaar in 
bijvoorbeeld een verminderde agressieregulatie, een negatief zelfbeeld en een toenemend 
wantrouwen in (nieuwe) opvoeders ( Junger-Tas, 1981; Van den Bergh & Weterings, 2007). 
Hierdoor neemt het vermogen van het pleegkind om zich aan (nieuwe) opvoeders te binden 
verder af (Singer, Doornenbal & Okma, 2002; Rosenfeld et al., 1997) en ontstaat er een negatieve 
spiraal van toenemende gedragsproblemen en een verhoogd risico op een toekomstige 
verplaatsing als gevolg van een breakdown (Newton et al., 2000). 

Uit voorgaande is gebleken dat de pleegzorg nog lang niet altijd optimaal bijdraagt aan de 
ontwikkeling van het pleegkind. Bovendien zijn er geen concrete en onderbouwde richtlijnen 
voor het handelen van pleegzorgbegeleiders en (gezins-)voogden om hier iets aan te doen. 
Dit zorgt er voor dat de voorbereiding en begeleiding van een plaatsing door verschillende 
aanbieders en verschillende pleegzorgbegeleiders en (gezins-)voogden op verschillende 
manieren wordt vormgegeven. Er is dus een grote diversiteit aan werkwijzen, die lang niet 
altijd tot het gewenste resultaat leiden. Bovendien is onduidelijk of de huidige werkwijzen 
aansluiten bij wat bekend is over de werkzame factoren. Een ander knelpunt in de huidige 
uitvoeringspraktijk is dat pleegzorgbegeleiders en (gezins-)voogden onvoldoende specifieke 
kennis en vaardigheden hebben over de pleegzorg. 

Er is dus behoefte aan richtlijnen waarmee pleegzorgbegeleiders en (gezins-)voogden de 
pleegzorgplaatsing dusdanig kunnen begeleiden dat de ontwikkelingskansen van het pleegkind 
optimaal worden gestimuleerd en bestaansonzekerheid en breakdown worden voorkomen. Deze 
richtlijnen kunnen bijdragen aan meer eenheid in het handelen van pleegzorgbegeleiders en 
(gezins-)voogden en aan het wegnemen van handelingsverlegenheid.
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6. Verantwoording/methode

6.1 Onderwerpkeuze en samenstelling uitgangsvragen 
Onderwerpen voor richtlijnontwikkeling werden meestal aangedragen door professionals in 
jeugdhulp en jeugdbescherming. Ze betroffen problemen die jeugdprofessionals in hun werk 
tegenkomen. Prioritering vond plaats op basis van urgentie en omvang van het betreffende 
probleem. Ook werd bekeken of het onderwerp wel geschikt was om een richtlijn voor uit te 
brengen. Vervolgens werden twee gestructureerde brainstormsessies georganiseerd met 
jeugdprofessionals, wetenschappers en cliënten in jeugdhulp en jeugdbescherming. Tijdens 
deze sessies werden onderwerp en de daarin optredende knelpunten zorgvuldig afgebakend 
en geanalyseerd. Uiteindelijk leidde dit tot een zogenaamde ‘informatiekaart’ met daarop de 
belangrijkste knelpunten en uitgangsvragen die in de richtlijn beantwoord moeten worden.

6.2 Dataverzameling
Voor het literatuuronderzoek vormen de kenniscollecties van de afdeling orthopedagogiek 
van de Universiteit Leiden en van het Nederlands Jeugdinstituut de basis. Een toelichting op 
de totstandkoming van deze kenniscollecties is weergegeven in onderstaande paragrafen. 
De onderzoekers hebben uit beide kenniscollecties de bruikbare literatuur voor de Richtlijn 
Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming geselecteerd op basis van relevantie voor 
de verschillende uitgangsvragen. In aanvulling op de literatuur uit deze kenniscollecties is 
aanvullende literatuur geraadpleegd die de werkgroep middels de sneeuwbalmethode heeft 
aangedragen. Het gaat daarbij niet alleen om onderzoeksliteratuur, maar ook om handboeken, 
werkwijzen of checklists die in de praktijk van de jeugdhulp en jeugdbescherming gebruikt 
worden. Er is tevens veelvuldig gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode, waarbij door 
het raadplegen van de referentielijst van al gevonden literatuur, andere publicaties gevonden 
kunnen worden (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005).

Kenniscollectie Universiteit Leiden
Via de (digitale) bibliotheek van de Universiteit Leiden is er toegang tot verschillende 
databanken, zoals: PsychInfo, Eric, Web of Science, Picarta, International Encyclopedia of the 
Social & Behavioral Sciences. Naast deze databanken zijn artikelen gezocht via scholar.google.nl. 
Tevens is informatie gezocht via het programma Online Content, een digitale databank. Zowel 
nationale als internationale wetenschappelijke gepubliceerde artikelen zijn hier met behulp 
van trefwoorden geselecteerd. Met trefwoorden is getracht zoveel mogelijk wetenschappelijke 
artikelen te vinden die kunnen bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen.  
Er is gezocht met de volgende (combinatie van) trefwoorden: foster care, foster children, foster 
alumni, former foster youth, foster child problems, development foster children, behavioral 
problems, placement disruption, placement failure, placement breakdown, placement instability, 
placement stability, placement movement, placement succes, placement outcomes, foster 
family, foster parents, foster placement en attachment. Nederlandse zoektermen waren: 
ontwikkeling pleegkind, pleegzorg, pleeggezin, pleegkind, pleeggezinplaatsing en hechting/
gehechtheid(sproblematiek). Naast vertalingen zijn ook meervouden, combinaties en andere 
synoniemen gebruikt om een zo nauwkeurig mogelijk resultaat te verkrijgen (Harder, Knorth & 
Zandberg, 2006).

scholar.google.nl
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Dit leverde een database op van meer dan 1000 nationale en internationale pleegzorg 
gerelateerde artikelen vanaf 2000 tot 2010. In deze database zijn ook oudere studies 
opgenomen. Voor de huidige richtlijnen zijn de abstracts van alle artikelen van deze database 
doorgenomen om zo tot een selectie van de verschillende onderzoeksvragen te komen. 

Kenniscollectie Nederlands Jeugdinstituut
Bij de ontwikkeling van de richtlijn is ook gebruik gemaakt van het dossier ‘Pleeggezin’ en het 
artikel ‘Wat werkt in de pleegzorg?’ (De Baat & Bartelink, 2012). Dit artikel is gebaseerd op 
een uitgebreide search in zowel wetenschappelijke als grijze literatuur (tot en met september 
2012). Voor de internationale literatuur zijn de volgende databases en organisatiewebsites 
geraadpleegd: PsychInfo, Campbell Collaboration, ERIC, Google Scholar, Picarta, International 
Foster Care Organisation, British Association for Adoption & Fostering, Social Care Institute for 
Excellence, C4EO, Child Welfare Information Gateway, CWLA, Casey Family Programs, Promising 
Practices Network en de ADOC database. Daarin is gezocht met een breed scala aan termen, 
waaronder: review, meta-analysis, foster care, kinship care, permanency, breakdown, selection, 
training, matching, support, interventions, biological parents. Naar Nederlandse literatuur 
is gezocht in de volgende databases en organisatiewebsites: Picarta, Google Scholar, Narcis, 
Mulock Houwer Bibliotheek, Databank Nederlands Onderzoek Jeugd en Opvoeding, Databank 
Effectieve Jeugdinterventies, Kind in de Pleegzorg, ADOC database, Universiteit Leiden, 
Universiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam. Zoektermen die 
daarbij onder andere zijn gebruikt, zijn: onderzoek, pleegzorg, continuïteit, breakdown, selectie, 
voorbereiding, matching, begeleiding, interventies, biologische ouders. 

Naast het dossier en het artikel over pleegzorg, is ook gebruik gemaakt van de volgende stukken 
waarin kennis over wat werkzaam is voor een specifieke problematiek of werksoort op een rij is 
gezet:

-  Uithuisplaatsing, wat werkt? (Bartelink, 2011) 
-  Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Bartelink et al., 2015; zie 

www.richtlijnenjeugdhulp.nl) 
-  Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? (Zoon, 2012)

Voor deze documenten heeft het Nederlands Jeugdinstituut een uitgebreide search uitgevoerd. 
Hierbij is onder meer gezocht in databases als PsychINFO, Cochrane Collaboration, Picarta, 
Campbell Collaboration, Medline en Google Scholar. 

Praktijkkennis is verzameld door gebruik te maken van kennis verzameld in de Kenniskring 
Pleegzorg (De Baat & De Lange, 2012) en door praktijkervaringen uit te vragen bij 
werkgroepleden en de klankbordgroep (zie paragraaf 6.9). Cliëntvoorkeuren zijn uitgevraagd bij 
de cliëntentafel (zie paragraaf 6.7).

www.richtlijnenjeugdhulp.nl
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6.3 Beoordeling van wetenschappelijk bewijsmateriaal 
Om de kwaliteit van wetenschappelijk bewijsmateriaal te kunnen beoordelen, is de systematiek 
van de Erkenningscommissie ( Jeugd)interventies gevolgd (Van Yperen & Van Bommel, 2009). 
Deze methode is toegesneden op de onderzoekspraktijk die in jeugdhulp en jeugdbescherming 
gangbaar is. Volgens deze methode worden bij de beoordeling van het wetenschappelijke 
materiaal zeven niveaus onderscheiden. Deze lopen uiteen van ‘zeer sterk bewijs’ tot ‘zeer zwak 
bewijs’. De conclusies die uit de beoordeling van de wetenschappelijke studies voortvloeien, 
zijn weer in drie niveaus in te delen. Deze niveaus corresponderen met die van de Databank 
Effectieve Jeugdinterventies (DEJ). Voor de beoordeling van studies die niet over interventies 
gaan, is een ander passend beoordelingskader gebruikt. 

6.4 Totstandkoming aanbevelingen 
De aanbevelingen volgen uit de conclusies en de overige overwegingen. De conclusies 
zijn weer gebaseerd op de beschikbare ‘evidence ’. Dit is een ruim begrip. ‘Evidence ’ behelst 
namelijk niet alleen wetenschappelijk bewijs, maar ook de consensus over het onderwerp in 
de praktijk en de voorkeur van cliënten. Naast de laatste twee zijn ook andere zogenaamde 
‘overige overwegingen’ van belang. Hieronder vallen zaken als gezondheidswinst, bijwerkingen 
en risico’s. Aanbevelingen komen dus niet uit de lucht vallen. Ze zijn gebaseerd op de 
wetenschappelijke literatuur, de praktijkkennis van hulpverleners, de voorkeuren van cliënten 
en overige overwegingen. 

6.5 Commentaarfase 
Een eerste versie van de richtlijn is voor commentaar voorgelegd aan de volgende partijen. 

-  De Richtlijnadviescommissie jeugdhulp en jeugdbescherming (RAC-J) heeft de richtlijn 
bekeken vanuit het perspectief van het projectplan en de opdrachtverstrekking, en heeft 
globaal de inhoud en de geschiktheid voor de proefinvoering beoordeeld. 

-  De beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW hebben zich gebogen over de tekst van de 
richtlijn en de daarbij behorende onderbouwing. 

-  Defence for Children Nederland heeft advies uitgebracht over de mate waarin de richtlijn 
overeenstemt met het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

-  Het expertisecentrum van de William Schrikker Groep is nagegaan of de richtlijn en 
aanbevelingen ook van toepassing zijn op kinderen en jeugdigen met een verstandelijke 
beperking. 

Alle feedback is daarna door de ontwikkelaars gewogen. Dit heeft in veel gevallen tot aanpassing 
van de richtlijn geleid. Waar dit niet is gebeurd, is dit door de ontwikkelaars in een separaat 
document gemotiveerd. 

6.6 Proefimplementatie 
Aan de invoering van de richtlijn is een proefimplementatie voorafgegaan. Voor elke 
proefinvoering is een invoerteam geformeerd. Dit team stelde jeugdhulpprofessionals in staat 
de richtlijn op proef uit te proberen in een context die voor de richtlijn relevant was. Uiteindelijk 
hebben vijf teams, verdeeld over drie organisaties binnen de jeugdhulp, gedurende drie 
maanden de richtlijn uitgeprobeerd. 
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Door een tijdlang op proef met een richtlijn te werken, is bekeken of een richtlijn voldeed. 
Waren de aanbevelingen die erin worden gedaan bijvoorbeeld concreet genoeg? Konden de 
professionals in de dagelijkse praktijk met de richtlijn uit de voeten? En hoe kon de invoering van 
de richtlijn worden vergemakkelijkt? Op dergelijke vragen moest de proefinvoering antwoord 
geven. 

Een proefinvoering werd daarom steeds nauwkeurig voorbereid. Eerst werd, in samenspraak 
met de ontwikkelaar, vastgesteld wat de kernelementen van de richtlijn zijn zodat duidelijk was 
op welke punten geëvalueerd moest worden. Vervolgens kregen de organisaties die op proef 
met de richtlijn gingen werken een voorbereidings- en instructiebijeenkomst. Daarna ging de 
proefperiode van drie maanden in. Gedurende deze periode hielden de jeugdprofessionals aan 
de hand van een registratieformulier bij welke onderdelen van de richtlijn ze konden toepassen, 
en welke problemen ze daarbij eventueel tegenkwamen. Zo werden ervaringen in het werken 
met de richtlijn nauwkeurig in kaart gebracht.

Alle teams die de richtlijn hebben uitgeprobeerd werden na afloop van de proefperiode 
geïnterviewd in een focusgroep. Ook is een aantal cliënten en iemand van het management 
gevraagd naar hun bevindingen. De uitkomsten van de evaluatie zijn teruggegeven aan de 
richtlijnontwikkelaars. Zij konden indien nodig de richtlijn verder aanscherpen. Na autorisatie 
door de beroepsverenigingen kon de richtlijn vervolgens worden verspreid en ingevoerd volgens 
een algemeen invoerplan voor alle richtlijnen. 

6.7  Betrokkenheid van cliënten bij de ontwikkeling van de 
richtlijn

Cliënten zijn gedurende het hele proces bij de ontwikkeling van de richtlijn betrokken geweest. 
Zo hebben ze hun voorkeuren aangegeven bij het bepalen van de uitgangsvragen. Daarnaast 
hebben ze tijdens de proefimplementatie hun ervaringen met het werken vanuit de richtlijn 
kenbaar gemaakt. Verder is er een werkgroep van ervaringsdeskundigen (de zogenaamde 
‘cliëntentafel’) geformeerd. De cliënten zijn door het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ)6 
benaderd.

De cliëntentafel is tijdens de ontwikkeling van de richtlijn geraadpleegd als er vragen waren. 
Door mee te denken over inhoud en formulering hebben de cliënten een grote bijdrage geleverd 
aan de praktische bruikbaarheid van de richtlijn. Dit geldt met name voor aspecten als de 
ongelijkheid tussen hulpverlener en cliënt, de ouder- en opvoedingsrelatie en zorgen om de 
jeugdige. De cliëntentafel heeft geadviseerd om hulpverlening vanuit de richtlijn te baseren 
op gedeelde besluitvorming. Om cliënten te informeren over de inhoud van de richtlijn, is een 
cliëntversie van de richtlijn ontwikkeld, die van commentaar is voorzien door de cliëntentafel. 
De cliëntversie kan cliënten helpen om samen met de professional afwegingen te maken en 
beslissingen te nemen over de hulp die zij nodig hebben. Daarnaast is er een pleegouderversie 
van de richtlijn ontwikkeld, die van commentaar is voorzien door de Nederlandse Vereniging 
voor Pleeggezinnen. 

6 Het LCFJ is april 2012 gefuseerd met LOC zeggenschap in zorg.
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6.8 Bijstelling en herziening van de richtlijn 
Deze richtlijn is gebaseerd op de kennis die tijdens het schrijven beschikbaar was. Nu de richtlijn 
is uitgebracht, wordt informatie verzameld over het gebruik van de richtlijn. De zo verzamelde 
feedback, maar ook nieuwe inzichten kunnen aanleiding zijn om de richtlijn bij te stellen. Het is 
gebruikelijk richtlijnen ongeveer eens in de vijf jaar te herzien, of eerder als daar aanleiding toe is. 

Gedurende de looptijd van het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (tot en 
met 2015) ziet de Stuurgroep Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming toe op de bijstelling 
van de richtlijnen. Na afloop van de programmaperiode zal het beheer van de richtlijnen 
jeugdhulp en jeugdbescherming worden overgedragen aan een daartoe op te zetten of aan te 
wijzen organisatie.

6.9 Samenstelling werkgroep en klankbordgroep
De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming is ontwikkeld door de Werkgroep 
Richtlijn Pleegzorg bestaande uit de volgende leden:

  Werkgroep Richtlijn Pleegzorg
Prof. dr. H.W.E. (Hans) Grietens Voorzitter; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, 

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Drs. M.I. (Marjan) de Lange Projectleider en richtlijnontwikkelaar; programmaleider 

kwaliteit, effectiviteit en vakmanschap bij het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJi)

Dr. P.M. (Peter) van den Bergh Richtlijnontwikkelaar, onderzoeker pleegzorg, Bureau 
van den Bergh (voormalig universitair docent Universiteit 
Leiden)

M.M.J. (Mariska) de Baat, MSc Richtlijnontwikkelaar, adviseur bij het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJi)

Drs. J.F.M. (Hans) Auwerda Gedragswetenschapper JMW Haarlemmermeer bij Spirit 
te Amsterdam; lid namens het Nederlands Instituut van 
Psychologen (NIP)

Drs. V.E. (Vanessa) Vos Orthopedagoog/gedragswetenschapper bij St. Jeugdformaat 
Haaglanden; lid namens de Nederlandse Vereniging van 
Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

D. (Dennis) Fink Jeugdbeschermer bij NIDOS; lid namens de 
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) 

M. (Marielle) Schmitz Beleidsmedewerker bij de Nederlandse 
Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)

A.J. (Anneke) van As, BA Projectassistent; medewerker bij het 
Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

De werkgroep heeft bij aanvang de kaders voor de richtlijn vastgesteld en zeventien vragen 
uit de knelpuntenanalyse samengebracht in vijf uitgangsvragen waar de richtlijn op in gaat. De 
werkgroep heeft vervolgens in vier bijeenkomsten en vier mailrondes feedback gegeven op de 
literatuurselectie en de ontwikkeling van de teksten, conclusies en aanbevelingen. 
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De tekst van de richtlijn is in drie commentaarrondes (twee bijeenkomsten en één mailronde) 
voorgelegd aan een klankbordgroep met vertegenwoordigers van verschillende instellingen 
betrokken bij de pleegzorg. De klankbordgroep had als taak aanvullende kennis aan te dragen 
vanuit de praktijk (in aanvulling op literatuur of in plaats van literatuur, daar waar evidence 
ontbreekt) en waar mogelijk en nodig differentiatie aan te brengen in de uitvoering van de richtlijn 
naar leeftijd, sekse en etniciteit, en differentiatie in de toepassing van de richtlijn voor jeugdigen 
met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast is aan klankbordgroepleden gevraagd de 
aanbevelingen praktisch te vertalen. De klankbordgroep bestond uit de volgende leden:

  Klankbordgroep Richtlijn Pleegzorg
Dr. P.A.C.M. (Petra) Bastiaensen GZ-psycholoog/ senior 

behandelcoördinator /  
supervisor

Juzt

J. ( Joan) van den Bos Ambulant hulpverlener 
pleegzorg

Spirit

Drs. F. (Frieda) Both Secretaris G32 sociale pijler G32
W. (Wilma) Duitscher Pleegouder, voorzitter 

Pleegouderraad
LOPOR, De Rading

F.J. (Anja) Elzinga Pleegouder
M. (Mariska) van Esveld Afdelingshoofd pleegzorg en 

crisis
Youké Sterke 
Jeugd (voorheen 
Zandbergen)

Drs. C.M.A. (Ynske) de Koning Gedragswetenschapper 
jeugdbescherming

Bureau Jeugdzorg 
Noord Brabant

J.M. (Atanka) Mensink Hoofd zorglijn/ therapeutische 
pleegzorg

De Bascule (TGV)

Drs. H. (Hilda) Meijer GZ-psycholoog/ 
gedragsdeskundige

Raad voor de 
Kinderbescherming

Drs. M. (Marga) Nijhof Gedragswetenschapper Jeugdbescherming 
Gelderland

Drs. D.B.J. (Danielle) Oomen Gedragswetenschapper De Rading
Dr. S. (Simon) van Oijen Gedragswetenschapper Yorneo
L.R. (Lea) Pinas-Harper Ambulante hulpverlener 

pleegzorg
Stichting 
Flexusjeugdplein

Mr. J.N. ( Juul) Polders-Reinders Senior beleidsadviseur Landelijke 
staforganisatie van 
de Raad voor de 
Kinderbescherming

M.C. (Riet) Portengen Adviseur/ontwikkelaar Sonestra
Drs. R. (Rinie) van Rijsingen Gedragswetenschapper/ 

beleidsadviseur
Lindenhout

T.J. (Tineke) Spoelstra, BA Gezinsvoogd Bureau Jeugdzorg 
Noord Brabant

Drs. M.E.C. (Marian) Versteegen Gedragswetenschapper Jeugdbescherming 
Gelderland

Drs. P.J. (Petra) de Vries Gedragswetenschapper De Rading
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7. Juridische betekenis van de richtlijn 
Deze richtlijn beschrijft wat onder goed professioneel handelen wordt verstaan. De kennis 
die tijdens het schrijven van de richtlijn beschikbaar was, vormt hierbij het uitgangspunt. Het 
gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar ook over 
praktijkkennis en de voorkeuren van cliënten. Door deze kennis in kaart te brengen wil de 
richtlijn jeugdprofessionals houvast bieden. Het idee is dat zij de kwaliteit van hun beroepsmatig 
handelen vergroten als ze de richtlijn volgen. Ook kan de richtlijn cliënten helpen om de juiste 
keuzes te maken.

Richtlijnen zijn geen juridische instrumenten. Dat wil zeggen dat ze geen juridische status 
hebben, zoals een wet, of zoals regels die op een wet gebaseerd zijn. Ze kunnen wel juridische 
betekenis hebben. Daarvoor moet de richtlijn allereerst door de beroepsgroep worden 
onderschreven. De nu voorliggende richtlijn is aangenomen door drie beroepsverenigingen 
(NIP, NVO en BPSW). Deze zijn representatief voor de beroepsgroepen die werkzaam zijn in 
de jeugdhulp en jeugdbescherming. Samen werken ze aan het ontwikkelen van richtlijnen. 
Maar de juridische betekenis van een richtlijn hangt ook af van diens praktische bruikbaarheid. 
De richtlijn moet bijvoorbeeld niet te vaag of te algemeen gesteld zijn. Hij dient aan te geven 
waarop hij precies betrekking heeft, zonder zo ‘dichtgetimmerd’ te zijn dat er weinig of niets van 
de eigen verantwoordelijkheid van de professional overblijft. Kunnen jeugdprofessionals in de 
praktijk goed met de richtlijn uit de voeten, dan zegt dat iets over de kwaliteit en daarmee de 
waarde van die richtlijn.

Uitgangspunt is dat richtlijnen door de jeugdprofessional worden toegepast. Ze vormen 
immers de uitdrukking van wat er in het werkveld door de beroepsgroep als goed professioneel 
handelen wordt beschouwd. Daarom worden ze ook wel een ‘veldnorm’ genoemd. Richtlijnen 
zijn dus niet vrijblijvend, maar ook geen ‘dictaat’. Dat wil zeggen dat ze niet bindend zijn: de 
jeugdprofessional kan ervan afwijken. Hij móet er zelfs van afwijken als daarmee – naar zijn 
oordeel – de belangen van de cliënt beter zijn gediend. De informatie in de richtlijn is namelijk 
niet het enige waarop de professional zich dient te baseren om tot goede zorg te komen. Hij 
dient ook de unieke situatie van de cliënt plus diens voorkeuren mee te wegen, en zich te 
houden aan wet- en regelgeving en het beroepsethische kader van zijn beroepsgroep. Correct 
gebruik van richtlijnen vooronderstelt dus het nodige vakmanschap.

Het is daarom van groot belang dat de beroepsbeoefenaar kan motiveren waarom hij van 
de richtlijn is afgeweken. Hij moet zijn overwegingen en beslissingen zorgvuldig kunnen 
onderbouwen. Om die reden moeten ze ook in het dossier worden opgenomen. Op deze manier 
kan de professional verantwoording afleggen over zijn beroepsmatig handelen. Niet alleen aan 
de cliënt, maar eventueel ook aan de tuchtrechter.
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Toelichting juridische termen
Een aantal juridische termen die relevant kunnen zijn voor de gebruiker van de richtlijn worden 
hieronder kort toegelicht. 

Juridisch ouderschap
De wet bepaalt wie er juridisch gezien ouder is van een minderjarig kind. Dit hoeft niet per se 
overeen te komen met de biologische of sociale werkelijkheid. Ingevolge de wet is de vrouw uit 
wie het kind geboren wordt de juridische moeder van het kind (artikel 1:198 BW). De vader is of 
(a) de man met wie de moeder ten tijde van de geboorte van het kind is gehuwd, of (b) de man 
die het kind heeft erkend, of (c) de man wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of (d) de 
man die het kind heeft geadopteerd (artikel 1:199 BW).

Gezag
Minderjarigen staan onder gezag (artikel 1:245 BW). Het gezag kan bestaan uit ouderlijk 
gezag of voogdij. Ouderlijk gezag wordt door een of beide ouders uitgeoefend. Je spreekt van 
voogdij wanneer het gezag door een ander dan de ouder wordt uitgeoefend. Het gezag heeft 
betrekking op de persoon van de minderjarige alsook op het bewind over zijn vermogen en 
zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. Met andere 
woorden, het gezag omvat de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de minderjarige en 
zijn vermogen. Het gezag, dan wel de voogdij, omvat de plicht en het recht van de ouder om 
zijn minderjarig kind op te voeden en te verzorgen (artikel 1:247 BW). Hieronder wordt onder 
meer verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en 
de veiligheid van het kind, maar ook de bevordering van de ontwikkeling van de persoonlijkheid 
van het kind. Hoofdregel is thans dat wanneer ouder scheiden (van echt) zij beiden (voor zover 
dit reeds het geval was) belast blijven met het gezag.

Let op (!): De juridische ouder heeft niet per definitie het gezag. Het is mogelijk om juridisch 
ouder te zijn zonder het gezag uit te oefenen over het kind. De man die vader wordt op de 
manieren b, c of d heeft niet automatisch ook het gezag over de minderjarige. Dit moet apart 
worden aangevraagd bij de rechtbank. Tevens is het mogelijk dat de juridisch moeder of vader 
uit het gezag wordt ontheven. Dit heeft enkel gevolg voor het gezag en niet voor het juridisch 
ouderschap.

Omgang
Ouders en hun minderjarige kinderen hebben in principe recht op omgang met elkaar. In de 
Nederlandse wet is dit recht op omgang geregeld in artikel 1:377a BW. Dit recht op omgang is 
niet gelinkt aan het hebben van gezag. Anders gezegd: het feit dat een (juridisch) ouder geen 
gezag heeft over zijn minderjarig kind betekent niet dat hij dan ook geen recht op omgang heeft. 
De Nederlandse wet onderscheidt twee groepen personen die recht hebben op omgang met 
een minderjarig kind (en vice versa). Dit zijn (1) de juridische ouders en (2) derden die in een 
nauwe persoonlijke betrekking staan tot het kind, ook wel aangeduid als personen die family life 
hebben opgebouwd met het kind. Deze personen kunnen ook een omgangsregeling aanvragen 
bij de rechtbank. Tussen pleegouders en pleegkind kan een band zijn ontstaan die is te 
kwalificeren als een nauwe persoonlijke betrekking in de zin van artikel 1:377a BW. Dit betekent 
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dat ook pleegouders een verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling kunnen indienen bij 
de rechtbank.

Blokkaderecht
Pleegouders die een jaar of langer voor een pleegkind hebben gezorgd in het vrijwillig kader 
kunnen gebruik maken van het blokkaderecht (artikel 1:253s/artikel 1:336a BW). Als de voogd of 
ouder met gezag een kind na een jaar weg wil halen uit het gezin kunnen de pleegouders zich 
beroepen op het blokkaderecht. Willen de voogd of de ouders het kind dan nog overplaatsen 
dan dienen zij zich te wenden tot de kinderrechter voor vervangende toestemming. Zonder deze 
vervangende toestemming mag de plaatsing in het pleeggezin niet worden beëindigd. In geval 
van afwijzing van het verzoek door de rechter is de beschikking van de rechter (inhoudende de 
afwijzing voor overplaatsing) van kracht gedurende een door de rechtbank te bepalen termijn, 
doch niet langer dan zes maanden. Indien in de tussentijd een verzoek bij de rechtbank is 
ingediend voor een ondertoezichtstelling of een gezagsbeëindigende maatregel dan blijft de 
beschikking gelden tot op dat verzoek is beslist (artikel1:253s lid 3 BW). 

Het blokkaderecht geldt niet als er sprake is van een ondertoezichtstelling. Is er sprake van 
een ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing langer dan een jaar dan kan de gezinsvoogd het 
kind niet zomaar overplaatsen of terugplaatsen. Daarvoor moet de gezinsvoogd toestemming 
hebben van de kinderrechter. (artikel 1:265i BW). Is er sprake van een ondertoezichtstelling met 
uithuisplaatsing korter dan een jaar dan kunnen pleegouders zich tot de kinderrechter wenden 
en deze verzoeken de machtiging tot uithuisplaatsing te beperken tot hun gezin. 

Raad voor de Kinderbescherming
De wet bepaalt dat de Raad voor de Kinderbescherming de besluiten die de gecertificeerde 
instelling neemt in het kader van zijn uitvoeringstaak, in drie situaties vooraf moet toetsen:

-  indien de gecertificeerde instelling geen verlenging vraagt van de door de kinderrechter 
vastgestelde termijn van de ondertoezichtstelling;

-  indien de gecertificeerde instelling geen verlenging vraagt van de door de kinderrechter 
vastgestelde termijn van een machtiging tot uithuisplaatsing;

-  indien de gecertificeerde instelling een uithuisplaatsing tussentijds wil beëindigen, dus vóór 
het aflopen van de door de kinderrechter bepaalde termijn;

Daarnaast heeft de Raad vanaf 1 januari 2015 een adviserende taak aan de kinderrechter indien 
een gecertificeerde instelling na een ondertoezichtstelling met machtiging uithuisplaatsing van 
twee jaar of langer aan de kinderrechter om een verlenging daarvan verzoekt.

In bovenvermelde situaties moet de Raad hiervan bericht ontvangen van de gecertificeerde 
instelling uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de door de rechter vastgestelde 
termijn van de ondertoezichtstelling of de termijn van de uithuisplaatsing. Voor de tussentijdse 
beëindiging van de uithuisplaatsing geldt dat de gecertificeerde instelling de Raad uiterlijk een 
maand voor het voorgenomen tijdstip van beëindiging informeert over dit voornemen.

Bijzondere curator
In zaken over de opvoeding, verzorging of het vermogen van een kind kan een bijzondere 



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 29

curator worden benoemd (artikel 1:250 BW). De bijzondere curator is een persoon die door de 
rechter wordt benoemd om op te komen voor de belangen van een minderjarig kind. De rechter 
benoemt de bijzondere curator alleen wanneer dit volgens hem noodzakelijk is. De rechter kan 
dit doen op verzoek van de minderjarige, ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende.

Privacy
Kinderen hebben het recht op bescherming tegen inmenging in hun privéleven, gezinsleven, 
woning en correspondentie. Ook hebben zij recht op bescherming tegen elke vorm van laster 
(artikel 16 IVRK). Het artikel heeft enerzijds betrekking op het rechts op gezinsleven met de 
ouders, anderzijds houdt de bepaling een integriteitsrecht in van het kind (Bruning, 2006). 
In alle situaties dient rekening te worden gehouden met recht van het kind op bescherming 
van zijn privacy (Hodgkin & Newell, 2007). Er kunnen zich situaties voordoen waarin het 
nodig is om privacygevoelige informatie uit te wisselen over het kind met derden. Wanneer 
een dergelijke situatie zich voordoet dient daarvoor de benodigde toestemming te worden 
verkregen. Afhankelijk van de wettelijke regelingen hierover kan dit toestemming van de ouder 
en/of het kind behelzen. Het is belangrijk dat zij volledig geïnformeerd worden zodat duidelijk is 
waarvoor zij toestemming verlenen. In sommige gevallen is het noodzakelijk informatie te delen 
zonder dat hiervoor de benodigde toestemming is gegeven. Het is van belang dat altijd wordt 
stilgestaan bij het doel van het verkrijgen van de betreffende informatie en of dit doel ook op 
een andere wijze kan worden bereikt.

Informatieplicht ouders onderling
De ouder die het gezag over het minderjarige kind heeft is verplicht de niet met het gezag 
belaste ouder te informeren over ‘gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon 
en het vermogen van de minderjarige, en deze te raadplegen over daaromtrent te nemen 
beslissingen’ (artikel 1:377b BW). Het is mogelijk om aan de rechter te verzoeken een regeling te 
treffen die ziet op de informatieplicht (over welke dingen moet geïnformeerd worden, met welke 
frequentie, op welke wijze etc.).

Informatieplicht derden
Ook derden kunnen een informatieplicht hebben jegens de niet met het gezag belaste ouder 
(artikel 1:377c BW). Desgevraagd dienen derden die beroepshalve beschikken over informatie 
over belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van de minderjarige of diens 
verzorging en opvoeding betreffen te verstrekken aan de niet met het gezag belaste ouder, 
tenzij zij deze informatie niet op gelijke wijze zouden verschaffen aan de ouder die wel met het 
gezag is belast of bij wie het kind woont, dan wel als het verschaffen van die informatie niet in 
het belang is van het kind. Pleegouders hebben recht op inlichtingen over het pleegkind, denk 
aan feiten en omstandigheden die de persoon van de jeugdige of zijn verzorging of opvoeding 
betreffen en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taken als pleegouder. Hieronder 
kunnen mede persoonsgegevens over de gezondheid vallen (artikel 5.4 Jeugdwet).

Hulpmiddelen
Diverse partijen in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulp en jeugdbescherming hebben 
een landelijk ‘model samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling’ gemaakt voor situaties 
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waarin sprake is van een vermoeden van kindermishandeling. Dit model is een basis voor het 
maken van regionale of lokale afspraken. De samenwerkingsafspraken zijn te downloaden 
van de website van GGZ Nederland: www.ggznederland.nl. Daarnaast is er een app die ‘Info 
delen’ heet waarin kort en duidelijk is samengevat wat kan en mag bij vermoedens van 
kindermishandeling.

8. Gedeelde besluitvorming 
Het is van groot belang dat de jeugdprofessional ouders, pleegouders en jeugdige uitnodigt 
tot samenwerking en hen gedurende het hele proces bij de besluitvorming betrekt. Actieve 
deelname van ouders, pleegouders en jeugdige bevordert namelijk het effect van de 
hulpverlening. Uitgangspunt is dan ook dat de wensen en verwachtingen van de ouders, 
pleegouders en jeugdigen leidend zijn. Hún ervaringen, hún kijk op de problematiek en de 
oplossing ervan vormen het uitgangspunt voor de afwegingen die de professional maakt.

Nu kunnen ouders, pleegouders en jeugdige pas echt als volwaardig partner meedenken en 
meepraten als zij voldoende geïnformeerd zijn. De richtlijn kan hierbij helpen. De professional 
bespreekt de richtlijn met ouders, jeugdige en pleegouders, en wijst hen op het bestaan van een 
cliëntversie en een pleegouderversie. Hij legt de stappen in het zorgproces uit op een manier 
die voor hen begrijpelijk is, houdt rekening met de emoties die zijn verhaal oproept en biedt 
hen de ruimte om te reageren. Hij legt hun uit welke keuzemogelijkheden er zijn, om vervolgens 
samen na te gaan hoe zij tegen deze opties aankijken. Welke voorkeuren hebben ze en wat 
willen ze juist niet? Elke jeugdige heeft, ongeacht zijn leeftijd, het recht om zijn mening te geven. 
Aan deze mening wordt een passend gewicht toegekend: niet de leeftijd maar de capaciteiten 
van de jeugdige zijn leidend. Een jeugdige moet dan wel weten wat er aan de hand is. De 
jeugdprofessional hoort dus duidelijk uit te leggen wat er speelt, op een niveau dat aansluit bij 
de capaciteiten van de jeugdige. 

In principe volgt de professional bij de besluitvorming de voorkeur van ouders en jeugdige. Is de 
veiligheid van de jeugdige in het geding, dan kan dat mogelijk niet. De professional legt in zo’n 
geval duidelijk uit waarom hij een andere keuze maakt, en wat daarvan de consequenties zijn. 

Zo komt er een proces van gedeelde besluitvorming (shared decision making) op gang. 
Professionals, ouders, pleegouders én jeugdige hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om het zorgproces te laten slagen. Zij moeten dus samenwerken. 

Onder samenwerking wordt verstaan dat de jeugdprofessional:
-  luistert naar de verwachtingen en wensen van ouders en jeugdige. Deze zijn leidend in het 

hele proces. Maakt de professional een afwijkende keuze, dan legt hij uit waarom hij dat 
doet;

-  ouders en jeugdige (indien van toepassing met behulp van deze richtlijn) informeert wat wel 
en niet werkt bij bepaalde problemen;

-  ouders en jeugdige uitleg geeft over de verschillende stappen in het proces van diagnostiek 
en behandeling;

-  ouders en jeugdige verschillende hulpmogelijkheden voorlegt die van toepassing zijn op hun 

www.ggznederland.nl
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situatie; de voor- en nadelen van elke optie bespreekt (liefst door cijfers/feiten ondersteund); 
en nagaat welke voorkeuren ouders en jeugdige hierin hebben;

-  er voortdurend rekening mee houdt dat het ouders en jeugdige aan kracht, vaardigheden of 
inzicht kan ontbreken om optimaal van de aangeboden hulp gebruik te maken. Het expliciet 
delen van deze omstandigheden en pogen hierover (meer) gedeeld perspectief te krijgen, 
is noodzakelijk om samen tot een besluit te komen waarin ouders en jeugdige zich het best 
kunnen vinden;

-  niet alleen oog heeft voor de jeugdige, maar voor het hele gezin;
-  zich aanpast aan het tempo van ouders en jeugdige bij het doorlopen van het proces, tenzij 

het jeugdige acuut in gevaar is. In dat geval dient de jeugdprofessional uit te leggen waarom 
bepaalde stappen nu genomen moeten worden;

-  zich ervan vergewist dat ouders en jeugdigen begrijpen wat gezegd en geschreven wordt;
-  ouders bij een zorgsignaal zo snel mogelijk betrekt;
-  ouders in een open sfeer uitnodigt tot samenwerking; 
-  open en niet-veroordelend luistert naar het individuele verhaal van elke ouder en elke jeugdige;
-  open en niet-veroordelend luistert naar de problemen die ouders en jeugdige ervaren;
-  oog heeft voor de mate waarin ouders zich gestuurd voelen dan wel vrijwillig hulp hebben 

gezocht;
-  uitgaat van de kracht en motivatie van ouders om in de opvoeding bepaalde doelen te bereiken; 
-  met ouders en jeugdige afstemt wat reëel en ‘goed genoeg’ is.

Maar ook ouders, en indien van toepassing ook de jeugdigen, werken naar beste kunnen mee. 
Dit houdt in dat zij:

-  zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en mogelijkheden om het zorgproces te laten 
slagen; 

-  zelf de regie hebben, mits zij het belang van de jeugdige (waaronder de veiligheid) voorop stellen;
-  bereid zijn tot samenwerking met de jeugdprofessional;
-  openstaan voor de kennis en ervaring van de professional;
-  vragen om advies, en proberen iets met dat advies te doen; 
-  ondersteuning toestaan als zij zelf onvoldoende mogelijkheden hebben om een advies op te 

volgen;
-  op tijd aangeven dat iets niet werkt of niet past; 
-  eventueel om extra ondersteuning en/of een andere jeugdprofessional vragen;
- zelf hun mening en ideeën naar voren brengen. 

Naast de ouders, en indien van toepassing ook de jeugdigen, dienen ook de pleegouder(s) mee 
te werken. Dit houdt in dat zij:

-  zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en mogelijkheden om het zorgproces te laten 
slagen;

-  bereid zijn tot samenwerking met de jeugdprofessional en de ouder(s);
-  op tijd aangeven dat iets niet werkt of niet past;
-  de rol van de ouder(s) respecteert;
-  meewerkt aan het tot stand komen/behouden van een goede ouder-kind relatie.
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Gedeelde besluitvorming is dus zowel in het vrijwillige als in het gedwongen kader van 
toepassing. In het gedwongen kader kunnen er wel minder keuzeopties zijn, of kunnen er 
aan bepaalde keuzes andere voorwaarden of consequenties zijn verbonden. Dit maakt het 
zorgproces gecompliceerd, maar onderstreept het belang van een goede samenwerking. 
Ouders en jeugdige dienen ook bij zorg in een gedwongen kader uitvoerig geïnformeerd te 
worden over de eventuele keuzemogelijkheden, de maatregelen die worden genomen, en over 
hun rechten en plichten hierin. De professional dient regelmatig te vertellen welke stappen er 
worden gezet en wat er van ouders en jeugdige verwacht wordt.

De professional moet zijn overwegingen en beslissingen zorgvuldig kunnen onderbouwen. Hij 
hoort hiervan aantekening te maken in het dossier.

9. Diversiteit 
Om een goede werkrelatie te kunnen opbouwen, is goed contact met ouders van belang. Nu 
vinden niet alle ouders het even makkelijk hulpverleners te vertrouwen. De jeugdprofessional 
moet daarom voldoende tijd nemen om dit vertrouwen te winnen. Ook is het raadzaam er 
rekening mee te houden dat ouders een ander referentiekader kunnen hebben. Ze denken 
bijvoorbeeld dat de ziekte van hun kind een andere oorzaak heeft dan de professional denkt, 
of ze kijken anders tegen opvoeden aan. De jeugdprofessional hoort te onderzoeken met welke 
verwachtingen de ouders komen en zich bewust te zijn van de verwachtingen die hijzelf van 
de ouders heeft. Ouders kunnen ook weerstand hebben tegen de bemoeienis van (overheids)
instanties bij de opvoeding van hun kind. In zulke situaties is meer tijd nodig om het vertrouwen 
te winnen. 

Er zijn ook (pleeg)ouders die niet goed met het gangbare schriftelijke materiaal uit de 
voeten kunnen, bijvoorbeeld doordat ze de taal niet goed machtig zijn, laag zijn opgeleid of 
een (licht) verstandelijke beperking hebben. Zij kunnen ook moeite hebben met bepaalde 
interventies, omdat deze uitgaan van een taalvaardigheid en een abstractievermogen dat bij 
hen niet voldoende aanwezig is. De jeugdprofessional doet er daarom goed aan te zorgen 
voor begrijpelijk voorlichtingsmateriaal, en voor een interventie te kiezen die aansluit bij de 
capaciteiten van zowel de ouders als de jeugdige. 

10. Veranderingen in de zorg 
Het kan voorkomen dat in de ene gemeente bepaalde interventies wel worden aangeboden 
en in de andere gemeente niet. Ook kan het aanbod binnen gemeenten per jaar verschillen. 
Bovendien kan het voorkomen dat aanbevolen interventies (voor onbepaalde tijd) helemaal 
niet beschikbaar zijn. Zoek in zo’n geval naar alternatief aanbod dat gericht is op beschermende 
of risicofactoren bij het gezin. Meld daarnaast lacunes in het hulpaanbod bij de manager 
van de instelling. Gebruik de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming daarbij als 
onderbouwing.
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11. Leeswijzer 
De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming is bedoeld voor jeugdprofessionals die 
met het onderwerp van deze richtlijn te maken hebben. Het onderhavige document bevat de 
onderbouwing van de richtlijn waarin gedetailleerd en gedocumenteerd wordt onderbouwd 
hoe de aanbevelingen tot stand zijn gekomen. Het is vanwege zijn omvang minder bruikbaar 
voor de dagelijkse praktijk. De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming is in een 
apart document weergegeven zonder uitgebreide onderbouwing (De Baat, Van den Bergh & De 
Lange, 2015). Daarnaast is de richtlijn samengevat in werkkaarten. De richtlijn en werkkaarten 
ondersteunen jeugdprofessionals om de richtlijn toe te passen in de dagelijkse praktijk van de 
jeugdhulp en jeugdbescherming. Voor cliënten en andere geïnteresseerden is een cliëntversie 
van de richtlijn gemaakt. Voor pleegouders is een pleegouderversie van de richtlijn gemaakt. 
Beide zijn apart verkrijgbaar. Alle documenten zijn openbaar. Zie www.richtlijnenjeugdhulp.nl. 
 
In de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming wordt antwoord gegeven op vijf 
vragen in vijf hoofdstukken. 

Het eerste hoofdstuk betreft de vraag hoe de ontwikkeling van een pleegkind optimaal kan 
worden gevolgd en gestimuleerd. Hierin wordt ingegaan op de beschermende en risicofactoren 
voor de ontwikkeling van het kind in een pleegzorgsituatie en op de begeleiding van kinderen, 
ouders en pleegouders om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarnaast wordt 
ingegaan op interventies die ingezet kunnen worden om de ontwikkeling van het kind te 
versterken en problemen te verminderen. In dit hoofdstuk staan aanbevelingen voor de 
pleegzorgbegeleider als het gaat om het volgen van de ontwikkeling van het kind en de 
begeleiding van pleegouders. Voor gedragswetenschappers is dit hoofdstuk eveneens relevant, 
vanwege hun ondersteunende functie richting pleegzorgbegeleiders, maar ook omdat zij 
eveneens een taak kunnen vervullen in het volgen van de ontwikkeling van het kind, het tijdig 
signaleren van problemen en advisering rond de inzet van interventies. 

Het tweede hoofdstuk gaat in op wat nodig is om een goed en tijdig besluit te nemen over het 
perspectief van het pleegkind. Daarbij komt aan de orde welke factoren invloed hebben op de 
besluitvorming, welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden om de besluiten systematisch 
en onderbouwd te kunnen nemen en wordt ingegaan op de termijn waarbinnen het besluit 
genomen wordt. Dit hoofdstuk is relevant voor jeugdzorgwerkers die in de volle breedte 
betrokken zijn bij de pleegzorg. Het gaat daarbij zowel om pleegzorgbegeleiders, (gezins-)
voogden en gedragswetenschappers betrokken bij de pleegzorg of jeugdbescherming. Het is 
belangrijk dat verschillende bij de plaatsing betrokken jeugdprofessionals samen bespreken wie 
voor de uitvoering van welke aanbevelingen verantwoordelijk is.

In het derde hoofdstuk staat de stabiliteit van de plaatsing centraal. Dit vormt een belangrijke 
beschermende factor voor de ontwikkeling van het kind. Naast aandacht voor matching, komen 
signalen die kunnen duiden op een mogelijke breakdown en de extra ondersteuning die ingezet 
kan worden om een breakdown te voorkomen aan de orde. In dit hoofdstuk staan aanbevelingen 
voor de pleegzorgbegeleider als het gaat om de begeleiding van pleegouders gericht op 
bevordering van een stabiele plaatsing en het tijdig signaleren van kansen op een breakdown. 

www.richtlijnenjeugdhulp.nl
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Voor gedragswetenschappers is dit hoofdstuk ook relevant, vanwege hun ondersteunende 
functie richting pleegzorgbegeleiders en omdat zij eveneens een taak kunnen vervullen in het 
tijdig signaleren van problemen en advisering rond de inzet van interventies. 

Het vierde hoofdstuk betreft de veiligheid van jeugdigen in de pleegzorg en de preventie, 
signalering en handelswijze bij kindermishandeling in het pleeggezin. De aanbevelingen richten 
zich allereerst op de voorbereiding voorafgaand aan de plaatsing en de screening van en 
voorbereidingsgesprekken met pleegouders. Verder komen aanbevelingen ter preventie van 
kindermishandeling aan bod en wordt ingegaan op de vraag hoe te handelen bij (vermoedens 
van) kindermishandeling. Daarbij wordt ook verwezen naar de Richtlijn Kindermishandeling 
voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Vink et al., in ontwikkeling). De aanbevelingen 
betreffen jeugdzorgwerkers betrokken bij de pleegzorg, zowel de pleegzorgbegeleiders als 
jeugdzorgwerkers die in het kader van de jeugdbescherming betrokken zijn bij het kind. 
Gedragswetenschappers vervullen daarbij vooral een ondersteunende rol in de begeleiding 
van jeugdzorgwerkers, in de begeleiding van het multidisciplinaire team waarin de veiligheid 
aan de orde komt en waar nodig in het doen van onderzoek en advisering rondom de inzet van 
interventies.

In het laatste hoofdstuk staat de samenwerking tussen ouders en kind, pleegouders en 
professionals centraal. Juist in de pleegzorg is dit een belangrijk thema, omdat er vaak meerdere 
betrokkenen zijn rondom het kind en de ouders en pleegouders die niet vanzelfsprekend een 
zelfde visie hebben op wat er nodig is. In het hoofdstuk komt allereerst de samenwerking en 
de ondersteuning van ouders aan de orde. Verder wordt ingegaan op de samenwerking tussen 
ouders en pleegouders. Ten slotte is er aandacht voor de samenwerking tussen verschillende 
professionals betrokken bij het gezin (bijvoorbeeld een therapeut of leerkracht). Dit hoofdstuk is 
relevant voor jeugdzorgwerkers die in de volle breedte betrokken zijn bij de pleegzorg. Het gaat 
daarbij zowel om pleegzorgbegeleiders, (gezins-)voogden en gedragswetenschappers betrokken 
bij pleegzorg of jeugdbescherming. 

Elk hoofdstuk eindigt met een set aanbevelingen. De onderbouwing van deze aanbevelingen 
vindt u kort in het desbetreffende hoofdstuk terug. De uitgebreide onderbouwing kunt u vinden 
in de Onderbouwing Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming (De Baat, Van den 
Berg & De Lange, 2015). 

Begrippen
Onder ‘jeugdprofessionals’ worden zowel ‘gedragswetenschappers’ (psychologen, pedagogen 
of anderen met een gedragswetenschappelijke opleiding) bedoeld als hbo-opgeleide 
‘jeugdzorgwerkers’. Zij staan over het algemeen geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd 
(SKJ). Met sommige aanbevelingen kunnen beide groepen hun voordeel doen, andere zijn vooral 
van toepassing op jeugdzorgwerkers of juist op gedragswetenschappers. Waar dit onderscheid 
van belang is, wordt specifiek over gedragswetenschappers dan wel over jeugdzorgwerkers 
gesproken. Met de term jeugdzorgwerkers wordt, waar het de pleegzorg betreft, zowel de 
pleegzorgbegeleider als de (gezins-)voogd bedoeld. In de gevallen waarin landelijk een duidelijk 
onderscheid in taken is vastgesteld worden deze termen apart gehanteerd. Waar het taken 
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betreft die door beiden gezamenlijk worden uitgevoerd of dit afhankelijk is van regionale 
afspraken, wordt de algemene term jeugdzorgwerker gehanteerd. 

In deze richtlijn wordt omwille van de leesbaarheid consequent de mannelijke vorm gehanteerd. 
Maar waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden. In het kader van deze richtlijn worden 
met ‘ouders’ de biologische, stief- en/of adoptieouders bedoeld, om hen te onderscheiden 
van ‘pleegouders’. Waar ‘(pleeg)ouders’ staat kan ook ‘een (pleeg)ouder’ worden gelezen, 
en omgekeerd. Met ‘kinderen’ worden jeugdigen van nul tot twaalf jaar bedoeld, onder 
‘jongeren’ verstaan we jeugdigen van twaalf tot achttien jaar. De term ‘jeugdigen’ omvat dus 
zowel kinderen als jongeren. Waar ‘kinderen’, ‘jongeren’ of ‘jeugdigen’ staat kan ook ‘het kind’, 
‘de jongere’ of ‘de jeugdige’ worden gelezen, en omgekeerd. Daar waar het explicieter de 
verbondenheid met en de behoefte aan zorg en opvoeding door de (pleeg)ouders betreft, wordt 
ongeacht de leeftijd gesproken over het (pleeg)kind. In de richtlijn wordt regelmatig gesproken 
over het ‘zorgteam’. Leden van dit team zijn in principe de ouders, het pleegkind (indien ouder 
dan twaalf jaar), de pleegouders, de casemanager of (gezins-)voogd, de pleegzorgbegeleider 
en eventueel andere belangrijke betrokkenen (professioneel of uit het netwerk), zoals een 
leerkracht of een familielid. 
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Hoofdstuk 1 

Hoe kan de ontwikkeling 
van een pleegkind 
optimaal worden gevolgd 
en gestimuleerd?



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 38

1.  Beschermende en risicofactoren voor de ontwikkeling van 
pleegkinderen in een pleeggezin 

Uit onderzoeksliteratuur blijkt dat pleegkinderen vaak op verschillende ontwikkelingsgebieden 
tegelijkertijd problemen hebben (Social Care Institute for Excellence, 2004). Problemen doen zich 
voor in de fysieke ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en het functioneren op school, de 
sociale ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling (Van den Bergh & Weterings, 2010). Uit een 
meta-analyse7 blijkt bovendien dat pleegkinderen vaak, en vaak langdurig, gedragsproblemen 
hebben (Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens & Doreleijers, 2006). Daarnaast blijkt uit onderzoek 
van het National Child Traumatic Stress Network (Greeson et al., 2012) dat 70 procent van 
de pleegkinderen twee of meer vormen van kindermishandeling heeft meegemaakt (fysieke 
mishandeling, emotionele mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en getuige zijn van 
huiselijke geweld) en als gevolg van dit trauma meer kans heeft op posttraumatische stress. 

De problemen van pleegkinderen zijn vaak al ontstaan vóór de uithuisplaatsing van het kind 
(Social Care Institute for Excellence, 2004) door de soms jarenlange voorgeschiedenis van 
verwaarlozing, mishandeling en/of (seksueel) misbruik (Van den Bergh & Weterings, 2010). 
Voordat de beslissing wordt genomen om tot pleegzorg over te gaan, is er vaak al veel gebeurd 
in het leven van het pleegkind. Soms hebben er langdurige en heftige conflicten plaatsgevonden 
tussen de volwassenen die voor het kind of de jongere zorgen en is er al dan niet een scheiding 
op gevolgd. In andere situaties is de alleenstaande ouder overleden of is hij of zij niet meer in 
staat om voor de kinderen te zorgen wegens een opname in een ziekenhuis, een psychiatrische 
ziekte of andere problemen. Niet zelden maken kinderen of jongeren mee dat hun gezin 
geconfronteerd wordt met financiële moeilijkheden. Kortom, pleegkinderen hebben vaak al veel 
meegemaakt en allerlei traumatische en verlieservaringen achter de rug (Heyns, 2013).

Zo is Kastelein (2010) de hulpverleningsgeschiedenis nagegaan van gezinnen van 
uithuisgeplaatste kinderen. Zij vond in de dossiers dat er gemiddeld 5.4 jaar hulp per gezin 
is ingezet sinds de geboorte van het oudste kind, afkomstig van gemiddeld 7.6 instanties per 
gezin. Gemiddeld werd er ongeveer 75 procent van het leven van het uithuisgeplaatste kind 
hulp binnen het gezin ontvangen. Zij concludeert dat langdurige hulp, geboden vanuit diverse 
instanties, de gesignaleerde problemen in het gezin onvoldoende heeft kunnen verbeteren. 
Een uithuisplaatsing had in veel gevallen dan ook waarschijnlijk niet voorkomen kunnen worden 
door het bieden van meer hulp.

In 2009 is er dossieronderzoek uitgevoerd bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam (red: nu 
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond) en Bureau Jeugdzorg Overijssel (red: nu 
Jeugdbescherming Overijssel) (Van den Bergh & Weterings, 2010). In het onderzoek zijn de 
ontwikkelingsproblemen van pleegkinderen bij komst in het pleeggezin en tijdens het verblijf 
in het pleeggezin met elkaar vergeleken. Uit de gegevens in tabel 1.1 blijkt dat na enige tijd 
verblijf in het pleeggezin op alle ontwikkelingsgebieden minder problemen geconstateerd 
worden. De kinderen ontwikkelen zich dus in positieve zin. Op de drie ontwikkelingsgebieden 
waarop de problemen bij aanvang het grootst waren, is de vooruitgang significant, namelijk bij 
de lichamelijke ontwikkeling, bij de emotionele ontwikkeling en het sociaal functioneren van 
het kind. De kinderen hebben duidelijk minder lichamelijke klachten en worden gezonder, zij 

7   Een meta-analyse combineert verschillende onderzoeken waarbij de resultaten uit deze onderzoeken gezamenlijk 
worden geanalyseerd.
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functioneren beter op sociaal gebied en hebben minder emotionele problemen. Op dit laatste 
gebied heeft nog wel steeds bijna de helft van de kinderen problemen tijdens het verblijf in het 
pleeggezin. 

Tabel 1.1 Ontwikkelingsproblemen van pleegkinderen bij komst in het pleeggezin en tijdens het verblijf 
in het pleeggezin (n=150)

Bij komst Tijdens verblijf
Ontwikkelingsgebied

-  Lichamelijke ontwikkeling 61 (41%) 19 (13%)*
- Motorische ontwikkeling 29 (19%) 22 (15%)
- Spraak- en taal ontwikkeling 39 (26%) 35 (23%)
-  Sociale ontwikkeling m.b.t. omgang 

met leeftijdgenoten
37 (25%) 34 (23%)

-  Sociale ontwikkeling eigen 
functioneren

58 (39%) 45 (30%)*

- Emotionele ontwikkeling 86 (57%) 72 (48%)*
- Cognitieve ontwikkeling 34 (23%) 32 (21%)

 * Significante vooruitgang

Er is nog weinig kennis over de ontwikkelingsstaat van kinderen bij komst in het pleeggezin, hoe 
dit zich verhoudt tot de ontwikkeling van ‘normale’ kinderen en hoe kinderen zich ontwikkelen in 
een pleeggezin (Van Oijen, 2010). Uit bovenstaande blijkt wel dat kinderen zich positief kunnen 
ontwikkelen in een pleeggezin. Verschillende onderzoeken bevestigen deze conclusie (Van 
Duijn, 2008; Dalm, 2009). De vraag is echter welke factoren hier al dan niet aan bijdragen, de 
beschermende en risicofactoren, en wat dit betekent voor de pleegzorgbegeleiding. Voordat we 
hier op in gaan, komen eerst kort de beschermende en risicofactoren voor de ontwikkeling van 
alle kinderen aan bod, omdat deze immers ook gelden voor pleegkinderen. 

1.1  Beschermende en risicofactoren voor ontwikkeling van alle 
kinderen

De psychologische ontwikkeling van een kind is een interactief proces van wederzijdse 
beïnvloeding door het kind en zijn (pedagogische) omgeving. Al op jonge leeftijd wordt de basis 
gelegd voor vaardigheden die het kind nodig heeft voor het uitvoeren van latere zogenoemde 
ontwikkelingsopgaven. Het goed volbrengen van een nieuwe ontwikkelingsopgave versterkt 
het reeds ingezette gunstige ontwikkelingsverloop. Op deze manier wordt het kind steeds meer 
de motor van zijn eigen ontwikkeling en neemt de invloed van de pedagogische omgeving af. 
Bij een ongunstig ontwikkelingsverloop geldt in feite hetzelfde: een kind dat over onvoldoende 
(sociale) competenties beschikt zal meer moeite hebben om (nieuwe) ontwikkelingsopgaven uit 
te voeren en daarmee zijn eigen ontwikkeling verder negatief beïnvloeden (Meij, 2011).

Het is daarom belangrijk al op jonge leeftijd van het kind veel aandacht te geven aan een 
ondersteunende omgeving voor het kind. Daarbij is de kwaliteit van de sociale interacties 
tussen het kind en zijn primaire opvoeders van doorslaggevende betekenis. Hier wordt immers 
de basis gelegd voor het vertrouwen van het kind in zichzelf en anderen. Dit zijn twee basale 
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voorwaarden voor verdere competentieontwikkeling en daarmee voor het uitvoeren van 
toekomstige ontwikkelingsopgaven.

Dit betekent echter niet dat kinderen die een ongunstige start doormaken per definitie 
veroordeeld zijn tot ongunstige ontwikkelingsuitkomsten. Ook op latere leeftijd kunnen 
kinderen onder invloed van veranderende omstandigheden, zoals een meer ondersteunende 
(pedagogische) omgeving, competenties verwerven. Naarmate dit op latere leeftijd gebeurt, 
zal dit echter steeds moeilijker zijn, omdat het zogenoemde interne werkmodel dat het kind 
heeft opgebouwd steeds resistenter wordt tegen verandering. Andersom geldt ook niet dat 
kinderen die wel een goede start doormaken per definitie gevrijwaard zouden blijven van een 
ongunstig verder ontwikkelingsverloop. Door veranderende omstandigheden of bepaalde 
levensgebeurtenissen kunnen ook bij deze kinderen later problemen ontstaan. Echter, zij zijn 
door de reeds verworven competenties wel minder kwetsbaar, zeker als dit op latere leeftijd 
plaatsvindt.

Naast de sociale ondersteuning die een persoon ervaart vanuit zijn omgeving door belangrijke 
andere personen (ouders, beroepsopvoeders, peergroup, partner) zijn er ook andere factoren 
die van invloed zijn op de opvoeding en ontwikkeling. Het gaat om: (1) intrapersoonlijke 
factoren (persoonskenmerken), (2) factoren in de directe sociale omgeving (zoals gezinssituatie, 
leefklimaat op school, opvoedingsvaardigheden van ouders en beroepsopvoeders) en (3) 
factoren in de buurt, cultuur en samenleving.

Intrapersoonlijke factoren zijn genetische, biologische factoren en factoren die betrekking 
hebben op de mate waarin de jeugdige eerdere ontwikkelingsopgaven succesvol heeft opgelost 
(en de daarbij behorende gedragingen, verwachtingen en cognities). Voorbeelden van factoren 
waarvan onderzoek heeft laten zien dat ze van belang zijn voor de opvoeding en ontwikkeling 
zijn hier: temperament van het kind, hyperactiviteit, impulsiviteit, prikkelbaarheid, intelligentie, 
schoolprestaties, sociale kennis en vaardigheden, taalontwikkeling en normbesef. 

Bij de factoren in de directe sociale omgeving gaat het om structurele factoren, zoals de 
gezinssituatie, leefklimaat op school en kenmerken van de peergroep, en om interpersoonlijke 
factoren: ondersteuning door ouders, beroepsopvoeders, leerkrachten, leeftijdgenoten, partner 
en sociaal netwerk. 

Van de factoren in de buurt, cultuur en samenleving gaat het om: sociale cohesie in de buurt, 
controle op gedrag in de buurt, mobiliteit in de buurt, duidelijkheid van normen in de buurt, 
voorkomen van geweld en criminaliteit, lage sociaaleconomische omgeving (armoede) en grote 
(sociaaleconomische) verschillen tussen bevolkingsgroepen.

Hermanns (2008) wijst er op dat voor vrijwel alle factoren geldt dat er sprake is van een 
weliswaar statistisch significante, maar ook vrijwel steeds zwakke relatie van één dergelijke 
factor met (ongunstige) ontwikkelingsuitkomsten. Bovendien is het belangrijk te constateren 
dat één bepaald probleem in de latere ontwikkeling voort kan komen uit een scala van sterk 
uiteenlopende factoren. Het omgekeerde geldt ook: één specifieke factor kan verband houden 
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met een reeks van problematische ontwikkelingsuitkomsten. Wat wel duidelijk is, is dat een 
opeenstapeling van risicofactoren (risicocumulatie), de kans op latere problemen aanzienlijk 
verhoogt. Hermanns haalt buitenlands en Nederlands onderzoek aan waaruit blijkt dat het 
daarbij nauwelijks van belang is welke risicofactoren of welke combinaties van risicofactoren er 
optreden (Meij, 2011).

1.2 Factoren met betrekking tot de plaatsing van het pleegkind

1.2.1 Snelle beslissing over het perspectief van de jeugdige
Er is nooit met zekerheid te zeggen– in geval van moeilijkheden in de thuissituatie – of een 
kind beter af is bij de ouders of in een pleeggezin. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot nog 
toe niet kunnen aantonen welke factoren in welke combinatie garant staan voor 100 procent 
succes bij thuisplaatsing. Naarmate de beoordeling minder evidencebased kan geschieden, 
ontstaat er ruimte voor het persoonlijke, professionele oordeel van de (gezins-)voogd. Voor 
menig (gezins-)voogd is dat een zware last. Terecht, want het gaat om een zwaarwegend advies 
over een besluit dat van beslissende betekenis kan zijn voor het verdere leven van kind en 
ouders. De pleegzorgbegeleider kan een adviserende functie vervullen bij het nemen van het 
opvoedingsbesluit. De complexiteit van het besluit kan er toe leiden dat het wordt uitgesteld en 
dat het kind en de ouders in langdurende onzekerheid leven over een eventuele thuisplaatsing 
(Choy & Schulze, 2009). 

Uit tal van onderzoeken is echter gebleken dat langdurende onzekerheid over thuisplaatsing 
van een kind schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind. Weterings (2000) onderzocht welke 
invloed het op het kind heeft als de plaatsing ‘zeker’ is, dat wil zeggen dat er snel duidelijkheid 
is of het kind wel of niet teruggaat naar de ouders. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen met 
een plaatsing die ‘zeker’ was, zich beter ontwikkelden. Kinderen die deze zekerheid niet hadden, 
gingen minder vooruit in hun ontwikkeling en hadden vaker problemen. Deze bevinding is des 
te opvallender, omdat de groep kinderen met een zekere plaatsing startte met kinderen die 
een grotere achterstand hadden in hun ontwikkeling. De pleegkinderen die zekerheid hadden 
over hun plaatsing, waren dus zowel in relatieve als in absolute zin meer vooruitgegaan in hun 
ontwikkeling. Dezelfde bevinding komt naar voren bij de ontwikkeling van de relatie tussen 
de pleegouders en het pleegkind. Pleegkinderen die zeker waren over hun plaatsing hadden 
minder vaak problemen in de relatie met pleegouders (38 procent) dan pleegkinderen bij wie 
nog geen definitieve beslissing was genomen (22 procent). 

Het onderzoek onderstreept het belang van zekerheid over het toekomstperspectief voor de 
ontwikkeling van kinderen. Singer (1996) heeft er op gewezen dat uitblijvende duidelijkheid 
over wie het kind in de toekomst zal opvoeden leidt tot bestaansonzekerheid bij het kind. Als 
de pleegouders niet weten of het kind bij hen zal blijven, zijn zij ook onzeker over hun relatie 
met het kind. Zij kampen dan met de vraag of zij emotioneel zullen of ‘moeten’ investeren in de 
relatie, als het kind toch weer weg zal gaan. Dit belemmert voor het kind het ontstaan van een 
hechte relatie met de pleegouders. Het kind zal hierdoor meer problemen hebben en minder 
vooruitgaan in de ontwikkeling (Van den Bergh en Weterings, 2007). Om pleegkinderen een kans 
op ontwikkeling te geven, is het noodzakelijk dat een kind snel weet of het bij de pleegouders 
kan en mag blijven wonen.



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 42

Ook ouders en pleegouders zijn niet gebaat bij het voortbestaan van onzekerheid. Het 
risico bestaat dat zij zich vastklampen aan illusies die niet blijken uit te komen, en het 
verdriet en de boosheid daarover zal dan nog heviger zijn. Haans, Robbroeckx, Hoogeduin 
en Van Beem-Kloppers (2009) noemen een toekomstperspectief voor de ouders een 
noodzakelijke voorwaarde om van pleegzorg te kunnen profiteren: ‘Een helder antwoord op de 
perspectiefvraag markeert het beginpunt van het roldifferentiatieproces voor de ouders’. 

Helderheid over terugplaatsing bij biologische ouders is ook één van de risico-indicatoren 
voor pleegzorg van de Inspectie Jeugdzorg (2012). De indicator luidt als volgt: ‘Er is binnen één 
jaar duidelijkheid of het kind al dan niet teruggeplaatst wordt bij de biologische ouder(s). Deze 
indicator heeft betrekking op de hulpverleningsvariant binnen pleegzorg. Het is in de eerste 
plaats voor het kind belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over al dan niet 
terugplaatsing bij biologische ouders. Daarnaast is het ook voor de biologische en pleegouders 
belangrijk om hier duidelijkheid over te krijgen. Bovendien is het belangrijk dat de biologische en 
pleegouders betrokken worden bij de besluitvorming.’

1.2.2 Stabiliteit plaatsing
Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 
Overplaatsingen moeten dan ook zo veel als mogelijk worden voorkomen (Social Care Institute 
of Excellence, 2004). Toch is bij een derde tot de helft van de pleegzorgplaatsingen sprake van 
voortijdige uitval van de jeugdige uit het pleeggezin. Wat betreft het aantal verplaatsingen 
blijkt het gemiddelde verplaatsingscijfer uit een Nederlandse studie (Strijker & Knorth, 2007) 
iets gunstiger dan de cijfers uit de studies van Pardeck (1984) en Zinn (2006) in de Verenigde 
Staten. Strijker en Knorth rapporteren een gemiddeld aantal eerdere verplaatsingen van 1,3 
in een periode van anderhalf jaar. Zinn en Pardeck vonden een gemiddelde van respectievelijk 
1,8 en 1,9 verplaatsingen in één tot ruim anderhalf jaar. Daarnaast laten de beschreven studies 
zien dat bij 20 tot 55 procent van de pleegkinderen van een stabiele leef- en opvoedsituatie kan 
worden gesproken (geen verplaatsingen). Voor ongeveer 20 procent van de pleegkinderen blijkt 
er sprake van een zeer instabiele leef- en opvoedingssituatie. Deze groep pleegkinderen werd 
gedurende de onderzoeksperiode drie maal of vaker geconfronteerd met een verandering van 
leef- en opvoedingsomgeving. Hoewel de onderzoekscijfers moeilijk vergelijkbaar zijn vanwege 
verschillen in definities, is wel duidelijk dat de instabiliteit van een deel van de plaatsingen 
zorgelijk is. 

Oudere kinderen, kinderen met ernstige gedragsproblemen en kinderen met een geschiedenis 
van verplaatsingen lopen het meest risico op het afbreken van een pleegzorgplaatsing (Van 
Oijen, 2010; Strijker en Zandberg, 2005; Strijker, Zandberg & Van der Meulen, 2005; Minty, 
1999; Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens & Dorelijers, 2007). Daarnaast is er een verschil 
tussen bestandspleegzorg en netwerkpleegzorg. Bij bijna 60 procent van de pleegkinderen in 
een netwerkpleeggezin bleek er geen eerdere plaatsing voorafgaand aan de huidige plaatsing 
te zijn geweest. Pleegkinderen geplaatst in een bestandspleeggezin bleken significant vaker 
voorafgaand aan de huidige plaatsing verplaatst te zijn dan pleegkinderen in een netwerkgezin 
(Strijker & Knorth, 2007). Aangezien uit onderzoek is gebleken dat een toename in het aantal 
eerdere verplaatsingen de kans op een breakdown doet toenemen zou de verwachting zijn dat 
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bij bestandsplaatsingen het risico op een breakdown groter is dan bij netwerkplaatsingen. Er is 
bij bestandsplaatsingen op groepsniveau immers een extra risicofactor: een gemiddeld groter 
aantal eerdere verplaatsingen. Prospectief longitudinale studies – waarbij plaatsingen vanaf de 
start van de plaatsing zijn gevolgd – tonen echter geen verschil in breakdownpercentages tussen 
beide typen pleeggezinnen (Strijker et al., 2005; Van Ooijen, 2010). 

Een verplaatsing heeft negatieve gevolgen voor de direct betrokkenen en met name voor het 
pleegkind zelf (Van den Bergh & Weterings, 2010; Pecora, Kessler, Williams, Downs, English, 
White & O’Brien, 2009; Vanderfaeillie, Van Holen & Vanschoonlandt, 2012). Uit onderzoek 
blijkt dat door een verplaatsing de gedragsproblemen van het pleegkind kunnen toenemen. 
Een verplaatsing vergroot de kans op een toename van internaliserend en externaliserend 
probleemgedrag voor zowel pleegkinderen met, als pleegkinderen zonder aanvankelijk 
probleemgedrag (Newton, Litrownik & Landsverk, 2000; Herrenkohl, Herrenkohl & Egolf, 
2003). In het onderzoek van Newton en collega’s (2000) kon de relatie tussen verplaatsingen 
en gedragsproblemen causaal geïnterpreteerd worden. Zij stelden vast dat bij pleegkinderen 
die verplaatsingen meemaakten de ernst van het probleemgedrag toenam. Daarnaast 
toonden zij aan dat bij pleegkinderen waarbij aanvankelijk geen probleemgedrag werd 
gerapporteerd, dit mede door verplaatsingen wel ontstond. En aangezien de ernst van het 
probleemgedrag sterk samenhangt met een verhoogd risico op een breakdown van een 
toekomstige plaatsing, neemt voor het pleegkind de kans op het ervaren van een langdurig 
stabiele leef- en opvoedingssituatie af, met alle gevolgen van dien. Voor deze kinderen, bij wie 
nauwelijks kans is op het aangaan van een veilige gehechtheidsrelatie, is de kans aanzienlijk 
dat zich op latere leeftijd allerlei problemen ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan het 
ontstaan van ernstige identiteitsproblemen, verslavingsproblemen of de ontwikkeling van 
persoonlijkheidsstoornissen (Rygaard, 2007). Gehandicapte kinderen die in hun jeugd veel 
wisselingen van opvoeders doormaken, hebben meer kans op psychische problemen in de 
volwassenheid (Anctil, McCubbin, O’Brien & Pecora, 2007). 

Op basis van onderzoek kan het verband tussen overplaatsingen en slechtere 
ontwikkelingsuitkomsten van pleegkinderen nog niet worden verklaard (Social Care Institute 
of Excellence, 2004). Van den Bergh en Weterings (2007) wijzen op het ontstane trauma 
door het afbreken van een veilige gehechtheidsrelatie en de grote gevolgen hiervan voor het 
functioneren en het welbevinden van het pleegkind. Vanwege een (herhaaldelijke) wisseling 
van de primaire verzorger verliest het kind vertrouwen in de ander en zichzelf, en wordt de 
omgeving voor het kind onvoorspelbaar en chaotisch. Ook zal het pleegkind zich na elke 
verplaatsing opnieuw moeten aanpassen aan een onbekende sociale en fysieke omgeving, met 
nieuwe huisregels, onbekende huisgenoten en veelal een andere school. Proch en Taber (1985) 
stellen dat de voortdurende aanpassing aan een andere omgeving de ontwikkelingsbedreiging 
doet toenemen en leidt tot een gestagneerde ontwikkeling. Deze gestagneerde ontwikkeling 
wordt door het pleegkind in zijn gedrag geuit en is zichtbaar in bijvoorbeeld een verminderde 
agressieregulatie, een negatief zelfbeeld en een toenemend wantrouwen in (nieuwe) opvoeders 
( Junger-Tas, 1981; Van den Bergh & Weterings, 2007). Hierdoor neemt het vermogen van 
het pleegkind om zich aan (nieuwe) opvoeders te binden verder af (Singer, Doornenbal & 
Okma, 2002; Rosenfeld et al., 1997) en ontstaat er een negatieve spiraal van toenemende 
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gedragsproblemen en een verhoogd risico op een toekomstige verplaatsing als gevolg van een 
breakdown (Newton et al., 2000).

In de risico-indicatoren voor pleegzorg van de Inspectie Jeugdzorg (2012) zijn twee indicatoren 
opgenomen die betrekking hebben op de stabiliteit van de plaatsing. De eerste indicator is het 
aantal overplaatsingen. Deze wordt als volgt omschreven: ‘Het aantal verplaatsingen van een 
kind wordt tot een minimum beperkt. Het is in het belang van het kind dat er zo min mogelijk 
verplaatsingen plaatsvinden, zodat er continuïteit in de opvoeding van het kind ontstaat en 
het kind niet steeds aan een nieuwe omgeving hoeft te wennen. Het aantal verplaatsingen kan 
mogelijk beperkt worden door een goede inschatting te maken van de situatie (problematiek 
biologische ouders, problematiek kind, match tussen kind en pleegouders).’ De tweede indicator 
is het percentage voortijdige beëindigingen van plaatsingen: ‘De gecertificeerde instelling 
maakt vooraf een inschatting hoe lang een kind in een pleeggezin zal verblijven. Soms loopt dat 
anders. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Voor de ontwikkeling van een kind is een voortijdige 
beëindiging echter een ongewenste situatie omdat het onverwacht is en daarmee ingrijpt op de 
voorspelbaarheid en het perspectief van het kind.’

1.3 Factoren met betrekking tot het pleeggezin

1.3.1 Eigenschappen pleegouders en (opvoedings-)relatie met het pleegkind
De meest dominante en bepalende factor voor de voortgang in ontwikkeling van het pleegkind 
blijkt de aard van de relatie van het kind met zijn pleegouders te zijn (Van den Bergh & 
Weterings, 2010). Een goede relatie tussen pleegouders en het pleegkind kan het kind helpen 
om zich emotioneel goed te ontwikkelen (SCIE, 2004). Naarmate de relatie tussen het kind 
en zijn pleegouders beter wordt, gaat het kind zich meer ontwikkelen. De aard van de relatie 
kind-pleegouders en de manier waarop de pleegouders omgaan met het gedrag van het kind, 
hangt samen met de hoeveelheid ontwikkelingsproblemen van het kind (Van den Bergh & 
Weterings, 2010). In de onderzoeken van Huijg (2010) en Van Duijn (2008) werden minder 
ontwikkelingsproblemen gesignaleerd wanneer er sprake was van een betere hechtings- en 
opvoedingsrelatie tussen het pleegkind en de pleegouders. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek 
ook dat het ontwikkelen van de relatie tussen de pleegouder en het kind tijd nodig heeft (SCIE, 
2004). 

In pleegzorgonderzoek is slechts in beperkte mate gezocht naar de gewenste eigenschappen 
van de pleegouder en de relatie tussen de pleegouder en het pleegkind (Orme & Buehler, 
2001). Dit onderzoek heeft met name betrekking op het voorkomen van het afbreken van een 
plaatsing. Aangezien dit een belangrijke risicofactor is voor de ontwikkeling van het kind, is 
het onderzoek toch relevant in deze paragraaf over beschermende en risicofactoren voor de 
ontwikkeling van het kind. 

Op basis van het beperkte onderzoek lijkt het zo te zijn dat de kans op een voortijdige afbraak 
van de plaatsing kleiner is voor pleegouders met een autoritatieve opvoedingsstijl (Van Oijen, 
2010). Dit houdt een combinatie in tussen enerzijds het bieden van ondersteuning door de 
behoeftes van het pleegkind aan te voelen (sensitiviteit) en daar adequaat op te reageren 
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(responsiviteit) en anderzijds controle uit te oefenen ten opzichte van het doen en laten van het 
pleegkind. Crum (2010) onderzocht de eigenschappen van pleegouders die kunnen bijdragen 
aan de stabiliteit van een pleegzorgplaatsing. Hiervoor hebben 150 pleegouders verschillende 
vragenlijsten ingevuld. De hypothese was dat pleegouders die veel steun kregen, goed konden 
communiceren, goed grenzen konden stellen, tevreden waren over zichzelf als opvoeder en 
daarbij goed samenwerkten met hun partner, voor meer stabiliteit van de pleegzorgplaatsingen 
zouden zorgen. Uit het onderzoek bleek dat met name sociale steun en goede grenzen 
bijdroegen aan de stabiliteit van de plaatsing. Deze variabelen verklaarden 15 procent van de 
verschillen in stabiliteit. Communicatie, tevredenheid over zichzelf als opvoeder en een goede 
samenwerking met de partner droegen niet bij aan de stabiliteit van de plaatsingen. 

Ook in Nederland zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar het verband tussen 
pleegouder- en gezinskenmerken en een succesvolle pleegzorgplaatsing. Bastiaensen (2001), 
Damen en Veerman (2004) en Strijker (2001) onderzochten de opvoedingsbelasting die 
pleegouders ervaren. Volgens Bastiaensen (2001) ervoer 13 tot 39 procent van de pleegouders 
meer belasting en problemen in de opvoeding van het pleegkind dan ouders in een reguliere 
opvoedingssituatie. Een opvallende uitkomst is bovendien dat pleegouders zich naarmate de 
plaatsing vordert, meer en meer belast voelen in de opvoeding van hun pleegkinderen. Dit is 
tegenstrijdig met de huidige uitvoering in de meeste pleegzorgorganisaties. In de praktijk neemt 
de begeleiding van pleegouders namelijk vaak af naarmate de plaatsing vordert. Daarnaast 
bleek uit het onderzoek dat pleegouders van beëindigde plaatsingen (n=47) meer belasting 
ervoeren dan pleegouders van de nog lopende plaatsingen (n=73). De samenhang tussen 
beide gegevens is echter beperkt. Strijker (2001) constateert op dit punt: ‘De pleegouder met 
een afgebroken plaatsing piekert meer over de problemen van haar pleegkind, zij ervaart haar 
pleegkind meer als een belasting voor haar gezin, zij heeft meer problemen met haar pleegkind 
dan verwacht, het opvoeden van haar pleegkind is voor haar ook moeilijker dan verwacht en 
van bekenden hoort ze meer ‘waar ben je toch aan begonnen’ dan de pleegouder met een 
lopende plaatsing’. In het onderzoek van Damen en Veerman (2004) ervoer 24 procent van de 
pleegouders de opvoeding van het pleegkind als extra belastend. Dit percentage valt in de range 
van 13 tot 39 procent van Bastiaensen. 

Behalve naar opvoedingsbelasting is er in Nederland ook onderzoek uitgevoerd naar de 
samenhang tussen het gezinsfunctioneren en het functioneren van de pleegzorgplaatsing 
(Dresselhuis, 2005; Strijker, 2001; Van Oijen, 2010). Uit de onderzoeken zijn nog geen duidelijke 
conclusies te trekken. 
Daarnaast is ook de ervaren sociale steun in pleeggezinnen onderzocht. Weeda (2008) 
selecteerde 25 pleegouders met een afgebroken plaatsing en 25 pleegouders met een 
lopende plaatsing. De pleegouders met een lopende plaatsing ervoeren meer emotionele 
ondersteuning en meer steun van externe contacten dan de pleegouders met een afgebroken 
plaatsing. Ook Kalland en Sinkkonen (2001) vonden een relatie tussen enerzijds de status van 
de pleegzorgplaatsing en anderzijds de beschikbaarheid van interne hulpbronnen en externe 
ondersteuning. Verder had in het onderzoek van Weeda de groep pleegouders met een lopende 
plaatsing meer sociale betrokkenheid en meer aandacht voor materiële aspecten dan de groep 
pleegouders met een afgebroken plaatsing. 
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Een onderzoek uit België geeft meer inzicht in kenmerken van het pleeggezin en de opvoeding 
door pleegouders en de ontwikkeling van pleegkinderen. Het is een longitudinaal onderzoek 
naar de ontwikkeling van probleemgedrag bij 49 pleegkinderen (Vanderfaeillie, Van Holen, De 
Maeyer, Vanschoonlandt & Andries, 2012). Na twee jaar hadden achttien pleegkinderen meer, 
23 pleegkinderen evenveel en acht pleegkinderen minder probleemgedrag. Een toename 
werd voornamelijk geassocieerd met het gebruik van negatieve opvoedingsstrategieën 
door de pleegmoeders. Een afname hield verband met meer ondersteunende opvoeding. 
De onderzoekers concluderen dan ook dat ondersteuning van pleegouders met het oog op 
een vermindering van het gebruik van negatieve opvoedingsstrategieën en een versterking 
van de ondersteunende opvoeding zou kunnen bijdragen aan een verminderen van het 
probleemgedrag bij pleegkinderen. Wanneer pleegouders betrokken zijn bij het pleegkind, 
het regels aanleren en zijn autonomie stimuleren, kan dit bijdragen aan een vermindering van 
probleemgedrag. 

Op basis van de beschreven onderzoeken lijkt het zo te zijn dat de volgende 
pleegouderkenmerken het plaatsingsverloop en/of de ontwikkeling van het kind positief kunnen 
beïnvloeden: 

-  een autoritatieve opvoedingsstijl;
-  voldoende steun krijgen;
-  goed grenzen kunnen stellen.

De uitkomsten van de gepresenteerde onderzoeken naar de kenmerken van effectief 
pleegouderschap staan nog geen duidelijke conclusies toe. De onderzoeken verschillen in 
methode van dataverzameling, in opzet en onderzoeksgroep. 

1.3.2 Gehechtheidsrelatie
Een veilige gehechtheidsrelatie van het kind met zijn ouder of met een primaire verzorger 
heeft vaak een positief effect op de ontwikkeling van het kind (Van den Bergh, Weterings 
& Schoenmakers, 2011). Een veilig gehecht kind heeft een vanzelfsprekend vertrouwen in 
de volwassenen die voor hem zorgen. Maar ook vertrouwen in zichzelf de eigen problemen 
op te kunnen lossen, waaronder bijvoorbeeld het reguleren van emoties. Adequate 
gehechtheidsrelaties zijn een belangrijke voorwaarde voor een geestelijk gezonde ontwikkeling 
(Haight, Kagle & Black, 2003). Onveilige gehechtheid wordt geassocieerd met gedragsproblemen 
(Sroufe et al., 2005; Van den Dries, Juffer, Van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2009; Juffer, 
2010). Door een onveilige gehechtheid, met name gedesorganiseerde gehechtheid, neemt de 
kans op psychopathologie toe (O’Connor & Zeanah, 2005).

Gehechtheid ontstaat bij iedere jeugdige van nature. Het is de aangeboren neiging van de 
jeugdige om steun te zoeken bij iemand die sterker is, een volwassene die de jeugdige kan 
beschermen en helpen (Juffer, 2010). Een jeugdige kan die neiging niet uitstellen of de kop 
indrukken en hecht zich dus altijd aan degene die hem op dat moment verzorgt. Jeugdigen 
kunnen veilig of onveilig gehecht zijn. Daarmee weerspiegelt hun gedrag hoe zij door hun 
gehechtheidsfiguur zijn behandeld en wat zij van deze gehechtheidsfiguur geleerd hebben te 
verwachten. Hechting is dus geen kenmerk van een jeugdige, maar een specifieke, unieke band 
die de jeugdige heeft met een bepaalde gehechtheidsfiguur. Als jeugdigen weten dat zij op de 
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gehechtheidsfiguur kunnen vertrouwen, openlijk hun angst of verdriet kunnen laten zien in 
de wetenschap dat zij beschermd en getroost zullen worden, zullen zij de gehechtheidsfiguur 
anders benaderen dan jeugdigen die hierin teleurgesteld werden. Een onveilig gehechte 
jeugdige negeert of vermijdt de gehechtheidsfiguur bijvoorbeeld na een scheiding (onveilig 
vermijdend gehecht) of zoekt nadrukkelijk de nabijheid van de gehechtheidsfiguur door te 
protesteren, te huilen, zich vast te klampen en zich te verzetten (onveilig ambivalent gehecht). 
Sommige jeugdigen zijn tijdens een al ingezette gedragsstrategie (bijvoorbeeld vermijdend 
reageren) het spoor plotseling bijster en reageren gedesorganiseerd. Dat gebeurt op cruciale, 
spannende momenten, bijvoorbeeld als de gehechtheidsfiguur terugkeert na een korte 
scheiding. Deze jeugdigen worden ook wel gedesorganiseerd gehecht genoemd. Dit is een 
risicofactor ten aanzien van psychopathologie in volwassenheid. 

Het is niet ongewoon om een jeugdige ‘hechtingsgestoord’ te noemen als hij slachtoffer is van 
een verwaarlozende opvoeding of mishandelende ouder (DSM IV). Daarmee wordt te snel en 
vaak ten onrechte de jeugdige geproblematiseerd en krijgt hij een etiket – en soms de diagnose 
hechtingsstoornis – opgeplakt. De opvoedingssituatie waarin zo’n jeugdige verkeerde, kan 
meestal zeker problematisch genoemd worden, maar de jeugdige zou veel beter op een andere 
manier getypeerd kunnen worden. De jeugdige had geen andere keus dan zich te hechten 
in ongunstige omstandigheden, aan deze mishandelende ouder of in dit verwaarlozende 
tehuis. Om de gehechtheid te verbeteren, is het belangrijk dat een jeugdige in een sensitievere 
opvoedingssituatie komt waar hij correctieve gehechtheidservaringen krijgt aangeboden. Het is 
nooit te laat voor correctieve gehechtheidservaringen, zelfs niet bij jeugdigen die extreem vaak 
en intensief teleurgesteld zijn in hun gehechtheidsfiguren. Gehechtheidsonderzoekers wijzen 
nadrukkelijk op de mogelijkheid van het veranderen van onveilige gehechtheid, zoals dat ook 
empirisch is aangetoond in veel interventiestudies. De beste zorg die een vervangende ouder 
daarbij kan geven is een totale inzet, met andere woorden: zorgen voor de jeugdige alsof het 
een eigen kind is. Een jeugdige hecht zich namelijk altijd aan degene die hem op dit moment 
verzorgt. Veel getraumatiseerde jeugdigen grijpen kansen op herstel aan en maken een grote 
inhaalslag als zij in een nieuwe of verbeterde gezinsomgeving worden opgenomen. Naarmate 
jeugdigen ouder zijn, kan dit proces van (weer) vertrouwen krijgen in volwassenen wel moeilijker 
zijn en langer duren. 

Instituten en internaten bieden minder gelegenheid voor het opbouwen van veilige 
gehechtheidsrelaties. Dat is precies waarom jeugdigen meer gebaat zijn bij gezinsopvoeding als 
het gaat om gehechtheid en het verbeteren van gehechtheid. Dit blijkt ook uit een meta-analyse 
van Van den Dries, Juffer, Van IJzendoorn en Bakermans (2009) naar de gehechtheid bij adoptie- 
en pleegjeugdigen. Adoptie- en pleegjeugdigen hebben, zo blijkt uit deze meta-analyse, door 
de ongunstige opvoedingsomstandigheden vóór de adoptie- of pleeggezinplaatsing wel een 
verhoogd risico op onveilige gedesorganiseerde gehechtheid, namelijk ongeveer 30 procent, 
terwijl het bij normgroepen gaat om ongeveer 15 procent. Echter, vergeleken met de gezinnen 
en tehuizen waaruit de pleeg- en adoptiejeugdigen afkomstig zijn, gaat het juist om een verlaagd 
risico. Bij gezinnen waarin kindermishandeling voorkomt en in tehuizen, ligt het percentage 
gedesorganiseerde gehechtheid rond de 50 tot 80 procent. Daarbij vergeleken is het percentage 
van ongeveer 30 procent bij pleeg- en adoptiejeugdigen juist beduidend lager. 
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Op grond van wat er nu bekend is, zijn wetenschappers het erover eens dat jeugdigen 
in de eerste levensjaren gebaat zijn bij stabiele gehechtheidsrelaties met één of twee 
vaste personen. Dat betekent voor de praktijk het zoveel mogelijk in stand houden van 
opgebouwde gehechtheidsrelaties (met uiteraard als belangrijke uitzondering wanneer 
jeugdigen psychisch of lichamelijk gevaar lopen bij hun gehechtheidsfiguren), het voorkómen 
van nieuwe overplaatsingen en het zo laag mogelijk houden van het aantal wisselingen 
en overplaatsingen. Alleen wanneer er stabiele relaties worden geboden kan de jeugdige 
vooruitgang boeken wat betreft gehechtheid. Meer informatie over gehechtheid vindt u in de 
Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming (De Wolff et al., 2014; zie 
www.richtlijnenjeugdhulp.nl). 

1.3.3 Veiligheid in het pleeggezin
Voor een gezonde ontwikkeling zijn kinderen sterk afhankelijk van een goede interactie met hun
(pleeg)ouders, zeker in de eerste levensjaren. Later gaat de omgeving een steeds belangrijkere 
rol spelen. Het gehechtheidsnetwerk breidt zich dan uit ( Juffer, 2010). De liefdevolle zorg en 
aandacht van de (pleeg)ouder zorgt voor wederzijds vertrouwen en een veilige sfeer waarin 
het kind zich kan ontplooien. Die positieve aandacht stimuleert de emotionele, intellectuele 
en lichamelijke ontwikkeling van het kind (Wolzak & Ten Berge, 2008). De review van het Social 
Care Institute for Excellence (2004) bevestigt dat in pleegzorg stabiliteit, veiligheid en een goede 
relatie pleegkinderen kan helpen om zich emotioneel goed te ontwikkelen. 

Als er sprake is van kindermishandeling, ontbreekt deze aandacht en komt de ontwikkeling 
van het kind zwaar onder druk te staan. Kindermishandeling ondermijnt bij het kind het 
vertrouwen in anderen en in zichzelf. Juist de speciale band tussen (pleeg)ouder en kind maakt 
dat mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik door de (pleeg)ouder enorm negatieve 
gevolgen kan hebben (Wolzak & Ten Berge, 2008). Hoewel bij veel kinderen mishandeling 
de oorzaak van de uithuisplaatsing is, zijn er ook kinderen die in het pleeggezin worden 
mishandeld (Commissie-Samson, 2012; Fechter-Legett & O’Brien, 2010). Uit het onderzoek van 
de Commissie-Samson blijkt dat ongeveer 5 procent van de pleegkinderen aangeeft in 2010 
slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik.

De plaatsing in het pleeggezin is bedoeld om een veilige en stabiele omgeving te creëren. Als 
deze veiligheid ontbreekt, wordt het gevoel van veiligheid van het kind fundamenteel veranderd. 
De negatieve gevolgen van mishandeling in een pleeggezin op de ontwikkeling van het kind 
zijn groot. Uit de resultaten van het onderzoek van Fechter-Legett en O’Brien (2010) blijkt dat 
kinderen die zijn mishandeld in een pleeggezin een grote kans hebben op allerlei psychische 
problemen als zij volwassen zijn. 

Ook de Inspectie Jeugdzorg besteedt in haar risico-indicatoren aandacht aan veiligheid. Eén van 
de indicatoren is namelijk: instrument inschatting veiligheid. De toelichting daarbij luidt als volgt: 
‘Om de veiligheid van het kind in de gaten te houden, gebruiken instellingen een betrouwbaar 
en valide instrument. Het gaat de inspectie erom dat een betrouwbaar instrument standaard 
wordt gebruikt, dan wel naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen in het leven van het 
kind of het gezin, zodat de instelling goed zicht houdt op de veiligheid van het kind (Inspectie 
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Jeugdzorg, 2012).’ De Inspectie noemt daarbij de volgende voorbeelden van instrumenten: LIRIK, 
CARE, Veilig Thuis en de Checklijst veiligheid in het pleeggezin. Meer informatie over het gebruik 
van veiligheidschecklisten en wat er nog meer nodig is om de veiligheid van het kind in het 
pleeggezin te kunnen waarborgen, staat in hoofdstuk 4. 

1.3.4 Netwerk en bestandspleegzorg8

Ten aanzien van het type pleeggezin wordt door diverse auteurs verondersteld dat het plaatsen 
van kinderen in netwerkgezinnen voordelen heeft boven het plaatsen in een bestandsgezin 
(Clark, 1995; Holland, Faulkner & Perez-del-Aguila, 2005; Iglehart, 1994, 2004). Eén van de 
genoemde voordelen is de kleinere kans op aanpassingsproblemen en de daarmee gepaard 
gaande gedragsproblemen, omdat het kind niet in een voor hem volstrekt onbekende omgeving 
wordt geplaatst (Iglehart, 1994; Shore, Sim, Le Prohn & Keller, 2002; Strijker, Zandberg & Van der 
Meulen, 2003). 

Deze veronderstelling lijkt te worden bevestigd in buitenlandse studies waarbij de emotionele 
en gedragsproblematiek van pleegkinderen geplaatst in netwerkgezinnen is vergeleken met 
die van pleegkinderen uit bestandsgezinnen. Hieruit blijkt dat bestandspleegouders meer 
problemen rapporteren dan netwerkpleegouders (Holtan, Rønning, Hadegård & Sourander, 
2005; Keller, Wetherbee, Le Prohn, Payne, Sim & Lamont, 2001). Overigens laten Nederlandse 
studies een ander beeld zien. In deze studies is geen verschil gevonden in de door pleegouders 
gerapporteerde emotionele en gedragsproblematiek van pleegkinderen uit bestands- en 
netwerkgezinnen (Bastiaensen, 2001; Strijker & Van Oijen, 2006; Strijker et al., 2003). Verschillende 
onderzoekers constateren dat het met de kinderen in netwerkpleeggezinnen niet beter gaat dan 
in de bestandspleeggezinnen en dat het vaker onzeker is dat het kind in het pleeggezin zal blijven. 
De hogere frequentie van de oudercontacten in netwerkpleeggezinnen kan ook de problemen 
in het pleeggezin verzwaren (Strijker, Zandberg & Van der Meulen, 2003; Strijker & Knorth, 2007; 
Oosterman, 2007; Oosterman et al., 2007; Weterings, Bloemberg, Pruijs & Pool, 1998).

Dalm (2009) is nagegaan of de ontwikkeling van het kind bij plaatsing in het pleeggezin 
en de ontwikkeling tijdens de pleeggezinplaatsing verschilde. De netwerkpleegkinderen 
hebben een (significant) minder problematische achtergrond dan de bestandspleegkinderen. 
Bestandspleegkinderen hebben significant vaker een geschiedenis van mishandeling of 
zij hebben ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek. Bestandspleegkinderen 
hebben in een ongunstiger opvoedingssituatie geleefd voordat zij in het pleeggezin kwamen. 
Netwerkpleegkinderen blijken ook minder ontwikkelingsachterstanden te hebben als zij in 
het pleeggezin worden geplaatst dan bestandspleegkinderen. Zij hebben op lichamelijk en 
op emotioneel gebied significant minder problemen dan bestandspleegkinderen. Echter, bij 
de meting tijdens de plaatsing blijkt dat er geen verschil meer bestaat tussen netwerk- of 
bestandspleegkinderen ten aanzien van het vóórkomen van problemen in hun ontwikkeling. 
Bij netwerk- en bestandspleegkinderen komen dan evenveel problemen voor. Dit betekent dat 
netwerkpleeggezinnen minder hebben bijgedragen tot verbetering van de ontwikkeling van 
het kind dan bestandspleeggezinnen. Dat wil zeggen dat bestandspleegkinderen kennelijk een 
grotere ‘inhaalslag’ maken in hun ontwikkeling, hoewel het verschil niet significant bleek. 

8  Met netwerkpleegzorg wordt formele netwerkpleegzorg bedoeld (waarbij de pleegouders een contract hebben met 
een pleegzorgaanbieder). Informele netwerkpleegzorg valt buiten deze richtlijn.
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Een overeenkomstig beeld ten aanzien van nationaal en internationaal onderzoek wordt 
gevonden in studies waarin de samenhang van het type pleeggezin (netwerk/bestand) met de 
plaatsingscontinuïteit is onderzocht. Waar in Nederlands onderzoek geen samenhang wordt 
gevonden (Strijker & Knorth, 2007; Strijker, Zandberg & Van der Meulen, 2002, Strijker et al., 
2005) toont een aantal buitenlandse studies wel een samenhang tussen het type plaatsing en 
de plaatsingscontinuïteit (Chamberlain et al., 2006; James, 2004; Usher, Randolph & Gogan, 
1999). Voor kinderen geplaatst in een bestandspleeggezin zou de kans op een breakdown groter 
zijn. Zo is door Chamberlain en collega’s (2006) berekend dat voor deze kinderen de kans op 
een breakdown drie keer groter is dan voor kinderen in een netwerkgezin. Opvallend is echter 
dat in een meta-analyse van Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens en Doreleijers (2007), waarbij 
de resultaten uit 26 internationale onderzoeken van ruim 20.000 pleegzorgplaatsingen zijn 
geanalyseerd, geen verband tussen het type pleeggezin en de plaatsingscontinuïteit werd 
gevonden. Mogelijk spelen andere factoren dan het type pleeggezin een rol en beïnvloeden 
deze de samenhang met de plaatsingscontinuïteit, zoals het hiervoor genoemde verschil in 
gerapporteerde emotionele en gedragsproblemen tussen kinderen uit een netwerk- en een 
bestandspleeggezin. 

De Amerikanen Schlonsky en Berrick (2001) stellen dat netwerkpleegzorg en bestandspleegzorg 
verschillend moeten worden ingezet, omdat deze twee vormen van pleegzorg ieder hun eigen 
krachten en zwaktes hebben. Een netwerkpleeggezin heeft al een band met het kind, maar kan 
ook in bepaalde familieomstandigheden of sociaaleconomische omstandigheden zitten die 
het hen onmogelijk maken om kwalitatief goede zorg te bieden. Bestandspleeggezinnen zijn 
getraind om het pleegkind een veilige omgeving te bieden, maar hebben niet de voordelen van 
de bestaande relatie met het kind. Vooral bij oudere kinderen kan dit leiden tot wederzijdse 
hechtingsproblemen. 

Concluderend komt uit wetenschappelijk onderzoek naar voren dat er op voorhand geen 
voorkeur is te geven voor het plaatsen in een netwerk- of bestandsgezin. Het plaatsen in 
netwerk- of bestandsgezin is niet op voorhand te typeren als risico- of beschermende factor. 
Beide vormen van pleegzorg hebben hun eigen krachten en zwaktes en per pleegkind moet 
worden afgewogen waar het behoefte aan heeft. Bij de keuze voor een netwerkpleeggezin 
zal een goede analyse gemaakt moeten worden van de aard van de relatie tussen ouders en 
pleegouders. Tijdens de plaatsing zal men extra aandacht moeten besteden aan deze relatie 
mochten er problemen rijzen.

1.4 Factoren met betrekking tot de ouders van een pleegkind

1.4.1 Loyaliteit
In haar proefschrift onderscheidt Bastiaensen (2001) twee vormen van loyaliteit: zijnsloyaliteit 
en verworven loyaliteit. Zijnsloyaliteit begint bij de geboorte van een kind. Het kind en zijn 
ouders zijn vanaf dat moment verbonden door een band die onverbreekbaar is. De loyaliteit 
ontstaat doordat het kind het leven krijgt van zijn ouders. Zijnsloyaliteit is een gegeven. Het 
kan wel worden ontkend, maar niet verbroken. De band kan negatief of positief worden 
ervaren door het kind, maar zeker is dat de band bestaat. Bij verworven loyaliteit ontbreekt de 
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vanzelfsprekendheid. Deze loyaliteit wordt in de loop van de tijd verworven of verdiend. Een 
kind dat door anderen dan zijn ouders wordt opgevoed, moet zijn loyaliteit over verschillende 
personen verdelen. De zijnsloyaliteit blijft altijd bij de ouders liggen, maar de pleegouders 
bouwen verworven loyaliteit op door voor het kind te zorgen. 

Als een pleegkind enkele jaren bij zijn ouders heeft gewoond en nog pas kort in het pleeggezin 
verblijft, zijn de zijnsloyaliteit en verworven loyaliteit nog met elkaar verbonden in de relatie 
van het kind met zijn ouders. Ook als het kind niet veilig is gehecht aan zijn ouders, kan door de 
ook goede ervaringen wel verworven loyaliteit zijn ontstaan. Echter, als het kind al enige jaren 
in het pleeggezin woont en zich daar heeft ontwikkeld, dan zal vanuit de ontstane gehechtheid 
aan de pleegouders de verworven loyaliteit aan hen groter zijn dan aan de ouder. Door de 
dagelijkse omgang tussen pleegouders en kind groeit en verdiept zich de verworven loyaliteit 
aan hen, terwijl de verworven loyaliteit aan de ouders nauwelijks meer ontwikkeling doormaakt. 
Hoewel vanuit de ouder een emotionele band kan blijven bestaan, is vanuit het jonge kind een 
emotionele band aan zijn ouder rudimentair of zwakker geworden. Loyaliteit kan dus niet als 
afzonderlijk begrip gehanteerd worden, omdat loyaliteit pas betekenis krijgt in de context van 
een gehechtheids- en opvoedingsrelatie (Van den Bergh, Weterings & Schoenmakers, 2011). 

Pleegkinderen die langdurig in een pleeggezin wonen, hebben meestal regelmatig contact met 
de ouders. Vaak wordt verondersteld dat kinderen heen en weer geslingerd worden tussen aan 
de ene kant de loyaliteit aan en hechting met de ouders en aan de andere kant de pleegouders. 
Maar dit is niet het geval. Maaskant (2007) vroeg voor haar afstudeerscriptie pleegkinderen 
naar de relatie met hun ouders en pleegouders en naar de frequentie waarin zij hun ouders 
zien. De antwoorden laten zien dat het welbevinden van de pleegkinderen vooral wordt bepaald 
door de relatie met de pleegouders. Als het om hechting en loyaliteit ging, was er geen sprake 
van concurrentie tussen de pleegouders en de ouders. Ook de frequentie van het contact met 
de ouders heeft geen invloed op het welbevinden van het pleegkind. Wel lijdt het pleegkind 
eronder als het niet goed gaat met de ouder. Er is geen onderzoek gedaan naar een mogelijk 
positieve of negatieve invloed van loyaliteit op de ontwikkeling van het kind. Het is dan ook 
nog niet bewezen dat loyaliteit een voorwaarde is voor de ontwikkeling van het kind (Bergh, 
Weterings & Schoenmakers, 2011).

1.4.2 Oudercontacten
Continuïteit van relaties is een belangrijke factor voor een gezonde groei en ontwikkeling 
van kinderen (Berrick et al., 1998). Internationale verdragen zoals het Internationaal 
Verdrag Inzake de Rechten van het Kind en de VN Richtlijn Alternative Care for Children 
(2009) en kwaliteitsstandaarden zoals die van de Child Welfare League of America (CWLA) 
uit 1995 benadrukken het behoud van het contact tussen de ouder en het pleegkind. 
Onderzoeksresultaten met betrekking tot de invloed van contact op de ontwikkeling van 
kinderen zijn echter tegenstrijdig (Van den Bergh & Weterings, 2010).

Volgens verschillende reviews kan contact met ouders een positieve invloed hebben op de 
uitkomsten van pleegzorg, zoals een grotere kans op een hereniging met ouders en stabiliteit 
van de plaatsing (Sellick, Thoburn & Philpot, 2004; Sen & Broadhurst, 2011). Volgens een andere 
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review zorgt niet het contact zelf voor betere uitkomsten, maar zijn er andere factoren die deze 
relatie beïnvloeden (SCIE, 2004; Quinton, Rushton, Dance & Mayes, 1997). Zo zou het kunnen 
zijn dat een pleegkind dat veel contact heeft met de ouders, al een betere relatie had met de 
ouders, en dat deze goede relatie zorgt voor een grotere kans op hereniging en niet het contact 
tussen het kind en de ouders (SCIE, 2004).
 
Daarnaast zijn er ook verschillende onderzoeken die benadrukken dat contact negatieve 
reacties bij kinderen kan oproepen en dat probleemgedrag kan toenemen (Lambernon, 2005; 
Leathers, 2003; Moyers, Farmer & Lipscombe, 2006; Oosterman en collega’s, 2007; Sen & 
Broadhurst, 2011). Volgens Sinclair, Gibbs en Wilson (2004) is contact tussen ouders en kinderen 
bijna altijd stressvol voor ouders en kinderen en pleegouders. 

Onderzoeken naar het contact tussen een pleegkind en zijn ouders leveren geen eenduidig 
beeld op. Het is niet duidelijk of dit een positief dan wel negatief effect heeft op de ontwikkeling 
van het kind (Van den Bergh & Weterings, 2010; SCIE, 2004). Sen en Broadhurst (2011) 
benadrukken dat dit per kind zou kunnen verschillen en dat er geen algemene uitspraken over 
gedaan kunnen worden. Beslissingen over bezoek moeten zorgvuldig en op individuele basis 
worden gemaakt (American Academy of Pediatrics Committee on Early Childhood Adoption 
and Dependent Care, 2000; Sinclair et al., 2004). Het is noodzakelijk om onderscheid te maken 
tussen contact met verschillende familieleden, voor verschillende doeleinden en in verschillende 
contexten (Wilson en collega’s, 2004). De wensen en behoeften van het kind spelen hierbij een 
belangrijke rol (Leathers, 2003). 

Voor een kind dat opgroeit in een pleeggezin is het belangrijk dat zijn ouders de 
pleegzorgplaatsing verdragen (Haans, Robbroeckx, Hoogeduin & van Beem-Kloppers, 2009). 
Daarnaast is ook de relatie tussen de ouder en de pleegouder van belang. Als ouders en 
pleegouders elkaar echter wederzijds verdragen en langzamerhand accepteren, heeft dat 
volgens onderzoek een gunstige invloed op de aanpassing van het pleegkind (Leathers, 2003; 
Oyserman & Benbenishty, 1992) en op het aantal contacten tussen de ouders en het kind in de 
voorbereiding op hereniging (Leathers, 2002).

1.5 Factoren met betrekking tot het pleegkind 
Voor de ontwikkeling van een kind is het beter om op jonge leeftijd in een pleeggezin te worden 
geplaatst, dan op oudere leeftijd. Kinderen die op een leeftijd jonger dan drie jaar in het 
pleeggezin zijn geplaatst, laten minder problemen zien in hun ontwikkeling dan kinderen die 
ouder zijn dan vijf jaar wanneer zij in het
pleeggezin zijn geplaatst (Van Duijn, 2008).

Wat betreft de gedrags- en affectieve kenmerken zijn in de studies van Farmer et al. (2004) 
en Sinclair, Wilson & Gibbs (2005) aanwijzingen gevonden dat de ernst van de emotionele 
en gedragsproblematiek samenhangt met verandering van deze problematiek. In beide 
studies blijkt dat er sprake is van stabiliteit van deze problematiek naarmate de plaatsing 
vordert, behalve wanneer bij aanvang sprake is van ernstige gedragsproblematiek. Bij deze 
pleegkinderen is sprake van een significante achteruitgang in het gedragsmatig functioneren.
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Onderzoek naar de culturele en religieuze achtergrond van pleegkinderen in relatie tot die 
van het pleeggezin is tegenstrijdig. Dat plaatsingen die matchen op etniciteit betere resultaten 
opleveren dan plaatsingen die niet matchen op dat kenmerk is niet bewezen (Sinclair et al., 
2005; Thoburn, Norford & Rashid, 2000). Sinclair et al. (2005) vonden dat allochtone jongens 
die voor een lange termijn bij een autochtone familie waren geplaatst, het volgens sommige 
criteria beter deden. Het tegenovergestelde was waar voor autochtone meisjes. De resultaten 
waren echter niet significant. Hoewel uit onderzoek dus niet blijkt dat een kind dat opgroeit in 
een pleeggezin met dezelfde culturele en religieuze achtergrond zich altijd beter ontwikkelt, 
voelt het zich waarschijnlijk wel sneller thuis en kan het voor zijn ouders makkelijker zijn om 
de plaatsing te verdragen en langzamerhand te accepteren. Het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind zegt hierover: ‘Bij het overwegen van oplossingen wordt op passende 
wijze rekening gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind en 
met de etnische, godsdienstige en culturele achtergrond van het kind en met zijn achtergrond 
wat betreft de taal.’ 

2. De ontwikkeling van het pleegkind volgen en problemen tijdig 
signaleren

2.1 Ontwikkelingstaken 

2.1.1 Ontwikkelingstaken van kinderen
Slot (2010) legt als volgt uit wat ontwikkelingstaken zijn: ‘Als kinderen opgroeien, krijgen ze 
steeds weer te maken met nieuwe ervaringen. Veranderingen bij henzelf en veranderingen 
in de omgeving vragen voortdurend om een aanpassing. Die veranderingen werken als 
prikkels die het kind er toe aanzetten zich vaardigheden eigen te maken. Die prikkels worden 
ontwikkelingstaken genoemd. Als kinderen of jeugdigen voldoende ruimte krijgen en voldoende 
gestimuleerd worden om die taken goed te vervullen, dan voelen ze zich tevreden over zichzelf, 
krijgen ze positieve reacties uit de omgeving en hebben ze meer succes bij het aanpakken 
van taken die zich later in het leven zullen aandienen. Een overgang naar een volgende fase 
is namelijk beter te maken naarmate de taken in de fase daarvoor beter volbracht zijn. Als 
ontwikkelingstaken niet goed aangepakt worden, wordt de kans groter dat ze het met die 
latere taken ook moeilijk krijgen.’ De tabellen 1.2 tot en met 1.7 bevatten ontwikkelingstaken 
van kinderen in verschillende leeftijdsfasen (ontleend aan PI Research: www.piresearch.nl). Bij 
iedere ontwikkelingstaak zijn twee voorbeelden van vaardigheden genoemd. Uiteraard horen 
er bij iedere ontwikkelingstaak meer vaardigheden. Voor kinderen met een (licht) verstandelijke 
beperking zal de leeftijd waarop het kind toe is aan een bepaalde ontwikkelingstaak afwijkend 
zijn van de in de tabel aangegeven kalenderleeftijd. Zowel het cognitieve als sociaal emotionele 
functioneringsniveau is hierbij richtinggevend.

www.piresearch.nl
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Tabel 1.1 Ontwikkelingstaken in de babyfase (0 tot 1 jaar) (PI Research)
Ontwikkelingstaken Voorbeelden van vaardigheden
1.  Omgaan met de ouder -  op de stem van de ouder reageren

-  onderscheid maken tussen de ouder en een 
vreemde

2. Omgaan met anderen -  lachen of geluidjes maken om contact te maken
-  eenvoudige bewegingen van volwassenen imiteren 

(klappen, gedag zeggen)
3.  Fysiek exploreren van de omgeving - handen en dingen in de mond stoppen

- kruipen
4.  Vergroten van onafhankelijkheid - helpen met uitkleden

-  met veel knoeien zelf uit een beker drinken

Tabel 1.2 Ontwikkelingstaken in de dreumesfase (1 tot 2 jaar) (PI Research)
Ontwikkelingstaken Voorbeelden van vaardigheden
1.  Omgaan met de ouder en andere 

gezinsleden
-  de naam van de ouder en andere gezinsleden 

noemen
-  ‘nee’ zeggen

2. Omgaan met volwassenen -  korte zinnen begrijpen
- ‘dankjewel’ zeggen

3. Omgaan met kinderen -  belangstelling tonen voor kinderen buiten het gezin
-  gevoel krijgen voor eigendom (‘mijn beer’)

4. Fysiek exploreren van de omgeving -  trap oplopen
-  lopen en tegelijkertijd omkijken

5.  Exploreren van de leefwereld met 
behulp van taal

-  plaatjes benoemen
-  in tweewoorden-zinnen praten

6. Vergroten van onafhankelijkheid -  zonder veel knoeien zelf met vork en lepel eten
-  op enige wijze aangeven een natte broek/luier te 

hebben
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Tabel 1.3 Ontwikkelingstaken in de peuterfase (2 tot 4 jaar) (PI Research)
Ontwikkelingstaken Voorbeelden van vaardigheden
1. Omgaan met de ouder(s) en familie -  troost zoeken

-  waarom-vragen stellen
2. Omgaan met volwassenen -  een vraag stellen

-  gebeurtenissen vertellen
3. Omgaan met kinderen -  een vraag stellen

- op je beurt wachten in samenspel
4. Fysiek exploreren van de omgeving - rennen

-  op één been staan
5.  Exploreren van de leefwereld met 

behulp van taal
-  vertellen
-  de emoties blij, boos, verdrietig en bang bij zichzelf 

herkennen en benoemen
6. Taakgerichtheid -  tussen verschillend speelgoed kiezen

-  met hulp iets bedenken wat je kunt gaan doen
7. Vergroten van onafhankelijkheid -  met hulp of instructie zelf naar het toilet gaan

-  met hulp of instructie tandenpoetsen

Tabel 1.4 Ontwikkelingstaken in de kleuterfase (4 tot 6 jaar) (PI Research)
Ontwikkelingstaken Voorbeelden van vaardigheden
1.  Vorm geven aan de relatie met 

ouder(s) en familie
-  trots zijn op de ouders
-  zusjes en broertjes in bescherming nemen

2. Omgaan met volwassenen - luisteren
-  ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ zeggen

3. Omgaan met leeftijdgenoten -  groepsgenootjes bij naam kennen
-  vragen mee te mogen doen bij spel 

4.  Omgaan met eigen lichaam 
(zelfverzorging)

-  de temperatuur van de kraan regelen
-  een boterham smeren

5. Participeren in het basisonderwijs -  luisteren
-  langere tijd op een stoel zitten

6.  Invullen van vrije tijd (jezelf 
vermaken)

- weten wat je wel of niet leuk vindt
-  hulp vragen

7.  Nemen van 
deelverantwoordelijkheden in de 
thuissituatie (zelfredzaamheid)

-  de deur open doen als er gebeld of geklopt wordt
-  de telefoon aannemen: je naam noemen, luisteren 

naar de ander en een boodschap overbrengen
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Tabel 1.5 Ontwikkelingstaken voor kinderen (6 tot 12 jaar) (PI Research)
Ontwikkelingstaken Voorbeelden van vaardigheden
1. Rekening houden met anderen -  uit jezelf iets doen voor een ander

- vragen naar de wensen van de ander
2. Onafhankelijkheid -  gebruik maken van het openbaar vervoer

-  zelf een conflict met een vriendje oplossen
3. Onderwijs -  kijken hoe andere leerlingen iets doen en dit nadoen

-  als je iets niet begrijpt op hulp vragen bij de leraar of 
een medeleerling

4. Vriendschappen -  overleggen over wat je gaat spelen en wie welke rol 
krijgt

-  herkennen hoe een ander zich voelt en hoe dit komt
5. Verantwoordelijkheden thuis -  je eigen kamer opruimen

-  eenvoudige apparaten kunnen bedienen
6. Gebruik van basale infrastructuren -  zelfstandig gebruik maken van de bibliotheek

-  de verkeersregels kennen
7. Veiligheid en gezondheid -  veilig omgaan met stopcontacten, 

schoonmaakmiddelen, elektrische apparaten, 
messen en dergelijke

-  zelf medicatie nemen als dit nodig is

Tabel 1.6 Ontwikkelingstaken voor adolescenten (12 tot 18 jaar) (PI Research)
Ontwikkelingstaken Voorbeelden van vaardigheden
1. Veranderende relaties in het gezin -  onderhandelen met ouders over meningsverschillen

-  ruzies met ouders uitpraten en weer bijleggen
2. Onderwijs of werk -  je huiswerk onderverdelen in overzichtelijke delen 

en inplannen
-  doorgaan met werk dat je minder leuk vindt

3. Vrije tijd -  je alleen vermaken
-  aangeven wat je leuk vindt om te doen en 

overleggen over vrijetijdsinvulling
4. Autoriteit -  weten wat je wel en niet kunt zeggen tegen een 

autoriteit
-  papieren kunnen invullen voor school, belasting, 

verzekering
5. Gezondheid en uiterlijk -  oog hebben voor de kwaliteit van je eten en drinken

-  zelfstandig hanteren van een gezond dag-en-
nachtritme

6.  Vriendschappen en sociale 
contacten

-  oog hebben voor gevoelsuitingen van anderen
-  reageren op pesten door een grapje, negeren of 

rustig zeggen wat je vervelend vindt
7. Intimiteit en seksualiteit -  balans vinden tussen contact met je vriend/vriendin 

en contact met andere vrienden
-  zeggen wat je dwarszit en opkomen voor jezelf
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2.1.2 Specifieke ontwikkelingstaken van pleegkinderen
Naast de ontwikkelingstaken voor alle jeugdigen, hebben pleegkinderen ook een 
aantal specifieke ontwikkelingstaken. In de methodiek ‘Terug naar huis’ zijn specifieke 
ontwikkelingstaken voor pleegkinderen geformuleerd. Deze zijn weergegeven in 
onderstaande tabel (Vinke & Van de Mortel, 2004). Ook in de Ontwikkelmeter Jeugd zijn extra 
ontwikkelingstaken voor pleegkinderen geformuleerd. De taken zijn ingedeeld in vijf domeinen: 
gehechtheid, loyaliteit, verlies en rouw, oudercontact, afkomst en identiteit, afkomst en 
familiecultuur (Engelhart & De Win, 2011). 

Tabel 1.7 Ontwikkelingstaken voor pleegkinderen (Vinke & Van de Mortel, 2004) 
Leeftijd Ontwikkelingstaken
0 - 1 jaar -  omgaan met het separatietrauma

-  omgaan met de cultuurschok
2 - 3 jaar -  vertrouwen ontwikkelen jegens de pleegouders 

-  contact met de ouders hebben
4 - 5 jaar -  omgaan met het verschil tussen jezelf en je ouders
6 - 11 jaar -  omgaan met gevoelens van verlaten versus gewenst 

zijn
- fantasieën hebben over terugplaatsing, toekomst 

12 - 14 jaar  - interesse tonen in je eigen ‘roots’
-  omgaan met dubbele loyaliteiten / dubbel ouderpaar
-  fantasieën hebben over terugplaatsing, toekomst

15 - 18 jaar -  de triadische familie accepteren: plaatsmaken voor 
pleegouders en voor de eigen ouders

Van toepassing door alle fasen heen 
gedurende gehele plaatsingsperiode 

-  omgaan met dubbele loyaliteiten
- omgaan met bestaansonzekerheid 
- gehechtheid en ingroei in pleeggezin vormen
-  vertrouwen ontwikkelen jegens de pleegouders
- de relatie met je eigen ouders en familie behouden

Bijzonderheden Als vóór plaatsing in het pleeggezin sprake is geweest 
van mishandeling, verwaarlozing of misbruik, heeft 
het pleegkind de taak deze (traumatische) ervaringen 
te verwerken.

2.1.3 Ontwikkelingstaken vervullen: strategieën en technieken van opvoeders
Er kunnen verschillende strategieën worden ingezet voor het bevorderen van de vaardigheden 
die pleegkinderen nodig hebben om ontwikkelingstaken te kunnen vervullen (Slot & Spanjaard, 
2009). Strategieën gericht op ontwikkelingstaken en externe factoren zijn bijvoorbeeld: 
het verlichten of verrijken van de ontwikkelingstaak, het verminderen van (de invloed van) 
stressoren en het verstevigen of vergroten van het aantal protectieve en omgevingsfactoren. 
Strategieën gericht op interne factoren zijn: het versterken van bestaande vaardigheden en 
het leren van nieuwe vaardigheden, het verminderen van (de invloed van) een psychische 
stoornis, het erkennen en herkenbaar maken van (de invloed van) de cognitieve beperking 
en het versterken of vergroten van het aantal protectieve persoonsfactoren. Er zijn allerlei 
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technieken die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van deze strategieën, zoals: het 
opmerken en versterken van positief en competent gedrag, het voordoen of instrueren van een 
nieuwe vaardigheid en het stoppen of ombuigen van probleemgedrag. Een uitwerking van deze 
technieken is opgenomen in Slot en Spanjaard (2009). 

2.2 Ontwikkeling volgen: waarom en hoe?
Het doel van een pleegzorgplaatsing is het creëren van een zo normaal mogelijke gezinssituatie, 
waarin het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op verschillende gebieden. Idealiter 
ontwikkelt het kind in het pleeggezin zich zoals men zou mogen verwachten van een kind op 
zijn leeftijd (De Baat & De Lange, 2013). Uit hoofdstuk 1 (paragraaf 1) is reeds gebleken dat 
pleegkinderen vaak op meerdere ontwikkelingsgebieden problemen hebben. Om pleegouders 
te kunnen ondersteunen bij de opvoeding van hun pleegkind is het van belang na te gaan 
op welke ontwikkelingsgebieden het goed gaat en op welke ontwikkelingsgebieden het kind 
problemen heeft en van welke aard deze zijn (Bergh & Weterings, 2010). Een primaire taak van 
de pleegzorgbegeleider zou moeten zijn, om op basis van kennis over de normale en afwijkende 
ontwikkeling, de ontwikkeling van het kind te volgen (De Baat & De Lange, 2013). Hierbij 
moet in ieder geval aandacht zijn voor de lichamelijke ontwikkeling, de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en het functioneren op school (American Academy of Pediatrics, 1994). Als de 
ontwikkeling van het kind regelmatig wordt onderzocht, worden ontwikkelingsbedreigingen 
eerder gesignaleerd (Bruhn, 2008). In de hulpverlening aan het pleegkind en het pleeggezin kan 
hier vervolgens op worden ingespeeld door met name op deze gebieden extra ondersteuning 
en begeleiding te bieden (Van Oijen, 2010). Deze hulp en begeleiding kan bijdragen aan 
betere ontwikkelingsuitkomsten van het kind, een betere toerusting van pleegouders en het 
voorkomen van een voortijdig afbraak van de plaatsing. 

De American Academy of Pediatrics (1994) heeft aanbevelingen gedaan voor het volgen 
van de ontwikkeling van pleegkinderen. Allereerst bevelen zij aan om aan het begin van de 
pleegzorgplaatsing de ontwikkeling in kaart te brengen (lichamelijk, sociaal-emotioneel en 
ontwikkeling op school). Dit kan volgens Silver en Dicker (2007) het beste gebeuren na een 
maand in het pleeggezin (zodat het kind enigszins heeft kunnen wennen aan de nieuwe 
opvoeders). Voordelen van een dergelijk onderzoek bij aanvang van de plaatsing zijn (Garwood 
& Close, 2001): 

-  Er kan snel verwezen worden naar aanvullend onderzoek en/of aanvullende hulp als dit 
nodig is;

-  in het onderzoek kan worden nagegaan hoe de pleegouders de ontwikkeling van het kind 
ervaren en aan welke ondersteuning ze behoefte hebben;

-  als de resultaten van het onderzoek zorgvuldig worden vastgelegd, kunnen ze dienen 
als nulmeting voor onderzoek naar de uitkomsten van de zorg met betrekking tot de 
ontwikkeling van het kind. 

Naast het startonderzoek beveelt de American Academy of Pediatrics (1994) ook een 
regelmatige herhaling van het onderzoek aan: bij kinderen van nul tot drie jaar ieder half jaar 
en bij kinderen ouder dan drie jaar ieder jaar (Silver & Dicker, 2007). Alleen dan kan namelijk 
ook het verloop van de ontwikkeling van het kind in het pleeggezin worden gevolgd. Bovendien 
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kunnen de gegevens, als ze systematisch worden vastgelegd, ook gebruikt worden om 
uitspraken te doen over de effectiviteit van de zorg (Altshuler & Poertner, 2002). Ten slotte geeft 
de American Academy of Pediatrics (1994) aan dat het naast de start- en herhaalonderzoeken 
ook tussendoor nodig kan zijn om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen, namelijk 
als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind bij bijvoorbeeld de ouders, de pleegouders, 
docenten, de (gezins-)voogd of de pleegzorgbegeleider. 

Er zijn verschillende manieren waarop de ontwikkeling van kinderen kan worden onderzocht 
en door middel van herhaalde onderzoeken kan worden gevolgd, bijvoorbeeld: huisbezoeken, 
gesprekken, observaties, spel en gestructureerde instrumenten. Er is geen onderzoek gedaan 
in Nederland waaruit blijkt hoe je de ontwikkeling van pleegkinderen het beste kunt volgen en 
welke werkwijzen en/of instrumenten effectief zijn. Het lijkt in ieder geval van belang dat de 
werkwijze toepasbaar is in de praktijk en functioneel in de begeleiding aan (pleeg)ouders en het 
pleegkind (Altshuler & Poertner, 2002). 

2.3  Ontwikkeling volgen door middel van gesprekken en 
observaties9

De pleegzorgbegeleider kan onder andere informatie inwinnen over de ontwikkeling van het 
pleegkind door middel van gesprekken en observaties. De pleegzorgbegeleider gebruikt de 
opbrengsten hiervan om de ontwikkelingsmogelijkheden en -problemen van pleegkinderen in te 
schatten en hierover in gesprek te gaan met (pleeg)ouders (Choy & Schulze, 2009). 

2.3.1 Taxatie van ontwikkeling(smogelijkheden) van pleegkinderen
De taxatie van ontwikkeling(smogelijkheden) van pleegkinderen heeft als doel om (Choy & 
Schulze, 2009):

-  vast te stellen welke ontwikkelingstaken het pleegkind reeds heeft volbracht;
-  vast te stellen of er zich problemen voordoen bij het volbrengen van ontwikkelingstaken;
-  te bepalen hoe pleegouders het pleegkind optimaal kunnen begeleiden;
-  te bepalen hoe ouders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind, ook wanneer 

thuisplaatsing geen optie meer is;
-  pleegkinderen te stimuleren hun mogelijkheden te benutten;
-  pleegzorgbegeleiders bij te staan in de begeleiding van (pleeg)ouders en kinderen;
-  tenslotte is de taxatie van belang om in te schatten of de ontwikkeling van het pleegkind 

gebaat is bij een toekomstige thuisplaatsing. 

De taxatie van ontwikkeling(smogelijkheden) van pleegkinderen is gebaseerd op de 
ontwikkelingstaken van ‘gewone’ kinderen, zoals weergegeven in de tabellen 1.2 tot en met 1.7. 
PI Research heeft overzichten ontwikkeld voor kinderen in zes verschillende leeftijdsfasen. In 
elke fase dienen bepaalde ontwikkelingstaken volbracht te worden. De taxatie of pleegkinderen 
de taken weten te vervullen, hangt gedeeltelijk af van de informatie die (pleeg)ouders en 
leerkrachten verstrekken. Meestal ziet de pleegzorgbegeleider het pleegkind in bijzijn van de 
(pleeg)ouders. Door zelf met het kind in gesprek te gaan over de ontwikkelingstaken, kan hij 
zijn oordeel verbreden en verdiepen. Dit gesprek voert de pleegzorgbegeleider bij voorkeur 
met het kind alleen, tenzij het kind dat niet wil. De mate waarin kinderen ontwikkelingstaken 
9   Paragraaf 2.3 is grotendeels overgenomen uit: Choy, J., & Schulze, E. (2009). Kiezen voor kinderen: een nieuwe blik 

op het samenspel in pleegzorg. Santpoort Zuid/Amsterdam: Nisto/Spirit.
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vervullen, kan in kaart gebracht worden met een competentielijst10. De competentielijst 
beschrijft voornamelijk de sterke punten en leerpunten op specifieke ontwikkelingstaken. Ook 
is het mogelijk een competentie-analyse van ontwikkelingstaken te maken met daarin aandacht 
voor sterke punten en problemen, protectieve factoren, psychopathologie en stressoren (Slot & 
Spanjaard, 2009). 

Slot (2010, pagina 227) licht toe: ‘Bij deze overzichten moet bedacht worden dat er geen absolute 
indelingen en maatstaven zijn als het gaat om de ontwikkeling in beeld te brengen. Als de vraag 
gesteld wordt of de ontwikkeling van een kind vertraagd is, kan men niet volstaan met het 
“afvinken” van bovenstaande lijsten. Het is ook belangrijk om daarover het gesprek aan te gaan 
met het kind en de (pleeg)ouders. De overzichten zijn vooral bedoeld om het blikveld van de 
(pleeg)ouder of de pleegzorgbegeleider te verbreden. Bovendien geven de ontwikkelingstaken 
de domeinen aan waar een potentieel tot adaptatie en positieve verandering bestaat. 
Aansluiten op die ontwikkelingstaken werkt daardoor motiverend en vergroot de kans dat 
het functioneren van het kind mede door de eigen krachten bij het kind verbetert of dat de 
condities in de omgeving gunstiger worden.’

2.3.2 Mening (pleeg)ouders over ontwikkelingstaken 
De pleegzorgbegeleider respecteert de opvattingen van de (pleeg)0uders over de 
ontwikkelingstaken van hun (pleeg)kinderen. Wanneer die opvattingen niet stroken met het 
belang van het kind, dan worden (pleeg)ouders daarmee geconfronteerd (Choy & Schulze, 2009). 

De ontwikkelingstaken in de tabellen 1.2 tot en met 1.7 zijn afgestemd op ‘modale’ jeugdigen en 
ouders in onze huidige Nederlandse samenleving. Het zijn taken die voortvloeien uit ‘Westerse 
middenklasse’ normen en waarden, waarin eigen initiatief, eigen verantwoordelijkheid en eigen 
vrijheid (onafhankelijkheid) hoog in het vaandel staan. De meeste Nederlandse ouders uit de 
middenklasse onderschrijven deze normen en waarden, evenals de meeste hulpverleners, die 
meestal zelf tot die klasse behoren. Er zijn echter ook Nederlandse én buitenlandse ouders die 
deze taken te ‘liberaal’ achten en gedeeltelijk onderschrijven. Uiteindelijk zijn het de ouders en 
pleegouders die bepalen hoe de taken precies worden ingevuld, zolang dit de ontwikkeling van 
het kind niet belemmert. De pleegzorgbegeleider bespreekt de ontwikkelingstaken met hen 
om te ontdekken of zij het gedachtegoed dat in deze taken verscholen ligt, accepteren. In deze 
dialoog worden de taken verder geconcretiseerd, zo nodig aangepast en kunnen nieuwe taken 
worden toegevoegd. Kortom, het maatwerk van de (pleeg)ouders is maatgevend en niet de 
algemene norm (Choy & Schulze, 2009). 

Het kan gebeuren dat de pleegzorgbegeleider stuit op (pleeg)ouderlijke opvattingen die vertaald 
worden in taken die de pleegzorgbegeleider té restrictief of té liberaal vindt. In dat geval zijn 
niet de eigen normen en waarden van de pleegzorgbegeleider maatgevend, maar de reactie 
van het kind op die opvattingen. Bij ernstige twijfel over de opvattingen van (pleeg)ouders zal 
de pleegzorgbegeleider zijn gedragswetenschapper of leidinggevende raadplegen. Komt men 
gezamenlijk tot de conclusie dat de ontwikkeling van het kind door deze opvattingen gevaar 
loopt, dan confronteert de pleegzorgbegeleider de (pleeg)ouders met dit standpunt. Eén van de 
onderwerpen waar bij (pleeg)ouders in de praktijk regelmatig discussie over ontstaat, betreft 
10   Competentielijsten voor verschillende leeftijdscategorieën zijn ontwikkeld door PI Research. Voor meer informatie 

hierover kunt u contact opnemen via info@piresearch.nl. 
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het vorm geven en onderhouden van intieme en seksuele relaties, die als ontwikkelingstaak bij 
adolescenten staat vermeld. Er bestaat voor adolescenten geen ‘juiste leeftijd’ voor het aangaan 
van seksueel contact. Het landelijke gemiddelde ligt rond de zestien jaar. Vanwege morele en/
of geloofsovertuiging kunnen (pleeg)ouders elke vorm van seksueel contact voor het huwelijk 
onacceptabel vinden. De pleegzorgbegeleider zal dit standpunt respecteren. Maar wanneer dat 
bijvoorbeeld betekent dat meisjes alleen onder strenge begeleiding naar school mogen gaan, 
verder nooit de deur uit mogen of met ‘vreemden’ in aanraking mogen komen, dan zal hij de 
ouders confronteren met de schadelijke effecten hiervan op de sociale ontwikkeling (Choy & 
Schulze, 2009). 

2.3.3 Taxatie van problemen bij pleegkinderen
Doel van de taxatie van problemen bij kinderen met het volbrengen van ontwikkelingstaken 
is om vast te stellen of nader psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek geïndiceerd 
is. Pleegkinderen hebben recht op zorgvuldig en uitgebreid onderzoek. Dus ook bij lichte 
vermoedens wordt het pleegkind zo snel mogelijk onderzocht om te zorgen dat het pleegkind de 
geëigende hulp ontvangt (Choy & Schulze, 2009). 

Bij het afgeven van een indicatie voor pleegzorg is door een gecertificeerde instelling bepaald 
dat het kind een pleeggezinplaatsing in principe aan zal kunnen. Als een pleegkind in het 
verleden al eens onderzocht is, beoordeelt de gedragswetenschapper of dit onderzoek 
aanknopingspunten biedt bij de begeleiding. Echter, geen enkel screenings- of diagnostisch 
onderzoek van kinderen kan exact voorspellen hoe een kind zich na plaatsing ontwikkelt 
(Verhulst, 1992). Ook tijdens de plaatsing is het daarom van belang om de ontwikkeling te 
volgen, mogelijke problemen te signaleren en zo nodig aanvullend onderzoek in te zetten (Choy 
& Schulze, 2009). 

De taxatie van problemen bij pleegkinderen is vanuit twee invalshoeken te benaderen (Van 
der Ploeg, 2006). De eerste invalshoek is vanuit de gedragsaanpassing van het kind aan de 
(nieuwe) omgeving. Vragen die hierbij gesteld worden zijn: Kan het kind na de plaatsing contact 
aangaan met de pleegouders en personen uit het netwerk van de pleegouders? Hoe verloopt 
de aanpassing op een nieuwe school en in een nieuwe buurt? Heeft het kind een realistische 
blik op de nieuwe omgeving? Kan het kind weerstand bieden tegen stress uit de omgeving en 
problemen oplossen? Er kan sprake zijn van ‘overaanpassing’ of ‘onderaanpassing’. In beide 
gevallen is er sprake van een probleem, dat herkenbaar wordt doordat het kind moeite heeft 
om de ontwikkelingstaken, die bij zijn leeftijd horen, te volbrengen. Doordat overaanpassing 
in het pleeggezin minder moeilijkheden oplevert, duurt het langer voordat het herkend wordt 
(Choy & Schulze, 2009). 

De tweede invalshoek voor de taxatie is die van de geestelijke gezondheid van het kind. 
Psychische problematiek bij kinderen kan herkend worden als het kind blijft volharden in 
een negatief zelfbeeld, blijft steken in afhankelijkheid, onvermogen toont met emoties om 
te gaan, geen zelfcontrole uitoefent en niet in staat is een eigen identiteit (bij adolescenten) 
te ontwikkelen. Psychische problematiek gaat bijna altijd gepaard met problemen in de 
gedragsaanpassing, maar het omgekeerde is niet altijd het geval. Het kan zelfs heel gezond 



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 62

zijn als een ouder wordend pleegkind zich niet zonder meer aanpast. De pleegzorgbegeleider 
baseert zijn oordeel op basis van het gedrag van het pleegkind en hanteert hierbij de volgende 
tien criteria (Ploeg, 2006). Deze criteria hangen nauw met elkaar samen. Om vast te stellen of er 
sprake is van een serieus probleem beschouwt de pleegzorgbegeleider ze daarom in onderling 
verband. Overigens kan een negatief oordeel op één criterium al reden zijn om extra hulp in te 
schakelen (Choy & Schulze, 2009). 

1.  Hoe vaak doet het gedrag zich voor? Wanneer een pleegkind (dagelijks) blijft volharden in 
agressief, onverschillig, teruggetrokken en/of somber gedrag is er sprake van een structureel 
probleem. Bij pleegkinderen doet dit gedrag zich vaker incidenteel voor, omdat zij heftiger 
kunnen reageren op incidenten (bijvoorbeeld groot verdriet om een slecht rapportcijfer). 

2.  Hoe lang duurt het gedrag? De duur van het problematische gedrag is een belangrijke 
graadmeter. Blijft een pleegkind dagenlang boos of kan het na een boze bui de draad weer 
oppikken?

3.  In welke situaties doet het gedrag zich voor? Blijft het problematische gedrag beperkt tot 
één situatie, bijvoorbeeld in het pleeggezin, of wordt dit gedrag ook op school, in de buurt 
en/of in contacten met de ouders en de pleegzorgbegeleider vertoond?

4.  Hangt het gedrag met andere probleemgedragingen samen? Alleen jokken is minder erg 
dan in combinatie met pesten en zaken vernielen (problematisch patroon). 

5.  Oordeel over het problematische gedrag door de omgeving. Een belangrijke graadmeter 
voor de ernst is of het gedrag door meerdere mensen uit de omgeving (pleegouders, 
ouders, buren, leerkrachten, leeftijdgenoten) als problematisch wordt beschouwd. 

6.  Gevolgen van het problematische gedrag voor het pleegkind. Wanneer het pleegkind zelf 
niet gebukt lijkt te gaan onder het problematische gedrag is er in ieder geval sprake van 
een ernstig probleem. Maar ook als het pleegkind wél lijdt onder zijn eigen gedrag, blijft 
er reden tot ongerustheid, wanneer het kind niet in staat is om zijn gedrag vanwege deze 
lijdensdruk te veranderen. 

7.  Invloed van het problematische gedrag op het volbrengen van leeftijdsadequate 
ontwikkelingstaken. Het vertonen van problematisch gedrag hoeft niet altijd te betekenen 
dat een pleegkind zijn ontwikkelingstaken niet kan volbrengen. Is dat voor meerdere taken 
wél het geval, dan is er sprake van een (ernstig) ontwikkelingsprobleem. 

8.  Is het problematische gedrag begrijpelijk? Wanneer het verband tussen het problematische 
gedrag en de situatie helder is, kan er sprake zijn van een begrijpelijk probleem 
(bijvoorbeeld verdrietig of boos gedrag, wanneer ouders niet op de afgesproken tijd op 
bezoek komen). Is er voor de (gemiddelde) buitenstaander geen verband te ontdekken, dan 
is dat een ernstig signaal. 

9.  Heeft het pleegkind sociale relaties? Het kunnen onderhouden van contacten met 
leeftijdgenoten op school of in de buurt is een belangrijke graadmeter. Er is sprake van een 
ernstig probleem, wanneer dit op geen enkele wijze het geval is. 

10.  Druist het problematische gedrag in tegen normen en waarden? Kan het pleegkind zich 
houden aan de (on)geschreven regels en afspraken die algemeen gelden in de samenleving? 
Het betreft hier niet alleen (de mate van) brutaal of onfatsoenlijk gedrag in het pleeggezin, 
maar ook zaken als pesten van medeleerlingen, geleende spullen niet teruggeven en/of 
wetsovertredingen (vandalisme, zwart rijden, winkel- of fietsendiefstal). 



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 63

Pleegkinderen lopen een verhoogd risico om op één of meer criteria negatief te scoren. 
Vanwege hun problematische gezinsgeschiedenis is dat begrijpelijk. Dat mag er echter niet toe 
leiden dat er (te lang) gewacht wordt om nader onderzoek bij het kind te (laten) verrichten. Met 
behulp van bovenstaande criteria toetst de pleegzorgbegeleider of het kind problematisch 
gedrag vertoont. Aanvullend hierop kunnen er ook vragenlijsten worden ingezet om de 
ontwikkeling van het kind beter in beeld te krijgen (paragraaf 2.4). Bij een vermoeden van 
problematisch gedrag overlegt de pleegzorgbegeleider met de gedragswetenschapper en wordt 
samen met de gecertificeerde instelling besloten of het pleegkind verder (neuro)psychologisch, 
orthodidactisch en/of psychiatrisch onderzocht moet worden. Nader onderzoek bij problemen 
met jonge kinderen moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor pleegkinderen in 
netwerkgezinnen die niet eerder onderzocht zijn (Choy & Schulze, 2009). 

2.4 Gebruik van vragenlijsten

2.4.1 Waarom vragenlijsten gebruiken?
In voorgaande is besproken hoe met behulp van competentielijsten de ontwikkeling van een 
kind in kaart gebracht kan worden en hoe de pleegzorgbegeleider op basis van een checklist 
eventuele problemen in de ontwikkeling kan taxeren. Bij specifieke vragen over de ontwikkeling 
kan het nodig zijn om fijnere instrumenten in te zetten, zoals vragenlijsten. Er zijn verschillende 
soorten vragenlijsten, namelijk vragenlijsten met normgroepen om na te gaan of de ontwikkeling 
wel/niet meer normaal is, screeningslijsten bij vermoedens van problemen en instrumenten om 
specifieker vast te stellen of er problemen zijn. De inzet van vragenlijsten gebeurt in samenspraak 
met de gedragswetenschapper (Slot, 2010). Vragenlijsten zijn een hulpmiddel voor het verzamelen, 
ordenen en beoordelen van informatie. Zij kunnen ingezet worden om zicht te krijgen op gedrag, 
ontwikkeling, beleving of gevoelens van de gezinsleden. Het inzetten van een vragenlijst helpt om 
een objectiever beeld van de situatie te verkrijgen en blinde vlekken te voorkomen. De uitkomsten 
van de vragenlijst kunnen vervolgens besproken en gebruikt worden in de begeleiding van 
kinderen en (pleeg)ouders. Als de vragenlijsten bovendien herhaaldelijk worden afgenomen en de 
uitkomsten ervan structureel vastgelegd, kunnen deze gegevens benut worden om de effectiviteit 
van de zorg vast te stellen en de zorg te monitoren. 

Er zijn verschillende soorten vragenlijsten. Sommige vragenlijsten zijn gestandaardiseerd, dat wil 
zeggen dat de manier van afnemen en scoren vastligt. In veel gevallen is ook de kwaliteit ervan 
onderzocht. In dat geval is bekend of de uitkomsten van de vragenlijst betrouwbaar en valide 
zijn, wat wil zeggen dat de uitkomsten niet toe te schrijven zijn aan toeval en dat het instrument 
meet wat het pretendeert te meten. Soms is voor deze gestandaardiseerde vragenlijsten 
ook een normgroep beschikbaar. In de ontwikkelfase is het instrument bij een grote groep 
proefpersonen afgenomen en hun gemiddelde scores gelden als norm. Als het instrument 
dan bij een ouder of kind wordt gebruikt, worden zijn scores vergeleken met deze norm. Een 
eenvoudig voorbeeld hiervan is een groeicurve, waarbij de lengte en het gewicht van een kind 
vergeleken worden met die van zijn leeftijdsgenoten. 
Andere vragenlijsten zijn niet of niet volledig gestandaardiseerd en niet onderzocht. Vaak 
hebben ze het karakter van een checklist met relevante aandachtspunten. Als een vragenlijst 
gestandaardiseerd is en de kwaliteit ervan onderzocht, kan er meer gewicht worden toegekend 
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aan de conclusies die getrokken kunnen worden. Bijvoorbeeld: de conclusie dat een kind veel 
vraagt van zijn opvoeders omdat het een druk kind is, is objectiever als het druk zijn gebaseerd 
is op de afname van een gestandaardiseerde, genormeerde vragenlijst. Dit wil niet zeggen 
dat eenvoudige checklists niet gebruikt moeten worden, maar kwaliteit en reikwijdte van de 
conclusies verschillen.

Het inzetten van een vragenlijst helpt om een objectiever beeld van de situatie te verkrijgen 
en blinde vlekken te voorkomen. Vragenlijsten zijn een aanvulling op de kennis, ervaring en 
professionele intuïtie van de professional, maar kunnen deze nooit vervangen. Met behulp van 
vragenlijsten toetst de gedragswetenschapper of het kind problematisch gedrag vertoont. 

2.4.2 Voorbeelden van vragenlijsten
In deze paragraaf worden voorbeeld genoemd van vragenlijsten om de ontwikkeling te volgen, 
te screenen op problemen en specifieke problemen vast te stellen. Meer informatie over 
deze vragenlijsten vindt u in de Databank Instrumenten, Richtlijnen en Kwaliteitsstandaarden 
(www.nji.nl/dirk). Wanneer de vragenlijst hierin niet is opgenomen, is een referentie naar de 
oorspronkelijke bron genoemd. 

(Ab)normale ontwikkeling? 
Met behulp van competentielijsten kan de pleegzorgbegeleider de ontwikkeling van een kind 
in kaart brengen. Voor een objectievere toets of iets nog normaal is, is het nodig om gebruik 
te maken van vragenlijsten met normgroepen. Er zijn echter nauwelijks gestandaardiseerde 
vragenlijsten beschikbaar voor de jeugdhulp en jeugdbescherming om de normale ontwikkeling 
van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden te volgen. Voor kinderen ouder dan twaalf 
jaar kan de TVA worden ingezet. 

TVA 
De TVA (Taken en Vaardigheden van Adolescenten) kan worden ingezet voor jongeren van 
12 tot 21 jaar. De TVA is een vragenlijst waarmee vaardig functioneren van jongeren in hun 
dagelijkse leefomgeving in kaart gebracht kan worden. Deze wordt momenteel gebruikt in de 
residentiële jeugdhulp. 

Voor kinderen onder de twaalf jaar zijn er alleen voorbeelden uit kinderopvang, onderwijs en 
jeugdgezondheidszorg van vragenlijsten met normgroepen die zich richten op verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Voorbeelden zijn: Ontwikkelingsvolgmodel (OVM), Bayley Scales of 
Infant Development Nederlandse versie (BSID-II-NL), Pravoo Peutervolg- en hulpsysteem, Ze 
laten het je zien... ze laten het je horen, en Kijk! (groep 1 en 2). 

Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) 
Het Ontwikkelingsvolgmodel is een longitudinaal observatiesysteem waarin allerlei aspecten 
van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen 
per half jaar zijn uitgewerkt. Het instrument kent drie versies en is gericht op verschillende 
doelgroepen: zeer jonge kinderen (0-4 jaar), jonge kinderen (4-7 jaar) en midden- en 
bovenbouw van het basisonderwijs (8-13 jaar). 

www.nji.nl/dirk
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Bayley Scales of Infant Development Nederlandse versie (BSID-II-NL) 
Deze test is gericht op het vaststellen van de algemene mentale en motorische ontwikkeling 
van jonge kinderen van 1 tot 42 maanden en het signaleren van achterstanden hierin. 
Het instrument bestaat uit drie schalen: de Mentale schaal, de Motorische schaal en de 
Gedragsobservatieschaal.

Pravoo Peutervolg- en hulpsysteem 
Het PRAVOO peutervolg- en hulpsysteem is een instrument om de ontwikkeling van peuters 
van twee tot vier jaar te volgen en om, indien nodig, aansluitende begeleiding te bieden.

Ze laten het je zien... ze laten het je horen 
De Kijklijst Peuters is bedoeld om de ontwikkeling van peuters in kaart te brengen. Doel van 
het Observatieprogramma is om de peuterleidster jonge risicokinderen te leren observeren 
en haar te ondersteunen bij een gerichte aanpak.

Kijk! (groep 1 en 2) 
Kijk! is een observatieinstrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op 
diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd. 
Naar Kijk! groep 1 en 2 is validerings- en normeringsonderzoek gedaan.

Daarnaast kunnen de CBSK of CBSA worden ingezet voor kinderen ouder dan acht jaar bij 
vragen over de competentiebeleving van het kind.

CBSK en CBSA 
De Competentie Belevingsschaal voor Kinderen (CBSK) en de Competentie Belevingsschaal 
voor Adolescenten (CBSA) zijn zelfrapportage vragenlijsten voor respectievelijk 8- tot 
12-jarigen en 12- tot 18-jarigen. De vragenlijsten zijn bedoeld om een indruk te krijgen van 
de competenties op een aantal specifieke gebieden (schoolvaardigheden, sociale acceptatie, 
sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding) en van het globaal gevoel van 
eigenwaarde. 
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Screenen van problemen
Bij een vermoeden van problemen kunnen er meer specifieke screeningslijsten worden ingezet. 
Er is in Nederland één set van vragenlijsten beschikbaar die zich specifiek richt op de pleegzorg, 
het Pedagogisch Signaleringsinstrumentarium (PSI) (Weterings & Van den Bergh, 2009). 

PSI 
Het PSI is sinds 1990 ontwikkeld aan de Universiteit Leiden (afdeling Orthopedagogiek) 
door Weterings en van den Bergh. Het is ontwikkeld ten behoeve van de hulpverlening aan 
problematische opvoedingssituaties in het gezin, voor ouders met een uithuisgeplaatst 
kind en voor het pleeggezin. Het bestaat uit 6 à 15 half gestructureerde vragenlijsten, die 
afgenomen worden door de pleegzorgbegeleider bij de (pleeg)ouders en het kind thuis. De 
antwoorden op de - vaste - vragen kunnen door de (pleeg)ouders in eigen bewoordingen 
geformuleerd worden. Door deze diagnostische interviews komt een bewustwordingsproces 
op gang en voelen de (pleeg)ouders zich gehoord. De informatie wordt door een van het 
gezin onafhankelijke gedragsdeskundige gewogen en gescoord (0 of 1) op het zogenaamde 
wegingsformulier aan de hand van de vraag: Is hier sprake van een ontwikkelingsprobleem of 
een probleem in het pedagogisch handelen? De scores geven de omvang van de problematiek 
aan. De informatie - die letterlijk door de begeleider moet worden opgeschreven - geeft de 
inhoud en de beleving daarvan door de (pleeg)ouders. Op deze wijze kan een Taxatie van de 
Opvoedingssituatie gemaakt worden.  
Het PSI is genormeerd op basis van tweehonderd ‘gewone’ Nederlandse gezinnen. Het PSI als 
geheel kan niet worden gevalideerd. De belangrijkste lijsten zijn wel gevalideerd (waaronder: 
Aandachtsveldenlijst voor het gedrag van het kind, de Gehechtheids- en Opvoedingsrelatie en 
de Ontwikkeling van het kind) (Weterings & Van den Bergh, 2003; Sitskoorn, 2011; Huijg, 2010; 
De Clerck, 2009; Kizilyazi, 2009).

 
Voorbeelden van gevalideerde en gestandaardiseerde screeningsinstrumenten voor 
gedragsproblemen die kunnen worden gescoord door de persoon die signaleert, zijn de 
Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) (Achenbach & Rescorla, 2000, 
2001, in Matthys, 2011), die bestaat uit de CBCL, de C-TRF en de YSR, de Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ) en de Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV).

Vaststellen van specifieke problemen
Pleegkinderen hebben doorgaans extra zorg nodig voor specifieke problemen. Het kan 
daarbij gaan om uiteenlopende problemen, van hechtingsproblemen tot gedragsproblemen, 
stemmingswisselingen en trauma’s. Om te kunnen vaststellen of hiervan sprake is, is nader 
diagnostisch onderzoek nodig. Voor de diagnostiek van dergelijke problemen wordt verwezen 
naar de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen (De Lange et al., 2013), de Richtlijn Problematische 
gehechtheid (De Wolff et al., 2014), de Richtlijn Stemmingsproblemen (Meeuwissen et al., 2015) (alle 
richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming; zie www.richtlijnenjeugdhulp.nl) en het trauma 
diagnostiek protocol van de Bascule (Beer, Lindauer & Boer, 2007). 

www.richtlijnenjeugdhulp.nl
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2.4.3 Vragenlijsten en communicatie11

In de voorafgaande paragrafen werden middelen beschreven om het ontwikkelingsverloop in 
kaart te brengen aan de hand van overzichten met ontwikkelingstaken en vragenlijsten. Lijsten 
kunnen uitnodigen tot een bredere blik waardoor de invuller beter zicht krijgt op ontwikkelingen 
en omstandigheden die gunstig zijn en eventueel als protectieve factor kunnen werken. 
Het objectiveert en vergemakkelijkt bovendien het overleg met collega’s, bijvoorbeeld bij 
casusbesprekingen, bij besluitvorming inzake uithuis- of terugplaatsing of bij de overdracht van 
een dossier. Het nadeel van lijsten is echter dat het belang van de communicatie met het kind 
en het gezin naar de achtergrond kan verschuiven. Immers: ‘het staat genoteerd’ en daarmee 
zou de invuller het gevoel kunnen krijgen dat hij op voldoende wijze heeft verantwoord. Maar 
alles wat een jeugdzorgwerker observeert op het gebied van ontwikkeling en risico’s en ook die 
zaken die hij vermoedt dienen met het gezin besproken te worden. De reactie van het gezin kan 
het belang van de observatie of het vermoeden bevestigen of juist relativeren. Communiceren 
vanuit een ontwikkelingsperspectief is bijzonder motiverend. Het gesprek gaat namelijk niet 
alleen over hetgeen er fout gaat, maar spitst zich toe op de toekomst en op datgene wat op 
korte en langere termijn wenselijk is voor het kind. Het gaat er niet altijd over wat (pleeg)ouders 
moeten doen, maar over wat kinderen nodig hebben. In plaats van een advies als: ‘Als Peter 
uit school terugkomt, zou u met hem kunnen afspreken wat hij tot etenstijd gaat doen’, kan de 
(pleeg)ouder voorgelegd worden dat ‘kinderen op de leeftijd van Peter het prettig vinden als 
ze weten hoe de uren tot het eten besteed kunnen worden. Wat ze dan kunnen doen en wat 
ze kunnen verwachten’. Jongeren zijn zonder uitzondering geïnteresseerd als de (pleeg)ouder 
of pleegzorgbegeleider concreet in gaat op de veranderingen die zich in hun leven voordoen 
en gaan voordoen, vooral als daarbij benadrukt wordt dat de mogelijkheden van jeugdigen 
toenemen bij het ouder worden en dat ze wellicht meer kunnen dan zijzelf – of de omgeving – 
denken (Slot, 2010).

3.  Pleegouders begeleiden bij het stimuleren van de ontwikkeling 
van het kind

De pleegzorgaanbieder bereidt de pleegouders voor op de plaatsing en begeleidt hen tijdens 
de plaatsing. Begeleiding van pleegouders is een belangrijke voorwaarde voor succes van een 
plaatsing. Een adequate begeleiding door de pleegzorgbegeleider en een goede werkrelatie 
met de pleegzorgvoorziening hebben een positief effect op de tevredenheid en stressbeleving 
van pleegouders, zijn cruciale factoren om beëindiging van het pleegouderschap te voorkomen 
en worden genoemd als factoren die een breakdown (voortijdig en niet-geplande afgebroken 
plaatsing om negatieve redenen) kunnen voorkomen (Van Holen, Vanderfaeillie & Eerdekens, 
2010; Social Care Institute of Excellence, 2004). Deze paragraaf gaat expliciet over de begeleiding 
van de pleegzorgbegeleider aan de pleegouder tijdens de plaatsing om de ontwikkeling van het 
kind te stimuleren. 

11  Deze paragraaf is grotendeels overgenomen uit Slot, W. (2010). Kinderbescherming in een ontwikkelingsperspectief. 
In Bergh & Weterings. Pleegzorg in perspectief: Ontwikkelingen en theorie en praktijk. Assen: Van Gorcum.
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3.1 Begeleidingsbehoeften van pleegouders rond de ontwikkeling 
van het kind

3.1.1 Begeleidingsbehoeften van pleegouders volgens onderzoek
Uit onderzoek in België naar de begeleidingsbehoeften van pleegouders, blijkt dat zij behoefte 
hebben aan begeleiding bij specifieke probleemgedragingen van hun pleegkind en bij het eigen 
opvoedgedrag ( Van Holen & Vanderfaeillie, 2012). Vroegtijdige signalering van probleemgedrag, 
adequaat en tijdig ingrijpen met een aangepast begeleidingsaanbod, gericht op de hantering 
van gedrags- en emotionele problemen, is noodzakelijk om te vermijden dat pleegouders 
overbelast raken (Van Holen, Vanderfaeillie & Trogh, 2007). De onderzoeksresultaten tonen 
dat pleegmoeders niet verschillen van pleegvaders betreffende hun begeleidingsbehoeften en 
tevredenheid (Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, De Maeyer & Das, 2012). Pleegouders 
hebben ook behoefte aan begeleiding bij de omgang met de ouders van het pleegkind. 

De onderzoekers benadrukken in hun conclusie dat pleegzorgaanbieders begeleiding moeten 
bieden om pleegouders in staat te stellen om een geschikte en gewenste opvang te realiseren. 
Daarom moeten deze thema’s uitdrukkelijk aan bod komen in zowel de voorbereiding als in 
de begeleiding van de plaatsing (Van Holen & Vanderfaellie, 2012). Een andere behoefte van 
pleegouders die voortkomt uit onderzoek en betrekking heeft op de ontwikkeling van het kind is 
kennis hebben over de voorgeschiedenis van het kind (Marion, 2009; Sinclair, Wilson & Gibbs, 2000). 

Andere behoeften van pleegouders die uit onderzoek komen, maar niet direct betrekking 
hebben op de ontwikkeling van het kind, zijn bijvoorbeeld: erkenning voor hun deskundigheid 
over het pleegkind, geraadpleegd worden bij belangrijke beslissingen, andere pleegouders 
kunnen ontmoeten, duidelijkheid hebben omtrent het doel en de duur van de plaatsing, 
emotionele steun ontvangen, als lid van het zorgteam worden gezien, toegang hebben tot 
specialistische hulp, vertrouwen en goede communicatie met de betrokken professionals, een 
goede vergoeding ontvangen die op tijd wordt uitbetaald (Social Care Institute for Excellence, 
2004; Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, De Maeyer & Das, 2012; MacGregor, Rodger, 
Cummings & Leschied, 2006; Marion, 2009). 

3.1.2 Begeleidingsbehoeften van pleegouders in kaart brengen
De pleegzorgbegeleider brengt in kaart welke begeleidingsbehoeften de pleegouders hebben. 
Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de volgende onderwerpen en de bijbehorende vragen 
(Spirit, 2012):

1.  Opvoeden, verzorgen en beschermen van de jeugdige(n) 
Waar heeft u in de opvoeding en verzorging van uw pleegkind extra begeleiding bij nodig?

2.  Het samenwerken met en ondersteunen van het familie en sociale netwerk van de jeugdige(n)  
Heeft u extra begeleiding nodig in de samenwerking en het contact met familie, vrienden of 
andere belangrijke personen in het leven van uw pleegkind?

3.  Oog hebben voor, en het inspelen op de ontwikkeling van de jeugdige(n) 
Heeft u extra begeleiding nodig bij het omgaan met het gedrag van uw kind (o.a. thuis, op 
school, op straat of elders)?
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4.  Open en duidelijk in contact met betrokkenen, en in samenwerking mede uitvoering geven aan de 
doelen zoals geformuleerd in het hulpverleningsplan 
Is extra begeleiding nodig in uw contacten met hulpverleners of andere professionals die bij 
uw pleegkind betrokken zijn?

5.  Inschatten wat de pleegzorgplaatsing betekent voor de eigen situatie 
Is extra begeleiding nodig bij het omgaan met de gevolgen van de pleegzorgplaatsing? 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het om kunnen gaan met de eventuele tijdelijkheid van de 
pleegzorgplaatsing, de consequenties van de pleegzorgplaatsing voor de onderlinge relaties 
in het gezin, zaken die niet meer vanzelfsprekend zijn sinds de pleegzorgplaatsing.

Vragen die bij ieder criterium gesteld kunnen worden, zijn: Welke begeleiding is 
gewenst? Hoe kan de pleegzorgbegeleider hieraan bijdragen? Welke concrete afspraken 
worden over de begeleiding gemaakt? De pleegouders en pleegzorgbegeleider 
kunnen de begeleidingsbehoeften en concrete afspraken daarover vastleggen in een 
pleegouderbegeleidingsplan. 

Eventueel kan er aanvullend een vragenlijst worden ingezet om de behoeften van pleegouders 
nog specifieker in kaart te brengen (bijvoorbeeld een vragenlijst over opvoedgedrag, 
opvoedbeleving of het persoonlijke netwerk). Van Holen en Vanderfaeillie (2008) hebben een 
vragenlijst ontwikkeld om de begeleidingsbehoeften en tevredenheid van pleegouders in kaart 
te brengen, namelijk de Vragenlijst Ondersteuningsbehoeften en Tevredenheid – Pleegouders. 

3.2 Ondersteuning van pleegouders tijdens de plaatsing
Uit paragraaf 3.1 is gebleken dat pleegouders twee begeleidingsbehoeften hebben met 
betrekking tot de ontwikkeling van het pleegkind: achtergrondinformatie over het pleegkind en 
ondersteuning bij de specifieke opvoeding van een kind met (gedrags)problemen. Uit paragraaf 
1.3 gebleken dat ook de gehechtheidsrelatie tussen het pleegkind en de pleegouders van belang 
is voor de ontwikkeling van het kind. Verder vraagt ook het opvoeden van een pleegkind met 
een trauma of een (licht) verstandelijke beperking om extra kennis en vaardigheden. In de 
volgende paragrafen wordt uitgewerkt hoe de pleegzorgbegeleider de pleegouders hierbij kan 
ondersteunen. Een specifiek aandachtspunt hierbij is de begeleiding van netwerkpleeggezinnen. 
Hoewel netwerkpleegouders niet meer gezinsbelasting ervaren dan bestandspleegouders (Van 
Holen, Vanderfaeillie & Haarsma, 2007), kan extra begeleiding tijdens de plaatsing nodig zijn 
(Cuddeback, 2004). 

3.2.1 Geven van informatie over de achtergrond van het kind
Begeleiding van pleegouders rondom de ontwikkeling van hun pleegkind dient onder meer 
gericht te zijn op het bieden van inzicht in de achtergronden van de problematiek. Voor een 
goed begrip van het gedrag van het kind is het nodig te weten wat hij heeft meegemaakt in de 
relatie met zijn ouder. Het gedrag van het kind is te zien als een reactie op het gedrag van de 
ouder. De voor de pleegouders bijvoorbeeld soms onverklaarbare angsten (in paniek raken 
bij het zien van het bed van de pleegouders) kunnen voortkomen uit de eerdere ervaringen 
van het kind in de omgang met zijn ouder. Het op een afwijkende manier aandacht vragen is 
veelal terug te voeren op de manier waarop het kind in staat was de aandacht van zijn ouder te 
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trekken, bijvoorbeeld door driftaanvallen, doen alsof je niets hoort en dergelijke. Behalve over 
de negatieve ervaringen van het kind is het ook van groot belang de pleegouders informatie te 
geven over de positieve ervaringen van het kind met zijn ouder, bijvoorbeeld wanneer het kind 
blij was, wanneer hij lief was, en wanneer de ouder genoot van zijn kind. 

Gedrag dat voortkomt uit de voorgeschiedenis van het pleegkind is voor pleegouders 
vaak makkelijker te accepteren (Iedema, Nollen & Loots, 1996), waarmee zowel het 
incasseringsvermogen van pleegouders kan toenemen als het gevoel van pleegkinderen 
begrepen te worden (Okma-Rayzner, 2006). Door openheid naar de pleegouders over de 
achtergronden en problemen van het pleegkind neemt de kans op een succesvolle plaatsing 
toe. Uit onderzoek blijkt dat als pleegouders van tevoren weten waar ze aan beginnen, als de 
problemen niet worden gebagatelliseerd en als de pleegzorgbegeleider adequaat reageert op 
een verzoek om hulp, zij in staat zijn om te gaan met zeer moeilijk gedrag van hun pleegkind 
(Sinclair & Wilson, 2003; Fisher et al., 2000). 

3.2.2 Begeleiden bij het opbouwen van een gehechtheidsrelatie
Een veilige gehechtheidsrelatie van het kind met zijn ouder of met een primaire verzorger 
heeft vaak een positief effect op de ontwikkeling van het kind (Van den Bergh, Weterings & 
Schoenmakers, 2011). De pleegzorgbegeleider kan de pleegouder en het pleegkind helpen om 
een veilige gehechtheidsrelatie op te bouwen. Op basis van observaties en gesprekken met het 
pleegkind en de pleegouders beoordeelt de pleegzorgbegeleider of er sprake is van een veilige 
of onveilige gehechtheidsrelatie. Kenmerken van een veilige gehechtheid zijn (De Baat & De 
Lange, 2013):

Kind
-  Een veilig gehecht kind laat openlijk zijn angst of verdriet aan de pleegouders zien, omdat hij 

weet dat hij beschermd en getroost zal worden;
-  een veilig gehecht kind vindt het fijn om bij de pleegouders te zijn en is aanvankelijk 

terughoudend ten opzichte van vreemden; 
-  een veilig gehecht kind vertoont ‘exploratiegedrag’. Het verkent de wereld om hem heen en 

durft nieuwe dingen te ondernemen, wetende dat het kan terugvallen op de pleegouders.

Pleegouders
-  Pleegouders zijn sensitief en responsief, oftewel: ze herkennen de signalen van het kind en 

reageren hier adequaat op;
-  pleegouders zijn zich ervan bewust dat door het verleden van het kind, het proces van (weer) 

vertrouwen krijgen in volwassenen voor een kind heel moeilijk kan zijn en lang kan duren;
-  pleegouders zijn zich ervan bewust dat hun eigen gehechtheidsgeschiedenis en emoties een 

rol spelen in de manier waarop ze reageren op het kind. 

De afwezigheid van één of meer van bovenstaande kenmerken kan duiden op een onveilige 
gehechtheidsrelatie tussen pleegouders en het kind. De pleegzorgbegeleider kan de 
pleegouders het belang van een veilige hechting uitleggen (psycho-educatie) en hen adviseren 
over hoe zij een veilige gehechtheidsrelatie met het pleegkind kunnen stimuleren. Ook kunnen 
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zij gebruik maken van videobeelden om de interactie tussen pleegkind en pleegouder in beeld 
te brengen en bespreekbaar te maken. Daarnaast kan er ook een aanvullende interventie 
nodig zijn. Meer informatie hierover staat in paragraaf 4.1 van dit hoofdstuk en de Richtlijn 
Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming (De Wolff et al., 2014; zie 
www.richtlijnenjeugdhulp.nl). 

3.2.3  Begeleiden bij het (gewone en specifieke) opvoeden van een kind met (gedrags)
problemen

De pleegzorgbegeleider begeleidt pleegouders onder andere bij de opvoeding van het kind in 
het pleeggezin. Het doel hiervan is dat pleegouders over voldoende opvoedingsvaardigheden 
beschikken om het kind te kunnen begeleiden bij de gewone opvoeding en bij specifieke 
problemen. De zorg voor een pleegkind begint altijd met ‘gewoon’ opvoeden. Ieder (pleeg)
kind is immers gebaat bij (pleeg)ouders die aandacht aan hem besteden, gewenst gedrag 
aanmoedigen en duidelijke grenzen stellen. Zeker als pleegouders zelf geen kinderen hebben, 
kunnen ze behoefte hebben aan begeleiding bij de ‘gewone’ opvoeding. Daarnaast kunnen 
pleegouders behoefte hebben aan ondersteuning bij de ‘specifieke’ opvoeding van dit pleegkind 
(bijvoorbeeld bij gedragsproblemen, gehechtheidsproblematiek en/of een trauma). De 
pleegzorgbegeleider biedt de pleegouders opvoedingsondersteuning (of schakelt deze in) bij de 
gewone en specifieke opvoeding van het pleegkind. 

Bij ‘gewoon’ opvoeden geldt een aantal belangrijke principes die de ontwikkeling van een kind 
positief beïnvloeden (Sanders, 2012): 

-  Een veilige en stimulerende omgeving. Een veilige omgeving laat kinderen ongestoord 
ontdekken, opvoeders hoeven minder te verbieden. In een stimulerende omgeving met 
boeiende activiteiten vervelen kinderen zich minder snel en is er minder kans op negatief 
aandacht vragen en vervelend gedrag. 

-  Positieve ondersteuning. Complimenten en aanmoediging zijn motiverend om nieuwe dingen 
te leren. Opvoeders stimuleren zo de zelfredzaamheid van het kind en bieden ondersteuning 
bij moeilijkheden. 

-  Aansprekende discipline. Kinderen ontwikkelen zich het best in een duidelijke en 
voorspelbare omgeving, waarbij opvoeders duidelijke regels stellen, op een heldere manier 
instructies geven en snel reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont. 

-  Realistische verwachtingen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. 
Wanneer opvoeders te veel van het kind verwachten of willen dat het meteen alles goed 
doet, kunnen er problemen ontstaan. Ieder kind maakt fouten en meestal niet met opzet. 

-  Goed voor jezelf zorgen. Geen enkele opvoeder is perfect en opvoeden is iets dat iedereen 
met vallen en opstaan leert. Wanneer opvoeders goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en 
ontspanning krijgen, kunnen ze gemakkelijker geduldig, consequent en beschikbaar voor hun 
kinderen zijn.

Pleegzorgbegeleiders kunnen pleegouders inzicht geven in het feit dat zij het gedrag van het 
kind kunnen veranderen en hen daarbij helpen. Patterson en zijn collega’s beschrijven in het 
Social Interactional Learning model (SIL-model), de basis van PMTO, vijf effectieve en vier 
ondersteunende opvoedingsstrategieën (Patterson 2005, in Van Leeuwen & Albrecht, 2008). Het 
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is belangrijk om de strategieën af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het pleegkind. 
Dit vraagt bijvoorbeeld om extra investering bij pleegkinderen met een (licht) verstandelijke 
beperking.

Effectieve opvoedingsstrategieën
-  Het kind stimuleren door aanmoediging: door gericht te prijzen en te belonen, leren 

opvoeders het kind welk gedrag gewenst is en vergroten zij de kans dat het kind dit gedrag 
vaker laat zien. Ook bouwen zij aan het zelfvertrouwen van het kind.

-  Grenzen stellen: met behulp van systematische procedures leren opvoeders om structureel 
milde consequenties te verbinden aan ongewenst gedrag. Daarnaast leren zij het kind om in 
een vroeg stadium ‘slim’ te kiezen om zo een milde consequentie te voorkomen.

-  Met elkaar probleem oplossen: opvoeders leren hoe zij vraagstukken en (keuze)problemen 
op een constructieve manier en in gezinsverband kunnen bespreken en oplossen. Kinderen 
leren om samen te werken en hoe zij zelf op een gestructureerde manier een probleem 
kunnen aanpakken.

-  Zicht en toezicht houden: de opvoeder leert in te schatten welke situaties risicovol kunnen 
zijn voor het kind en krijgt concrete handvatten aangereikt om effectief zicht te houden op de 
verschillende gebieden die belangrijk zijn in het leven van het kind.

-  Positief betrokken zijn bij het kind: deze effectieve opvoedingsstrategie wordt ook wel 
‘de liefde’ binnen PMTO genoemd. Opvoeders leren om leuke dingen met het kind te 
ondernemen, daar voldoende tijd voor vrij te maken en interesse te tonen in de leefwereld 
van het kind.

Ondersteunende opvoedingsstrategieën
-  Duidelijke instructies geven: opvoeders leren duidelijke instructies te geven, waardoor de 

kans toeneemt dat het kind deze ook opvolgt.
-  Emotie-regulatie: voor veel kinderen maar ook voor veel opvoeders is het moeilijk om rustig 

te blijven in situaties die stress oproepen. Indien nodig, wordt hier binnen de behandeling 
aan gewerkt.

-  Bijhouden van gedrag: door middel van gerichte observatie- en registratieopdrachten 
krijgen opvoeders een reëler beeld van het gedrag van het kind en het effect van hun eigen 
handelen op het gedrag van het kind. Het bijhouden van en zicht krijgen op gedrag is een 
voorwaarde om te kunnen werken aan gedragsverandering.

-  Communicatie: het komt voor dat er iets structureel mis gaat in de communicatie tussen 
opvoeder en kind. Zo kan het zijn dat opvoeders bepaalde gesprekstechnieken onvoldoende 
beheersen, zoals actief luisteren of een goede timing in gesprek met het kind. Indien dit het 
geval is, wordt hier in de behandeling aandacht aan besteed.

Uit paragraaf 1.3.1 is gebleken dat een autoritatieve opvoedingsstijl die zich kenmerkt door het 
bieden van ondersteuning en het uitoefenen van controle ten opzichte van het doen en laten 
van het pleegkind, een beschermende factor is voor de ontwikkeling van het pleegkind. Ook is 
het belangrijk dat pleegouders goed grenzen kunnen stellen, betrokken zijn bij het pleegkind, 
het regels aanleren en zijn autonomie stimuleren. 
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Daarnaast kunnen pleegouders specifieke opvoedingsvaardigheden nodig hebben, vanwege de 
specifieke problematiek van het pleegkind. Ondersteuning van pleegouders met het oog op een 
vermindering van het gebruik van negatieve opvoedingsstrategieën (negatieve controle, mate 
van straffen, inconsequent straffen) en een versterking van de ondersteunende opvoeding zou 
kunnen bijdragen aan een vermindering van het probleemgedrag bij pleegkinderen.

De pleegzorgbegeleider gaat met de pleegouders in gesprek over de opvoeding. Daarin 
besteedt hij gericht en expliciet aandacht aan de volgende onderwerpen en reflecteert daarop 
met de pleegouders: 

-  de vijf principes van ‘gewoon opvoeden’;
-  effectieve opvoedingsstrategieën;
-  sensitief-responsief opvoederschap van de pleegouders;
-  de opvoedingsstijl van pleegouders (bij voorkeur een autoritatieve opvoedingsstijl);
-  specifieke opvoedvaardigheden bij gedragsproblemen of andere problemen;
-  psycho-educatie over opvoeden en/of specifiek opvoeden bij bepaalde problemen (zoals 

trauma);
-  in kaart brengen van persoonlijk functioneren, verwachtingen en mogelijkheden van 

pleegouders, pleeggezin en bredere netwerk;
-  psycho-educatie over het gedrag van pleegkinderen en wat het verzorgen en opvoeden van 

kinderen die van een ander zijn voor een pleegouder betekent;
-  aandacht voor de verhouding draagkracht-draaglast van pleegouders en pleeggezin.

Mogelijke vragen daarbij zijn: Wat vraagt het pleegkind van de opvoeding door de pleegouders? 
Wat zijn de krachten van de pleegouders in de opvoeding? Wat vinden pleegouders moeilijk om 
mee om te gaan in de opvoeding? Naast het gesprek benoemt de pleegzorgbegeleider wat hij 
ziet in de interactie tussen het pleegkind en de pleegouders en wat daarin goed gaat. 

Uit gesprekken en/of observaties kan blijken dat de pleegouders opvoedvragen hebben 
en/of ondersteuning nodig hebben bij het versterken van hun normale of specifieke 
opvoedingsvaardigheden om het kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. Signalen hiervan 
zijn bijvoorbeeld:

-  het pleegkind luistert niet goed naar de pleegouders;
-  pleegouders ervaren veel opvoedstress;
-  pleegouders weten regelmatig niet hoe ze met het gedrag van het kind moeten omgaan;
-  pleegouders zijn inconsequent.

Er zijn verschillende manieren waarop de pleegzorgbegeleider begeleiding kan bieden en/of 
inroepen:

-  Pleegzorgbegeleiders beantwoorden de normale opvoedvragen van pleegouders en zien dit 
ook als doel van de pleegzorgbegeleiding.

-  Pleegouders krijgen ondersteuning bij normale opvoedingsvaardigheden door middel van 
een opvoedingsondersteuningsprogramma. Zie de Richtlijn opvoedingsondersteuning; Voor 
opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen in de jeugdgezondheidszorg in de context van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin voor adviezen over in te zetten programma’s (Prinsen et al., 2012).



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 74

-  Als een pleegkind meer nodig heeft in het pleeggezin dan met normale 
opvoedingsondersteuning geboden kan worden, zijn er verschillende interventies die kunnen 
worden ingezet om de specifieke opvoedingsvaardigheden van pleegouders te versterken. 
In paragraaf 4.1 staan interventies om de vaardigheden van pleegouders te versterken in het 
geval van hechtingsproblematiek. In paragraaf 4.2 staan interventies om de vaardigheden 
van pleegouders te versterken in het geval van gedragsproblematiek. 

Daarnaast kunnen pleegouders onderling ook veel voor elkaar betekenen voor het geven van 
erkenning en het uitwisselen van ervaring.

3.2.4 Begeleiden bij het opvoeden van een kind met een trauma
Niet zelden hebben pleegkinderen in het verleden traumatische ervaringen meegemaakt zoals 
huiselijk geweld, mishandeling, misbruik, verwaarlozing, overlijden van één van de ouders, 
onverwachte en plotselinge scheidingen en andere gebeurtenissen. Ook wanneer er geen 
traumatische ervaringen zijn geweest, hebben ze vaak te maken gehad met verschillende 
verlieservaringen die voor veel onzekerheid en spanningsgevoelens gezorgd hebben. Alleen al 
de ervaring dat hun ouders niet meer voor hen kunnen zorgen wordt door vele pleegkinderen 
beleefd als een grote schok die hun basisgevoel van veiligheid en houvast sterk ondermijnt. Het 
is dan ook niet verrassend dat de aanpassing van pleegkinderen aan het pleeggezin vaak een 
zeer moeilijk en complex proces. 

Pleegouders kunnen dan ook extra ondersteuning van de pleegzorgbegeleider nodig 
hebben bij het opvoeden van een kind met een trauma (Heyns, 2013). Bijvoorbeeld door 
middel van psycho-educatie, zodat zij realistische verwachtingen hebben over het zorgen 
voor een getraumatiseerd kind (Struik, 2010), of door middel van begeleiding bij het omgaan 
met de problemen die voortkomen uit de traumatisering ( Johnson, 2006). Vanwege de 
veelvoorkomende emotieregulatieproblemen bij getraumatiseerde kinderen, zijn volgens Struik 
(2010) met name pleegouders met een ‘kalm brein’ geschikt om pleegkinderen met een trauma 
op te vangen. 

Een training voor (pleeg)ouders over het opvoeden van getraumatiseerde kinderen is ‘Zorgen 
voor getraumatiseerde kinderen’ (Coppens & Van Kregten, 2012). Pleegouders leren wat 
de impact is van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van getraumatiseerde kinderen. 
Opvoeders krijgen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om:

-  gepast te reageren op de gedragsmatige en emotionele uitdagingen van getraumatiseerde 
kinderen;

-  getraumatiseerde kinderen te helpen bij het ontwikkelen van gezonde verbindingen;
-  getraumatiseerde kinderen te helpen hun krachten te herkennen en die te ontwikkelen;
-  getraumatiseerde kinderen te helpen om strategieën te ontwikkelen die nodig zijn om op te 

groeien tot gezonde en goed functionerende volwassenen;
-  voor zichzelf te zorgen en steun te krijgen van en te zoeken bij anderen.

De interventie staat niet in de Databank Effectieve Jeugdinterventies 
(www.nji.nl/jeugdinterventies) en is ook (nog) niet specifiek onderzocht voor de pleegzorg. Meer 
informatie over effectieve interventies bij een trauma, staat in paragraaf 4.3. 

www.nji.nl/jeugdinterventies
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3.2.5 Begeleiden bij het opvoeden van een pleegkind met een (licht) verstandelijke 
beperking
Pleegzorg voor pleegkinderen met een (licht) verstandelijke beperking is anders dan voor 
pleegkinderen zonder beperking. De ontwikkeling van pleegkinderen met een beperking 
verloopt meestal trager dan bij andere pleegkinderen. Om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen 
moet vaak geoefend en herhaald worden. Elk pleegkind is echter weer anders. Hóe anders 
hangt af van de beperking. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben vaak meer 
structuur nodig en kunnen minder dingen aan dan hun leeftijdgenoten. Herhaling is vaak erg 
belangrijk voor deze kinderen. De pleegzorgbegeleider kan de pleegouders ondersteunen bij het 
opvoeden van een pleegkind met een (licht) verstandelijke beperking, bijvoorbeeld in de vorm 
van psycho-educatie. Daarin kan aan bod komen waar je op moet letten bij de opvoeding van 
pleegkind met een licht verstandelijke beperking. Meer informatie over effectieve interventies 
voor pleegkinderen met een (licht) verstandelijke beperking staat in de Richtlijn Effectieve 
Interventies LVB (De Wit, Moonen & Douma, 2011; www.kenniscentrumlvb.nl). 

3.3 Doorverwijzingsfunctie
Wanneer bepaalde problemen aanhouden of ouders, pleegouders of het kind specifieke 
problemen hebben, dan verwijst de pleegzorgbegeleider door en schakelt specialistische hulp 
in. Dit gebeurt in samenspraak met de plaatser, omdat er vaak een extra indicatie nodig is. Soms 
worden er specifieke interventies ingezet om pleegouders extra te ondersteunen, bijvoorbeeld: 
PMTO, VIPP-SD, Triple P en MTFC(-P). Het is van belang dat de pleegzorgbegeleider de sociale 
kaart kent (De Baat & De Lange, 2013), want er zijn verschillende vormen van specialistische hulp 
mogelijk. De pleegzorgbegeleider monitort of de ingezette hulp daadwerkelijk bijdraagt aan de 
ontwikkeling van het kind of aan het verbeteren van de balans tussen draagkracht en draaglast 
van (pleeg-)ouders. Hiertoe draagt de pleegzorgbegeleider zorg voor goede inhoudelijke 
afstemming en samenwerking tussen de verschillende professionele betrokkenen, ouders, 
pleegouders en hun netwerk. Daar waar de hulpverlening stagneert of niet leidt tot de gewenste 
resultaten, treedt de pleegzorgbegeleider in overleg en schaalt waar nodig op (De Baat & De 
Lange, 2013).

4.  Effectieve interventies voor specifieke problemen van 
pleegkinderen 

Naast de reguliere ondersteuning aan pleeggezinnen, kunnen er ook interventies bij 
pleegkinderen en/of hun pleegouders worden ingezet om de positieve ontwikkelingsuitkomsten 
bij pleegkinderen te bevorderen. Volgens een Amerikaans literatuuronderzoek van Landsverk, 
Burns, Faw Stambaugh en Rolls Reutz (2009) heeft de meerderheid van de pleegkinderen 
behoefte aan hulpverlening naast de reguliere pleegzorgbegeleiding. Farmer en collega’s (2004) 
vonden een positieve associatie tussen de geboden individuele hulpverlening aan het pleegkind 
en het succes van de pleegzorgplaatsing. Wat betreft deze hulpverlening kan gedacht worden 
aan hulpverleningsvormen die binnen de reguliere jeugdhulp, jeugdbescherming en geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) voorhanden zijn. Door afname van de gedragsproblemen is het 
pleegkind beter hanteerbaar voor pleegouders (Vanderfaeillie, Van Holen & Coussens, 2007) en 
vermindert de gezinsbelasting die pleegouders ervaren (Bastiaensen, 2001), waardoor de kans 
op een voortijdige beëindiging van de plaatsing verkleind wordt.

www.kenniscentrumlvb.nl
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Gezien de grote diversiteit aan mogelijke problemen bij pleegkinderen en 
ondersteuningsbehoeften bij pleegouders, is het aanbod aan mogelijke interventies ook heel 
divers. Er bestaat in Nederland slechts één erkende specifieke pleegzorginterventie, namelijk 
Multi Treatment Foster Care (MTFC). In deze paragraaf beperken we ons tot:

-  jeugdinterventies die beschikbaar zijn in Nederland;
-  die zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (www.nji.nl/jeugdinterventies);
-  die betrekking hebben op veelvoorkomende problemen bij pleegkinderen 

(hechtingsproblemen, gedragsproblemen en trauma); 
Alleen interventies waarvan het effect specifiek is of wordt onderzocht voor pleegkinderen 
worden uitgebreid toegelicht. Daarnaast verwijzen we naar richtlijnen en andere bronnen voor 
meer informatie over de interventies die ook kunnen worden ingezet voor de problemen van 
pleegkinderen, maar die niet specifiek zijn onderzocht voor pleegzorg. 

In de Databank Effectieve Jeugdinterventies (www.nji.nl/jeugdinterventies) zijn interventies 
opgenomen die op zijn minst theoretisch goed onderbouwd zijn en door een onafhankelijke 
erkenningscommissie zijn erkend. Een erkende interventie heeft één van de volgende 
oordelen:
-  Theoretisch goed onderbouwd. Een interventie krijgt deze classificatie als deze op z’n minst 

goed beschreven is en als aannemelijk is gemaakt dat met die interventie het gestelde doel 
kan worden bereikt. 

-  Waarschijnlijk effectief. Een interventie is effectief als uit onderzoek naar voren komt dat er 
in de praktijk bepaalde doelen beter mee worden bereikt dan met andere interventies of 
met niets doen. Is er weinig onderzoek of onderzoek met beperkte bewijskracht dan is er bij 
positieve resultaten sprake van ‘waarschijnlijk effectief’. 

-  Bewezen effectief. Wanneer er meer onderzoek is of onderzoek met meer bewijskracht, dan 
komt een interventie bij positieve resultaten in aanmerking voor ‘bewezen effectief’. 

4.1 Gehechtheid
Pleegouders en pleegkind kunnen baat hebben bij extra ondersteuning bij het opbouwen 
van een gehechtheidsrelatie. Pleegouders krijgen namelijk te maken met jeugdigen waarvan 
het gedrag de sporen draagt van een onveilig gehechtheidsverleden. De ouders hebben 
immers niet of in wisselende mate kunnen voldoen aan de behoefte van het kind om contact 
en bescherming. Meer informatie over gehechtheidsrelaties staat in paragraaf 1.3.3. De 
gehechtheidsrelatie tussen opvoeders en kind is op een succesvolle manier te bevorderen met 
interventies die bij voorkeur (Bartelink, 2012): 

-  gericht zijn op sensitief opvoedingsgedrag van de opvoeder; 
-  relatief kort duren; 
-  gebruikmaken van video-feedback om sensitief opvoedingsgedrag te stimuleren. 

www.nji.nl/jeugdinterventies
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Belangrijke voorwaarden voor de start van een behandeling van een kind met 
hechtingsproblemen zijn: 
-  het kind heeft een emotioneel beschikbare persoon om zich aan te hechten;
-  het kind is verzekerd van een veilige en stabiele plek waarin het positieve interacties met de 

hechtingsfiguur kan aangaan.

Niet effectief en zelfs gevaarlijk zijn interventies die gehechtheid willen bewerkstelligen door:
-  dwang; 
-  het ‘doorwerken’ van trauma; 
-  het bevorderen van regressie (teruggaan naar het verleden), zoals therapeutisch vasthouden 

(holding) en rebirthing-therapie. 
De effectiviteit van dit soort interventies is niet bewezen. Bovendien zijn ze in tegenspraak met 
de gehechtheidstheorie die het belang van sensitief gedrag van de ouders benadrukt. Deze 
interventies kunnen zelfs schadelijk zijn voor kinderen (Bartelink, 2012).

Er zijn vijf erkende Nederlandse interventies gericht op de gehechtheidsrelatie: Kortdurende 
Videohometraining (K-VHT), Ouder-baby interventie, Pleegouder – Pleegkind Interventie 
(PPI), VIPP-SD, PCIT en de Basic Trust methode. Een specifieke variant van VIPP-SD en PPI 
worden momenteel onderzocht in de pleegzorg en Basic Trust is reeds onderzocht in de 
pleegzorg. Deze drie interventies worden daarom hieronder verder uitgewerkt. Ook PCIT wordt 
momenteel onderzocht in de pleegzorg. Deze interventie wordt toegelicht in paragraaf 4.2 over 
gedragsproblemen. 

Er zijn op dit moment in Nederland geen effectieve interventies beschikbaar die zich 
richten op een problematische gehechtheid bij kinderen ouder dan zeven jaar. Meer 
informatie over interventies voor een problematische gehechtheid vindt u in de Richtlijn 
Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming (De Wolff et al., 2014; zie 
www.richtlijnenjeugdhulp.nl). Hierin vindt u dus ook interventies die effectief zijn voor het 
bevorderen van een gehechtheidsrelatie tussen (biologische) ouders en kinderen. Deze kunnen 
eventueel ook worden ingezet binnen de pleegzorg, maar ze zijn niet specifiek onderzocht op 
hun effectiviteit binnen de pleegzorg. 

4.1.1 Pleegouder – Pleegkind Interventie (PPI)
Het doel van de Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) is het verbeteren van de relatie tussen 
pleegouders en hun pleegkinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Dit doel wordt behaald door het 
vergroten van de emotionele beschikbaarheid van de pleegouders en het versterken van de 
ouderschapsvaardigheden en het zelfvertrouwen van de pleegouders. Een verbeterde relatie 
heeft tot gevolg dat er reductie van stress bij de jonge pleegkinderen optreedt. De combinatie 
van de doelen doet de kans op voortijdig afbreken van de plaatsing afnemen.

De Pleegouder-Pleegkind Interventie is een preventieve interventie en duurt gemiddeld drie 
maanden. De aanpak bestaat uit zes tweewekelijkse huisbezoeken van één tot anderhalf uur. 
Kern van de aanpak is het geven van ondersteuning aan pleegouders in de opbouw van de 
nieuwe relatie met hun pleegkind. Hierbij ligt de focus op het gevoel en observatievermogen 
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van de pleegouder en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop de pleegouder de interactie 
met het kind aangaat. Tijdens huisbezoeken wordt er psycho-educatie gegeven en video 
opnames en huiswerkopdrachten besproken. Dit gebeurt aan de hand van thema’s. Zo nodig 
worden er suggesties en adviezen gegeven.

PPI is in de Databank Effectieve Jeugdinterventies opgenomen als ‘goed onderbouwd’ 
(www.nji.nl/jeugdinterventies). Naar de effecten van de PPI vindt momenteel een onderzoek 
plaats met een gerandomiseerd experimenteel design in de praktijk.

4.1.2  Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline 
(VIPP-SD)

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van één tot en met 
drie jaar met lastig gedrag. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen 
door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken, met aandacht voor positieve interactie 
en sensitieve disciplineringstrategieën. Kern van de aanpak is het geven van positieve feedback 
op video-opnames van interacties tussen ouder en kind in de thuissituatie. Tijdens zes 
huisbezoeken bekijken de ouder en de ondersteuner de videoband, bespreekt de ondersteuner 
samen met de moeder de relevante fragmenten en komen verschillende suggesties en adviezen 
aan bod. Dit gebeurt aan de hand van thema’s. De ondersteuner werkt volgens een algemeen 
protocol, maar stemt de uitwerking van de thema’s af op de behoeftes van de individuele ouder-
kindparen. De VIPP-SD interventies worden uitgevoerd door een getrainde ondersteuner. 

VIPP-SD is in de Databank Effectieve Jeugdinterventies opgenomen als ‘bewezen effectief’ 
(www.nji.nl/jeugdinterventies). Naar de effecten van VIPP-SD hebben twee studies met zeer 
sterke bewijskracht plaatsgevonden. Uit de eerste studie bleek na de interventie de houding 
van de interventiegroep ten aanzien van sensitiviteit en sensitief disciplineren significant te 
zijn verbeterd. Interventiemoeders maakten na afloop van de interventie significant meer 
gebruik van sensitief disciplineren. De kinderen in de interventiegroep toonden na afloop van 
de interventie minder overactief gedrag dan de controlegroep. Kinderen in de interventiegroep 
met het DRD4-7R (dopamine receptor D4 7 repeat) genotype lieten bovendien een sterke 
daling van externaliserend probleemgedrag zien bij de follow-up, en een significante afname 
van de dagelijkse productie van cortisol, een stresshormoon dat bij kinderen van deze leeftijd 
samenhangt met agressie (Van Zeijl et al., 2006). In de tweede studie bleken kinderen die aan 
VIPP hadden deelgenomen minder externaliserend probleemgedrag te vertonen dan kinderen 
die niet aan de interventie hadden deelgenomen (Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn, 
Pijlman, Mesman & Juffer, 2008).

Er is een specifieke variant van VIPP-SD ontwikkeld voor de pleegzorg: VIPP-FC. VIPP-FC is op 
twee manieren aangepast voor pleegzorg :

1.  Het herkennen van signalen van pleegkinderen. Dit is lastig: pleegouders moeten niet 
alleen letten op het gedrag van hun kind dat zij zien, maar ook op het gedrag dat er niet is, 
maar dat er wel zou moeten zijn. Een kind dat niet gewend is om getroost te worden zal 
bijvoorbeeld niet huilen en hulp zoeken bij de ouder. Wanneer pleegouders hun kind in 
zulke situaties toch troosten, laten zij merken dat het kind op hen kan vertrouwen als er iets 
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aan de hand is. Dit maakt het voor het pleegkind mogelijk zijn oude verwachtingspatroon 
aan te passen aan de nieuwe omgeving en zo kan hij zich veilig gaan voelen bij zijn 
pleegouders.

2.  Stressregulatie. Het omgaan met pleegkinderen die met een moeilijke voorgeschiedenis 
in het nieuwe gezin komen en vaak verstoord en lastig gedrag vertonen, kan een bron van 
stress zijn voor de pleegouders. Omdat stressregulatie van ouders een belangrijke factor 
is in het al dan niet sensitief opvoeden, biedt VIPP-FC ouders handvatten om extreme 
stressreacties in interacties met kinderen tegen te gaan. Oxytocine is een hormoon dat 
een belangrijke rol speelt het vormen van een band tussen moeder en kind. Het heeft 
een stressdempend effect en is gerelateerd aan een hogere mate van sensitiviteit. Fysiek 
contact tussen ouder en kind, ongeacht of dit een biologische relatie is, verhoogt het 
oxytocine niveau. Het VIPP-FC programma bevat een component die specifiek gericht is 
op het verhogen van de oxytocineproductie; een component die toename van positief en 
sensitief fysiek tussen ouder en kind beoogt.

Momenteel wordt er door de Universiteit Leiden en de Yulius Academie onderzoek gedaan naar 
de effectiviteit van VIPP-FC middels een randomised controlled trial (RCT). 

4.1.3 Basic Trust methode 
De Basic Trust methode is een kortdurende interventie voor kinderen van twee tot en met vijf 
jaar met gedrags- en/of emotionele problemen en hun opvoeders, waarbij tevens sprake is 
van problemen in de gehechtheidsrelatie. In acht sessies wordt – met behulp van Video Home 
Training (VHT) – gewerkt aan het terugdringen van de problematiek van het kind. Het hoofddoel 
van de Basic Trust methode is afname van gedrags- en/of emotionele problemen van het kind. 
De intermediaire doelen zijn:

-  Het kind heeft een veilige gehechtheidsrelatie met de opvoeders, ofwel basisvertrouwen;
-  opvoeders zijn extra sensitief en mind-minded;
-  opvoeders zijn in staat veilig te disciplineren.

Subdoelen voor de opvoeders zijn:
-  De opvoeder heeft inzicht in de achtergrond van het gedrag van het kind en kan reflecteren 

op het gedrag van het kind;
-  de opvoeder is in staat de communicatievaardigheden, met name het benoemen volgens 

de gestelde criteria, toe te passen in de thuissituatie of situatie in de groep. Tevens kan de 
opvoeder de gevoelens van het kind non-verbaal ‘spiegelen’;

-  de opvoeder kan bij ongehoorzaam gedrag het kind benoemen en positief voorzeggen en 
bij gedragsexcessen disciplineringsmethoden toepassen die door het kind niet als afwijzend 
worden ervaren.

Subdoelen voor het kind zijn:
-  Het kind is in staat zijn omgeving zelfstandig te ontdekken en houdt daarbij contact met de 

opvoeder;
-  het kind is in staat de opvoeder als bron van troost en ontspanning te ervaren;
-  het kind kent zijn of haar gevoelens beter en kan deze beter reguleren (zelfregulatie);
-  het sociaal functioneren van het kind verbetert.
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De Basic Trust methode richt zich op kinderen van twee tot en met vijf jaar met gedrags- en/
of emotionele problemen. De opvoeders vormen de intermediaire doelgroep. De Basic Trust 
methode is door Polderman (1998) ontwikkeld op basis van de bestaande Video Home Training 
(VHT) (Dekker & Biemans, 1994). De hulpverlening bestaat uit gemiddeld acht sessies, waarvan 
vier video-opnamesessies en vier terugkijksessies, die volgens een vaststaand protocol worden 
uitgevoerd, met inachtneming van individuele verschillen bij opvoeders en kinderen. De 
methode omvat specifieke instructies voor opvoeders. Belangrijke onderdelen in de Basic Trust 
methode zijn psycho-educatie over de dynamiek achter de symptomen en op gehechtheid 
gerichte opvoedingsadviezen. Met name specifieke communicatievaardigheden die opvoeders 
in het contact met het kind hanteren staan centraal. Tevens wordt veel aandacht besteed 
aan het ‘veilig disciplineren’ teneinde te bereiken dat opvoeders en kind uit de vicieuze cirkel 
stappen.

Basic Trust is in de Databank Effectieve Jeugdinterventies opgenomen als ‘theoretisch goed 
onderbouwd’ (www.nji.nl/jeugdinterventies). Een pilotstudie met een experimentele groep (n=5) 
en een controlegroep (n=5) bij pleegkinderen laat positieve effecten zien op de sensitiviteit van 
de pleegmoeder en op het gehechtheidsgedrag van het kind (Juffer, 2004). Tevens is er een 
sterke afname van storend/interfererend gedrag van pleegmoeder. Een veranderingsonderzoek 
(n=20) laat een afname van gedrags- en/of emotionele problematiek bij het kind zien en 
tevens positieve effecten op de gehechtheid van het kind, met name op gedesorganiseerde 
gehechtheid, en een toename van de veiligheid in de moeder-kindrelatie (Stams, Noom, 
Colonnesi, Asscher, Hoeve, Borg, Polderman & Kellaert- Knol, nog niet gepubliceerd).

4.2 Gedragsproblemen
Bij ernstige gedragsproblemen is het volgens de gelijknamige richtlijn (De Lange et al., 2013) 
nodig om bij kinderen tot twaalf jaar intensieve gedragstherapeutische oudertraining in te 
zetten. Voorbeelden van dergelijke interventies zijn: Incredible Years, Minder boos en opstandig 
(oudertraining), Opstandige kinderen, Ouders van Tegendraadse jeugd (oudertraining), PCIT, 
PMTO, STOP 4-7 en Triple P 4/5. Deze oudertrainingen besteden aandacht aan positieve 
interacties tussen ouders en kind en het samen oefenen hiervan. Is het kind tussen acht 
en twaalf jaar en is er onvoldoende resultaat óf zijn de gedragsproblemen zeer ernstig, 
dan kan cognitieve gedragstherapie nodig zijn. Minder Boos en Opstandig (kindtraining) en 
Zelfcontrole zijn hier voorbeelden van (De Lange, Matthys, Foolen, Addink, Oudhof & Vermeij, 
2012; Overveld, 2010). Bij jongeren boven de twaalf jaar is het van belang een gezins- of 
multisysteeminterventie in te zetten (Relationele gezinstherapie (voorheen FFT), MDFT, MST) én 
cognitieve gedragstherapie (ART, In Control, Sociale vaardigheden op maat, Agressieregulatie op 
maat Ambulant, WSART). 

Er zijn drie interventies waarvan de effectiviteit momenteel is of wordt onderzocht binnen 
de pleegzorg, namelijk: Incredible Years, Parent Child Interaction Therapy (PCIT) en Parent 
Management Training Oregon (PMTO). Deze worden hieronder dan ook beschreven. Daarnaast 
is er een specifieke variant van therapeutische pleegzorg, Multi Treatment Foster Care 
(MTFC), die zich richt op gedragsproblemen. Deze is opgenomen in de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies en veelvuldig onderzocht. Ook deze komt aan bod in dit hoofdstuk. 

www.nji.nl/jeugdinterventies
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Meer informatie over interventies voor gedragsproblemen vindt u in de Richtlijn Ernstige 
gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming (De Lange et al., 2013). Hierin vindt u dus 
allerlei interventies die effectief zijn voor het tegengaan van gedragsproblemen. Deze kunnen 
eventueel ook worden ingezet binnen de pleegzorg, maar ze zijn of worden niet specifiek 
onderzocht op hun effectiviteit voor pleegkinderen. De Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor 
jeugdhulp en jeugdbescherming vindt u op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. 

4.2.1 Incredible Years
Incredible Years (Webster-Stratton & Reid, 2003) is een groepstraining voor ouders van kinderen 
van drie tot en met zes jaar die een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis 
hebben, of het risico lopen een van deze stoornissen te ontwikkelen. In achttien wekelijkse 
sessies worden de ouders getraind in opvoedvaardigheden, waardoor de gedragsproblemen 
afnemen. 

Het einddoel van de training is afname van gedragsproblemen bij kinderen en verbetering van 
hun sociale vaardigheden. Om dit te bereiken traint Incredible Years de ouders in bepaalde 
bevorderende opvoedings-vaardigheden, zoals het coachen van vaardigheden, prijzen en 
belonen, negeren van ongewenst gedrag, consequenties stellen en probleem oplossen. 
Incredible Years is gericht op ouders van kinderen van drie tot en met zes jaar bij wie een 
oppositioneel-opstandige of gedragsstoornis (al dan niet met ADHD) is vastgesteld, of ouders 
van kinderen met ernstige gedragsproblemen die (nog) niet gediagnosticeerd zijn met een 
psychiatrische stoornis maar die wel ernstig in hun ontwikkeling bedreigd zijn. Incredible 
Years bevat meerdere trainingen voor verschillende doelgroepen. Het programma dat in 
Nederland gegeven wordt is de basistraining voor ouders van kinderen van drie tot en met zes 
jaar. Deze training wordt in groepsverband gegeven aan ouders van acht tot twaalf kinderen. 
In de Basis training wordt in achttien wekelijkse sessies van twee uur gewerkt aan de thema’s 
spel/ coachen, prijzen en belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag. Ouders 
ervaren dat zij zelf problemen oplossen en daarin door elkaar gesteund en gestimuleerd 
worden. Er wordt gebruik gemaakt van een cursusboek, fragmenten, brainstormen (in grote 
groep en in tweetallen), groepsdiscussie, flip-over, rollenspelen, oefeningen voor thuis, wekelijks 
bellen door ouders onderling en bellen door de therapeut.

Incredible Years is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als ‘bewezen 
effectief’ (www.nji.nl/jeugdinterventies). Een onderzoek naar het effect van Incredible Years in 
het kader van geïndiceerde preventie met follow-up metingen één en twee jaar na beëindiging 
werd uitgevoerd bij het UMC Utrecht onder leiding van W. Matthys. Om de effecten van de 
interventie te bepalen werden er voorafgaand aan, direct na de interventie, en zowel één jaar 
als twee jaar na afloop van de oudercursus, metingen verricht. De resultaten lieten onder meer 
zien dat zowel de geobserveerde als door hen zelf beoordeelde opvoedingsvaardigheden van 
de ouders in vergelijking met die van de controlegroep verbeterd waren na twee jaar. Ook 
bleek twee jaar na afloop van de interventie dat de geobserveerde gedragsproblemen van de 
kinderen afgenomen waren, in vergelijking met de controlegroep. Ouders gaven echter aan 
geen verbeteringen te zien in het gedrag van hun kind (Posthumus, Raaijmakers, Maassen, Van 
Engeland & Matthys, 2011).

www.richtlijnenjeugdhulp.nl
www.nji.nl/jeugdinterventies


Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 82

Ook in het buitenland is het effect van de oudertrainingen aangetoond in diverse 
(onafhankelijke) gerandomiseerde experimenten met follow-up meting. Over het geheel 
genomen zijn de resultaten positief (Scott, Spender, Doolan, Jacobs & Aspland, 2001; Taylor, 
Schmidt, Pepler & Hodgins, 1998; Drugli, Fossum, Larsson & Morch, 2010). Toepassingen van 
het Incredible Years-programma bij pleegouders blijken soms niet (Linares, Montalto, Li & Oza, 
2006; Northley) en soms wel (Bywater et al., 2010; Nilsen, 2007) te leiden tot een vermindering 
van gedragsproblemen. 

4.2.2 Parent Child Interaction Therapy (PCIT)
Het doel van Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) is de gedragsproblemen bij het kind te 
verminderen en de stress bij ouders te verminderen door de opvoedingsvaardigheden van 
de ouders te vergroten en de kwaliteit van de ouder-kind relatie te verbeteren (Brinkmeyer 
& Eyberg, 2003). Parent-Child Interaction Therapy is bedoeld voor kinderen van 2-7 jaar 
met gedragsproblemen en hun ouders. Kinderen met een oppositioneel opstandige 
gedragsstoornis, een gedragsstoornis in engere zin en ADHD komen in aanmerking voor 
de behandeling. PCIT blijkt ook effectief te zijn in het voorkomen van kindermishandeling/ 
verwaarlozing en behandelen van gezinnen waar mishandeling en verwaarlozing plaatsvindt. 

Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor jonge 
kinderen met gedragsproblemen en hun ouders. In PCIT worden ouders en kind samen 
in een spelkamer getraind, waarbij de therapeut vanachter een one-way screen de ouder 
coacht middels een oormicrofoontje. De therapie richt zich op verbetering van de ouder-
kindinteractie en op het verbeteren van de gehoorzaamheid van het kind. In de eerste fase 
van de behandeling wordt een assessment gedaan om de ernst van de gedragsproblemen 
en het stressniveau van de ouders te bepalen. In de tweede fase leren de ouders positieve 
aandachtsvaardigheden te gebruiken zoals het sensitief reageren en prijzen van goed gedrag. 
In de derde fase leren de ouders op het gedrag gerichte management strategieën zoals het 
effectief afgeven van directieven en opdrachten, gepast reageren op medewerking of verzet van 
het kind en het gebruiken van time-out procedures. PCIT duurt tussen de 9-20 weken afhankelijk 
van het niveau van vaardigheden van de ouder en afhankelijk van de generalisatie die ontstaat 
van spelsituatie naar situaties in het dagelijks leven.

PCIT is in de Databank Effectieve Jeugdinterventies opgenomen als ‘theoretisch goed 
onderbouwd’ (www.nji.nl/jeugdinterventies). Er is Amerikaans en Australisch onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van Parent-Child Interaction Therapy. Uit het onderzoek blijkt dat na inzet 
van PCIT sprake is van een vermindering van door ouders gerapporteerde gedragsproblemen bij 
hun kind en ouderproblemen (Thomas & Zimmer-Gembeck, 2007). Er is ook specifiek onderzoek 
gedaan naar het effect van PCIT in de pleegzorg. McNeil, Herschell en Gurwitch (2005) vonden 
dat een tweedaagse groepstraining van pleegouders in PCIT leidde tot een vermindering van 
gedragsproblemen bij het pleegkind. Timmer, Urquiza en Zebell (2006) vergeleken de traditionele 
PCIT bij gewone ouders en bij pleegouders. Ze vonden bij pleegouders een vermindering van 
opvoedingsstress en gedragsproblemen van het pleegkind, maar de effecten waren minder groot 
dan in reguliere opvoedingssituaties. De effectiviteit van PCIT bij pleegouders en pleegkinderen 
wordt door De Bascule te Amsterdam onderzocht (Oosterman & Schuengel, 2010).

www.nji.nl/jeugdinterventies
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4.2.3 Parent Management Training Oregon (PMTO)
Het algemene doel van PMTO is dat kinderen met externaliserende gedragsproblemen 
beter gaan functioneren en hun gedragsproblemen verminderen, doordat hun ouders meer 
effectieve opvoedingsstrategieën toepassen (Patterson, Reid, Jones & Conger, 1975). PMTO is 
een behandeling voor ouders van kinderen van vier tot en met twaalf jaar die externaliserend 
probleemgedrag vertonen, al dan niet in combinatie met hyperactiviteit. De problematiek moet 
blijken uit de score op de Child Behavior Checklist (CBCL) en de Teacher Report Form (TRF). In 
de behandeling wordt door middel van rollenspel geoefend met het toepassen van een vijftal 
clusters van opvoedingsvaardigheden: je kind stimuleren door aanmoediging, grenzen stellen, 
zicht en toezicht houden, met elkaar problemen oplossen en positief betrokken zijn. Wat 
geoefend wordt en hoe vaak en op welke manier dit gebeurt, wordt individueel bepaald. De 
therapeut is in het bijzonder gericht op bewerkstelligen dat ouders de opvoedingsstrategieën 
met succes toepassen in het dagelijks leven. Om dit te bewerkstelligen zet de therapeut diverse 
therapeutische vaardigheden in.

Parent Management Training Oregon (PMTO) is opgenomen in de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies als ‘theoretisch goed onderbouwd’ (www.nji.nl/jeugdinterventies). PMTO is 
een evidence based programma waarvan is aangetoond dat het effectief is bij het verbeteren 
van de opvoedingsvaardigheden van ouders en het verminderen van gedragsproblemen 
van kinderen. De effectiviteit van PMTO is in verschillende studies aangetoond (Ogden & 
Hagen, 2008; Patterson, 2005). Een toepassing van PMTO bij pleegouders in de Verenigde 
Staten (KEEP) resulteert in consistent positieve effecten op de gedragsproblemen van 
pleegkinderen (Chamberlain et al., 2008). De implementatie van PMTO bij pleegouders in 
Noorwegen (Jakobsen & Sokholm, 2009) vertoont dan weer geen significante verschillen in 
de vermindering van gedragsproblemen tussen de controle- en experimentele groep. In een 
review over toepassingen van gedragsmatige oudertrainingen binnen pleegzorg besluiten 
Turner, Macdonald en Denis (2007) tot zeer beperkte effecten op de gedragsproblemen van 
pleegkinderen. 

Diverse pleegzorgaanbieders in Nederland leiden speciaal pleegzorgbegeleiders op om deze 
training te kunnen geven aan pleegouders. Momenteel voeren Maaskant, Rooij, Hermanns en 
Arntz (Universiteit van Amsterdam) een onderzoek uit naar de effectiviteit van PMTO binnen 
de pleegzorg in vergelijking met andere ondersteuningsprogramma’s binnen de pleegzorg. Zij 
maken gebruik van een randomized control trial. 

4.2.4 Multi Treatment Foster Care (MTFC) 
MTFC is een intensieve variant van therapeutische pleegzorg. Er zijn verschillende vormen van 
MTFC ontworpen passend bij verschillende leeftijdsgroepen. Twee daarvan zijn operationeel in 
Nederland: MTFC-A (voor jongeren) en MTFC-P (voor jonge kinderen). MTFC is opgenomen in de 
Databank Effectieve Jeugdinterventies (www.nji.nl/jeugdinterventies). 

MTFC-A
Multidimensional Treatment Foster Care Adolescente (MTFC-A) is een intensief opvoed- en 
trainingsprogramma voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die te kampen hebben 

www.nji.nl/jeugdinterventies
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met gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. MTFC-A is gericht op het versterken 
van prosociaal gedrag en probleem-oplossend vermogen. De focus ligt op het aanreiken en 
oefenen van alternatief positief gedrag. Ook ouders worden ondersteund en geholpen met 
het verbeteren van opvoedvaardigheden en gedragsmanagementtechnieken. De interventie 
richt zich op zowel jongere áls ouders, vermindert de invloed van (dynamische) risicofactoren 
en vergroot de invloed van (dynamische) beschermende factoren die gerelateerd zijn aan 
antisociaal (en delinquent) gedrag.

Een jongere die aan MTFC-A deelneemt, woont voor de duur van zes tot twaalf maanden in een 
‘opvoedgezin’. Het opvoedgezin biedt een gestructureerde leefomgeving en speciaal getrainde 
opvoedouders geven positieve feedback op het gedrag van de jongere. In kleine stappen wordt 
gewerkt aan een positieve ontwikkeling. Het programma maakt gebruik van een puntensysteem 
met beloningen en privileges. Tijdens het programma wordt gedrag intensief gemonitord 
met het doel het probleemgedrag concreet in beeld te krijgen en voor het alternatieve gedrag 
gerichte interventies in te zetten. Er wordt altijd maar één jongere tegelijk bij opvoedouders 
geplaatst en de jongere gaat overdag naar school of werk. Er wordt invulling gegeven aan 
vrijetijdsbesteding waaronder sport en hobby’s. Vanuit het programma is er een intensieve 
samenwerking met school en een werkgever. Via school- en of werkkaarten worden goed 
gedrag en prestaties beloond.
Naast de opvoedouders zijn een trainer en een coach aan de slag met de jongere. Er worden 
zoveel mogelijk situaties opgezocht waar jongeren succesvol kunnen oefenen met vaardigheden. 
Beide teamleden helpen de jongere om zo succesvol mogelijk te zijn.

Voor de ouders is een aparte trainer beschikbaar. De gezinstrainer werkt in wekelijkse 
bijeenkomsten intensief met de ouders aan het versterken van opvoedingsvaardigheden en 
gedragsmanagementtechnieken en het coachen van ouders bij bezoeken thuis. Als de jongere 
na enige tijd weer thuis woont (of in een ander gezin of in een begeleid zelfstandig traject) 
gaan de training en begeleiding van jongere en ouders nog maximaal drie maanden door, 
ter begeleiding van de verandering en daarmee bestendiging van de bereikte resultaten. De 
programmasupervisor coördineert de activiteiten van de professionals die met de jongere en 
diens gezin van herkomst werken. Het team is te allen tijde (24/7) bereikbaar voor de ouders, 
opvoedouders en jongeren en helpt bij het oplossen van allerlei problemen.

Diverse Amerikaanse overzichtsstudies noemen MTFC-A als effectieve interventie in het 
voorkomen van recidive. MTFC-A is effectief op verschillende gebieden, zo wordt de veerkracht 
van jongeren vergroot, wordt positieve vooruitgang geboekt wat betreft schoolvaardigheden 
en is er sprake van afname van gedragsproblemen (Leve, Fisher & Chamberlain, 2009; Leve & 
Chamberlain, 2006).
De positieve resultaten gelden niet alleen voor jongens (Chamberlain, 2003), maar ook voor 
meisjes. Uit een studie van Chamberlain en collega’s (2007) blijkt dat MTFC-A recidive voorkomt 
bij meisjes die twee jaar eerder aan de interventie hadden deelgenomen (gemeten in aantal 
opname dagen in gesloten instellingen, contact met politie en justitie en de zelfgerapporteerde 
delicten). De implementatie van MTFC-A in Nederland is gevolgd door PI Research. Er heeft in 
Nederland geen onderzoek plaatsgevonden naar de effectiviteit van MTFC-A. 
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MTFC-P
Multitreatment Foster Care-Preschool (MTFC-P) is een intensieve vorm van therapeutische 
pleegzorg voor kinderen tussen de drie en vijf jaar met ernstige gedragsproblematiek. Hierin 
worden pleegouders intensief gecoacht en begeleid in het terugdringen van probleemgedrag 
en het opbouwen van positieve interacties met hun pleegkind. Hoewel de focus ligt op 
controle van probleemgedrag is ook gehechtheid een belangrijke component. Het verkrijgen 
van controle over probleemgedrag neemt namelijk een belangrijke potentiële belemmering 
weg in de ontwikkeling van gehechtheid. Kinderen krijgen meer ruimte voor het vertonen van 
gehechtheidsgedrag en pleegouders hebben meer gelegenheden om hier positief en sensitief 
op te reageren. Het doel van MTFC-P is om pleegouders en andere betrokkenen zo concreet 
mogelijke handvatten te bieden voor het omgaan met de specifieke problematiek van het 
pleegkind. Door middel van pre-teaching (voorafgaand aan moeilijke situaties duidelijk maken 
wat van het kind verwacht wordt) en positieve bekrachtiging wordt positief gedrag aangeleerd. 
Door middel van time-outs, scaffolding (steun bieden) en afleiding wordt negatief gedrag 
verminderd, waarbij het uitgangspunt is dat de beste manier om negatief gedrag te doen 
verminderen het aanleren van positief gedrag is (Oosterman & Schuengel, 2010).

Voor pleegkinderen met ernstige gedragsproblematiek zijn de uitkomsten van het 
Multitreatment Foster Care Preschool (MTFC-P) programma veelbelovend (Van den Bergh & 
Weterings, 2010; Fisher, Kim & Pears, 2009). Kinderen in het MTFC-P programma bleken een 
verminderd risico te hebben op het afbreken van een pleegzorgplaatsing in vergelijking met 
kinderen in reguliere pleegzorg (Fisher, Kim & Pears, 2009). Een andere uitkomstmaat die is 
onderzocht betreft de mate van stress-regulatie. Hoewel er bij aanvang van het programma 
geen verschillen waren tussen pleegkinderen in MTFC-P en kinderen in reguliere pleegzorg 
waren deze verschillen er wel na acht tot negen maanden in de plaatsing. Kinderen in MTFC-P 
bleken hogere cortisolniveaus te hebben dan kinderen in reguliere pleegzorg (Fisher, Gunnar, 
Dozier, Bruce & Pears, 2006). Wat betreft gehechtheid blijkt uit onderzoek van Fisher en 
Kim (2007) dat MTFC-P pleegouders een grotere toename van veilig gehechtheidsgedrag 
bij hun pleegkinderen rapporteerden dan pleegouders van pleegkinderen in reguliere 
pleegzorg. Ook rapporteerden MTFC-P pleegouders een grotere afname van onveilig-
vermijdend gehechtheidsgedrag. Gehechtheidsgedrag werd gedurende het eerste jaar na 
plaatsing iedere drie maanden gemeten. Hierbij werd gebruik gemaakt van het door Dozier 
en collega’s ontwikkelde gehechtheidsdagboek (Stovall & Dozier, 2000). Wel blijft de vraag 
wat de consequenties met betrekking tot gehechtheid zijn op langere termijn. Plaatsing 
binnen het MTFC-P programma is namelijk per definitie tijdelijk en na de behandeling worden 
pleegkinderen overgeplaatst naar permanente pleeg of adoptiegezinnen. Onduidelijk is of de 
positieve resultaten met betrekking tot de ontwikkeling van veilig gehechtheidsgedrag stand 
houden na opnieuw een verbreking van een gehechtheidsrelatie.

Door De Bascule wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van MTFC-P 
voor pleegkinderen en pleegouders in Nederland. Een belangrijk aandachtspunt bij eventuele 
implementatie van dit programma is de selectie van pleeggezinnen. Het meest wenselijk zou 
zijn als de MTFC-P pleegouders ook beschikbaar zijn na afloop van de behandeling, zodat 
pleegkinderen in het geplaatste gezin kunnen blijven (Van den Bergh & Weterings, 2010).
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4.3 Trauma
Uit onderzoek van het National Child Traumatic Stress Network (Greeson et al., 2012) blijkt 
dat 70 procent van de pleegkinderen twee of meer vormen van kindermishandeling heeft 
meegemaakt (fysieke mishandeling, emotionele mishandeling, verwaarlozing, seksueel 
misbruik en getuige zijn van huiselijke geweld) en als gevolg van dit trauma meer kans heeft op 
posttraumatische stress. Er zijn in Nederland verschillende traumabehandelingen. Hieronder 
staan voorbeelden uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies (www.nji.nl/jeugdinterventies). 
Geen van deze interventies is of wordt nog onderzocht in de pleegzorg.

-  EMDR: een behandelmethode voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die lijden aan 
trauma gerelateerde stoornissen, waaronder Acute Stress Stoornis of Post Traumatische 
Stress Stoornis (PTSS). 

-  Horizonmethodiek: bij seksueel misbruikte kinderen de negatieve gevolgen van de 
traumatische (seksuele) gebeurtenissen voor het vertrouwen en het (sociale) functioneren 
van het kind herstellen. 

-  STEPS: een cognitieve gedragstherapeutische groepsbehandeling die wordt toegepast bij 
meisjes van dertien tot en met achttien jaar met een posttraumatische stressstoornis als 
gevolg van eenmalig seksueel geweld, zoals een aanranding of verkrachting. 

-  WRITEjunior: is een schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten van vier 
tot achttien jaar. Tijdens tweewekelijkse individuele sessies beschrijft de jeugdige samen met 
de therapeut het verhaal van het trauma op de computer. De behandeling heeft een cognitief 
gedragsmatige aanpak en heeft als doel dat posttraumatische klachten verdwijnen of sterk 
afnemen.

Meer informatie over interventies voor mishandelde kinderen vindt u in de Richtlijn 
Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Vink et al., in ontwikkeling; zie 
www.richtlijnenjeugdhulp.nl).
 
5. Conclusies
Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de eerste uitgangsvraag: Hoe kan de ontwikkeling 
van een pleegkind optimaal worden gevolgd en gestimuleerd? Bij de beantwoording 
van deze vraag is gekeken welke beschermende en risicofactoren van invloed zijn op de 
ontwikkeling van pleegkinderen in een pleeggezin . Verder is gekeken naar de wijze waarop 
de pleegzorgbegeleider de ontwikkeling van het kind kan volgen en tijdig problemen kan 
signaleren. Daarnaast is aandacht besteed aan de wijze waarop de ontwikkeling gestimuleerd 
kan worden. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur zijn hier onder op een rij gezet. 

Beschermende factoren en risicofactoren
Uit voorgaande is gebleken dat er een scala aan beschermende factoren is die de ontwikkeling 
van pleegkinderen in een pleeggezin positief beïnvloeden en risicofactoren die de ontwikkeling 
negatief beïnvloeden.

Beschermende factoren
1.  Snelle beslissing of het kind al dan niet teruggeplaatst wordt bij de ouders. Dit zorgt voor 

zekerheid bij het kind, de ouders en de pleegouders.
2.  Een stabiele plaatsing. Dit zorgt voor continuïteit en voorspelbaarheid voor het kind. 

www.nji.nl/jeugdinterventies
www.richtlijnenjeugdhulp.nl
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Hiervoor is het nodig dat overplaatsingen tot het minimum beperkt worden en risico’s op 
een voortijdige beëindiging van een plaatsing tijdig gesignaleerd en aangepakt worden. 
Jonge pleegkinderen, pleegkinderen met geen/weinig gedragsproblemen en pleegkinderen 
die nog niet veel overplaatsingen hebben meegemaakt, lopen een kleiner risico op 
voortijdige beëindiging van de plaatsing.

3. Ouders die de plaatsing verdragen en langzamerhand accepteren.
4. Samenwerking tussen ouders en pleegouders.
5.  Pleegouders met een autoritatieve opvoedingsstijl. Deze stijl kenmerkt zich door het bieden 

van ondersteuning en het uitoefenen van controle ten opzichte van het doen en laten van 
het pleegkind. 

6. Pleegouders die goed grenzen kunnen stellen.
7. Pleegouders met veel steun uit hun sociale omgeving bij het opvoeden van het pleegkind. 
8.  Een veilige gehechtheidsrelatie tussen het pleegkind en de pleegouders. Deze kan worden 

opgebouwd door de behoeftes van het pleegkind aan te voelen en daar adequaat op te 
reageren (sensitieve responsiviteit) en te ‘zorgen voor de jeugdige alsof het een eigen kind is’.

9. Veiligheid van het kind in het pleeggezin.

Risicofactoren
1.  Uitstellen van de beslissing of het kind al dan niet teruggeplaatst wordt bij de ouders. Dit 

zorgt voor onduidelijkheid bij het kind, de ouders en de pleegouders. Daarnaast zorgt 
het voor bestaansonzekerheid bij het kind en belemmert het pleegouders in het zich 
openstellen voor het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie. 

2.  Een voortijdige beëindiging van een plaatsing en/of een overplaatsing van het pleegkind. 
Dit kan leiden tot een toename van internaliserend en externaliserend probleemgedrag. 
Oudere kinderen, kinderen met ernstige gedragsproblemen en kinderen met een 
geschiedenis van veel overplaatsingen lopen een groter risico op voortijdige beëindiging van 
de plaatsing. 

3.  Conflicten tussen ouders en pleegouders.
4. Pleegouders die veel belasting ervaren bij het opvoeden van het pleegkind. 
5.  Negatieve opvoedingsstrategieën van pleegouders die kunnen leiden tot een toename van 

probleemgedrag bij het pleegkind.
6. Mishandeling en/of misbruik van het pleegkind in het pleeggezin.
7. Als het niet goed gaat met (één van) de ouder(s). 
8. Een onveilige gehechtheidsrelatie tussen het pleegkind en de pleegouders.

Van voorgaande factoren is uit wetenschappelijk onderzoek naar voren gekomen dat 
het beschermende of risicofactoren zijn voor de ontwikkeling van een pleegkind. Uit 
wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat het plaatsen in een netwerk- of bestandsgezin 
geen invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Het plaatsen in netwerk- of bestandsgezin 
is niet op voorhand te typeren als risico- of beschermende factor. Beide vormen van pleegzorg 
hebben hun eigen krachten en zwaktes. Per pleegkind moet worden afgewogen waar het 
behoefte aan heeft. Bij de keuze voor een netwerkpleeggezin zal een goede analyse gemaakt 
moeten worden van de aard van de relatie tussen ouders en pleegouders. Tijdens de plaatsing 
zal men extra aandacht moeten besteden aan deze relatie, mochten er problemen rijzen. 
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Ontwikkeling volgen en problemen signaleren
Het doel van een pleegzorgplaatsing is het creëren van een zo normaal mogelijk gezinssituatie, 
waarin het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op verschillende gebieden. Idealiter 
ontwikkelt het kind in het pleeggezin zich zoals men zou mogen verwachten van een kind op zijn 
leeftijd. 

Om pleegouders te kunnen ondersteunen bij de opvoeding van hun pleegkind is het van belang 
na te gaan op welke ontwikkelingsgebieden het goed gaat en op welke ontwikkelingsgebieden 
het kind problemen heeft en van welke aard deze zijn. Een primaire taak van de 
pleegzorgbegeleider zou moeten zijn, om op basis van kennis over de normale en afwijkende 
ontwikkeling, de ontwikkeling van het kind te volgen. Hierbij moet in ieder geval aandacht zijn 
voor de lichamelijke ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het functioneren 
op school. De taxatie van de ontwikkeling start met het maken van een inschatting van het 
functioneren op de ontwikkelingstaken die passend zijn bij de leeftijd van het kind. Als de 
vraag gesteld wordt of de ontwikkeling van een kind vertraagd is, kan men niet volstaan met 
het ‘afvinken’ van vaardigheden op ontwikkelingstaken. Het is ook belangrijk om daarover 
het gesprek aan te gaan met het kind en de (pleeg)ouders. Competentie- en vragenlijsten zijn 
vooral bedoeld om het blikveld van de (pleeg)ouder of de pleegzorgbegeleider te verbreden. 
Bovendien geven de ontwikkelingstaken de domeinen aan waar een potentieel tot adaptatie 
en positieve verandering bestaat. Aansluiten op die ontwikkelingstaken werkt daardoor 
motiverend en vergroot de kans dat het functioneren van het kind mede door de eigen krachten 
bij het kind verbetert of dat de condities in de omgeving gunstiger worden.

De ontwikkeling van het kind moet op verschillende momenten in kaart worden gebracht, 
allereerst aan het begin van de pleegzorgplaatsing (na een maand) en vervolgens bij kinderen 
van nul tot drie jaar ieder half jaar en bij kinderen ouder dan drie jaar ieder jaar. Daarnaast kan 
het ook tussendoor nodig zijn om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen, namelijk 
als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind bij bijvoorbeeld de ouders, de pleegouders, 
docenten, de (gezins-)voogd of de pleegzorgbegeleider.

Er zijn verschillende manieren waarop de ontwikkeling van kinderen kan worden onderzocht 
en door middel van herhaalde onderzoeken kan worden gevolgd, bijvoorbeeld: huisbezoeken, 
gesprekken, observaties, spel en gestructureerde instrumenten. Er is geen onderzoek gedaan 
in Nederland waaruit blijkt hoe je de ontwikkeling van pleegkinderen het beste kunt volgen en 
welke werkwijzen en/of instrumenten effectief zijn. Het lijkt in ieder geval van belang dat de 
werkwijze praktisch toepasbaar is in de praktijk en functioneel in de begeleiding aan (pleeg)
ouders en het pleegkind.

Pleegouder ondersteunen in het stimuleren van de ontwikkeling van het kind
De zorg voor een pleegkind begint altijd met ‘gewoon’ opvoeden. Ieder (pleeg)kind is immers 
gebaat bij (pleeg)ouders die aandacht aan hem besteden, gewenst gedrag aanmoedigen 
en duidelijke grenzen stellen. Zeker als pleegouders zelf geen kinderen hebben, kunnen ze 
behoefte hebben aan begeleiding bij de ‘gewone’ opvoeding. Daarnaast kunnen pleegouders 
behoefte hebben aan ondersteuning bij de ‘specifieke’ opvoeding van dit pleegkind 
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(bijvoorbeeld bij gedragsproblemen, gehechtheidsproblematiek en/of een trauma). De 
pleegzorgbegeleider biedt de pleegouders opvoedingsondersteuning (of schakelt deze in) bij 
de gewone en specifieke opvoeding van het pleegkind. Uit onderzoek blijkt dat pleegouders 
in grote lijnen drie begeleidingsbehoeften hebben met betrekking tot de ontwikkeling van het 
pleegkind: achtergrondinformatie over het pleegkind, ondersteuning bij de specifieke opvoeding 
van een kind met (gedrags)problemen en bij het opbouwen van een gehechtheidsrelatie. Verder 
vraagt ook het opvoeden van een kind met een trauma om extra kennis en vaardigheden. Het 
is de taak van de pleegzorgbegeleider om in kaart te brengen welke begeleidingsbehoeften 
de pleegouders hebben ten aanzien van het stimuleren van de ontwikkeling van het 
kind. Afhankelijk van de behoeften van pleegouders, kan de pleegzorgbegeleider de 
begeleiding zelf bieden of aanvullende hulp inschakelen. Natuurlijk kunnen pleegouders ook 
begeleidingsbehoeften hebben die niet direct betrekking hebben op de ontwikkeling van het 
kind. Hieraan wordt in deze uitgangsvraag geen aandacht besteed.

Een specifiek aandachtspunt is de begeleiding van netwerkpleeggezinnen. Hoewel 
netwerkpleegouders niet meer gezinsbelasting ervaren dan bestandspleegouders, kan extra 
begeleiding tijdens de plaatsing nodig zijn. 

Effectieve interventies voor specifieke problemen van pleegkinderen
Naast de reguliere ondersteuning aan pleeggezinnen, kan het nodig zijn interventies bij 
pleegkinderen en/of hun pleegouders in te zetten om de positieve ontwikkelingsuitkomsten 
bij pleegkinderen te bevorderen. Voor verschillende problemen zijn er interventies 
beschikbaar die zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en die specifiek 
zijn of worden onderzocht voor pleegkinderen (www.nji.nl/jeugdinterventies). Voorbeelden 
voor hechtingsproblematiek zijn: Pleegouder – Pleegkind Interventie (PPI), Video-feedback 
Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) en de Basic 
Trust methode. Voorbeelden voor gedragsproblematiek zijn Incredible Years, Parent Child 
Interaction Therapy, Parent Management Training Oregon en Multi Treatment Foster Care. Er 
zijn in Nederland verschillende traumabehandelingen, maar geen één die zowel is opgenomen 
in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als ook is of wordt onderzocht in de pleegzorg. 
Voorbeelden van interventies uit de databank, zijn: EMDR, Horizonmethodiek, STEPS en 
WRITEjunior. In aanvulling op de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming is het 
belangrijk om bij specifieke kindproblemen de aanbevelingen uit de desbetreffende richtlijn 
te volgen, zoals de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen (De Lange et al., 2013), de Richtlijn 
Problematische gehechtheid (De Wolff et al., 2014), de Richtlijn Stemmingsproblemen (Meeuwissen 
et al., 2015), de Richtlijn ADHD (Boer et al., in ontwikkeling), de Richtlijn Kinderen van ouders 
met psychische problemen (KOPP) (Van der Zanden et al., 2015), de Richtlijn Kindermishandeling 
(Vink et al., in ontwikkeling) (alle richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming; zie 
www.richtlijnenjeugdhulp.nl) en de Richtlijn Effectieve Interventies LVB (De Wit, Moonen & Douma, 
2011; zie www.kenniscentrumlvb.nl).

www.nji.nl/jeugdinterventies
www.richtlijnenjeugdhulp.nl
www.kenniscentrumlvb.nl
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6. Overige overwegingen 

Beschermende en risicofactoren
Pleegkinderen lopen risico op stigmatisering en sociale uitsluiting, voornamelijk door andere 
kinderen. Dit is een risicofactor voor de sociale ontwikkeling van een pleegkind, en kan voor 
schaamte bij het kind zorgen. 

De uitspraak van de kinderrechter speelt een belangrijke rol bij het perspectiefbesluit. 
(gezins-)voogden hebben op hun beurt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de 
kinderrechter voldoende informatie heeft. Een jaarlijkse verlenging van de OTS kan voor het 
kind (en de pleegouders) een stress factor zijn als het kind al langer in een pleeggezin woont 
(opvoedingsvariant) en daar ook graag wil blijven, omdat dan opnieuw de vraag wordt gesteld of 
het toch niet terug naar huis kan. 

Voor de continuïteit van plaatsingen kan het gunstig zijn om pleegouders te werven voor 
plaatsingen van onbepaalde tijd. Van tevoren wordt nog geen uitspraak gedaan over de 
duur van de plaatsing; het belang van het kind vormt namelijk het uitgangspunt. Het 
onderscheid tussen pleeggezinnen voor kortdurende/langdurende plaatsingen verdwijnt dan. 
Crisispleegouders blijven nodig, maar ook die moeten mogelijkheden voor langere duur hebben, 
om overplaatsingen te voorkomen. 

Als een pleegkind terug naar huis gaat en/of wordt overgeplaatst, kunnen pleegouders (als 
hechtingsfiguren van het kind) nog steeds een rol blijven spelen in het leven van het kind. 
Bij een plaatsing is het belangrijk om rekening te houden met de context (kan het kind op 
dezelfde school/sportclub blijven? Kan het contact blijven houden met dat ene vriendje, of 
die ene tante?). Voor het kind is het belangrijk dat de (nieuwe) pleegouders zo goed mogelijk 
geïnformeerd worden, bijvoorbeeld over wat het fijn vindt en waar het bang voor is. Dit kan 
door een pleegzorgbegeleider of (gezins-)voogd, maar liefst nog door voor het pleegkind 
belangrijke personen in een gezamenlijke sessie. Ook is het van belang dat het kind uitleg krijgt 
over de reden van de plaatsing. 

Het is belangrijk om de context van het pleegkind in beeld te brengen (familie, vrienden, 
leerkrachten, sportclub) en na te gaan wat al deze betrokkenen voor het kind kunnen betekenen 
(eigen kracht van het netwerk). Voor de ontwikkeling van het kind is het positief als ouders het 
kind expliciet ontschuldigen, ouders het kind toestemming geven om in het pleeggezin te wonen 
en het kind ziet dat het goed gaat tussen ouders en pleegouders. Verder is het belangrijk dat 
het kind contact kan houden met broers en zussen indien zij elders geplaatst zijn. Dit contact 
kan via/tegelijkertijd tijdens contact met de ouders verlopen of buiten de contacten met ouders 
om in de vorm van telefonisch, email , sms of logeerpartijen (vanuit residentie of andere 
pleeggezinnen).

Belangrijke houdingsaspecten in de samenwerking met ouders, zijn: niet oordelen en niet 
streven naar perfectie (goed is goed genoeg). Als ouders een duidelijke rol krijgen in het leven 
van hun kind, kan dit bijdragen aan het verdragen en langzamerhand accepteren van de 
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plaatsing. Manieren waarop dit kan: omgang die aansluit bij behoeften en mogelijkheden kind/
ouders/pleegouders, ouders op bezoek laten komen in het pleeggezin, ouders betrekken bij 
het maken van het levensboek/levensverhaal van hun kind, ouders betrekken bij belangrijke 
gebeurtenissen voor het kind, ouders regelmatig foto’s/informatie sturen over het kind via 
email, sms en whatsapp. De volgende randvoorwaarden kunnen bijdragen aan het verdragen 
en langzamerhand accepteren van een plaatsing, namelijk: een duidelijk perspectief, haalbare 
doelen en een duidelijke termijn en voorwaarden voor terugplaatsing (gezamenlijk vastgesteld 
in het zorgteam). Deze moeten vanaf het begin af aan helder gecommuniceerd worden naar 
ouders. Geef ouders een rol in de besluitvorming en betrek ze bij evaluaties en hulpverlening 
aan hun kind. Daarnaast is het belangrijk om in het zorgteam veel aandacht te hebben voor 
ieders positie en bijdrage.

In de hulpverleningsvariant is het belangrijk dat ouders opvoedondersteuning krijgen (door 
inzet van bijvoorbeeld VIB, PMTO of PCIT aan de ouder). Hierdoor wordt voor de ouder duidelijk 
dat ze kansen krijgen om weer zelf voor hun kind te gaan zorgen. 

De persoonlijke problematiek van ouders moet in kaart worden gebracht. Indien mogelijk kan 
het netwerk worden geactiveerd om ondersteuning te bieden. Voor specifieke problematiek van 
ouders (zoals schulden of verslaving) is specifieke hulp nodig. De pleegzorgbegeleider verwijst 
hiervoor door. In de ondersteuning van ouders bij eigen problemen, is het belangrijk om helder 
te zijn over het perspectief: wat moet verbeteren om kind weer thuis te laten wonen? Als ouders 
hulp niet willen accepteren, legt de pleegzorgbegeleider of (gezins-)voogd neutraal uit wat de 
consequenties daarvan zijn. De keuze is vervolgens aan de ouders.

Ouders maken na de uithuisplaatsing van hun kind een rouwproces door en krijgen een nieuwe 
rol ten opzichte van hun kind. Zij hebben hier begeleiding bij nodig, waarin aandacht is voor wat 
zij nog wel zijn voor het kind en wat zij nog wel voor het kind kunnen doen. ‘wat kun je doen om 
je kind te helpen opgroeien ook als je er niet zelf voor kunt zorgen?’ Hiervoor kan bijvoorbeeld 
de module Ouderbegeleiding na een Opvoedbesluit worden ingezet. Deze module richt zich op 
roldifferentiatie, het verdragen en langzamerhand accepteren van de uithuisplaatsing en de 
positionering van ouders én pleegouders (Haans, et al., 2009). Alle professionals die betrokken 
zijn bij de plaatsing, moeten in ieder geval kennis hebben over de rouwfasen van ouders die 
volgen op een uithuisplaatsing en het gedrag dat daar bij hoort. 

Als ouders begrijpen waarom het kind uit huis is geplaatst en de beschikking van de 
rechter snappen, kan dit bijdragen aan het verdragen en op termijn accepteren van de 
pleegzorgplaatsing. De (gezins-)voogd kan hen helpen om de beschikking goed te lezen. 

De samenwerking tussen de (gezins-)voogd, de pleegzorgbegeleider, de pleegouders en de 
ouders is van belang voor de ondersteuning van ouders. Voor iedereen moet duidelijk zijn wie 
welke verantwoordelijkheden en (on)mogelijkheden heeft in de begeleiding van ouders. Een 
pleegzorgbegeleider kan pleegouders uitleg geven over de problematiek van ouders, om meer 
acceptatie bij hen te bewerkstelligen. Aanvullende hulp kan nodig zijn om verdraagzaamheid 
van ouders en pleegouders (ten opzichte van de plaatsing en elkaar) te vergroten. Interventies/
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modules hiervoor zijn niet of beperkt beschikbaar. De (gezins-)voogd en de pleegzorgbegeleider 
moeten niet de eventuele strijd tussen ouders en pleegouders overnemen.

De pleegzorgbegeleider kan in het contact met pleegouders op verschillende manieren 
bijdragen aan het verdragen en op termijn accepteren van de plaatsing door ouders, namelijk: 
pleegouders voorbereiden op het belang en de rol van ouders, pleegouders begeleiden bij 
de omgang, gezamenlijke ontmoetingen stimuleren tussen pleegouders, ouders, familie 
en het kind, samenwerking tussen ouders en pleegouders stimuleren, bij problemen een 
relatiegesprek inzetten met de pleegzorgbegeleider of (gezins-)voogd als bemiddelaar. Wat 
pleegouders zelf kunnen doen: positief (maar realistisch) spreken over de ouders in bijzijn 
van het kind, oog hebben voor belangrijke gebeurtenissen in de familie van het pleegkind, 
zich verdiepen in de religieuze en/of (sub)culturele achtergrond van het kind en hier acties op 
inzetten (bijvoorbeeld het kind mee nemen naar de moskee of naar taalles) en samen met 
ouders dingen voor het kind regelen en/of bijwonen (bijvoorbeeld 10-minuten gesprekken op 
school, arts-bezoek, etc.). 

In de praktijk blijkt dat het van belang is om met pleegkinderen in gesprek te gaan over de 
reden van het niet meer thuis kunnen wonen en wat dit met hen doet. Kinderen ouder dan 
twaalf jaar hebben het recht om te weten welke beslissingen volwassenen over hen nemen 
en waarom. Maar ook voor kinderen jonger dan twaalf jaar is het belangrijk om te weten 
waarom zij in een pleeggezin wonen en niet thuis (uiteraard afgestemd op de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau van het kind). Veel kinderen maken zich zorgen om hoe het met hun 
ouders gaat wanneer zij niet meer in de buurt zijn, maken zich zorgen om broertjes en zusjes 
of denken dat het hun schuld is dat ze naar een pleeggezin gaan. Om zicht te krijgen op de 
beleving van het pleegkind, is het raadzaam hier over in gesprek te gaan en uitleg te geven over 
de reden van uithuisplaatsing (het kind ontschuldigen). In de ideale situatie zou de gezinsvoogd 
of pleegzorgbegeleider zo’n gesprek samen met ouders kunnen voeren. In het gedwongen 
kader zijn veel ouders het echter niet eens met plaatsing in een pleeggezin, waardoor dit niet 
mogelijk is. Wanneer het perspectief nog niet duidelijk is, is het belangrijk het pleegkind mee 
te nemen in het proces en zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden als op dat moment mogelijk 
is. Naast een taak voor de professionals om het kind heen, is het ook de taak van pleegouders 
om het kind in staat te stellen over de ouders en reden van niet meer thuis kunnen wonen te 
vertellen. Zij kunnen hier begeleiding bij krijgen van de pleegzorgbegeleider. De uitleg over de 
uithuisplaatsing blijft primair een taak van de gezinsvoogd of de pleegzorgbegeleider en niet 
van de pleegouders (vanwege de loyaliteitsgevoelens van het pleegkind). Een hulpmiddel om 
met pleegkinderen te praten over de uithuisplaatsing is een levensboek. Ook als er bijvoorbeeld 
in het kader van traumaverwerking met behulp van ‘words and pictures’ een verhaal is gemaakt 
over de uithuisplaatsing, kan hier op worden aangesloten. Zeker omdat dit een versie van het 
verhaal is waarin alle partijen zich kunnen vinden. 

Ontwikkeling volgen en problemen signaleren
In de pleegzorg wordt momenteel niet of nauwelijks gebruik gemaakt van metingen 
(bijvoorbeeld: ontwikkeling/gedrag kind en relatie pleegouders). Dit zou duidelijk kunnen maken 
wat al wel heel goed gaat (geef energie aan pleegouders) en wat verbeterd kan worden. Het is 
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belangrijk dat de pleegzorgbegeleider het kind zelf ook ziet en spreekt (en niet alleen maar over 
het kind praat met de pleegouders) en rekening houdt met zijn mening. 
Vaak is er al hulpverlening voorafgegaan aan een pleegzorgplaatsing. Hierdoor is er vaak ook 
al informatie over de ontwikkeling van het kind verzameld. De pleegzorgbegeleider kan zo 
veel mogelijk gebruik maken van de informatie die er al is, en daarnaast zo nodig aanvullende 
informatie verzamelen om de ontwikkeling van het kind in zijn geheel in beeld te brengen. 

Als de ontwikkelingstaken van het kind in beeld zijn gebracht, is het belangrijk om dit te 
vertalen naar opvoedingstaken van pleegouders. Hoe kunnen zij de ontwikkeling van het kind 
stimuleren? Er zijn echter geen gestandaardiseerde vragenlijsten om de ontwikkeling van 
kinderen te volgen (specifiek voor de jeugdhulp en jeugdbescherming), zeker bij kinderen van 
nul tot acht jaar. Bij kinderen van zes tot achttien jaar is het belangrijk om ook de voortgang op 
school te volgen en te streven naar continuïteit (zo min mogelijk schoolwisselingen). 

Het volgen van de ontwikkeling van pleegkinderen zoals beschreven in de richtlijn (observeren, 
instrumenten inzetten, uitwerken en terugvertalen) kost veel tijd. In de praktijk blijft er in de 
begeleidingstijd echter maar heel weinig tijd over voor het volgen van de ontwikkeling van 
het kind zoals beschreven in de richtlijn. De vraag is dus of dit momenteel haalbaar is in de 
reguliere pleegzorgbegeleiding. Een basisbegeleiding bestaat uit zo’n zes à zeven gesprekken 
met pleegouders op jaarbasis. Daarin moet veel aan de orde komen. Veel begeleidingstijd 
gaat op aan andere zaken, zoals afstemmen met de plaatser, opstellen van bezoekregelingen, 
begeleiden van bezoekregelingen, onderhouden van contact tussen ouders en pleegouders, 
veiligheidslijst invullen, financiële vraagstukken oplossen, et cetera. Het is wel mogelijk om bij 
problemen de begeleiding op te schalen naar intensief of specialistisch waardoor er meer tijd is.

Pleegouder ondersteunen in het stimuleren van de ontwikkeling van het kind
In de selectie van pleegouders moet onder andere aandacht zijn voor: opvoedstijl, 
persoonlijkheid , eigen gehechtheid, verwachtingen, eigen emotieregulatie, leerbaarheid, 
zelfreflectie en mogelijke toekomstige ingrijpende gebeurtenissen in het pleeggezin (ziekte, 
scheiding pleegouders) en hoe de continuïteit van het kind dan toch gewaarborgd zou 
kunnen zijn. Het opvoeden van een kind met trauma vraagt van pleegouders ook: stabiliteit, 
doorzettingsvermogen, kunnen reflecteren, het hebben van een ‘kalm brein en een lange adem’ 
en bij voorkeur zelf veilig gehecht zijn van de pleegouder. 

Jeugdprofessionals moeten goed onderbouwd te werk gaan en planmatig werken. Als 
pleegzorgbegeleider moet je een gedegen hulpverleningsplan hebben, waarin ook ouders 
gezien worden. Daarnaast is het belangrijk om bij aanvang van de plaatsing samen met 
pleegouders een pleegouderbegeleidingsplan te maken; wat gaat goed en wat kunnen ze leren? 

Pleegzorgbegeleiders moeten voldoende inzicht hebben in de (getraumatiseerde) 
voorgeschiedenis van het kind (Lamers-Winkelman, 2012). Direct bij de start van de plaatsing 
(of liever nog ervoor) moet deze voorgeschiedenis in beeld worden gebracht (als deze nog niet 
bekend is). Per 1 juli 2013 is het wettelijk geregeld dat pleegouders over de juiste informatie 
moeten beschikken om een goede invulling te kunnen geven aan de opvoeding en verzorging 
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van het pleegkind. De pleegouder heeft recht op inlichtingen over het pleegkind, denk aan 
feiten en omstandigheden die het pleegkind of zijn verzorging of opvoeding betreffen en die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken als pleegouder. Hieronder kunnen mede 
persoonsgegevens over de gezondheid vallen ( artikel 5.4 Jeugdwet).Het kan bijvoorbeeld gaan 
om informatie over een ernstig trauma dat een kind heeft opgelopen, of allergieën waaraan een 
kind lijdt. Voor kinderen en ouders is het belangrijk dat pleegouders deze achtergrondinformatie 
respecteren en er niet over oordelen. Dit geldt ook voor culturele gewoontes en religie. De 
pleegzorgbegeleider is bij voorkeur transparant naar de pleegouders; hij geeft zo veel mogelijk 
informatie over het kind die van belang zou kunnen zijn voor de opvoeding. Hij formuleert dit 
neutraal door de competenties te benoemen (sterke kanten en zwakke kanten/leerpunten) en 
aan te geven dat het kind nog in ontwikkeling is. Bronnen hiervoor zijn het raadsrapport en 
onderzoeksverslagen (bijvoorbeeld IQ onderzoek). Afhankelijk van de leeftijd, bepaalt hij samen 
met het kind welke informatie pleegouders mogen krijgen. De pleegzorgbegeleider vraagt 
ouders toestemming om ook informatie over hun situatie en/of problematiek met pleegouders 
te bespreken en/of aan hen te laten lezen. Idealiter geven de ouders (en boven twaalf jaar het 
kind) zelf de informatie aan pleegouders in een persoonlijk gesprek. De pleegzorgbegeleider 
legt daarbij het doel ervan uit, namelijk informatie delen voor een gunstige ontwikkeling van het 
kind en een succesvolle plaatsing. 

Pleegzorgbegeleiders kunnen pleegouders ondersteunen door hen meer bewust te maken 
van de verschillende ontwikkelingsstadia en ‘normale’ reacties van kinderen. Op die manier 
snappen ze waar gedrag vandaan komt en wordt het gedrag niet onnodig geproblematiseerd. 
De pleegzorgbegeleider helpt pleegouders om gedrag van het kind te begrijpen in zijn 
ontwikkelingsgeschiedenis. Dit is een gezamenlijke zoektocht waarin pleegouders en 
pleegzorgbegeleider elkaar aanvullen. Begrip en kennis kunnen helpen bij het verdragen van 
lastig gedrag op lastige momenten. Technieken die de pleegzorgbegeleider kan inzetten, zijn: 
zoeken waar gedrag vandaan komt, gedrag normaliseren, gedrag labelen, ‘ondertitelen’, samen 
doelen stellen, psycho-educatie geven over ontwikkelingstaken, hechting of trauma. Ook helpt 
het om kennis te hebben van het specifieke ontwikkelingsverloop van jongens en meisjes. 
Hiermee wordt voorkomen dat externaliserend/internaliserend gedrag bij respectievelijk 
jongens en meisjes onnodig wordt geproblematiseerd. Ten slotte is, indien van toepassing, ook 
kennis over de ontwikkeling van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking van belang, 
zodat de verwachtingen en opvoeding kunnen worden afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd 
van het kind. 

Frequent contact van de pleegzorgbegeleider met pleegouders/kind is nodig om pleegouders 
goed te kunnen begeleiden bij het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Daarnaast is het 
belangrijk dat de pleegzorgbegeleider zijn afspraken nakomt. De minimale contactfrequentie 
tussen de pleegzorgbegeleider en pleegouders is twee tot acht keer per jaar face to face en 
minimaal vier tot zes keer per jaar bellen of mailen. De frequentie is in het algemeen in het 
eerste jaar groter dan in de jaren die volgen. 

Om goede begeleiding te kunnen bieden, heeft de pleegzorgbegeleider informatie nodig. Hij 
luistert en vraagt regelmatig naar de ervaringen van alle betrokkenen en de vorderingen van het 
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kind op de verschillende ontwikkelingstaken. Hoe vinden pleegouders dat het gaat? Hoe vinden 
ouders dat het gaat? Wat vindt het kind/de jongere zelf? De pleegzorgbegeleider vraagt daarbij 
door naar concreet gedrag, van zowel het kind als de pleegouders. 

De pleegzorgbegeleider kan pleegouders helpen bij het stimuleren van de ontwikkeling van het 
kind door te benoemen wat goed gaat in de ontwikkeling van het kind en hun eigen opvoeding. 
Ook bij probleemgedrag van het kind, kan de pleegzorgbegeleider een positieve insteek kiezen: 
wat wil je dat het kind over drie maanden of een half jaar zelf kan en hoe ga je hem dat leren? 
De pleegzorgbegeleider kan in de begeleiding ook aandacht besteden aan de pleegouders als 
persoon: wie ben jij, waar zitten jouw krachten en pijnpunten? Wat betekent dat in relatie tot dit 
kind? Ook kan de pleegzorgbegeleider pleegouders helpen te aanvaarden dat het opvoeden van 
een pleegkind niet altijd aan alle verwachtingen voldoet.

Kennis over de cultuur van het land van herkomst van het kind (en de eigen normativiteit) 
is zowel voor de pleegouder als de pleegzorgbegeleider van belang om het gedrag en de 
opvattingen van het kind en de ouders te begrijpen en de ontwikkeling van het kind te 
stimuleren. 

Plaatsingen van pubers worden relatief vaak voortijdig beëindigd. Pleegouders moeten (met nog 
te ontwikkelen specifieke methodieken en hulpmiddelen) worden voorbereid op een plaatsing 
van een puber. Pleegzorgbegeleiders moeten de dynamiek kennen die de puberteit met zich 
meebrengt (bijvoorbeeld gedragsproblemen en middelengebruik) om pleegouders te kunnen 
begeleiden en breakdown te voorkomen. 

Sommige instellingen maken pleegzorgbegeleiding een algemene ambulante 
hulpverleningstaak. Omdat pleegzorg een specifieke vorm van hulpverlening is die specifieke 
kennis vereist, is het belangrijk dat pleegzorgbegeleiders kennis en kunde hebben op het gebied 
van pleegzorg. Daarnaast is ook de continuïteit van hulpverleners belangrijk. 

Effectieve interventies voor specifieke problemen van pleegkinderen
Video Interactie Begeleiding (VIB) kan worden ingezet bij hechtingsproblematiek. Het doel 
van VIB is het verbeteren van de communicatie tussen opvoeder en kind en het bijdragen aan 
de sensitieve houding van de opvoeders. VIB is niet opgenomen in de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies. In 2004 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het effect van VIB 
in pleeggezinnen in Nederland (Juffer, 2004). In dit onderzoek werden vijf pleeggezinnen 
met VIB-begeleiding vergeleken met vijf pleeggezinnen met reguliere gespreksbegeleiding. 
Wat betreft afname van probleemgedrag is er geen verschil waargenomen tussen de twee 
groepen. Een positieve uitkomst is dat in de VIB-groep sprake was van afname van onveilig 
gehechtheidsgedrag, terwijl dit bij de reguliere groep juist in geringe mate toenam. Wat betreft 
de uitkomsten op het pleegoudergedrag kwam naar voren dat storend en interfererend 
gedrag afnam bij de groep pleegouders die VIB begeleiding hadden. Dit betekent volgens de 
onderzoekers dat meer ruimte voor de autonomie van het kind gegeven wordt, wat weer 
leidt tot verbetering van de pleegouderlijke sensitiviteit ( Juffer, 2004). Daarnaast vond bij de 
VIB-groep een toename plaats van het benoemen en verwoorden van de gevoelens en het 
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gedrag van het kind door de pleegmoeder tijdens de interactie met het kind. Er moet wel 
benadrukt worden dat het om een kleinschalig pilot-onderzoek gaat ( Juffer, 2004). Een ander 
onderzoek naar de algemene inzet van video-feedback wijst uit dat na inzet van drie video-
feedback sessies een afname plaats vond van gedesorganiseerd gehechtheidsgedrag (Juffer, 
Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2005). Bij de Rading wordt VIB ook ingezet bij 
sommige bezoekregelingen, met name wanneer een ouder zijn eigen behoeftes voorop stelt 
en niet afstemt op de behoeftes en het tempo van het kind. Er heeft nog geen onderzoek 
plaatsgevonden naar deze inzet van VIB, maar de ervaringen zijn positief. Sommige ouders 
kunnen na enkele VIB sessies hun gedrag veel beter afstemmen op hun kind. 

Aangezien er binnen de pleegzorg kinderen zijn met trauma’s, worden er in de praktijk 
verschillende trauma-interventies ingezet. De volgende interventies zijn (nog) niet opgenomen 
in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en er is geen specifiek onderzoek naar gedaan 
binnen de pleegzorg: 

-  ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ (Coppens & Van Kregten); training voor (pleeg)
ouders over het opvoeden van getraumatiseerde kinderen. De interventie staat niet in de 
Databank Effectieve Jeugdinterventies en is ook niet specifiek onderzocht voor de pleegzorg. 

-  ‘Slapende honden? Wakker maken!’ (Struik); interventie voor het stabiliseren van 
getraumatiseerde kinderen door gedragswetenschappers in de jeugd-ggz. De interventie 
staat niet in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en is ook niet specifiek onderzocht 
voor de pleegzorg. 

Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar de inzet van multisysteeminterventies binnen de 
pleegzorg, worden deze in de praktijk soms ook aangeboden aan pleeggezinnen met jongeren 
met ernstige gedragsproblemen.
Veel kinderen die in een onveilige situatie hebben geleefd (en mogelijk daarom ook 
uithuisgeplaatst zijn), weten niet goed wat de reden is dat hulp is ingeschakeld. Ze weten niet 
wie zich zorgen maken, waarover, wat er precies gebeurd is en wat de hulpverlening, therapeut, 
gaat doen om zijn (thuis)situatie te verbeteren. De werkwijze ‘Words & Pictures’ kan worden 
ingezet om samen met ouders en andere belangrijke betrokkenen rond het gezin een verhaal 
te schrijven en tekenen voor de kinderen. Belangrijk is dat het zoveel mogelijk één verhaal is, 
waar iedereen achter kan staan en wat zo eenvoudig en duidelijk mogelijk is geformuleerd. Deze 
duidelijkheid is voor kinderen van belang en kan bijdragen aan het ervaren van meer veiligheid 
voor het kind (Turnell & Edwards, 1999).

Het maken van een levensboek is een hulpmiddel voor pleegkinderen om hun eigen 
geschiedenis te achterhalen, te begrijpen, bespreekbaar te maken en te verwerken. Kinderen die 
(perioden van hun leven) in een pleeggezin wonen, zijn vaak met drie vragen bezig: ‘wie ben ik’, 
‘waar kom ik vandaan’ en ‘wat is er met mij gebeurd’. Het levensboek is bedoeld om antwoord te 
geven op deze vragen en wordt ingezet wanneer:

-  een kind zélf en/of de ouders hebben aangegeven dat het kind met deze vragen bezig is; 
-  een kind moeilijk kan bevatten en bespreken wat er met hem gebeurd is; 
-  een kind kampt met gebrek aan eigenwaarde; 
-  pleegzorg inschat dat de ontwikkeling van het kind erbij gebaat is (Van Beek & Van Pagée, 1998).
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Om in de praktijk aanvullende hulp en/of een interventie in te kunnen zetten voor het kind, de 
ouders of de pleegouders (naast de reguliere pleegzorgbegeleiding), is een extra indicatie van 
de plaatser nodig (naast de indicatie voor pleegzorg). In de praktijk is het soms moeilijk om als 
pleegzorgaanbieder een dergelijke indicatie van de plaatser te krijgen. 

7. Aanbevelingen
1.  Werk er met ouders naartoe dat zij hun kind ontschuldigen en het expliciet toestemming 

geven om in het pleeggezin te wonen. 

2.  Breng als pleegzorgbegeleider de ontwikkeling van het pleegkind in ieder geval op de 
volgende momenten in beeld: aan het begin van de plaatsing (na een maand), ieder half jaar 
(bij pleegkinderen van nul tot drie jaar), ieder jaar (bij pleegkinderen ouder dan drie jaar), 
of tussendoor wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van het pleegkind. Bespreek 
de ontwikkeling van het pleegkind in het zorgteam. Kijk hierbij niet alleen naar problemen, 
maar ook naar het functioneren op verschillende ontwikkelingstaken (qua leeftijd en 
ontwikkelingsniveau). Dit verbreedt de blik en werkt motiverend. Zoek als organisatie 
naar een praktische manier om de ontwikkeling in kaart te brengen en zorg dat er in de 
pleegzorgbegeleiding voldoende tijd is om deze ontwikkeling daadwerkelijk in kaart te 
brengen. 

3.  Creëer randvoorwaarden die bijdragen aan het verdragen en op termijn accepteren van 
de plaatsing door ouders: helderheid over het perspectief, veel aandacht voor de positie 
en bijdrage van de ouders, gedeelde besluitvorming en duidelijke afspraken over doelen, 
termijnen en voorwaarden voor terugplaatsing. 

4.  Breng als pleegzorgbegeleider in kaart welke begeleidingsbehoeften pleegouders hebben, 
leg dit vast in een pleegouderbegeleidingsplan en bied deze begeleiding of schakel 
aanvullende hulp in. 

5.  Zet effectieve interventies in als pleegkinderen specifieke problemen hebben waarvoor hulp 
nodig is. 

6.  Leg het pleegkind (passend bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau) uit waarom het niet 
meer thuis kan wonen en geef het kind de ruimte om zijn gevoelens hierover te uiten. 

7.  Bespreek met pleegouders welke factoren de ontwikkeling van het pleegkind kunnen 
beschermen: een autoritatieve opvoedingsstijl (die zich kenmerkt door ondersteuning 
en controle ten opzichte van het doen en laten van het pleegkind), goed grenzen kunnen 
stellen en een steunend sociaal netwerk hebben. 

8.  Zet bij netwerkpleeggezinnen indien nodig extra begeleiding in. Dit kan intensieve 
pleegzorgbegeleiding zijn of een aanvullende interventie. Bij netwerkpleegzorg moet er extra 
aandacht voor de veiligheid zijn, omdat er soms nog geen beoordeling van de veiligheid en 
geschiktheid heeft plaatsgevonden terwijl het pleegkind zich al wel in het pleeggezin bevindt. 
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In een dergelijk geval moet de voorbereiding van de pleegouders en de beoordeling op 
geschiktheid alsnog binnen dertien weken plaatsvinden (artikel 5.1 lid 3 Jeugdwet).

9.  Zorg dat pleegouders in ieder geval ook achtergrondinformatie krijgen over het pleegkind 
(liefst van ouders en pleegkind zelf). Leg aan pleegouders uit dat het voor het pleegkind 
en de ouders belangrijk is dat zij deze achtergrondinformatie respecteren en er niet over 
oordelen. Meer informatie over privacy staat in de inleiding van de onderbouwing (De Baat, 
Van den Bergh & De Lange, 2015; paragraaf 7).

10.  Zet als pleegzorgbegeleider de volgende technieken in voor het begeleiden van pleegouders bij 
het stimuleren van de ontwikkeling van het pleegkind: luisteren en doorvragen (om informatie 
te verzamelen bij ouders, het pleegkind en pleegouders), pleegouders helpen om het gedrag 
van het pleegkind te begrijpen, benoemen wat goed gaat, pleegouders inzicht geven in het feit 
dat ze het gedrag van het pleegkind kunnen beïnvloeden, pleegouders opvoedingsstrategieën 
leren om het gedrag van het pleegkind te veranderen, aandacht besteden aan de pleegouder 
als persoon en pleegouders motiveren om open te staan voor interventies.

Aanbevelingen uit dit hoofdstuk die in andere hoofdstukken verder uitgewerkt worden: 
11.  Neem zo snel mogelijk (binnen een voor het specifieke pleegkind aanvaardbare termijn) 

een opvoedingsbesluit. Dat wil zeggen: de beslissing of het pleegkind teruggeplaatst wordt 
bij de ouders of dat het definitief in een pleeggezin gaat opgroeien (zie aanbevelingen 
hoofdstuk 2). 

12.  Zorg dat de ouders voldoende ondersteuning krijgen bij de aanpak van eigen problemen 
en opvoedproblemen, zodat het goed met hen gaat en zij de kans krijgen om weer zelf voor 
hun kind te gaan zorgen (zie aanbevelingen hoofdstuk 2 en 5). 

13.  Beperk overplaatsingen tot het minimum (zie aanbevelingen hoofdstuk 3). Maak geen 
onderscheid tussen pleeggezinnen voor korte of lange duur, zodat een pleegkind niet 
overgeplaatst hoeft te worden als het opvoedingsbesluit is dat het pleegkind gaat opgroeien 
in een pleeggezin. Als een pleegkind toch wordt overgeplaatst, leg dan uit waarom het 
wordt overgeplaatst en zorg dat het contact kan blijven houden met de vorige pleegouders. 

14.  Signaleer risico’s op een voortijdige beëindiging van de plaatsing en pak deze aan (zie 
uitwerking en aanbevelingen hoofdstuk 3). 

15.  Werk er met de ouders naartoe dat zij de plaatsing gaan verdragen en op termijn 
accepteren. Streef er ook naar dat ouders en pleegouders elkaar gaan verdragen en op 
termijn accepteren (zie aanbevelingen hoofdstuk 3 en 5). Geef de ouders een rol in het leven 
van hun kind (faciliteer contact, betrek hen bij belangrijke gebeurtenissen), begeleid hen in 
hun rouwproces en het vormgeven van hun nieuwe rol, en help pleegouders uit te zoeken 
hoe zij de ouders een rol kunnen geven in het leven van het pleegkind. 

16.   Zorg dat het pleegkind in het pleeggezin veilig is (zie aanbevelingen hoofdstuk 4). 



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 99

Overige aanbevelingen
1. Luister naar het kind en betrek het kind zo veel mogelijk bij beslissingen die over hem gaan. 

2.  Besteed in de selectie, voorbereiding en begeleiding van pleegouders aandacht aan de 
opvoedings- en gehechtheidsrelatie tussen het pleegkind en de pleegouders.

3.  Begeleid pleegouders bij de ‘gewone’ opvoedingstaken die passen bij het huidige 
ontwikkelingsniveau van het kind (zeker bij pleegouders zonder eigen kinderen). 

4.  Zorg dat pleegouders begeleiding kunnen krijgen bij de specifieke opvoeding van een kind 
met (gedrags)problemen of een trauma en bij het opbouwen van een gehechtheidsrelatie. 

5.  Besteed in de voorbereiding en begeleiding van pleegouders specifiek aandacht aan het 
ontwikkelingsverloop van (indien van toepassing): jongens/meisjes, pubers en jeugdigen 
met een licht verstandelijke beperking. 
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Hoofdstuk 2 

Wat is nodig om een goed 
en tijdig besluit te nemen 
over het perspectief van 
het pleegkind? 
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1. Factoren van invloed op het nemen van een opvoedingsbesluit

1.1 Inleiding
Bij kinderen die uit huis geplaatst zijn, komt vroeg of laat de vraag aan de orde of het kind weer 
naar huis kan. Het besluit hierover heet een opvoedingsbesluit. Hulpverleners staan dan voor 
de cruciale vraag of het kind teruggeplaatst kan worden naar de ouders (of één van de ouders), 
bij de andere ouder, familie of een (ander) pleeggezin of een permanente plaatsing in het 
pleeggezin de voorkeur verdient. 

Er is vaak niet op voorhand met zekerheid te zeggen of – in geval van moeilijkheden in de 
thuissituatie – een kind beter af is bij (één van) de ouders of in een pleeggezin. Uit tal van 
onderzoeken is wel gebleken dat langdurende onzekerheid over thuisplaatsing van een kind, 
dat in de praktijk vaak voorkomt, schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind (Singer, 1998; 
Weterings, 2000; Van den Bergh & Weterings, 2007). Bovendien is het ook voor ouders en 
pleegouders moeilijk als er lange tijd geen zekerheid is (zie hoofdstuk 1).
Er is echter nog maar weinig bekend over de besluitvorming rondom een terugplaatsing en het 
proces van terugplaatsing naar het gezin van herkomst (Wulczyn, 2004). Biehal (2007) typeert 
het zelfs als een verwaarloosd gebied in de jeugdhulpverlening in Groot-Brittannië. Sommige 
auteurs vinden dit zorgwekkend, aangezien ongeveer de helft van alle kinderen die in een 
pleeggezin verblijven vroeg of laat weer terugkeren naar hun gezin van herkomst (Wulczyn, 
2004; Taussig, Clyman & Landsverk, 2001).
Om de vraag te kunnen beantwoorden of ouders de zorg en opvoeding weer zelfstandig kunnen 
dragen, is onderzoek nodig naar het perspectief van de pleeggezinplaatsing. Verschillende 
organisaties kunnen een perspectiefonderzoek uitvoeren:

-  Gecertificeerde instelling: De (gezins-)voogd onderzoekt de mogelijkheden van ouders op 
basis van eigen observaties en observaties van hulpverleners die in het gezin aanwezig 
zijn. Momenteel is dit de werkwijze die het meeste voorkomt. In bepaalde uitzonderingen, 
bijvoorbeeld bij tijdgebrek, een complexe zaak of op verzoek van de kinderrechter, kan de 
(gezins-)voogd dit onderzoek uitbesteden aan een zorgaanbieder of een onderzoeksbureau. 

-  Raad voor de Kinderbescherming: een raadsmedewerker (die onderdeel uitmaakt van 
een multidisciplinair team) onderzoekt of toetst (afhankelijk van het wettelijk kader) 
het voornemen van een gezinsvoogd om een kind terug te plaatsen, over te plaatsen of 
permanent in een pleeggezin te laten opgroeien. In het geval dat een onderzoek is gedaan 
wordt het advies voorgelegd aan de kinderrechter. 

-  (Pleeg)zorgaanbieder: De aanbieder voert in opdracht van de (gezins-)voogd het perspectief 
onderzoek uit. Verschillende pleegzorgaanbieders hebben een specifieke module ontwikkeld 
voor het doen van perspectiefonderzoek, bijvoorbeeld Spirit, William Schrikker Pleegzorg en 
Juzt. 

-  Onderzoeksbureau: Een onderzoeksbureau voert in opdracht van de (gezins-)voogd of de 
rechtbank het onderzoek uit. Dit gebeurt momenteel met name als er sprake is van veel 
juridische complicaties. 



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 103

1.2 Resultaten wetenschappelijk onderzoek

1.2.1 Resultaten terugplaatsing
Het terugplaatsen van kinderen na een pleeggezinplaatsing verloopt niet altijd positief. Uit 
internationaal onderzoek blijkt dat van de kinderen die teruggeplaatst worden er tussen de 
14 en de 43 procent binnen 12 tot 24 maanden opnieuw uit huis geplaatst12 worden (Wells & 
Guo, 1999; Terling, 1999; Wulczyn, 2004; Kimberlin, Anthony & Austin, 2009; Vanderfaeillie & 
Van Holen, 2010). In Nederland vond Moene (2011) dat 38 procent van de uit huis geplaatste 
kinderen uit haar onderzoek reeds eerder uit huis geplaatst waren geweest. Dankaart (2011) 
heeft de dossiers bestudeerd van kinderen die teruggeplaatst waren naar het gezin van 
herkomst. 33 procent van de teruggeplaatste kinderen werd opnieuw uit huis geplaatst. 
Resultaten van een beperkt aantal Engelse onderzoeken laten zien dat een derde tot de helft 
van de kinderen die terug naar huis keren, opnieuw in de zorg terecht komen. Uit Amerikaans 
onderzoek blijkt dat 19 tot 24 procent van de kinderen in Amerika opnieuw in de zorg terecht 
komen binnen drie jaar na de hereniging. Dankaart concludeert tevens, dat zowel aan een 
uithuisplaatsing als aan een terugplaatsing hoofdzakelijk ouder- en gezinsfactoren (huisvesting, 
verslaving, schulden) ten grondslag liggen. Kindfactoren en daarmee ook de interactie tussen de 
ouder(s) en het kind spelen slechts een zeer beperkte rol in de besluitvorming.
Het opnieuw uit huis plaatsen van een kind is nadelig voor zijn ontwikkeling, met name voor 
baby’s en peuters (tot drie jaar). Veiligheid, stabiliteit en continuïteit zijn daarbij cruciaal 
voor de ontwikkeling van baby’s en peuters, vanwege hun extreme kwetsbaarheid en hun 
ontwikkelingsstadium (Frame, Berrick & Brodowski, 2000; Kimberlin, Anthony & Austin, 2009). 
Iedere verandering van verblijfplaats en daarmee samenhangend een verandering van primaire 
opvoeder kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van een kind (BASSC, 2008; Strijker, Knorth & 
Knot-Dickscheit, 2008).

1.2.2 Besluitvorming 
Wulczyn (2004) rapporteert de resultaten van enkele kleine onderzoeken over besluitvorming 
rondom een terugplaatsing. Hieruit komt naar voren dat er hoofdzakelijk vier factoren zijn 
die samenhangen met de besluitvorming rondom een terugplaatsing van een kind. Allereerst 
wordt er gekeken naar de betrokkenheid van de ouders gedurende de uithuisplaatsing en 
de mate waarin zij actief gewerkt hebben aan de gestelde voorwaarden. Daarnaast wordt 
bekeken of de onveiligheid voldoende weggenomen is door ouders, doordat zij de bron van de 
onveiligheid hebben aangepakt en/of hun pedagogische vaardigheden hebben vergroot. Ook 
wordt het verloop van de bezoekcontacten meegenomen in de besluitvorming. Als laatste wordt 
stilgestaan bij de wens van het kind ten aanzien van zijn verblijfplaats, met name bij oudere 
kinderen (Wulczyn, 2004). 
Het maken van een duidelijke keuze ten gunste van een pleeggezinplaatsing heeft soms tot 
gevolg dat de (gezins-)voogd of voogdijwerker de interesse voor de ouders van het kind verliest. 
Dit werd onder meer geconstateerd in een onderzoek van Klooster en Van Burik (2000) naar de 
positie van ouders na pleegzorgplaatsingen.

12  Met het opnieuw uit huis plaatsen van een pleegkind wordt bedoeld dat een pleegkind in het verleden tijdelijk niet 
thuis heeft gewoond, waarna het terug thuis is gaan wonen en vervolgens nu opnieuw niet thuis woont.
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1.2.3 Duur van de plaatsing
Van den Bergh & Weterings (2010) rapporteren dat de duur van een uithuisplaatsing een 
belangrijke factor is in de besluitvorming rondom een terugplaatsing. Hoe langer een kind in 
een pleeggezin verblijft, hoe kleiner de kans dat het kind uiteindelijk nog teruggeplaatst wordt. 
Ook uit internationaal onderzoek blijkt dat de duur van de uithuisplaatsing samenhangt met een 
verminderde kans op terugplaatsing (Shaw, 2010; Taussig et al., 2001; Biehal, 2007). Volgens de 
Nederlandse Gezinsraad (2001) speelt de ontwikkeling van het kind slechts een beperkte rol bij 
in de huidige besluitvorming. De wens van de ouders om het kind weer zelf op te voeden speelt 
een grotere rol. 

1.2.4 Kind- en ouderfactoren
Factoren die samenhangen met een verminderde kans op een terugplaatsing van een kind 
zijn volgens Wulczyn (2004): de aanwezigheid van meervoudige problematiek in een gezin, 
ook wel multi-problem genoemd, een ambivalentie houding bij de ouders ten aanzien van 
een terugplaatsing van het kind, gedrags- en/of emotionele problemen bij het kind, en 
gezondheidsproblemen en/of handicaps bij het kind. Volgens Taussig en collega’s (2001) hebben 
kinderen die als baby of als adolescent uit huis geplaatst worden een minder grote kans 
teruggeplaatst te zullen worden. Ook kinderen die geplaatst zijn in een netwerkpleeggezin en 
kinderen bij wie de aanleiding voor de uithuisplaatsing verwaarlozing was, maken minder kans 
om weer teruggeplaatst te worden (Shaw, 2010; Taussig et al., 2001; Biehal, 2007). 

Onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat kinderen in de basisschoolleeftijd een grotere kans 
hebben om met hun ouders te worden herenigd dan jonge kinderen of jongeren (Biehal 2006; 
Berrick, Cohen & Anthony, 2011). Dit zou te maken kunnen hebben met verschillende risico-
inschattingen, uitstroommogelijkheden of redenen voor uithuisplaatsing voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. 

Kinderen die uit huis zijn geplaatst vanwege gedragsproblemen hebben meer kans om terug 
naar huis te keren dan kinderen die vanwege mishandeling, verwaarlozing of ouderlijke 
problemen uit huis zijn geplaatst (Biehal, 2006). Daarnaast hebben kinderen die vanwege 
fysieke mishandeling of seksueel misbruik uit huis zijn geplaatst meer kans om terug naar huis 
te keren dan kinderen die vanwege verwaarlozing uit huis zijn geplaatst. Kinderen die seksueel 
misbruikt zijn, hebben een relatief grote kans om snel naar huis terug te keren. Wellicht komt dit 
doordat het risico snel afneemt als de dader niet meer in hetzelfde gezin woont. 

Daarnaast zijn er in Amerikaans onderzoek verschillende problemen van ouders gevonden die 
samenhangen met een kleinere kans op hereniging, zoals armoede, drugsgebruik en chronische 
psychische problemen. Ook kinderen uit eenoudergezinnen hebben een grotere kans om langer 
in de zorg te verblijven. Uit Engels onderzoek is gebleken dat de samenstelling van gezinnen 
vaak verandert als een kind uit huis is geplaatst. Veranderingen in het gezin kunnen de kans op 
een succesvolle hereniging beïnvloeden.
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1.2.5 Ondersteuning
Er is beperkt onderzoek waaruit blijkt dat doelgerichte ondersteuning een belangrijke 
voorwaarde is voor een succesvolle hereniging (Child Welfare Information Gateway, 2011). 
Volgens Stein, Gambrill en Wiltse (1978) is het belangrijk dat de pleegzorgbegeleider en de 
ouders het eens zijn over de geboden ondersteuning tijdens de pleegzorgplaatsing, bijvoorbeeld 
over de doelen van de pleegzorgplaatsing. Een gezamenlijk gedragen werkwijze bevordert 
goed contact tussen de ouders, de pleegouders en het pleegkind. Daarnaast coördineert 
de pleegzorgbegeleider zowel voor, tijdens als na de plaatsing de samenwerking tussen 
verschillende instanties voor de hulpverlening aan het kind en de ouders. De terugplaatsing 
van kinderen naar huis is in Engeland vaak ongepland en maatschappelijk werkers besteden 
weinig aandacht aan de hereniging (Biehal, 2006). De hereniging vindt vaak plaats op initiatief 
van ouders of kinderen of omdat de plaatsing wordt verstoord. Er is soms weinig duidelijkheid 
over wat er moet veranderen voordat een kind weer terug naar huis kan. Bovendien worden 
beslissingen over hereniging soms genomen zonder dat er daadwerkelijk iets is veranderd in de 
thuissituatie. De ondersteuning aan gezinnen is na hereniging bovendien vaak fragmentarisch 
en van korte duur (Biehal, 2006). 

1.2.6 Gevolgen terugplaatsing
Uit het beperkte onderzoek naar de psychosociale uitkomsten van hereniging, lijkt te komen dat 
kinderen die terug naar huis zijn gegaan meer emotionele en gedragsproblemen hebben dan 
de kinderen die in de zorg blijven (Scie, 2004). Bovendien laat dit onderzoek zien dat sommige 
kinderen die terugkeren naar huis een aanzienlijk risico lopen op verwaarlozing of mishandeling. 
Een gedegen Amerikaans onderzoek naar terugval in de zorg door mishandeling, laat zien dat 
kinderen die drie jaar of meer in de zorg hadden gezeten en kinderen die werden teruggeplaatst 
naar ouders met psychische ziekten, meer kans hadden om opnieuw mishandeld te worden. 
Ook kinderen die veel verschillende plaatsingen achter de rug hadden, waarschijnlijk omdat 
zij de meeste emotionele en gedragsproblemen hadden, liepen een groter risico opnieuw 
mishandeld te worden. 

1.2.7 Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming
In de Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Bartelink et al., 2015; zie 
www.richtlijnenjeugdhulp.nl) is eveneens aandacht besteed aan terugplaatsing van kinderen 
naar hun ouders. Daarbij is onder meer gekeken naar risico- en beschermende factoren die van 
invloed zijn op een herhaling voor een uithuisplaatsing. Onderstaand overzicht laat zien welke 
factoren de kans op een succesvolle terugplaatsing beïnvloeden (zie tabel 2.1). 
 

www.richtlijnenjeugdhulp.nl
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Tabel 2.1 Risico- en beschermende factoren voor succesvolle permanente terugplaatsing (Uit: 
Hatton & Brooks, 2008; Saunders-Adams, 2011).

 



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 107

2.  Hulpmiddelen (instrumenten) ten behoeve van het nemen van 
een opvoedingsbesluit

2.1 Inleiding
Er is weinig wetenschappelijk onderzoek voor handen voor het wegen van criteria voor 
terugplaatsing. Dat kan ook bijna niet anders, omdat de criteria voor terugplaatsing nog niet 
vastgesteld zijn of gewoon niet aanwezig zijn.
In de huidige pleegzorgpraktijk in Nederland worden een aantal instrumenten of modellen 
gehanteerd voor de besluitvorming. Deze worden beschreven in de volgende paragrafen: 
de beoordelingsboog (paragraaf 2.2), de Deltamethode (paragraaf 2.3) en het Pedagogische 
beslissingsmodel (paragraaf 2.4). In paragraaf 2.5 komen enkele buitenlandse voorbeelden aan 
de orde.
De modellen verschillen nog al van elkaar. Om een goede afweging te maken zijn 
onderzoeksresultaten noodzakelijk. Er is echter nog weinig empirisch onderzoek verricht 
naar de werking van deze modellen. Alleen van het pedagogisch beslissingsmodel zijn enkele 
onderzoeksresultaten beschikbaar.

2.2 De beoordelingsboog13,14

Een advies over het toekomstperspectief van een kind is afhankelijk van een combinatie van 
vele factoren die met elkaar samenhangen en die elkaar wederkerig beïnvloeden (Strijker 
& Zandberg, 2001). De advisering over het toekomstperspectief van het kind vindt plaats 
op basis van een dialoog met ouders, kind en pleegouders en op basis van consent in het 
pleegzorgteam. Om voeding en ordening te geven aan die dialoog hebben NISTO en Spirit 
de Beoordelingsboog ontworpen, waarmee de pleegzorgbegeleider en andere betrokkenen 
hun persoonlijke, professionele oordeel kunnen geven over de belangrijkste factoren die bij 
thuisplaatsing van belang zijn (Choy & Schulze, 2009). In de beoordelingsboog zijn negen factoren 
of criteria opgenomen die de pleegzorgbegeleider beoordeelt bij het geven van een advies 
over het toekomstperspectief van een kind: vraag en verwachting ouders en kind, aanleiding 
pleegzorgplaatsing, resultaat pleegzorghulp, competentie ouders, risicofactoren bij ouders en 
kind, hulpverleningsgeschiedenis, psychosociale omstandigheden, protectieve factoren en belang 
van het kind. Daarnaast zijn er nog drie factoren: de overall beoordelingen van de situatie door 
zowel de pleegzorgbegeleider, zijn collega’s uit het pleegzorgteam, als de gecertificeerde instelling.
De beoordelingsboog onderscheidt in totaal twaalf factoren die afzonderlijk beoordeeld worden 
op een vijfpuntsschaal door de pleegzorgbegeleider, het pleegzorgteam en de gecertificeerde 
instelling. 

13  De tekst van deze paragraaf is voornamelijk ontleend aan: Choy, J., & Schulze, E. (2010). Het beoordelen van het 
toekomstperspectief van pleegkinderen. In P.M. van den Bergh & A.M. Weterings (2010) Pleegzorg in Perspectief. 
Hoofdstuk 19.

14  In eerste instantie werd gesproken over beoordelingsboog, later over beslissingsboog. Spirit spreekt nu liever over 
adviesboog. Het uiteindelijke besluit blijft een advies.
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Factor 1: Vraag en verwachting van de ouders en het kind 
Het accent bij deze factor ligt op de vraag of ouders een reëel beeld hebben wat de hereniging 
voor hun gezinssituatie betekent. Onder reëel wordt verstaan: het besef van ouders dat hun 
kind thuis (opnieuw) dezelfde moeilijkheden kan vertonen, maar ook dat er (nieuwe) problemen 
kunnen ontstaan, bijvoorbeeld vanwege de boosheid van het kind omdat het enige tijd in een 
pleeggezin heeft moeten verblijven. Op basis van dat beeld kunnen ouders de wens uitspreken 
hun kind wel of niet weer in hun gezin op te nemen of daar ernstig aan te twijfelen. Het kan 
voorkomen dat ouders het onderling niet eens zijn over de wens tot thuisplaatsing. Wanneer 
één van de twee samenwonende ouders het kind niet thuis wil nemen, wordt als leidraad 
genomen dat thuisplaatsing dan geen succes zal worden. De spanning in het oudersysteem 
zal namelijk toenemen door de terugkomst van het kind en dat zal weer een negatieve invloed 
hebben op de ontwikkeling van het kind. Beter is het dan om de ouders tot overeenstemming te 
laten komen. 

De vraag en verwachting van het kind verkrijgt de pleegzorgbegeleider in individuele gesprekken 
met het kind. Leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind spelen daarbij vanzelfsprekend een rol. 
In gesprek gaan met een kind is alleen zinvol als het kind kan bevatten wat een thuisplaatsing 
betekent. Doorgaans kunnen kinderen dat vanaf ongeveer negen jaar. Bij kinderen onder de 
negen jaar kan de pleegzorgbegeleider de wens van het kind inschatten aan de hand van het 
geobserveerde gedrag van het kind in relatie tot de ouders. Als het uitsluitend om de inschatting 
van de pleegzorgbegeleider gaat, wordt dat uitdrukkelijk aangegeven. 

Factor 2: Aanleiding voor de pleegzorgplaatsing 
Veel pleegzorgplaatsingen zijn het gevolg van ernstige gezinsproblematiek en/of problematiek 
bij de ouders. Naarmate deze problematiek ernstiger is (bijvoorbeeld mishandeling, 
criminaliteit, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek) zal – met het oog op eventuele 
thuisplaatsing – extra scherp naar de effecten van hulpverlening gekeken worden. Hetzelfde 
geldt met betrekking tot de ernst van de problematiek van het kind. 

Factor 3: Resultaat pleegzorghulp 
Het gaat bij deze factor om het resultaat met betrekking tot de doelen/de problematiek die 
een rol speelde bij de plaatsing. Bij de beoordeling van de thuisplaatsing zal in eerste instantie 
gekeken worden of de doelen van de pleegzorgplaatsing binnen de hulpverleningsvariant 
gehaald zijn. Deze doelen hebben betrekking op het kind, de ouders en relatie tussen ouders 
en kind. Bij deze factor ligt de nadruk op de begeleidingsresultaten van ouders: hebben zij de 
competenties verworven om de zorg en opvoeding weer ter hand te nemen, dan wel hebben 
zij hier vorderingen in gemaakt? Bij de beoordeling van het begeleidingsresultaat moet ook 
rekening gehouden worden met het feit dat dit resultaat niet tot stand gekomen is in de 
dagelijkse gezinssituatie, maar tijdens de contacten van ouders en kind in de ‘bezoekvorm’. 

Factor 4: Competenties van ouders 
Bij de beoordeling van de thuisplaatsing wegen de competenties van de ouders op het gebied 
van verzorging en opvoeding zwaar. Gelet op het belang van deze factor wordt de competentie 
van ouders daarom in twee scores uitgedrukt. De eerste score wordt bepaald door invulling 
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van het formulier ‘Terugplaatsing naar huis’. Hierbij wordt een zo objectief mogelijke inschatting 
gemaakt van de aanwezigheid van basale voorwaarden voor de dagelijkse zorg en opvoeding 
van kinderen, zoals stabiele huisvesting en financiën, beschikbaarheid van minimaal één vaste 
verzorger met voldoende opvoedingsvaardigheden, een regelmatig dagritme, voldoende 
affectieve aandacht voor het kind, het bieden van veiligheid en het respecteren van grenzen 
van het kind, open staan voor hulpverlening en het beschikken over ten minste één persoon die 
naast de ouders als vangnet kan fungeren. De tweede score weerspiegelt de algehele – meer op 
ervaringskennis gebaseerde – indruk van de pleegzorgbegeleider, waarbij hij ook aan sommige 
items uit het formulier meer gewicht kan toekennen. 

Factor 5: Risicofactoren bij ouders/gezinnen en kind 
Risicofactoren bij ouders, zoals psychopathologie, alcohol/drugs, beperkt verstandelijk 
vermogen en/of onrealistische verwachtingen van het kind kunnen van directe invloed zijn op de 
veiligheid van het kind. Deze factoren kunnen het ouderlijk en gezinsfunctioneren in hoge mate 
belemmeren, zeker wanneer er bij de overweging tot thuisplaatsing meerdere risicofactoren 
aanwezig zijn. Bij de bepaling van de risicofactoren gaat de pleegzorgbegeleider uit van de 
huidige situatie. Risicofactoren bij kinderen hebben betrekking op kindaspecten waarvan 
gebleken is dat zij bij ouders kunnen leiden tot enigerlei vorm van afwijzing en/of mishandeling, 
zeker wanneer bij de ouders meerdere risicofactoren zijn geconstateerd. Wolzak en Ten Berge 
(2005) noemen in dit verband premature kinderen, kinderen met aangeboren defecten, 
chronisch ziektes, een moeilijk temperament, maar ook zwakzinnige en ongewenste kinderen. 

Factor 6: Hulpverleningsgeschiedenis 
De factor hulpverleningsgeschiedenis heeft betrekking op de lengte, de intensiteit en het aantal 
vormen van hulp dat ouders, kind en gezin hebben ontvangen, en het effect van deze hulp. 
Naarmate deze geschiedenis langer, heftiger en omvangrijker is geweest en al deze eerdere hulp 
geen soelaas heeft geboden, zal thuisplaatsing verder uit zicht raken, zeker wanneer ook de 
resultaten van pleegzorg (factor 3) gering zijn.

Factor 7: Psychosociale omgevingsomstandigheden
Bij deze factor gaat het om ‘stressoren’ die het psychosociale functioneren van kind en ouders in 
negatieve zin kunnen beïnvloeden en een zeker gevaar voor het kind kunnen opleveren. 

Factor 8: Protectieve factoren 
Protectieve factoren kunnen een thuisplaatsing gunstig beïnvloeden. Deze factoren zullen 
vooral betrekking hebben op de kwaliteit van de affectieve banden in het gezin en de wil om 
samen iets van het leven te maken (overlevingsdrift). Dit laatste kan ook omschreven worden 
als de veerkracht van gezinnen, ouders en kinderen om ondanks alle tegenslagen – ook al zijn ze 
daar zelf (mede) debet aan – de hoop op een beter leven niet op te geven. Het gaat hier dus over 
vechtlust, veerkracht en overlevingsdrift. 

Factor 9: Het belang van het kind 
Het belang van het kind speelt in de eerste acht factoren impliciet en soms ook expliciet een 
voorname rol. In de negende factor zet de pleegzorgbegeleider nog één keer het vergrootglas 
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op het belang van het kind, nadat hij de eerste acht factoren van een score heeft voorzien. Het 
ontwikkelingsbelang van het kind is immers doorslaggevend bij advisering over terugplaatsing 
naar de thuissituatie en wordt in deze factor bepaald door:

-  de mate waarin de ontwikkeling van het kind bevorderd wordt als de kans op een langdurend 
constructief verblijf in de thuissituatie aanwezig is (winst van thuisplaatsing), en 

-  de mate waarin de ontwikkeling van een kind belemmerd wordt, wanneer de kans op een 
mislukking van de thuisplaatsing aanwezig is (verlies van thuisplaatsing).

De pleegzorgbegeleider verzamelt vanaf de start van de hulpverleningsvariant systematisch 
informatie over de verschillende factoren of criteria van de beoordelingsboog (zie figuur 2.1). 
Dit doet hij in dialoog met ouders, kind, pleegouders en andere betrokkenen uit het (in)formele 
netwerk van het gezin. Zodra hij zelf een redelijk goed beeld heeft, vraagt hij zijn collega’s van 
het pleegzorgteam en van de gecertificeerde instelling de boog eveneens in te vullen. Overleg 
over de overeenkomsten en verschillen helpen de pleegzorgbegeleider om de argumenten voor 
zijn advies beter onder woorden te brengen (Choy & Schulze, 2009). 

Figuur 2.1. Beoordelingsboog bij thuisplaatsing vanuit hulpverleningsvariant.

De beoordelingsboog helpt de pleegzorgbegeleider om alle relevante factoren op systematische 
en procesmatige wijze de revue te laten passeren en de samenhang tussen deze factoren direct 
zichtbaar te maken. De beoordelingsboog biedt geen harde zekerheden over het al dan niet 
slagen van een thuisplaatsing. Twijfel zal nimmer geheel uitgesloten kunnen worden. Door 
de inzet van de beoordelingsboog in besprekingen binnen het pleegzorgteam en in overleg 
met de gecertificeerde instelling kan wel de ‘kwaliteit van de twijfel’ verhoogd worden. Nader 
wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het gebruik van de beoordelingsboog zal 
uiteindelijk uit moeten wijzen wat de werkelijke waarde van deze boog is. 
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De relevantie van de afzonderlijke factoren zal variëren per casus. Daarom is het niet zinvol om 
de uitkomsten per factor op te tellen of het gemiddelde15 van de uitkomsten van alle factoren te 
berekenen. In sommige gevallen zal de beoordeling van een ‘hoog risico’ gebaseerd zijn op de 
aanwezigheid van slechts één ongunstig gescoorde factor (wanneer de veiligheid bijvoorbeeld in 
het geding is). In andere gevallen kan er op meerdere factoren een ongewisse, matige en soms 
zelfs ongunstige score uitkomen, terwijl de thuisplaatsing toch als een ‘laag risico’ beoordeeld 
wordt. Dit is echter alleen mogelijk op voorwaarde dat de meer ongunstige factoren goed 
gehanteerd kunnen worden (risicomanagement). Wanneer de pleegzorgbegeleider bij factor 10 
toe is aan het formuleren van zijn mening, dan doet hij dat dus op basis van zijn interpretatie 
van het ‘gewicht’ van de afzonderlijke factoren en van de betekenis die hij aan de samenhang 
tussen de factoren toekent. Overleg over de overeenkomsten en verschillen in scores op de 
boog helpen de pleegzorgbegeleider om de argumenten voor zijn advies beter onder woorden 
te brengen. 

Pleegouders zijn een belangrijke informatiebron voor de pleegzorgbegeleider bij het invullen 
van factoren uit de beoordelingsboog. Immers, zij hebben van zeer nabij meegemaakt hoe het 
pleegkind zich in hun gezin heeft aangepast en ontwikkeld en hebben veelal ook zicht op de 
omgang tussen ouders en kind. In de dialoog met de pleegouders stelt de pleegzorgbegeleider 
het belang van het kind centraal. Als pleegouders dat belang anders inschatten, onderzoekt 
hij de betekenis van dat verschil. De pleegzorgbegeleider realiseert zich dat het beeld dat 
pleegouders van de ouders hebben ontwikkeld, afhankelijk is van: 

-  de frequentie van de contacten; 
-  de kwaliteit van de contacten (wederzijdse bejegening);
-  de gehechtheid van de pleegouders aan het pleegkind.

Bij bestandsplaatsingen zullen pleegouders doorgaans tot een ‘objectievere’ beoordeling komen 
dan bij netwerkplaatsingen, waarin de pleegouders ook affectieve banden met de ouders 
hebben. In het gesprek met pleegouders stelt de pleegzorgbegeleider zowel zijn eigen mening 
als de mening van de pleegouders kritisch ter discussie. 

De pleegzorgbegeleider maakt als het ware een winst- en verliesrekening, waarin hij de baten 
van een langdurende thuisplaatsing afzet tegen de lasten van een mislukte thuisplaatsing. Bij 
deze afweging speelt de kwaliteit van het pleeggezinverblijf van het kind natuurlijk ook een rol. 
Bij de beoordeling van die kwaliteit is de beantwoording van de volgende vragen van belang:

-  Hoe ontwikkelt het kind zich in het pleeggezin? 
-  In hoeverre biedt het pleeggezin het kind ook op langere termijn redelijk tot goede 

ontwikkelingskansen?
-  In hoeverre is het kind gehecht in het pleeggezin?
-  Hoe lang verblijft het kind al in het pleeggezin?
-  Is (opnieuw) wisselen van verblijfsplek gezien de leeftijd van het kind en de voorgeschiedenis 

gewenst?
-  Wordt het kind gezien zijn leeftijd en emotionele status zelf in staat geacht een oordeel te 

kunnen uitspreken?

15 De optelsom van de afzonderlijke scores op de factoren gedeeld door het aantal factoren.
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Naarmate de ontwikkelingskansen van het kind groter zijn in het pleeggezin en naarmate de 
hechting van het kind aan de pleegouders meer tot stand is gekomen, zal het ‘afbreukrisico’ van 
een thuisplaatsing ook groter worden. Wil de pleegzorgbegeleider het belang van het kind écht 
centraal stellen, dan moet hij de wensen, mogelijkheden, competenties en motieven van ouders 
om hun kind terug naar huis te willen dus mede afwegen tegen het verlies van het pleeggezin 
voor het kind. 

2.3 De Deltamethode16,17

De Deltamethode kan worden getypeerd aan de hand van drie centrale elementen: Analyseren 
en doelen stellen, Beslissen en Communiceren. Men spreekt wel eens van het ‘ABC van Delta’ 
(Slot, 2010).

2.3.1 Analyseren en doelen stellen 
 
Figuur 2.2. Het 4-stappenmodel voor het analyseren en het stellen van doelen.
 

 
Het analyseren en doelen stellen gebeurt met behulp van het zogeheten 4-stappenmodel (Slot 
et al., 2002). Dit model ondersteunt (gezins-)voogden bij vertalen van de informatie over het 
gezin – bij de start van de ondertoezichtstelling (OTS) is dit de grond voor de OTS – in uiteindelijk 
concrete werkdoelen. Stap 1 is het inventariseren van de feiten die de problemen van de 
jeugdige en het gezin uitdrukken alsmede de ‘falende middelen’. Met dit laatste wordt gedoeld 
op een falende opvoeding of op het feit dat hulp tekort schiet of niet wordt gezocht. 

16  De tekst van deze paragraaf is voornamelijk ontleend aan: Slot, W. (2010). Kinderbescherming in 
ontwikkelingsperspectief. In P.M. van den Bergh & A.M. Weterings (2010) Pleegzorg in Perspectief. Hoofdstuk 14.

17  De Deltamethode is door het NIDOS verbijzonderd naar de specifieke situatie van AMA’s.
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Bij stap 1 kijkt de (gezins-)voogd niet alleen naar problemen maar ook naar beschermende 
factoren, sterke punten van de gezinsleden en hun visie. Bij stap 2 gaat de (gezins-)voogd na 
welke van de geïnventariseerde problemen de ontwikkeling van het kind bedreigen en wordt 
aan de hand van concrete omschrijvingen verduidelijkt welke aspecten van ontwikkeling worden 
bedreigd centraal. Stap 3 is een vertaalslag. De (gezins-)voogd vraagt zich af hoe het gezonde, 
normale gedrag van het kind eruit zou zien als de ontwikkelingsbedreiging zou zijn opgeheven, 
ook wel de ‘gewenste ontwikkelingsuitkomsten’ genoemd. Daarbij wordt gekozen voor 
formuleringen in positieve termen. In plaats van beschrijvingen die verduidelijken wat er zou 
moeten stoppen kiest men voor beschrijvingen die duidelijk maken wat er op gang moet komen. 
Bij deze vertaalslag wordt de (gezins-)voogd geholpen met gedragswetenschappelijke kennis 
over de gezonde ontwikkeling van het kind. De Deltamethode besteedt veel aandacht aan 
ontwikkelingstaken en gewenste ontwikkelingsuitkomsten. Bij stap 4 worden tussenliggende 
werkdoelen geformuleerd en wordt bedacht welke middelen ingezet kunnen worden. 

Het 4-stappenmodel wordt bij aanvang van de maatregel voor het eerst doorlopen. Het is 
echter een cyclisch model dat de (gezins-)voogd steeds weer doorloopt, bijvoorbeeld als een 
aantal doelen dat in stap 4 werd geformuleerd, gehaald zijn. Als er nieuwe informatie opduikt 
kan het nodig zijn stap 1 en 2 te actualiseren en dat kan weer tot het bijstellen van de gewenste 
ontwikkelingsuitkomsten leiden. De kans dat het gezin echt aan de slag gaat met de werkdoelen 
wordt groter naarmate de (gezins-)voogd erin slaagt de ouders en het kind bij de analyse en het 
stellen van doelen te betrekken. De uiteindelijke formulering van stap 4 wordt samen met hen 
gemaakt en heet daarom ‘actieagenda’. In sommige gezinnen komt deze agenda op de koelkast 
te hangen. 

Dit voorbeeld suggereert dat de (gezins-)voogd er altijd naar streeft om in harmonie met het 
gezin tot een formulering van doelen te komen. Hij streeft er wel naar, maar mag nooit zover 
gaan dat het belang van het kind naar de achtergrond verschuift. Als een bepaald doel in het 
belang van het kind gesteld moet worden en de ouders niet in staat of van plan zijn aan dat doel 
te werken, blijft het doel onverkort staan. Volgens de Deltamethode wordt zo’n doel een ‘eis’ die 
nog eens onderstreept wordt door een schriftelijke aanwijzing. Het 4-stappenmodel behoedt 
de (gezins-)voogd voor impulsief oplossingsgedrag waarbij direct van de problemen naar de 
oplossingen wordt overgestapt. Door het invoegen van stap 2 en 3 wordt het kind centraal 
geplaatst en verschuift de focus van problemen die moeten verdwijnen naar ontwikkelingen van 
het kind die op gang moeten komen.

2.3.2 Beslissen 
De gecertificeerde instelling, en als gedelegeerde daarvan de (gezins-)voogd, moet vaak zeer 
ingrijpende beslissingen nemen. Uiteraard is het de kinderrechter die een aantal van deze 
beslissingen uiteindelijk definitief neemt, maar de gecertificeerde instelling speelt een cruciale 
rol hierin. Daarbij moet bedacht worden dat het niet nemen van een beslissing uiteindelijk ook 
een beslissing is. In de Deltamethode worden vier kernbeslissingen onderscheiden:

-  de beslissing hoe te reageren op nieuwe signalen of meldingen;
-  de beslissing om een machtiging uithuisplaatsing te vragen;
-  de beslissing om een uithuisgeplaatst kind terug naar huis te laten gaan;
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-  de beslissing om verlenging van de OTS te vragen, de OTS te (laten) beëindigen, dan wel een 
verderstrekkende maatregel te bevorderen.

De methode beschrijft bij iedere beslissing de wettelijke kaders, formuleert de essentiële vragen 
die in het belang en de veiligheid van kind beantwoord dienen te worden, geeft handreikingen 
waar het de communicatie met het kind, de ouders en betrokken instanties betreft en geeft 
informatie. Een belangrijke boodschap is: ‘Kernbeslissingen neem je als (gezins-)voogd niet alleen’.

De vier kernbeslissingen maken deel uit van het risicomanagement binnen de gecertificeerde 
instelling. Risicomanagement gaat verder dan risicotaxatie. Het begrip impliceert dat er een 
systematiek is binnen alle functies van de gecertificeerde instelling die als het ware dwingt bij 
ieder gezin regelmatig de vraag aan de orde te stellen of en welke risico’s er zijn. De systematiek 
voorziet tevens in een protocol dat aangeeft hoe men moet handelen bij geconstateerde risico’s. 
De Deltamethode raakt met het expliciteren van de vier kernbeslissingen aan het bredere beleid 
van de gecertificeerde instelling inzake risico’s en veiligheid. Als dit beleid nog in een prematuur 
stadium verkeert, heeft dat zijn terugslag op de doeltreffendheid waarmee de Deltamethode 
kan worden uitgevoerd. Omgekeerd gebeurt het in diverse gecertificeerde instellingen dat 
de vernieuwing in het kader van Delta wordt aangegrepen als het moment om bepaalde 
beleidsverbeteringen door te voeren in een protocol dat aangeeft hoe men moet handelen bij 
geconstateerde risico’s. 
 

Figuur 2.3. Het 4-stappenmodel als leidraad bij kernbeslissingen.
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Het 4-stappenmodel staat centraal bij het nemen van kernbeslissingen. Figuur 2.3 toont een 
aantal situaties die zich tijdens het verloop van een OTS kunnen voordoen. De stippellijn verwijst 
naar de opheffing van de OTS. Het overzicht laat zien dat er diverse aanleidingen kunnen zijn om 
uithuisplaatsing of een verder strekkende maatregel – inclusief uithuisplaatsing – te overwegen 
of te adviseren. 

2.3.3 Beslissen binnen de Deltamethode en pleegzorg
Figuur 2.3 laat zien dat pleegzorg op verschillende manieren actueel kan worden bij de 
uitvoering van de OTS. Als een uithuisplaatsing noodzakelijk is zal in veel gevallen pleegzorg 
overwogen worden, zeker als het jongere kinderen betreft. De noodzaak tot uithuisplaatsing kan 
bij stap 2 al blijken als de bedreigingen van het kind onoverkomelijk groot zijn. De veiligheid van 
het kind is dan meestal ook in het geding. Er is nog wel eens discussie of het woord ‘bedreigd’ in 
artikel 254-1 BJ118 dat de grond voor de ondertoezichtstelling beschrijft, zodanig geïnterpreteerd 
moet worden dat zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid reeds aantoonbaar zijn 
geschonden. In dat geval is er aanwijsbare schade bij het kind. Bij een andere interpretatie gaat 
men ervan uit dat het woord bedreiging opgevat kan worden als een dreiging. Dat betekent dat 
de schade er nog niet hoeft te zijn maar dat die hoogstwaarschijnlijk op zal treden als er niet 
wordt ingegrepen. Ruim tachtig jaar geleden sprak de Hoge Raad zich hier al over uit en schreef: 
‘… dat een reële dreiging van ondergang…’ voldoende is (HR 30 april, 1928; NJ 1928, 1220). De 
eerste interpretatie is dus niet juist. Er hoeft niet gewacht te worden tot een kind aantoonbare 
schade heeft opgelopen. Als bij stap 2 blijkt dat er sprake is van een ernstige verstoring van 
de ontwikkeling van het kind kan dat ook tot een verzoek tot uithuisplaatsing leiden, zeker 
als blijkt dat gespecialiseerde hulp buiten het gezin nodig is. In het laatste geval zal wellicht 
eerder aan een plaatsing in de jeugdhulp of jeugd-ggz gedacht worden dan aan een plaatsing 
in een pleeggezin. De noodzaak tot uithuisplaatsing kan ook bij stap 3 naar voren komen. Als 
de gewenste ontwikkelingsuitkomsten maar niet dichterbij komen, ook al doen de ouders hun 
best, moet voor het belang van het kind gekozen worden, en wordt plaatsing in een pleeggezin 
of een tehuis overwogen. Bij stap 4 kan blijken dat de doelen niet SMART19 geformuleerd 
kunnen worden. Ook dat is een reden om plaatsing buiten het gezin te overwegen. Als het 
bijvoorbeeld voor het kind nodig is dat de ouders hun alcoholgebruik en het fysiek straffen 
onmiddellijk staken, is dat weliswaar een specifiek, meetbaar en tijdsgebonden doel dat echter 
voor de ouders onacceptabel kan zijn – ze bagatelliseren bijvoorbeeld het gebruik en ontkennen 
het fysiek straffen – en vanuit het perspectief van de jeugdbeschermer of hulpverlener niet 
realistisch. Als het enkel om de ouders ging zou men bescheidener doelen kunnen stellen die 
wel SMART geformuleerd kunnen worden, maar het belang van het kind staat dat niet toe. 
Als het bij stap 4 wel lukt om met het gezin SMART geformuleerde doelen af te spreken kan 
uithuisplaatsing dichterbij komen als die doelen keer op keer niet gehaald worden.

18  Artikel 254-1 BJ1: Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn 
gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, 
naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een stichting als bedoeld in 
artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg.

19 SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
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Als één van de bovenstaande situaties hebben geleid tot een plaatsing in de pleegzorg liggen 
er voor de (gezins-)voogd verschillende taken. Hij is krachtens artikel 257-1 BJ1 belast met 
het toezicht op de jeugdige. Daarnaast speelt de gecertificeerde instelling in persoon van de 
(gezins-)voogd een sleutelrol bij de overweging of een kind weer terug naar huis zou kunnen. 
In het ideale geval ervaren pleegouders dit toezicht als een steun in de rug omdat de (gezins-)
voogd hen kan ondersteunen bij de opvoeding van het kind. Bovendien fungeert de (gezins-)
voogd als een brug tussen de pleegouders en de ouders. Pleegouders worden ook ondersteund 
door de pleegzorgorganisatie waar zij onder vallen. Deze situatie leidt wel eens tot problemen 
in de samenwerking. Er zijn immers vijf partijen: ouders, kind, pleegouders, gecertificeerde 
instelling en de pleegzorgaanbieder. Het aantal partijen kan trouwens gemakkelijk groter 
worden als het omzetten van een maatregel of terugplaatsing aan de orde is. Dan speelt de 
Raad voor de Kinderbescherming een rol en neemt de kinderrechter een besluit. 

Bij de ontwikkeling van de Deltamethode is er niet voor gekozen allerlei recepten te geven 
voor de verschillende situaties die kunnen ontstaan als een onder toezicht gesteld kind bij 
pleegouders woont. Wel is heel duidelijk beschreven dat het ontwikkelingsperspectief ook bij 
het uitoefenen van toezicht de leidraad dient te zijn. Dat wil zeggen dat de (gezins-)voogd met 
de pleegouders en de jeugdige als ook met de pleegzorgorganisatie tot overeenstemming tracht 
te komen over de gewenste ontwikkelingsuitkomsten. Vervolgens worden deze in het plan van 
aanpak opgenomen en kunnen er werkafspraken worden gemaakt. Dit plan van aanpak, dat 
is opgebouwd volgens het 4-stappen model, vormt tevens de basis voor het overleg tussen 
(gezins-)voogd en de ouders. Laatstgenoemden weten dus ook welke ontwikkelingsuitkomsten 
worden nagestreefd. Een regelmatige update van het plan van aanpak door de (gezins-)voogd 
in samenspraak en overleg met alle relevante partijen kan misverstanden voorkomen over 
de koers die de (gezins-)voogd nastreeft ten aanzien van de OTS. Kernbeslissingen zoals het 
beëindigen van de OTS, terugplaatsing naar de ouders of het bewerkstelligen van een verder 
strekkende maatregel komen dan niet uit de lucht vallen. Kernbeslissingen vloeien dan voort uit 
de geformuleerde ontwikkelingsuitkomsten, de werkdoelen en de maten waarin doelen worden 
gehaald en de gewenste ontwikkelingsuitkomsten naderbij komen. 

2.3.4 Communiceren
In de Deltamethode wordt veel aandacht besteed aan de communicatie. De (gezins-)voogd 
wordt bewust gemaakt van het feit dat hij voortdurend dient te schakelen tussen positioneren 
en engageren. Daarnaast staat de ontwikkeling en de veiligheid van het kind centraal in de 
communicatie.

Bij bescherming staat het kind centraal en dat betekent dat de gecertificeerde instelling voor 
ouders een tweeledige boodschap heeft: ‘Als het gaat om de bedreiging van uw kind is er geen 
compromis mogelijk: wij kunnen om die reden zolang de maatregel duurt te allen tijde de 
kinderrechter adviseren uw kind uit huis te plaatsen. Maar wij gaan u en uw kind helpen om 
de bedreiging van uw kind af te wenden’. (gezins-)voogden communiceren voortdurend vanuit 
dit tweeledige perspectief met het gezin. Aan de ene kant stellen zij grenzen en aan de andere 
kant sluiten zij aan bij de wensen van de ouders en het kind proberen ze het gezin optimaal te 
activeren. In de Deltamethode wordt gesproken van positioneren en engageren.
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Positioneren is al datgene wat (gezins-)voogden doen om het specifieke van de 
kinderbeschermingsmaatregel, met name het belang van de ontwikkeling en de veiligheid 
van het kind, te verduidelijken. (gezins-)voogden leggen uit dat ze – in het belang van het kind 
– bepaalde bevoegdheden hebben. (gezins-)voogden beslissen mee bij belangrijke zaken die 
het kind betreffen en in sommige gevallen kunnen zij tot een andere beslissing komen dan de 
gezinsleden willen. Er zijn vier gebieden waarop de (gezins-)voogd zich positioneert: 

-  Het wat, hoe en waarom van de maatregel;
-  het belang van het kind;
-  de (gezins-)voogd als deskundige, met bevoegdheden en plichten;
-  de wijze van samenwerking tussen (gezins-)voogd en ouders.

Positioneren is er op gericht dat het gezinslid meer zicht krijgt op de taken, verantwoordelijken 
en de rol van de (gezins-)voogd. Maar in feite gaat het om de positie van het kind. Iedere keer 
dat (gezins-)voogden zich positioneren refereren ze aan het belang van het kind.

Engageren is al datgene wat een (gezins-)voogd doet om het kind, de ouders, het gezin en 
andere belanghebbenden tot een actieve medewerking te motiveren. De (gezins-)voogd doet 
dat op verschillende manieren:

-  Door aan te sluiten bij en vragen naar de wensen van het gezin;
-  door sterke punten te formuleren;
-  door kindgerichte haalbare doelen te formuleren.

Aansluiten bij de wensen van het gezin betekent niet dat de (gezins-)voogd in alles meegaat. 
Als de wensen tegen het belang van het kind ingaan, schakelt de (gezins-)voogd naar een 
positionerende benadering en stelt hij grenzen. Hetzelfde geldt voor de doelen. Idealiter komen 
ouders, kind en (gezins-)voogd gezamenlijk tot doelen die haalbaar en daardoor motiverend 
zijn. Maar het belang van de haalbaarheid mag het belang van het kind niet overschaduwen. 
Positioneren en engageren is in ieder contact met het gezin voortdurend aan de orde. 

2.4 Het Pedagogisch beslissingsmodel20

2.4.1 Grondslag van het model
Tijd is voor een kind een cruciale factor. De ontwikkeling van een baby kan gemeten worden in 
termen van weken, van een wat ouder kind in maanden en daarna in jaren. Een jaar blijft echter voor 
een kind lang en onoverzienbaar. Onzekerheid over de duur van de uithuisplaatsing heeft niet alleen 
een negatief effect op kinderen, maar ook op de instelling van de ouders. Afgezien van het feit dat 
onzekerheid een negatief effect heeft op ieders functioneren, weet de ouder ook niet hoe hij zich 
zal, kan of mag opstellen ten aanzien van zijn kind. Frequentie en inhoud van de oudercontacten 
vormen dan een toenemende bron van stress. Dit belemmert ontwikkeling van positieve emotionele 
relatie. Een dergelijke relatie is niet als vanzelfsprekend aanwezig en blijft bij uithuisplaatsing ook 
niet als vanzelfsprekend aanwezig. De relatie tussen kind en ouder wordt bepaald door de aard van 
de interactie van de ouders met het kind. Dit betekent dat het onthouden van oudercontact kort 
na de uithuisplaatsing ‘om ouders en kind rust te geven’ in ieder geval voor het kind een onjuiste 
strategie is. Als het contact bedreigend is voor het kind, zal begeleiding daarbij aanwezig moeten 
zijn. Blijkt de bedreiging niet af te nemen, dan is het inzetten van een terugplaatsingstraject voor 
het kind geen heilzame strategie.
 

20  De tekst van deze paragraaf is voornamelijk ontleend aan: Van den Bergh, P., & Weterings, T. (2010). Perspectief voor 
de pleegzorg. In P.M. van den Bergh & A.M. Weterings (2010) Pleegzorg in Perspectief. Hoofdstuk 20.
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Kort na de uithuisplaatsing is de beste situatie om voort te kunnen bouwen op de bestaande 
relatie tussen kind en ouder. Intensief begeleidingscontact is daarbij nodig. In een half jaar is 
te zien of de interactie tussen kind en ouder verbetert (Weterings & Pool, 2002; Van den Bergh 
& Weterings, 2007). In de Deltamethode zijn mogelijkheden om het effect van de begeleiding 
van ouders te evalueren ingebed, evenals in de gronden voor een (verlenging van) een 
ondertoezichtstelling.

Het pedagogisch beslissingsmodel is bedoeld voor ouders die opvoedingsproblemen hebben, 
die zij niet zelf, zonder hulp kunnen oplossen. Als in elke problematische opvoedingssituatie 
dezelfde strategie wordt gevolgd, weten niet alleen ouders, kind en pleegouders waar zij aan 
toe zijn, maar ook de hulpverleners. Zij kunnen werken binnen een duidelijk kader, waardoor 
minder overleg nodig is over iedere individuele casus. Besluiten kunnen sneller genomen 
worden omdat de strategie en de criteria daarvoor zijn vastgelegd. 
Van den Bergh en Weterings (2010) zijn er een voorstander van om het aantal kansen dat ouders 
geboden wordt om hun kind zelf te verzorgen in te perken. Zij argumenteren dat ouders via hun 
Pedagogisch beslissingsmodel vier kansen krijgen om hun kind op te voeden, namelijk:

-  bij zijn geboorte,
en als zich problemen voordoen:

-  een half jaar opvoeden in de thuissituatie met ambulante hulp en intensieve 
opvoedingsondersteuning;

-  een half jaar uithuisplaatsing met intensieve begeleiding bij de oudercontacten, en 
-  een terugplaatsing met een half jaar intensieve opvoedingsondersteuning.

Het kind dat problemen geeft die de ouder niet zelf kan oplossen, leeft als gevolg van deze vier 
kansen al minimaal anderhalf jaar in een ongunstige en onduidelijke opvoedingssituatie. Deze 
periode is ongunstig voor het kind, omdat in de drie maal een half jaar het commitment van de 
primaire verzorger – ouder, pleegouder, ouder – nog niet van dien aard is dat het kind zich op 
zijn primaire verzorger kan verlaten. Daarnaast maakt hij tweemaal een verplaatsing mee die 
het gevolg zijn van het geven van kansen aan zijn ouder. De verplaatsingen hebben op zichzelf 
al een negatief effect op de ontwikkeling van het kind. Hierbij maakt het voor het kind niet uit 
dat de afbreking van de pleeggezinplaatsing in dit geval ‘gepland’ is; dat zit in het hoofd van de 
beleidsmaker. Voor het kind betekent het een verlies, zeker als hij het goed had in het pleeggezin. 
Gezegd kan worden dat de ouder met het Pedagogisch beslissingsmodel voldoende kansen krijgt 
om te laten zien, dat hij zijn kind kan opvoeden. Maar niet in vrijblijvendheid. De ouder wordt ‘de 
maat genomen’. Ouders zullen dus actief moeten werken aan hun eigen opvoederscompetenties.

Het Pedagogisch beslissingsmodel geeft een stappenplan gebonden aan termijnen waarbinnen 
de stappen afgerond moeten zijn, willen de eerdergenoemde condities voor het kind geschapen 
kunnen worden. De termijnen dienen ook om duidelijkheid te scheppen in welk perspectief 
het beleid van de gecertificeerde instelling geplaatst wordt. Voor de ouders kan dit een 
motivering worden om, mogelijk meer dan tot nu toe, ook zelf voorwaarden te scheppen voor 
terugplaatsing van hun kind. De zinsnede: ‘Het kind blijft uit huis totdat de ouder het weer 
aankan’ past niet meer in een beleidsplan, omdat dit alle opties open laat met als gevolg het 
voortduren van de onzekerheid. 
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2.4.2 Het stappenplan
Stap 1: Intensieve hulp aan het gezin (vóór de uithuisplaatsing)
Als zich langdurig (een half jaar) problemen voordoen in de ontwikkeling en in het gedrag van 
het kind, wordt intensieve opvoedingsondersteuning ingezet van ten minste een aantal uren 
per week. Dit is nodig omdat de problemen van het kind vrijwel dagelijks voorkomen en de 
ouders een nieuwe strategie moeten leren om daar mee om te gaan. Niets is moeilijker dan een 
handelswijze veranderen en een bepaalde vorm van interactie met het kind te wijzigen. 

Het voordeel van intensieve hulp is dat niet alleen zicht kan worden verkregen op de aard van 
de problematiek. Ook kan duidelijk worden of de ouder in staat is verantwoordelijkheid te 
dragen voor zichzelf en voor het kind. Door de intensieve hulp kunnen de bestaande problemen 
mogelijk snel worden opgelost door concrete aanwijzingen voor de omgang met het kind. Dit 
voorkomt doorsudderen van de problemen, die met name bij een jong kind ernstige gevolgen 
kunnen hebben. Als de problemen wel ernstig blijken te zijn, is de intensieve ondersteuning 
temeer nodig en zal mogelijk uitgebreid moeten worden. De ouder zal een andere manier 
van omgang met zijn kind moeten leren; het kind kan zichzelf nog niet veranderen. Het is de 
taak van de ouder het kind op een andere wijze liefde en leiding te geven zodat het kind ander 
gedrag kan leren. 

Het is nodig de mogelijke vooruitgang in de ontwikkeling van het kind te meten om ook voor 
de ouders duidelijk te kunnen maken dat hun kind niet functioneert als andere kinderen. Er 
zijn voldoende meetinstrumenten om de vooruitgang in het functioneren van het kind in kaart 
te brengen (zie hoofdstuk 1). De tevredenheid van de ouders over de hulp is een onvoldoende 
indicator voor de vooruitgang over de ontwikkeling van het kind.

Stap 2: Tijdelijke uithuisplaatsing 
Stap 2 wordt gezet als na een half jaar intensieve pedagogische ondersteuning in de 
thuissituatie blijkt dat onvoldoende vooruitgang in het gedrag en in de ontwikkeling van het 
kind is te zien. Het is dan nodig dat het kind andere primaire verzorgers krijgt. Ontlast van de 
dagelijkse zorgen, kan de ouder de relatie met zijn kind op een andere wijze leren opbouwen. 
Zoals in het voorgaande reeds gezegd, zal kort na de uithuisplaatsing gestart moeten worden 
met intensieve contacten met het kind, waarbij de ouder met begeleiding een andere manier 
van omgaan met zijn kind kan leren. Middels observaties kan gezien worden of het kind zich 
meer gaat richten op de ouder en blijheid toont tijdens de contacten. 

Verbetert de manier van omgang met het kind, gaat het kind steeds beter reageren op de 
ouder en blijft het vooruitgaan ook als de frequentie van de contacten hoger en de duur van de 
bezoeken langer worden, kan terugplaatsing plaatsvinden. Daarna volgt stap 3. Er kan echter 
ook (te) weinig vooruitgang te zien zijn in de interactie tussen de ouder en het kind en/of een 
verslechtering van de reacties van het kind op de ouder, bijvoorbeeld de ouder mijden en geen 
blijheid tonen, terwijl hij dat wel toont bij het zien van de pleegouders). Als de ouder te weinig 
‘leerbaar’ blijkt, is er geen basis voor een terugplaatsing. Dan volgt stap 4.
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Voor het kind is deze situatie moeilijk. Zijn ouders blijven een belangrijke rol spelen in zijn 
leven en het is de bedoeling dat hij zich emotioneel meer en meer gaat richten op zijn ouders, 
ook in pedagogische zin door zich te ‘laten gezeggen’. Tegelijkertijd kan hij zich meer en meer 
thuis gaan voelen in het pleeggezin en contacten met zijn ouders moeilijker vinden. Het kan 
ook zijn dat het kind zich in zichzelf terugtrekt omdat hij niet weet op wie hij zich nu moet 
gaan richten. Hierdoor kan weinig vooruitgang in zijn ontwikkeling te zien zijn. Het kind leeft in 
een verwarrende situatie die zijn ontwikkeling kan belemmeren. Voor het overwegen van een 
terugplaatsing zal daarom minimaal een toename te zien moeten zijn van de gerichtheid van de 
ouder op het kind met een adequaat reageren op zijn signalen, en vanuit het kind blijheid om 
zijn ouder te zien. Deze voor het kind verwarrende situatie mag alleen al daarom niet te lang 
duren. 

Stap 3: Intensieve ondersteuning bij terugplaatsing
Na de terugplaatsing heeft de ouder ondersteuning nodig om zich de nieuw verworven 
vaardigheden eigen te maken en ook te kunnen toepassen bij veranderend gedrag van het kind 
als hij ouder wordt. Bij jonge kinderen kan die verandering snel optreden. Blijft vooruitgang te 
zien, dan kan het kind thuisblijven.
Blijkt de ouder het – een half jaar na de thuisplaatsing van het kind – toch niet aan te kunnen 
en/of verbetert de relatie tussen ouder en kind te weinig om te kunnen spreken van een 
gehechtheidsrelatie en/of stagneert de ontwikkeling van het kind, dan is de thuisplaatsing niet 
meer in het ontwikkelingsbelang van het kind. In dat geval zal het besluit genomen moeten 
worden het kind definitief in een pleeggezin te plaatsen om continuïteit voor het kind mogelijk 
te maken, en volgt stap 4.

Stap 4: Bevestiging van de opvoedingssituatie in het pleeggezin
Zowel pleegouders als kind hebben zekerheid nodig om zich emotioneel te kunnen en durven 
richten op elkaar. Het ‘commitment’ van pleegouders wordt in de literatuur herhaaldelijk 
genoemd als voorwaarde voor het ontwikkelen van een gehechtheidsrelatie. 
Pleegouders en pleegkind hebben ondersteuning nodig om de signalen van elkaar te begrijpen. 
De signalen van het kind komen voor de pleegouders ‘uit een andere’ wereld omdat zij geënt zijn 
op de ervaringen van het kind die de pleegouders niet kennen. Het kind moet geholpen worden 
om de manier van omgang van de pleegouders te begrijpen omdat hij dat gedrag weinig of 
misschien nooit heeft meegemaakt. Dit kan een jarenlang proces zijn, maar blijkt zijn vruchten 
af te kunnen werpen gezien de vooruitgang die pleegkinderen in hun ontwikkeling boeken als zij 
langdurig bij pleegouders wonen. 

Contact met zijn ouders kan bijdragen aan het welzijn van het kind als het contact plezierig 
verloopt en het kind daardoor geen stress of angst ervaart. Ouders die in staat zijn blij te zijn 
het kind te zien en tevreden als het goed gaat met hem, zijn goud waard voor het kind. Zij 
geven blijk van daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor hun kind omdat zij mede zorgen dat 
het goed gaat met hem. De ouders kunnen op deze wijze een positieve emotionele relatie met 
hun kind hebben die in hun leven en in het leven van het kind een belangrijke plaats heeft. 
Begeleiding van de ouders is bij een zo moeilijk emotioneel proces vrijwel altijd nodig. 
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In een pilotproject van De Kompaan is dit model in de praktijk getoetst (Weterings & Bakker, 2013). 
Er zijn 33 kinderen gevolgd waarbij het pedagogisch beslissingsmodel het uitgangspunt was voor 
de besluitvorming. Op basis van de ervaringen zijn de volgende handvatten geformuleerd om te 
bepalen of een terugplaatsing in het ontwikkelingsbelang van het kind is, namelijk:

1.  De aanwezigheid van (een basis voor) een gehechtheids- en opvoedingsrelatie van het kind 
met zijn ouders toen het kind nog thuis woonde.

2.  De mate van ontwikkelingsverstoring van het kind voordat hij uit huis werd geplaatst. 
Meestal is dit het beste te zien als het kind in een pleeggezin komt. Een ernstige 
ontwikkelingsverstoring betekent dat het kind een onvoldoende gehechtheids- en 
opvoedingsrelatie met zijn ouders is aan kunnen gaan en dat weinig basis aanwezig is voor 
het opnieuw opbouwen van een dergelijke relatie. 

3.  De mate van vooruitgang van het kind in het pleeggezin. Als het kind vooruitgaat, is er 
sprake van (een begin van) een gehechtheids- en opvoedingsrelatie tussen het kind en 
zijn pleegouders. Afbreken van een dergelijke relatie veroorzaakt vrijwel altijd terugval in 
ontwikkeling.

4.  De aard van de contacten tussen het kind en zijn ouders tijdens bezoeken, waarbij vooral 
het observeren van blijheid van het kind zijn ouders te zien en het zich laten gezeggen door 
de ouders belangrijke aanwijzingen zijn voor een positief contact dat mogelijk een basis kan 
zijn voor het opbouwen van een gehechtheids- en opvoedingsrelatie met de ouder. 

In alle 33 besproken trajecten waarbij het Pedagogisch beslissingsmodel uitgangspunt is 
geweest, is voor het kind duidelijkheid verkregen over zijn opvoedingssituatie in het heden en 
voor de toekomst. Zeven kinderen zijn teruggeplaatst en 26 kinderen zijn niet teruggeplaatst. 
Van die 26 kinderen zijn twee kinderen in een internaat geplaatst vanwege gedragsproblemen, 
zijn dertien kinderen definitief geplaatst in het huidige pleeggezin en zijn elf kinderen 
overgeplaatst naar een perspectiefbiedend pleeggezin. Voor 22 van de 33 kinderen was er 
binnen één jaar sprake van bestaanszekerheid: zeven kinderen die teruggeplaatst werden en 
van vijftien kinderen waar een voogdijprocedure is gestart of reeds is beëindigd.

2.5 Buitenlandse voorbeelden

2.5.1 Concurrency planning
In Engeland zijn projecten gestart waarin zowel de moeder als het kind een kans krijgt 
op ondersteuning. Monck, Reynolds en Wigfall (2003) hebben projecten geëvalueerd om 
permanente plaatsingen voor jonge kinderen mogelijk te maken. Zij plannen twee trajecten 
tegelijkertijd. Zij spreken met aspirant adoptieouders af dat zij een half jaar een baby ter 
verzorging krijgen, maar dat tegelijkertijd met de moeder een intensief begeleidingstraject 
wordt opgezet met als doel dat zij zelf haar kind kan gaan opvoeden. Als het de moeder niet 
lukt om voldoende voor haar kind te zorgen, dan kunnen de aspirant adoptieouders het kind 
adopteren. Het is de bedoeling dat het contact tussen moeder en kind gehandhaafd blijft. Het 
blijkt een succesvolle strategie. 

2.5.2 Checklist van factoren bij terugplaatsing
De bekende onderzoeksgroep van het Dartington Instituut in Engeland heeft een checklist 
ontwikkeld, die behulpzaam kan zijn voor hulpverleners bij de besluitvorming rondom 
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terugplaatsing van een kind vanuit een residentiële voorziening of pleegzorg. De lijst is 
ontwikkeld op grond van vragenlijsten, die aan hulpverleners zijn voorgelegd. Niet alle factoren 
zijn van toepassing in een bepaalde situatie. De ontwikkelaars van deze vragenlijst (Bullock, 
Little & Millam, 1993) willen met deze checklist een geheugensteun geven aan hulpverleners bij 
een terugplaatsingstraject. 
Er worden drie categorieën van terugplaatsing onderscheiden:

Checklist A heeft betrekking op de terugplaatsing van het kind binnen zes maanden na de 
uithuisplaatsing
A) Vragen die beantwoord moeten zijn ten tijde van de uithuisplaatsing:

-  Was de uithuisplaatsing op vrijwillige basis?
-  Zijn de problemen, die geleid hebben tot de uithuisplaatsing opgelost of hanteerbaarder 

geworden door deze maatregel?
-  Zijn ouders en kind realistisch voor wat betreft de terugplaatsing?
-  Zijn er relatief minder stresserende factoren in het gezin?
-  Zijn de gezinsleden op elkaar gesteld?

B) Vragen die beantwoord moeten worden als er over terugplaatsing wordt nagedacht:
-  Heeft het kind regelmatig contact met de gezinsleden gedurende de uithuisplaatsing?
-  Zijn de contacten met het oorspronkelijke gezin ondersteund dan wel aangemoedigd door 

hulpverleners?
-  De problemen, die geleid hebben tot de uithuisplaatsing zijn (gedeeltelijk) opgelost.
-  Het gezin ziet zich als een eenheid.
-  Het leven van het kind wordt gecontinueerd op hele basale factoren, zoals gezinsrelaties, 

schoolopleiding, communicatie, etc.
-  Na terugplaatsing behoudt het kind zijn eigen plek thuis: eigen kamer, bed, speelgoed, zijn 

eigen spulletjes, etc.
-  Het behandelings-/begeleidingsplan is alomvattend, dat wil zeggen dat het gezin zorg draagt 

voor het kind en dat het participeert in besluitvorming

Bovenstaande factoren zijn min of meer protectieve factoren. Als de factoren van toepassing 
zijn, dan dragen ze bij tot een snelle terugplaatsing van het kind. Er zijn echter ook risicofactoren 
die deze terugplaatsing kunnen bemoeilijken.

C) Risicofactoren welke een terugplaatsing kunnen vertragen
-  Was er sprake van mishandeling of ernstige verwaarlozing ten tijde van de uithuisplaatsing?
-  Er komen nieuwe feiten aan het licht, zoals bijvoorbeeld een slechte behandeling van het 

kind door de ouders.
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Checklist B heeft betrekking op kinderen die terugkeren tussen zes en achttien maanden na de 
uithuisplaatsing
A) Vragen die beantwoord moeten worden binnen zes maanden na uithuisplaatsing

-  Was er sprake van mishandeling en/of ernstige verwaarlozing?
-  Het kind heeft geen broertjes of zusjes. En als die er wel zijn, zijn de kinderen dan van elkaar 

gescheiden?
-  Verwanten, speciaal de ouders, participeren in de besluitvorming.
-  De problemen die geleid hebben tot de uithuisplaatsing, zijn (gedeeltelijk) opgelost door 

plaatsing van het kind elders. 
-  Het leven van het kind wordt gecontinueerd op hele basale factoren, zoals gezinsrelaties, 

schoolopleiding, communicatie, etc.
-  Na terugplaatsing behoudt het kind zijn eigen plek thuis: eigen kamer, bed, speelgoed, zijn 

eigen spulletjes, etc.
-  Na terugplaatsing behoudt het kind zijn eigen plek thuis: kamer, bed, speelgoed, etc
-  Er zijn niet meer zoveel stresserende factoren in het gezin.
-  Zijn de gezinsleden op elkaar gesteld?

B) Vragen die beantwoord moeten zijn vóór de terugplaatsing:
-  Zijn er onverwachte gebeurtenissen, bijvoorbeeld in de gezondheid van de ouders, 

gezinsrelaties, etc.?
-  Zijn er moeilijkheden geconstateerd door hulpverleners tijdens huisbezoeken of 

informatieverzameling?
-  Zijn ouders en kind realistisch voor wat betreft de terugplaatsing?
-  De problemen, die geleid hebben tot de uithuisplaatsing, zijn (gedeeltelijk) opgelost.
-  Het gezin ziet zich als eenheid.

Checklist C heeft betrekking op kinderen die terugkeren tussen twee en vijf jaar na de uithuisplaatsing
-  De moeder is voornaamste bron van emotionele ondersteuning voor het kind
-  Het gezin krijgt financiële ondersteuning
-  De problemen die geleid hebben tot de uithuisplaatsing, zijn (gedeeltelijk) opgelost door 

plaatsing van het kind elders. 
-  Gedurende de uithuisplaatsing worden er geen belangrijke veranderingen in de problemen 

geconstateerd in het gezin
-  Zijn ouders en kind realistisch voor wat betreft de terugplaatsing?
-  Het leven van het kind wordt gecontinueerd op hele basale factoren, zoals gezinsrelaties, 

schoolopleiding, communicatie, etc.
-  Na terugplaatsing behoudt het kind zijn eigen plek thuis: kamer, bed, speelgoed, etc
-  Er zijn niet meer zoveel stresserende factoren in het gezin.
-  Het behandelings-/begeleidingsplan is alomvattend, dat wil zeggen dat het gezin zorg draagt 

voor het kind en dat het participeert in besluitvorming
-  Zijn de gezinsleden op elkaar gesteld?
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3.  De termijn waarbinnen een opvoedingsbesluit moet worden 
genomen 

3.1 Inleiding
Voor een pleegkind is de zekerheid over het vervolg van de plaatsing van groot belang vanwege 
de bestaanszekerheid van het kind: waar hoor ik thuis, waar mag ik opgroeien? In vrijwel alle 
wetenschappelijke en vakpublicaties over opvoedingsarrangementen (Singer, 1998; Van den 
Bergh & Weterings, 2007; Hermanns, 2010) wordt benadrukt dat stabiliteit, voorspelbaarheid, 
duidelijkheid en betrouwbare, duurzame affectieve relaties met volwassenen kernwaarden zijn 
van goede opvoedingsarrangementen. 

Het opvoedingsbesluit is het moment waarop besloten wordt over zo’n opvoedingsarrangement: 
wie gaat de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind in de toekomst uitvoeren. In 
Nederland is het nemen van het opvoedingsbesluit niet formeel verankerd in de wet. De 
afgelopen jaren wordt er echter wel in deze richting gedacht, wat onder andere blijkt uit het 
ontwikkelen van de Deltamethode gezinsvoogdij en de nieuwe Kinderbeschermingswetgeving.
In verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland, is in de wetgeving 
opgenomen dat ouders het fundamentele recht hebben de zorg, bewaking en controle over 
hun kinderen uit te voeren. Totdat anders bewezen wordt, moet er vanuit gegaan worden 
dat ouders handelen in het belang van hun kinderen. De staat kan ingrijpen en heeft een 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het beschermen van kinderen en het bevorderen van 
de ontwikkeling van kinderen. Echter ingrijpen is alleen toegestaan wanneer aangetoond is 
dat ouders hiertoe niet in staat zijn. Een knelpunt is dat de criteria voor het vaststellen van 
de ongeschiktheid van ouders niet duidelijk en exact geformuleerd zijn. Dit geldt ook voor de 
belangen van het kind (Wulczyn, 2004).

Daarnaast geldt het zogenaamde blokkaderecht. Het blokkaderecht geldt voor pleegouders 
die een jaar of langer voor een pleegkind hebben gezorgd in het kader van voogdij of vrijwillige 
plaatsing. Het geldt dus niet als er sprake is van een OTS. Als de voogd of ouder met gezag 
een kind na een jaar weg wil halen uit het gezin kunnen de pleegouders zich beroepen 
op het blokkaderecht. Willen de voogd of de ouders het kind dan nog overplaatsen dan 
dienen zij zich te wenden tot de kinderrechter voor vervangende toestemming. Zonder deze 
vervangende toestemming mag de plaatsing in het pleeggezin niet worden beëindigd. Is 
er sprake van een OTS dan kunnen pleegouders zich tot de kinderrechter wenden en deze 
verzoeken de machtiging tot uithuisplaatsing te beperken tot hun gezin. Dit verzoek kan 
overigens al eerder worden gedaan (dus niet pas vanaf een jaar) (DCI, 2014). De Wet herziening 
kinderbeschermingsmaatregelen is in werking getreden op 1 januari 2015. Daarin is ook 
blokkaderecht in het kader van een OTS ingevoerd. 

In het navolgende zullen zowel inhoudelijke overwegingen als juridische verankeringen belicht 
worden. Beide aspecten dwingen daarmee de momenten van de besluitvorming min of meer af.
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3.2 Inhoudelijke overwegingen
Middels de Deltamethode gezinsvoogdij wordt beoogd een beter sluitend systeem van 
kinderbescherming tot stand te brengen, want onduidelijkheid over de wettelijke ruimte tussen 
ondertoezichtstelling en ontheffing uit de ouderlijke macht kan voor het pleegkind resulteren 
in een jarenlange onzekere situatie die de opvoeding binnen het pleeggezin extra belast 
(Bruning, 2000, 2001). Wanneer duidelijkheid over de toekomst uitblijft, kan het kind zich niet 
adequaat ontwikkelen, blijven de ouders perspectief houden op terugplaatsing van het kind, 
en de pleegouders verkeren in onzekerheid of het kind in hun gezin zal blijven of niet. Voor alle 
betrokkenen is dit een ongewenste situatie. In ‘Verschoven gezag’ (Hermanns, 2008) en in de 
Beleidsvisie ‘Kind in de Pleegzorg’ (Van den Bergh & Weterings, 2006) wordt er voor gepleit om 
binnen een periode van maximaal twee jaar na de start van het jeugdbeschermingstraject een 
duurzaam opvoedarrangement gerealiseerd te hebben. 

Door de ontwikkeling van de Deltamethode gezinsvoogdij is er een begin gemaakt aan het 
planmatig werken binnen de (gezins-)voogdij in Nederland. Deze methode heeft tot doel dat de 
totale duur van de uithuisplaatsing in het kader van een ondertoezichtstelling maximaal twee 
jaar bedraagt (Handboek Deltamethode gezinsvoogdij: Van Montfoort, Slot, Perquin & Lever, 
2008). Binnen deze periode dient een opvoedingsbesluit genomen te worden. De wet stelt 
namelijk dat indien na een uithuisplaatsing van minimaal achttien maanden gegronde vrees 
bestaat dat de getroffen maatregelen niet toereikend genoeg zijn en een terugplaatsing naar 
huis niet mogelijk is, een ouder, ondanks verzet, uit de ouderlijke macht kan worden ontheven 
(artikel 1:266-268 BW). De termijn van achttien maanden is gekozen omdat deze de maximale 
duur van de uithuisplaatsing begint te benaderen en er zodoende nog een half jaar overblijft 
om de procedure bij de rechter af te ronden. Daarnaast kan de maatregel tot ontheffing worden 
uitgesproken wanneer er sprake is van een (mislukte) ondertoezichtstelling van minimaal zes 
maanden (artikel 1:266-268 BW). 
Uit onderzoek van Stams, Top-Van der Eem, Limburg, Van Vugt en Van der Laan (2010) blijkt dat 
het werken met de Deltamethode gezinsvoogdij ervoor zorgt dat kinderen korter onder toezicht 
gesteld staan en minder vaak en korter uit huis geplaatst worden.

Volgens Van den Bergh en Weterings (2007) moet de periode van onzekerheid voor het 
kind te overzien zijn. Voor het jonge kind tot zes jaar is een periode van een half jaar in dat 
opzicht al lang. In de eerste cruciale levensjaren wordt immers de basis gelegd voor de 
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Duurzame beschikbaarheid van een primaire 
verzorger en consistentie en sensitiviteit in de omgang tussen primaire verzorger en kind 
bepalen hoe stevig deze basis voor de volgende jaren is. Voor kinderen vanaf het zesde 
jaar kan de periode van onzekerheid iets langer zijn, omdat het kind al tijdsbesef en enig 
abstractievermogen bezit. Bovendien is voor de leeftijdsgroep van zes jaar en ouder de basis 
voor de ontwikkeling al gelegd en gaan veranderingen langzamer (zie ook het Pedagogisch 
Beslissingsmodel, par 2.4). 
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3.3 Juridische verankering 

Op grond van artikel 20 Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind hebben 
pleegkinderen recht op ‘bijzondere bescherming’. De uitwerking daarvan is te vinden in de 
Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor kinderen. Deze hechten veel belang aan de continuïteit 
in de opvoeding. Wanneer is besloten dat kinderen en ouders van elkaar gescheiden dienen 
te worden dient ervoor te worden gezorgd dat er zo snel als op (verantwoorde wijze) mogelijk 
duidelijkheid komt over het opvoedingsperspectief. Wat betreft het opvoedingsbesluit stelt 
de wet geen concrete termijn waarbinnen deze moet zijn genomen. Wel geldt thans dat 
ouders pas uit het gezag kunnen worden ontheven wanneer er een OTS is die ten minste zes 
maanden heeft geduurd, of een uithuisplaatsing van langer dan achttien maanden (1:268 
BW). Dit geeft uitdrukking aan het feit dat een OTS en UHP in principe maatregelen zijn van 
tijdelijke aard. De inzet is telkens ouders en minderjarige zodanige te begeleiden zodat zij 
weer op eigen kracht verder kunnen. Toch is het belangrijk zo snel als mogelijk duidelijkheid 
te verkrijgen over het opvoedingsperspectief in verband met een veilige gehechtheid van 
kinderen aan hun verzorgers (paragraaf 12 Richtlijnen Alternatieve Zorg). De Richtlijnen 
Alternatieve Zorg bevelen aan de plaatsing regelmatig te evalueren, in geval van een tijdelijke 
plaatsing bij voorkeur iedere drie maanden (paragraaf 67 Richtlijnen Alternatieve Zorg). Ook is 
het belangrijk de doelen van de plaatsing zo snel mogelijk vorm te geven alsook de termijnen 
waarbinnen die doelen dienen te worden behaald (paragraaf 61 Richtlijnen Alternatieve Zorg). 
De doelen van de plaatsing en maatregelen om deze doelen te halen dienen duidelijk te 
worden omschreven (paragraaf 63 Richtlijnen Alternatieve Zorg) (DCI, 2014).

Het belang van een stabiele opvoedingssituatie voor pleegkinderen wordt in verschillende 
verdragen en wetten aan de orde gesteld. Artikel 20.3 van het Internationale Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind (IVRK) geeft bijvoorbeeld aan dat bij een uithuisplaatsing ‘… op passende 
wijze rekening wordt gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het 
kind’ (Van der Linden, Ten Siethoff & Zeijlstra-Rijpstra, 2005). De vraag is dan aan de orde of de 
verwachting reëel is, dat ‘de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging 
en opvoeding te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige 
aanvaardbaar te achten termijn’.

Met de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen komt het beginsel van continuïteit 
in de opvoeding meer op de voorgrond. Zo wordt het blokkaderecht in het kader van een 
OTS ingevoerd (hetgeen nu nog ontbrak). Tevens wordt ingezet op het wegnemen van de 
onduidelijkheid over het doel en de duur van de plaatsing in een pleeggezin. De gronden 
op basis waarvan het ouderlijk gezag kan worden ontnomen worden aangepast. Bovendien 
wordt het verschil tussen een ontheffing en een ontzetting weggewerkt. Hiervoor in de plaats 
komt de gezagsbeëindigende maatregel. Deze gezagsbeëindigende maatregel kan worden 
opgelegd als aan een tweetal voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet de minderjarige in 
kwestie ernstig bedreigd worden in zijn ontwikkeling en ten tweede moest de ouder het gezag 
misbruiken of niet in staat zijn om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding 
binnen een voor het kind aanvaardbare termijn op zich te nemen. 
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Het aanvragen van een gezagsbeëindigende maatregel is hiermee niet langer gelinkt aan het 
handelen van de ouders. De Raad voor de Kinderbescherming zal de kinderrechter standaard 
adviseren bij een verlengingsverzoek (van OTS met uithuisplaatsing) als deze langer dan 24 
maanden heeft geduurd. Op deze manier moet inzichtelijk worden gemaakt waarom wordt 
overgegaan tot verlenging en niet tot een gezagsbeëindigende maatregel (DCI, 2014).

 
De aanvaardbare termijn in de nieuwe kinderbeschermingswetgeving is een juridische term 
en vraagt om een (extra) afweging en oordeel nadat de beoordeling van de bedreiging en de 
gestelde doelen geformuleerd zijn. 
De kern is wat een voor het kind aanvaardbare termijn is om in onzekerheid te verkeren over zijn 
perspectief op de langere termijn. Bij een uithuisplaatsing worden soms uitspraken gedaan over 
de verwachting of ouders – met hulp van netwerk en/of instanties – weer zelf kunnen opvoeden. 
Immers die duidelijkheid is nodig om het kind tijdig een duurzaam perspectief elders te bieden 
en ouders te activeren het kind ook echt zelf te kunnen opvoeden. Centraal in de aanvaardbare 
termijn staat het kindperspectief: wat is voor dit kind gelet op zijn ontwikkelingsfase, 
geschiedenis en persoon, een termijn dat hij zonder dat dit schade aan zijn ontwikkeling 
oplevert, de onzekerheid over de vraag waar hij verder zal opgroeien aankan? Het vaststellen 
van de aanvaardbare termijn is dan ook alleen gerelateerd aan het kind. De aanvaardbare 
termijn dwingt de momenten waarop beslissingen worden genomen af. De uitkomst van die 
beslissing wordt voor een groot deel bepaald door het andere deel van de juridische vraag, 
namelijk of de verwachting gerechtvaardigd is dat ouders de verantwoordelijkheid voor 
de zorg en opvoeding dragen. In een lopend proces tijdens een ondertoezichtstelling met 
uithuisplaatsing en een onderzoek naar een gezagsbeëindigende maatregel is de vraag naar de 
aanvaardbare termijn altijd aan de orde (De Baat, 2012). 

3.3.1 De weging
Om handvatten te ontwikkelen voor de weging van de aanvaardbare termijn is de vraag 
in de wet in twee delen opgesplitst. Er zijn twee leidende vragen (waaronder een lijst met 
aandachtsgebieden hangt), die de afweging van de aanvaardbare termijn en de inschatting over 
de mogelijkheden van ouders ondersteunt.
In de wettekst zitten twee belangrijke componenten:

1.  Een uitspraak over een voor dit kind gelet op zijn persoon en leeftijd aanvaardbare termijn. 
Leidende vraag: Welke periode van onzekerheid over de vraag waar en bij wie een kind verder zal 
opgroeien kan dít kind aan? 

2. Een inschatting van de verwachting over de ouders.  
  Is de verwachting gerechtvaardigd ‘dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen 

binnen een gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te 
achten termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 
247, tweede lid, in staat zijn te dragen’?

  Leidende vraag: Is de verwachting reëel dat ouder(s) met hulp van netwerk/instantie de gestelde 
doelen kunnen halen binnen de voor het kind aanvaardbare termijn? 
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‘Staten moeten het recht van elk kind dat tijdelijk in de zorg is geplaatst op regelmatige en 
grondige toetsing - bij voorkeur ten minste eenmaal per drie maanden - van de geschiktheid 
van zijn/haar zorg en behandeling waarborgen, met name rekening houdend met zijn/
haar persoonlijke ontwikkeling en veranderende behoeften, ontwikkelingen in zijn/haar 
gezinsomgeving en de adequaatheid en noodzaak van de huidige plaatsing onder deze 
omstandigheden. De toetsing moet worden uitgevoerd door naar behoren gekwalificeerde en 
bevoegde personen en het kind en alle relevante personen in het leven van het kind moeten 
er volledig bij worden betrokken.’ (DCI, 2014)

Om tot een weging te komen wordt aan de hand van de sterke punten en zorgpunten, ofwel 
mogelijkheden, krachten, belemmeringen en risico’s van de ouders en de opvoedingssituatie 
een beeld gevormd over de veranderingsmogelijkheden in de aanvaardbare termijn.

3.3.2 Voorwaarden voor een goede weging
De kwaliteit van de weging hangt samen met:

-  inzicht in de juridische achtergrond en geest van de wet;
-  overzicht en transparantie over de context waarin geoordeeld moet worden;
-  het helder hebben van de leidende vragen (nuances aanbrengen indien relevant);
-  aandachtsgebieden behandelen als een soort checklijst om de relevante items te bespreken, 

onderzoeken en wegen (geen vinklijst);
-  kennis en professionaliteit inzetten om goed zicht te krijgen op de items;
-  een praktijk waarin afwegingen en beslissingen multidisciplinair genomen worden;
-  transparantie naar alle betrokkenen over inhoud en proces van de beoordeling;
-  transparantie over de gronden van de beslissing. 

Bij het bepalen of de termijn voor het nemen van een opvoedingsbesluit aanvaardbaar is, kan 
gedacht worden aan: 

-  de doelen zijn voldoende gehaald; machtiging uithuisplaatsing niet verlengd, kind terug naar 
huis; OTS wel/niet opgeheven; 

-  de doelen zijn voldoende gehaald; kind blijft elders met instemming van en samenwerking 
met zijn ouders; OTS opgeheven;

-  de doelen zijn deels gehaald; aangepaste aanvaardbare termijn, gezien de aantoonbaar 
positieve ontwikkelingen bij de ouders en de draagkracht van het kind en de band ouders –
kind;

-  de doelen zijn niet gehaald, geen perspectief op thuisplaatsing, verzoek tot onderzoek naar 
gezagsbeëindiging. 
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Er is echter geen empirisch onderzoek bekend waar termijnen voor een terugplaatsing op 
gebaseerd kunnen worden. Uit de inhoudelijke overwegingen en de juridische verankering is wel 
een zekere richtsnoer te onderkennen. Het uiteindelijke principe bij de besluitvorming is: hoe 
jonger het kind hoe korter de termijn. Een gedifferentieerdere vuistregel hierbij is:

-  Na een uithuisplaatsing volgt er binnen één maand een plan van aanpak door het zorgteam. 
Er moet rekening worden gehouden met de wettelijke plicht om ouders de mogelijkheid te 
geven om een familie groepsplan te maken (artikel 4.1.2 Jeugdwet) (als zij dit niet al eerder 
hebben gedaan). 

-  In dat plan van aanpak wordt een termijn afgesproken waarin een opvoedingsbesluit wordt 
genomen, rekening houdend met de beschikking van de kinderrechter. 

-  Uitgangspunt is dat dat besluit binnen een half jaar tot maximaal één jaar wordt genomen. 
-  In individuele gevallen kan hier in het ontwikkelingsbelang van het kind beargumenteerd van 

worden afgeweken.
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Aanvaardbare Termijn
(uit: Projectidee Perspectiefonderzoek (M. de Baat, 2012): J. Polders, Raad voor de Kinderbescherming)
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 4. Conclusies 
Factoren van invloed op het besluit tot terugplaatsing
In de onderzoeksliteratuur zijn geen specifieke afwegingen en criteria gevonden voor de 
beslissing om een uit huis geplaatst kind weer bij zijn ouders terug te plaatsen. In onderstaand 
overzicht zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het besluit tot terugplaatsing in het 
pleeggezin op een rij gezet. Het is daarbij niet zo dan een enkele factor doorslaggevend is voor 
de besluitvorming. Het gaat altijd om een combinatie van factoren. 

Factoren die de kans op terugplaatsing 
verkleinen

Factoren die de kans op terugplaatsing 
vergroten

Reden voor uithuisplaatsing
- verwaarlozing - vertrek van een dader bij seksueel misbruik

Pleegkindkenmerken
- emotionele of gedragsproblemen
- gezondheidsproblemen of handicaps
- als baby of adolescent uit huis geplaatst

 -uit huis geplaatst in de basisschoolleeftijd

 
Ouder- of gezinskenmerken
-  ambivalente houding ten opzichte van 

terugplaatsing
-  onvoldoende betrokkenheid en inzet om 

aan gestelde voorwaarden te werken 
tijdens uithuisplaatsing

-  ouders met eigen psychische problematiek
-  meervoudige gezinsproblematiek (een 

combinatie van armoede, drugsgebruik, 
chronische psychische problemen van 
ouders)

-  eenoudergezinnen

 -  betrokkenheid van ouders tijdens de 
uithuisplaatsing

-  actief werken aan gestelde voorwaarden voor 
terugplaatsing

-  voldoende wegnemen van onveiligheid
-  wens van ouders tot terugplaatsing

Plaatsingskenmerken
-  lang verblijf in pleeggezin
-  plaatsing in een netwerkgezin

-  kort verblijf in pleeggezin
-  overeenstemming tussen ouders, pleegouders 

en professionals over doelen en werkwijze 
tijdens pleegzorgplaatsing 

In de praktijk blijken de volgende factoren van belang voor de weging: het belang van het kind, 
de wens van ouders en kind, reden voor uithuisplaatsing en hulpverleningsgeschiedenis, de 
resultaten op de beoogde doelen (veranderingen die nodig zijn voor hereniging en die leiden 
tot gewenste ontwikkelingsuitkomsten), competenties van ouders, protectieve factoren en 
risicofactoren (bij ouders, gezin en kind) en psychosociale omgevingsfactoren. Pleegouders die 
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niet meewerken aan een terugplaatsing, kunnen deze daarmee negatief beïnvloeden. Ook het 
wel of niet meewerken van ouders en pleegouders is van invloed op de kans op terugplaatsing.
In de onderzoekliteratuur zijn vaak enkelvoudige verbanden te vinden over factoren die van 
invloed zijn op een mogelijk terugplaatsingsbesluit. De genoemde verbanden geven echter een 
onvoldoende kader voor de onderbouwing van een terugplaatsingsbesluit. De gevolgen van 
een terugplaatsing zijn nog vrij onduidelijk en de risico’s, die terugplaatste kinderen lopen zijn 
in feite nog onvoldoende onderzocht. Bovendien wordt ongeveer een derde van de kinderen 
opnieuw uit huis geplaatst (Dankaart, 2011). 
Er is beperkt onderzoek waaruit blijkt dat doelgerichte ondersteuning een belangrijke 
voorwaarde is voor een succesvolle hereniging (Child Welfare Information Gateway, 2011). 
De terugplaatsing van kinderen naar huis is in Engeland vaak ongepland en maatschappelijk 
werkers besteden weinig aandacht aan de hereniging (Biehal, 2006). Beslissingen over 
hereniging worden soms genomen zonder dat er daadwerkelijk iets is veranderd in de 
thuissituatie. De ondersteuning aan gezinnen is na hereniging bovendien vaak fragmentarisch 
en van korte duur (Biehal, 2006). 

Hulpmiddelen ten behoeve van het nemen van een opvoedingsbesluit
Het nemen van een opvoedingsbesluit is een ingewikkeld en arbeidsintensief proces. Veel 
factoren spelen een rol bij dat besluit, die maken dat het nemen van een opvoedingsbesluit een 
heel ingewikkeld besluit is. Er zijn verschillende hulpmiddelen of modellen behulpzaam bij het 
nemen van een opvoedingsbesluit: de beoordelingsboog, de Deltamethode en het Pedagogisch 
beslissingsmodel. 

Deze adviesmodellen hebben als groot voordeel dat het methodisch inzichtelijk maakt hoe 
de besluitvorming dient te verlopen. Alleen bij het Pedagogisch beslissingsmodel van Van 
den Bergh en Weterings is enige empirische evidentie aanwezig, dat binnen een half jaar een 
weloverwogen besluit kan worden genomen. 

De termijn waarbinnen een opvoedingsbesluit moet worden genomen
In Nederland is geen wettelijke termijn vastgelegd waarbinnen een opvoedingsbesluit moet 
worden genomen. 
Centraal bij de vraag wat een aanvaardbare termijn is, staat het kindperspectief: wat is voor 
dit kind gelet op zijn ontwikkelingsfase, geschiedenis en persoon, een termijn dat hij, zonder 
dat dit schade aan zijn ontwikkeling oplevert, de onzekerheid over de vraag waar hij verder zal 
opgroeien, aankan? Het vaststellen van de aanvaardbare termijn is dan ook alleen gerelateerd 
aan het betrokken kind. De aanvaardbare termijn dwingt de momenten waarop beslissingen 
worden genomen af. De uitkomst van die beslissing wordt voor een groot deel bepaald door het 
andere deel van de juridische vraag, namelijk of de verwachting gerechtvaardigd is dat ouders 
de verantwoordelijkheid voor de zorg en opvoeding dragen.

Het uiteindelijke principe bij de besluitvorming is dat hoe jonger het kind is, hoe korter de 
termijn. Een gedifferentieerdere vuistregel hierbij is:

-  Na een uithuisplaatsing volgt er binnen één maand een plan van aanpak door het zorgteam. 
Er moet rekening worden gehouden met de wettelijke plicht om ouders de mogelijkheid te 
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geven om een familie groepsplan te maken (artikel 4.1.2 Jeugdwet) (als zij dit niet al eerder 
hebben gedaan). 

-  In dat plan van aanpak wordt een termijn afgesproken waarin een opvoedingsbesluit wordt 
genomen, rekening houdend met de beschikking van de kinderrechter. 

-  Uitgangspunt is dat dat besluit binnen een half jaar tot maximaal één jaar wordt genomen. 
-  In individuele gevallen kan hier in het ontwikkelingsbelang van het kind beargumenteerd van 

worden afgeweken.

Uit onderzoek is gebleken dat binnen een half jaar duidelijk kan zijn of de ouder(s) voldoende 
opvoedingscapaciteiten bezit om het kind terug naar huis te kunnen plaatsen. Het is dus 
nodig dat de pleegzorgbegeleider juist in dat eerste half jaar extra aandacht en tijd steekt in 
het begeleiden van intensieve contacten tussen het kind en de ouder en er zorg voor draagt 
dat ouders voldoende hulp ontvangen om doelen die gerealiseerd moeten worden te kunnen 
bereiken. 

5. Overige overwegingen
Investering in het nemen van een opvoedingsbesluit
Het nemen van een opvoedingsbesluit gebeurt het meest weloverwogen wanneer meerdere 
criteria gewogen worden en het in dialoog gebeurt met verschillende betrokkenen rondom 
het kind (ouders, bredere systeem, pleegouders, professionals van de gecertificeerde 
instelling, pleegzorgbegeleider en overige zorgaanbieders). Het nemen van een gewogen 
opvoedingsbesluit kost daardoor tijd en geld. In de praktijk is het risico groot dat het werken 
met een bepaald model of instrument slechts ten dele wordt gevolgd om zo te besparen op tijd 
en kosten. Daarmee is het risico dat het opvoedingsbesluit niet gewogen kan worden genomen 
en wordt dat in de praktijk als gevolg daarvan niet zelden uitgesteld. In het belang van ouders, 
het kind en pleegouders moet het gehanteerde model programma-integer worden uitgevoerd. 
Hoewel dit in eerste instantie leidt tot een grotere tijd- en geldinvestering, leidt dit op langere 
termijn tot kostenbesparing. Het voorkomt dure overleggen met allerlei betrokkenen, waarin 
een opvoedingsbesluit steeds opnieuw wordt uitgesteld, het voorkomt juridische procedures én 
het voorkomt verslechtering van de problematiek van het kind, die mogelijk ook leiden tot een 
toename van zorgkosten.

Duurzaam opvoedingsbesluit
Veel pleegkinderen zijn onder toezicht gesteld ten tijde van het nemen van een 
opvoedingsbesluit. Wanneer het besluit gericht is op permanente opvoeding in het pleeggezin, 
dan kan dit besluit onder druk komen te staan wanneer een OTS verlengd moet worden of 
beëindigd wordt. Wanneer de OTS beëindigd wordt, maar het gezag bij de ouders blijft, betekent 
dit dat ouders te allen tijde het opvoedingsbesluit ter discussie kunnen stellen. Dit heeft invloed 
op de ontwikkelingsuitkomsten van het kind.

Per 1 juli 2013 is de wet ‘Verbetering positie pleegouders’ in werking getreden. Met deze wet 
wordt de rechtspositie van pleegouders versterkt. Middels deze regeling krijgen pleegouders 
meer zeggenschap over het hulpverleningsplan (over zaken die hun rol als pleegouder betreffen) 
alsook recht op alle relevante informatie die nodig is om het kind de juiste verzorging te kunnen 
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bieden. Ook kan het voogdij- of gezinsvoogdijplan pas worden vastgesteld na overleg met de 
pleegouders. Daarnaast is er een verplichting om pleegouderraden in te stellen en is de toegang 
tot een vertrouwenspersoon ingevoerd. Ook hebben pleegouders een wettelijk klachtrecht 
gekregen (DCI, 2014).

Van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen is dat er een duurzaam pedagogisch 
commitment van één of twee volwassenen (indien enigszins mogelijk geconcretiseerd in de 
vorm van het pleeggezin) van belang is voor de ontwikkeling van het kind. Vastgesteld kan ook 
worden dat het gescheiden realiseren van juridische en opvoedingsaspecten de duurzaamheid 
van een pleeggezinplaatsing niet bevordert en op z’n minst ongemakkelijk maakt voor kinderen, 
pleegouders en ouders. Daarom wordt in ‘Verschoven gezag’ (Hermanns, 2008) aangesloten 
bij de stelling van Quik-Schuijt (1998) dat uiterlijk na een periode van twee jaar de voogdij aan 
een natuurlijk persoon dient te worden overgedragen. De periode van twee jaar wordt in de 
voorstellen van Quik-Schuijt als een maximale periode gezien worden. Vaak verkeert het kind 
in de jaren voorafgaand aan een gezagsbeëindigende maatregel al lange tijd in onzekerheid en 
over de vraag wie zijn opvoeders zullen zijn waar zijn leven zich gaat afspelen. 

Het bestaan van ‘gezinsleven’ wordt in het algemeen na één jaar in een pleeggezin gewoond 
te hebben, aangenomen (door de Werkgroep Kinderrechters van de Nederlandse Vereniging 
van Rechtspraak). Indien terugplaatsing bij de eigen ouders niet reëel lijkt is het waardevol dit 
vervangend gezinsleven juridisch zo stevig mogelijk te maken. Een gezagsbeëindigende maatregel 
en eventueel daarbij het aanvaarden van de voogdij door pleegouders kan dan een volgende 
stap zijn. Het zal de pleegouders steunen in de keuze die ze ooit gemaakt hebben voor dít kind. 
Aangenomen mag worden dat uiterlijk na twee jaar het voor alle betrokkenen duidelijk moet 
kunnen zijn of het geconstrueerde opvoedingsarrangement een goede keuze was. Ouders en kind 
zullen afscheid hebben kunnen nemen van de oude situatie en leren leven met de nieuwe situatie. 
Kind en pleegouders hebben een evenwicht kunnen vinden in de nieuwe situatie en weten waar 
ze aan beginnen als ze deze juridisch bezegelen. Als volwaardig lid van een gezin kan een kind op 
een natuurlijke wijze participeren aan dat gezin én aan school, vrijetijdsbesteding, werk, vakantie, 
enzovoorts, zonder dat de uitzonderingspositie voortdurend benadrukt wordt. Pleegouders zullen 
ook eerder hun problemen en zwakke punten durven blootgeven. Met het aanvaarden van de 
voogdij door pleegouders worden pleegouders meer dan daarvoor zelf verantwoordelijk voor 
het oplossen van problemen. Dat geldt ook voor het kind. Ook het kind moet nu zijn problemen 
rechtstreeks met de pleegouders oplossen. In de reguliere pleeggezinssituatie komt het niet 
zelden voor dat adolescente pleegkinderen hun conflicten uitspelen via de voogdijwerker. Waar 
kinderen in die leeftijd allemaal wel eens spelen met de gedachte om hun gezin acuut de rug toe 
te keren, kunnen pleegkinderen dit spel wat verder spelen door de voogdijwerker te betrekken. 
Deze weg wordt afgesneden door de voogdij-overdracht. Het kind zal zijn conflicten moeten 
oplossen zoals alle andere kinderen dat ook doen. 
In het advies van de Werkgroep Wetgeving voor de aanpassing van de 
Kinderbeschermingswetgeving (2006) wordt het al dan niet overdragen van de voogdij aan een 
natuurlijke persoon een criterium voor de Raad voor de kinderbescherming bij de toetsing van het 
beloop van voogdijzaken. Deze taak van de Raad staat wel in de nieuwe wet maar is vooralsnog 
niet ingevoerd. De gedachtegang is ook in dat gremium dat een opvoeding pas goed mogelijk is als 
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gezag en opvoeding in één hand zijn. Vanuit dat perspectief zijn in ‘Verschoven Gezag’ dan ook de 
methodische doelen voor het voogdijwerk voorgesteld. De belangrijkste doelen volgen hieronder.

In ‘Verschoven Gezag’ worden als belangrijkste methodische doelen voor de voogdijwerker 
genoemd:

1.  Een methodisch doel van de voogd is in een redelijke korte termijn (maximaal binnen twee 
jaar na de start van het jeugdbeschermingstraject) toe te werken naar een duurzame 
opvoedingsrelatie tussen het kind en één of twee natuurlijke personen. Dit geldt ook 
voor kinderen die in voor kortere of langere tijd in zorginstellingen worden opgevoed. Een 
opdracht daarbij is toe te werken naar een overdracht van de voogdij aan één of aan twee 
volwassenen (pleegouder of pleegouders, die men ‘burgervoogd(en)’ zou kunnen noemen 
als het kind langdurig in een zorginstelling opgroeit), zodat voor het kind een zo regulier 
mogelijke situatie ontstaat, waarin juridisch en pedagogisch ouderschap verenigd worden. 

2.  Een methodisch doel van de voogd is dat opvoedingsarrangementen die geconstrueerd 
worden vooraf grondig getoetst worden op garanties voor duurzaamheid en op risico’s voor 
instabiliteit én dat als het opvoedingsarrangement eenmaal geconstrueerd is, de stabiliteit 
ervan een prioritair doel moet zijn of worden van alle betrokkenen.

3.  Het is een methodisch doel van de voogd om de veiligheid van het kind als een prioritaire 
eis te stellen aan enig opvoedingsarrangement. In functionerende arrangementen 
is het toezicht op en organisatie van de veiligheid voor het kind een kerntaak van de 
voogdijwerker. 

4.  Een methodisch doel van de voogd is, als onderdeel van en voorwaarde voor een stabiel 
opvoedingsarrangement volwassenen (pleegouders of ‘burgervoogd’) te zoeken die voor dit 
specifieke kind een hoog commitment hebben of kunnen ontwikkelen. Commitment is een 
sterk protectieve factor voor de ontwikkeling van het kind, zelfs als om de één of andere 
reden het verblijf in het pleeggezin onderbroken of beëindigd moet worden. 

5.  De voogdijwerker dient toe te zien op het goed functioneren van de driehoek kind-
pleegouder/ residentiële instelling en ouder. Investeringen in de begeleiding van ouders zijn 
daarbij noodzakelijk. De voogd dient daarbij de relaties tussen ouder en kind aan de ene 
kant en pleegouder en kind aan de andere kant als relatief onafhankelijke relaties voor het 
kind te zien. Frequent contact met ouders dient geen doel op zich te zijn, maar moet passen 
in de relatie tussen kind en ouders. 

  Contact met alleen de ouders is hierbij een onvolledige invulling van de existentiële relatie 
van het kind. Naast de ouders zijn er meestal broers en zussen, grootouders, ooms, tantes, 
maar ook buren waar men vaak jaren mee omgegaan is. Dit netwerk kan om een veelheid 
van redenen van grote waarde zijn voor het kind en het kind dient de kans te krijgen dit 
netwerk te onderhouden. Pleeggezinnen waar het kind eerder verbleef dienen hierin soms 
een plaats te krijgen. Ook na beëindiging van de voogdij kan het van groot belang zijn dat dit 
netwerk nog functioneert. 
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6.  Een methodisch doel van de voogd is dat er een intensieve investering in of (vooruitkijkend) 
ten behoeve van de periode na het achttiende levensjaar dient plaats te vinden. Vaak kan 
dit via afspraken met het pleeggezin waarin de jongere verblijft of met de ‘burgervoogd’ 
die de jongere tijdens verblijf in een instelling onder zijn hoede had. Soms is het mogelijk 
hierbij gebruik te maken van het netwerk waar de jongere oorspronkelijk vandaan kwam. 
De methodiek van de Eigen Kracht Conferenties (Van Pagée, 2002) kan daarbij helpen. Ook 
kan in plaats daarvan of in combinatie daarmee gebruik te maken van een van de vele 
mentorprojecten die er voor jongeren in deze leeftijdscategorie zijn. 

7.  Een methodisch doel voor de voogd is het systematische screenen van het 
geconstrueerde en beheerde opvoedingsarrangement op met name externaliserende 
gedragsproblemen van kinderen en het tijdig introduceren van reguliere programma’s voor 
opvoedingsondersteuning in het opvoedingsarrangement. Daarnaast dient er aandacht te 
zijn voor een steunend netwerk voor het pleeggezin. 

Een belangrijk methodisch doel van de voogd is dus toe te werken naar een stabiele, liefst 
juridisch gezekerde gezinssituatie voor het kind. Nu zal het in een aantal gevallen niet of niet 
altijd mogelijk zijn de feitelijke verblijfssituatie van het kind in dat gezin te realiseren. Dan nog 
is het van belang dat het kind volwassenen heeft, op wie het kan terugvallen en waarmee het 
‘zijn’ gezin vormt, ook al zijn de problemen zo groot dat het kind niet of niet altijd of in dat gezin 
kan zijn. De pleegouders zouden ook dan de pleegouders moeten blijven. Het krijgen van ‘een 
andere indicatie’ zoals een kinder- of jeugdpsychiatrische behandeling, residentiële zorg (al 
dan niet gesloten), zelfstandigheidtraining of kamertraining mag er niet toe leiden dat het kind 
opnieuw zijn primaire opvoeders (in dit geval de pleegouders) verliest. 

Niet onbelangrijk uit het voorgaande is, dat het ontwikkelingsperspectief van het kind het meest 
belangrijke perspectief is. Het belang van ouders is daaraan ondergeschikt. Dat betekent ook 
dat de rol van ouders na gezagsbeëindiging wezenlijk verandert. 

Maar hoewel de Jeugdwet zich uitspreekt voor een ‘stabiele opvoedingssituatie’, is er geen 
algemene begripsdefinitie. Wanneer in de nieuwe wettekst gesproken wordt over het bereiken 
een ‘stabiele opvoedingssituatie’ wordt daarmee bedoeld dat het pleegkind zo min mogelijk 
(ver)plaatsingen meemaakt. Daarnaast heeft stabiliteit betrekking op het aantal opvoeders en 
de kwaliteit van de opvoeding. Continuïteit betekent in het verlengde hiervan permanentie en 
ongestoorde voortgang in het licht van een opvoedingssituatie.
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Belang van het kind
In Art. 3(1) van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is bepaald dat bij alle 
besluiten die het leven van kinderen raken, het ‘belang van het kind’ een eerste overweging 
dient te zijn. In het onderzoek van Zijlstra (2012) staat centraal hoe het ‘belang van het kind’ 
op methodische wijze tot uitdrukking kan worden gebracht ten behoeve van juridische 
besluitvormingsprocedures. Hiertoe is een instrument, genaamd de Best Interest of the Child 
- Questionnaire (BIC-Q), ontwikkeld en bij asielkinderen onderzocht op betrouwbaarheid en 
validiteit. Mede op basis van de BIC-Q zijn voor asielkinderen orthopedagogische rapportages 
opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe het kind ervoor staat qua ontwikkeling en 
opvoedingsomstandigheden. Tevens wordt belicht bij welk besluit het ‘belang van het kind’ naar 
verwachting het meest gediend is. Mogelijk is het instrument ook inzetbaar voor pleegkinderen. 

Vanuit de klankbordgroep zijn de volgende overwegingen nog aan de orde gekomen:

Vrijwillige plaatsingen
Hoe om te gaan met vrijwillige plaatsingen? De vraag is of een vrijwillige plaatsing adequaat is 
bij een ingrijpende beslissing als uithuisplaatsing. De hulpverlening heeft dan geen grip op de 
beslissingen van ouders. Daar kan het kind de dupe van worden.

Juridisch kader
Bij elke pleeggezinplaatsingen moet er een stevig juridisch kader gehanteerd worden. Bij 
een permanente plaatsing in een pleeggezin vervolgens werken naar een voogdijmaatregel 
waardoor eindeloze verlengingen van een OTS tegengegaan wordt. De nieuwe 
kinderbeschermingswetgeving ondersteunt dit ook door de Raad de kinderrechter te adviseren 
over een verzochte verlenging van een OTS met uithuisplaatsing die al twee jaar heeft geduurd 
en daarbij expliciet te onderzoeken of een gezagsbeëindigende maatregel geïndiceerd is.
De positie van de kinderrechter hierin is cruciaal (zie ook Juffer, 2010). Betrek een 
gedragswetenschapper bij de rechtszitting als het besluit lastig is.

Transparantie naar alle partijen
Dat betekent ook dat een hulpverlener niet partijdig mag zijn. Deze moet proberen zo objectief 
mogelijk tot een oordeel te komen. Wees daarom helder naar pleegouders en ouders vanaf 
dag 1. Niets doen is daarbij geen optie! Niet beslissen of afwachten (op het besluit van de 
kinderrechter, of om rust in te bouwen) is géén optie. 
Wees helder over het traject namelijk dat er toegewerkt naar een definitief opvoedingsbesluit 
binnen een bepaalde termijn. Doordat in het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming 
de doelen die behaald moeten worden benoemd zijn, is al voor de zitting over een maatregel 
uithuisplaatsing voor de ouders duidelijk welke doelen behaald moeten worden. De 
kinderrechter geeft bovendien in zijn beschikking de concrete bedreiging in de ontwikkeling 
van de minderjarige en de duur van de OTS weer. Bespreek ook de verschillende posities 
en verantwoordelijkheden (Gecertificeerde instelling, Raad voor de Kinderbescherming 
pleegouder, pleegzorgbegeleider en kinderrechter). Ieder moet zijn verantwoordelijkheid 
nemen en daarnaar handelen. Daarbij zou planmatig gewerkt moeten worden waarbij ouders 
én pleegouders betrokken worden. Dat heeft als grote voordeel dat iedereen weet waar 
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aan gewerkt moet worden en waar mensen op ‘afgerekend’ worden. Er moet een strakke 
tijdshantering gehanteerd worden.

Relatie ouders, pleegouders en hulpverleners
Factoren hechting en loyaliteit meewegen in besluitvorming: kijk of de ouders kunnen verdragen 
dat het kind in het pleeggezin woont en hun kind ‘toestemming’ kunnen geven om in het 
pleeggezin te wonen, en naar het kind te onderkennen dat er loyaliteit tussen (pleeg)ouders en 
het kind er mag zijn.
Heb aandacht voor wat verborgen blijft (bv. wat is de reden van de uithuisplaatsing geweest?). 
Kijk hoe het trauma doorwerkt bij interacties tussen betrokkenen. Let op dat de terugplaatsing 
goed gaat. Houd rekening met intergenerationele problematiek bij het besluit. Aandacht voor 
traumasensitief ouderschap en de mogelijkheden die het kind heeft/krijgt trauma te verwerken. 
Er moet dus oog zijn voor de beleving van ouders en wat hun wensen zijn.
Kijk ook goed naar het grotere systeem en tussenvarianten (weekendpleeggezin, vrienden, 
familie), kijk hoe je in het bredere systeem iets kunt doen. Een familie groepsplan hoort 
uitdrukkelijk tot de mogelijkheden (artikel 4.1.2 Jeugdwet). 
Er is nog wel een probleem met meewerkende c.q. betrokken ouders. Zeker als duidelijk wordt 
dat er sprake zou kunnen zijn van een permanente pleeggezinplaatsing. Een goede relatie 
onderhouden met ouders is belangrijk, maar mag niet doorslaggevend zijn voor het definitieve 
opvoedingsbesluit. De focus moet zijn continuïteit en hechting en niet wat ouders willen.
Bij terugplaatsing moeten er mogelijkheden zijn voor contact tussen pleegkind en pleegouders. 
Bij een permanente pleeggezinplaatsing moet ouders een duidelijke rol toebedeeld krijgen. 
Ook zou het netwerk van het gezin betrokken moeten worden als dat voor het kind belangrijk 
is, bijvoorbeeld de rol van opa en oma of andere belangrijke anderen voor het kind. In het 
onderzoek van de Raad naar de gezagsbeëindigende maatregel is één van de onderzoeksvragen 
hoe de betrokkenen het contact van het kind met de ouders vorm kunnen geven. Daarvoor is 
input van de pleegzorgbegeleider nodig. Bij zowel terugplaatsing als permanente plaatsing moet 
er nazorg verleend worden aan het rouwproces.

Effect van hulpverlening
Een hulpverlener moet proberen zo objectief mogelijk tot een oordeel te komen. Dat betekent 
dat systematisch moet worden vastgesteld wat het effect van de hulpverlening is én hoe de 
ontwikkeling van het kind verloopt.

Tegenspraak 
Een opvoedingsbesluit is een zeer ingrijpend besluit. Zorg dat dat besluit in teamverband wordt 
genomen. Daarbij is het vaak nuttig om bij elkaar tegenspraak uit te lokken.

Besluit kinderrechter
De praktijk leert dat rechters, indien het kind zich goed ontwikkelt in een pleeggezin, nogal eens 
over willen gaan op een terugplaatsing naar huis. Een leeftijdsadequate ontwikkeling en veilige 
hechting kan echter ook een reden zijn om juist de plaats van het kind in het pleeggezin veilig te 
stellen. Afbreuk kan immers ook zorgen voor schade aan de hechting van het kind en daarmee 
een ontwikkelingsbedreiging voor het kind zijn.
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6. Aanbevelingen
1.  Maak bij de plaatsing van een pleegkind in een pleeggezin duidelijk dat de pleegouders 

in eerste instantie ingezet zullen worden voor het bieden van tijdelijke pleegzorg, 
waarbij onderzocht wordt of terugplaatsing in het oorspronkelijke gezin mogelijk is. 
Maak ook duidelijk dat het pleegkind, wanneer terugplaatsing niet mogelijk is, na het 
opvoedingsbesluit mogelijk in het pleeggezin blijft (in vrijwillig dan wel gedwongen kader).

2.  Probeer zo snel mogelijk na de uithuisplaatsing het perspectief van de plaatsing duidelijk te 
krijgen. Bespreek met de ouders welke veranderingen nodig zijn voor een hereniging met 
hun kind en leg deze vast. Deze veranderingen moeten niet alleen de randvoorwaarden 
voor opvoeding en verzorging betreffen (huisvesting, verslaving, schulden), maar moeten 
met name gericht zijn op de interactie tussen de ouders en hun kind. De centrale vraag is: 
‘Wat heeft het pleegkind nodig om weer thuis te kunnen wonen?’

3.  Zorg in dialoog met ouders en pleegouders voor gezamenlijk gedragen doelen ten aanzien 
van een mogelijke terugplaatsing en – daarmee samenhangend – een gezamenlijk gedragen 
werkwijze.

4.  Bied ouders, pleegkind en andere betrokkenen vanaf de start van de pleegzorgplaatsing 
intensieve en zo nodig gespecialiseerde hulp om de beoogde veranderingen te realiseren.

5.  Neem binnen een voor het pleegkind aanvaardbare termijn een opvoedingsbesluit. Na 
een uithuisplaatsing volgt er binnen één maand een plan van aanpak door het zorgteam. 
In dat plan van aanpak wordt een termijn afgesproken waarin een opvoedingsbesluit 
wordt genomen. Dat besluit kan zijn het toewerken naar thuisplaatsing of het toewerken 
naar definitief opgroeien in een pleeggezin. Uitgangspunt is dat het opvoedingsbesluit 
binnen een halfjaar tot maximaal één jaar wordt genomen. In individuele gevallen kan 
hier in het ontwikkelingsbelang van de jeugdige beargumenteerd van worden afgeweken. 
De gezinsvoogd wordt in zijn besluitvorming geadviseerd door de pleegzorgbegeleider. 
Vervolgens verzoekt de gezinsvoogd de Raad voor de Kinderbescherming om dit 
voorgenomen besluit te toetsen dan wel te onderzoeken. Afhankelijk van het wettelijk kader 
wordt een voorgesteld besluit voorgelegd aan de rechter.

6.  Bij het nemen van een opvoedingsbesluit zijn verschillende criteria van belang, maar het 
ontwikkelingsbelang van de jeugdige staat centraal. Bij de verschillende criteria kan gedacht 
worden aan:
-  de wens van ouders en pleegkind;
-  de reden voor uithuisplaatsing en hulpverleningsgeschiedenis;
-  de resultaten wat betreft de beoogde doelen (veranderingen die nodig zijn voor 

terugplaatsing en die leiden tot gewenste ontwikkelingsuitkomsten);
-  de competenties van de ouders;
-  beschermende en risicofactoren bij ouders, pleegouders en pleegkind;
-  psychosociale omgevingsfactoren.

  Ga over de criteria in gesprek met ouders, pleegkind, pleegouders en professionals die zijn 
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betrokken bij de ouders en/of de pleegouders. Maak als pleegzorgbegeleider en (gezins)
voogd duidelijke afspraken wie deze gesprekken voert en door wie de wens van het 
pleegkind wordt vertegenwoordigd als het pleegkind deze nog niet zelf kan verwoorden (zo 
nodig door een bijzonder curator).

7.  Neem het besluit op systematische wijze, dat wil zeggen: gebruik een instrument of model 
waarbij een aantal stappen doorlopen worden (bijvoorbeeld de Beoordelingsboog, de 
Deltamethode of het Pedagogisch beslissingsmodel). 

8.  Neem na een gewogen systematische analyse een opvoedingsbesluit. Beslis tot 
permanente plaatsing in het pleeggezin wanneer na een halfjaar intensieve ambulante hulp 
in de thuissituatie, gevolgd door een halfjaar uithuisplaatsing in combinatie met intensieve 
ondersteuning van pleegkind en ouders, de gewenste ontwikkelingsuitkomsten niet worden 
bereikt, de veranderingen nodig voor terugplaatsing niet zijn gerealiseerd en er geen 
concrete aanwijzingen zijn dat die binnen een voor het pleegkind aanvaardbare termijn 
alsnog gerealiseerd zullen zijn. 

9.  Stel bij terugplaatsing vast welke ondersteuning of nazorg nodig is, zodat de hereniging 
voor de jeugdige positief uitpakt. Zorg voor intensieve begeleiding om te voorkomen dat 
oude patronen terugkeren: begeleid actief bij het hervatten van de opvoeding en heb ook 
oog voor andere gezinsproblemen (verslaving, schulden, ziekte) die weer de kop op kunnen 
steken.

10.  Bied nazorg (verwerking/afscheid) aan pleegouders als een pleegkind wordt teruggeplaatst. 
Blijf contacten tussen pleegkind en pleegouders ondersteunen. Stem de frequentie 
en de vorm van het contact af op de behoeften en de ontwikkeling van het pleegkind 
(bijvoorbeeld met behulp van de Checklist Oudercontacten in de Pleegzorg. 

11.  Begeleid ouders bij het invullen van hun nieuwe ouderrol na een besluit gericht op een 
permanente plaatsing.

12.  Neem op tijd een opvoedingsbesluit. Werk na dat opvoedingsbesluit vervolgens toe naar 
een voogdijbesluit (in ieder geval binnen twee jaar). 
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Hoofdstuk 3 

Hoe kan de stabiliteit 
van een plaatsing 
worden vergroot en 
een breakdown worden 
voorkomen? 
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1. Inleiding
Er is veel onderzoek beschikbaar over redenen van negatief afgebroken pleeggezinplaatsingen. 
Internationaal wordt dit als breakdown gedefinieerd. Een breakdown hoeft echter niet te betekenen 
dat pleegouders volledig stoppen met het pleegouderschap. Breakdown is wel een belangrijke 
factor gebleken in het besluit van pleegouders om te stoppen met pleegzorg (Fisher, Gunnar, 
Chamberlain & Reid, 2000; Leschied, Rodger, Cunnings, Hurley, MacGregor & Nash, 2004). 

Een breakdown kan eng of breder worden gedefinieerd. Zeer eng gedefinieerd is een breakdown 
een voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsing omwille van gedragsproblemen van het pleegkind. 
Ruimer gedefinieerd kan een pleegzorgplaatsing voortijdig worden afgebroken op initiatief van 
de ouders, pleegouders, het pleegkind, de pleegzorgaanbieder of de (gezins-)voogd.
Soms wordt er gesproken over een gemaskeerde breakdown. Daarbij zijn alle partijen ((pleeg)
ouders, pleegkind, ouder, pleegzorgaanbieder en aanmeldende instantie) het officieel eens met 
de beëindiging, maar zijn er voldoende signalen dat men het eigenlijk niet eens is met elkaar en 
dat alles wijst op een negatieve voortijdige beëindiging.
Van Oijen (2010) maakt nog een onderscheid tussen ongunstige en gunstige voortijdig 
beëindigde plaatsingen. Daarbij is een breakdown een ongunstig voortijdige beëindigde 
plaatsing. Wat voor het kind gunstig is, kan voor de pleegouders ongunstig zijn en vice versa. 
Dat wil zeggen dat niet elke voortijdig afgebroken plaatsing een mislukte plaatsing hoeft te zijn. 
Het gaat voornamelijk om een verschil in perceptie van beëindiging. Als er bijvoorbeeld sprake 
is van contactbehoud van het pleegkind en de voormalige pleegouders kan er toch gesproken 
worden van continuïteit, dat het pleegkind ten goede komt.
In deze richtlijn zal de ruime definitie gehanteerd worden. 

Een met breakdown samenhangend fenomeen zijn ‘verplaatsingen’. Iedere breakdown resulteert 
in een verplaatsing (al dan niet naar het gezin van oorsprong). Iedere ongeplande verplaatsing 
is een breakdown. Een verplaatsing is echter niet steeds het gevolg van een breakdown. 
Verplaatsingen zijn vaak het gevolg van systeem- of beleidsgerelateerde beslissingen, zoals 
bijvoorbeeld dichter bij school gaan wonen. Ongeveer 70 procent van de verplaatsingen is het 
gevolg van een systeem- of beleidsgerelateerde beslissing ( James, 2004). Dat betekent dat 
verplaatsingen soms kunnen bijdragen aan een verbetering van de pleegzorgsituatie. 

Pleegkinderen worden vaak verplaatst. Zo heeft 77 procent van 184 kinderen aangemeld voor 
een pleegzorgplaatsing minstens één pleegzorgplaatsing achter de rug. Na een periode van 
achttien maanden verblijft nog slechts 54 procent in het oorspronkelijke pleeggezin. De overige 
46 procent is reeds geplaatst in één of meerdere andere gezinnen (Palmer, 1996). Ook de 
‘overplaatsing’ van een pleegkind in een crisispleeggezin naar een ‘gewoon’ pleeggezin is een 
verplaatsing van het kind. Bijna 20 procent van (Amerikaanse) pleegkinderen heeft een onstabiel 
plaatsingspatroon (James, Landsverk, & Slymen, 2004). Pleegkinderen uit bestandgezinnen 
worden meer verplaatst dan kinderen uit netwerkgezinnen (Webster, Barth & Needell, 2000).
In Nederland is het aantal verplaatsingen van pleegkinderen onderzocht door Strijker 
en Knorth (2007). In een retrospectief longitudinaal onderzoek bestudeerden zij de 
verplaatsingsgeschiedenis van 419 pleegkinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Volgens Van Oijen 
en Strijker (2010) blijkt uit de vergelijking van de Nederlandse studie met de onderzoeken uit 
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de Verenigde Stagen, dat voorlopig kan worden gesteld dat pleegkinderen in Nederland minder 
vaak verplaatst worden dan pleegkinderen in de Verenigde Staten. 

Bij de beantwoording van deze hoofdvraag zal eerst worden ingegaan op matching (3.2), 
vervolgens op de signalen van de risico’s op breakdown (3.3). Daarna komen aan de orde hoe 
met extra ondersteuning een eventuele breakdown zou kunnen worden voorkomen (3.4) en hoe 
de ontwikkelingsschade bij een pleegkind door overplaatsingen kan worden geminimaliseerd 
(3.5). Het geheel wordt afgesloten met conclusies (3.6), overige overwegingen (3.7) en 
aanbevelingen (3.8).

2. Matching
2.1 Matching op specifieke factoren
Volgens Doelling en Johnson (1990) is het zorgvuldig matchen van pleegkinderen en pleeggezinnen 
een belangrijke voorspeller van betere pleegzorguitkomsten. Hoewel het belang van een goede 
matching door meerdere auteurs wordt benadrukt (Doelling & Johnson, 1990; Shireman, 2009; 
Strijker & Zandberg, 2001) is er tot op heden slechts weinig onderzoek naar gedaan (Strijker, 
2009). Volgens Van den Bergh en Weterings (2010) is een goede match afhankelijk van de 
interactie tussen (1) de vraagstelling van het pleegkind, (2) de opvoedingskwaliteit en -klimaat 
van de pleegouder(s) en (3) de verwerking van en de houding van de ouders ten aanzien van 
de uithuisplaatsing van hun kind. Onderzoek richt zich vaak uitsluitend op die factoren van het 
pleegkind en de pleegouders die geassocieerd zijn met een breakdown of succesvolle plaatsingen. 
Slechts weinig onderzoek richt zich op de interactie tussen pleegkinderen en pleegouders, en op 
de factoren die de kenmerken van pleegkind en pleegouders overstijgen en dus iets meer zeggen 
over matching. Optimale, empirisch gevalideerde matching is vooralsnog een even cruciaal als 
onontgonnen terrein (Wilson et al., 2004).

Er is beperkt onderzoek gedaan naar het matchen op bepaalde specifieke factoren. Deze 
onderzoeken richten zich met name op het al dan niet bij elkaar plaatsen van brusjes en het al 
dan niet matchen op etniciteit. 

De morele voorkeur voor het bij elkaar plaatsen van broers en zussen wordt niet door 
wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Het bij elkaar plaatsen van broers en zussen kan goed 
uitpakken (Hegar & Rosenthal, 2009; Leathers, 2005; Quinton, Rushton, Dance & Mayes, 1998; 
Berridge & Cleaver, 1987), maar het onderzoek hiernaar is niet consistent (Mullender, 1999). 
Dat plaatsingen die matchen op etniciteit betere resultaten opleveren dan plaatsingen die niet 
matchen op dat kenmerk is niet bewezen (Sinclair et al., 2005; Thoburn, Norford & Rashid, 
2000). Sinclair et al. (2005) vonden dat allochtone jongens die voor een lange termijn bij een 
autochtone familie waren geplaatst het volgens sommige criteria beter deden dan allochtone 
jongens die bij een allochtone familie waren geplaatst. Het tegenovergestelde was waar voor 
allochtone meisjes. De resultaten waren echter niet significant. 
De onduidelijke onderzoeksbevindingen kunnen wellicht worden verklaard uit de grote individuele 
verschillen die er zijn tussen pleegkinderen, ouders en pleegouders en het maatwerk dat matching 
is. Binnen een bepaalde etnische groep kunnen er bijvoorbeeld grote verschillen zijn in cultuur, 
religie en zelfs taal. Ook de relatie tussen broers en zussen kan verschillen. Sommige broers en 
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zussen hebben een sterke emotionele band met elkaar, terwijl anderen juist een traumatische 
relatie hebben vanwege een geschiedenis van misbruik. Verschillende broers en zussen kunnen 
ook andere behoeften hebben met betrekking tot de opvoedingsvaardigheden van pleegouders. 
Voor dergelijke kwesties is een professioneel oordeel noodzakelijk. De professional moet in staat 
zijn om onderscheid te maken tussen individuele situaties en problemen en ook de voorkeuren 
van ouders kunnen meewegen (Wilson et al., 2004).

2.2 Matchingsmodellen 
De Maeyer, Vanderfaeillie en Stroobants (2013) hebben verschillende modellen voor matching 
en het onderzoek dat daar eventueel naar is gedaan op een rij gezet. Ze kunnen ruwweg 
onderverdeeld worden in variabel-, profiel- en interactiegeoriënteerde modellen. 

2.2.1 Variabelgeoriënteerd model
Modellen die uitgaan van de beschrijving van belangrijke te onderzoeken pleegouder- en 
pleegkindvariabelen noemen we variabelgeoriënteerde modellen. Van Dam, Nordkamp en 
Robbroeckx (2000) ontwikkelden een dergelijk model. Dit is het model dat in de huidige praktijk 
wordt gebruikt. Het biedt een overzicht van noodzakelijke informatie, te verzamelen bij het 
pleegkind en het pleeggezin (zie figuur 3.1). De onderzoekers hebben een Delphi onderzoek 
gedaan naar de waarde van de factoren. Het meest van belang voor het pleegkind zijn: 
voorgeschiedenis, gezin van herkomst en sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor het pleeggezin 
zijn de belangrijkste factoren: acceptatie, wensen/verwachtingen en opvoedingsstijl.
 
Pleegkind Pleeggezin
- Zakelijke gegevens: leeftijd, schooltype
-  Voorgeschiedenis: 

ontwikkeling en breakdowns, 
hulpverleningsgeschiedenis, 
ingrijpende gebeurtenissen en 
trauma’s

-  Gezin van herkomst: relatie met 
ouders, acceptatie door ouders van 
pleeggezinplaatsing, problemen 
binnen het gezin van herkomst

-  Cognitieve ontwikkeling: IQ, 
schoolprestaties

-  Lichamelijk-motorische ontwikkeling: 
gezondheidstoestand, fysieke 
handicap

-  Sociaal-emotionele ontwikkeling: 
uiten van emoties, sociaal contact 
en vaardigheden, affectieve 
mogelijkheden, grondstemming, 
persoonlijkheid

- Gedrag
-  Wensen/behoeften: mate van 

behoefte aan structuur
- Tijdsbesteding

-  Zakelijke gegevens: samenstelling van het 
gezin, levensbeschouwing

-  Eigen achtergrond: ingrijpende 
gebeurtenissen en problemen

-  Eigen opvoedingservaringen: soorten 
pedagogische ervaring

-  Opvoedingskenmerken: omgang met 
nabijheid en afstand, omgang met regels, 
structuur en gezag, ouderschap delen, 
wijze van uiten van affectie, omgang 
met lichamelijkheid, opvoedingsklimaat, 
bewustzijn van individualiteit van een kind, 
overweg kunnen met bepaald gedrag, 
probleemoplossend vermogen

-  Acceptatie van het pleegkind en zijn 
oorspronkelijk netwerk

- Wensen en verwachtingen
- Begeleidbaarheid

Figuur 3.1. Variabelgeörienteerd model van Van Dam, Nordkamp en Robbroeckx.
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De Maeyer, Vanderfaeillie en Stroobants (2013) maken de volgende kanttekening bij dit model: 
‘Het blijft onduidelijk hoe de verzamelde informatie begrepen en geïnterpreteerd moet worden. 
Bovendien zegt het model niets over de interactie tussen pleegkind- en pleegouderfactoren. 
Hoe weten hulpverleners welke pleeggezinnen met kenmerken ‘x, y en z’ passen bij het 
specifieke pleegkind met kenmerken ‘a, b en c’? Daarnaast kunnen we ons de vraag stellen welk 
gewicht aan welke factor gegeven moet worden. Is het afwezig zijn van kenmerk ‘f’ meer of 
minder belangrijk dan de aanwezigheid van kenmerk ‘g’?’

2.2.2 Profielgeoriënteerde modellen
Volgens de profielgeoriënteerde benadering komen de kenmerken van personen in groepen 
voor. Pleegouders en pleegkinderen worden op basis van overeenkomende kenmerken in 
groepen ingedeeld. Op deze manier kunnen verschillende kenmerken tegelijkertijd worden 
meegenomen. De Maeyer, Vanderfaeillie en Stroobants (2013) noemen twee modellen: het 
model van Strijker en Zandberg (2001) en het model van Thomas en Chess (1977).

Model van Strijker en Zandberg
Strijker en Zandberg (2001) onderscheiden verschillende types pleegkinderen en types 
pleeggezinnen en onderzoeken welke type kinderen passen bij welke type gezinnen. De types 
pleegkinderen en pleeggezinnen die zij onderscheiden staan in figuur 3.2 (Strijker et al., 2005). 

Types pleegkinderen Types pleeggezinnen
- ‘Normale’ groep (39%)
-  ‘Teruggetrokken en sociale problemen’ 

groep (11%)
-  ‘Aandacht en sociale problemen’ groep 

(26%)
-  ‘Agressieve en delinquente’ groep 

(24%)

-  Conformerend (24%): Bij deze pleegouders 
ligt de nadruk sterk op aanpassing en 
conformiteit aan vaste regels, sociale 
normen en gewoonten. Ze zijn erop gericht 
pleegkinderen volgens vaste regels te leren 
leven. Dit type pleeggezin is sociaal en 
maatschappelijk weinig geëngageerd. 

-  Structuurbiedend (36%): Het pleeggezin is 
goed georganiseerd in de uitvoering van de 
dagelijkse taken, er is plaats voor het uiten 
van positieve en negatieve gevoelens. 

-  Betrokken (20%): Dit pleeggezin is sociaal 
en maatschappelijk sterk betrokken, de 
gezinsleden zijn sterk met elkaar verbonden 
en er is veel ruimte voor het uiten van 
positieve en negatieve gevoelens. Er is relatief 
weinig gezinsstructuur. 

-  Fragiel-gestructureerd (20%): In dit pleeggezin 
worden weinig eisen aan het pleegkind 
gesteld. Er zijn snel conflicten waardoor er 
wel wat samenhang tussen de leden is. Het 
pleegkind wordt niet gestimuleerd in zijn 
individualiteit. 

Figuur 3.2. Profielgeörienteerd model van Strijker & Zandberg.
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Uit onderzoek van Strijker en Zandberg (2001) blijkt dat pleegkinderen uit de ‘normale’ groep 
bij elk gezinstype kunnen worden geplaatst. In een ‘betrokken’ en ‘fragiel-gestructureerd’ 
pleeggezin passen beter pleegkinderen uit de groep ‘aandacht en sociale problemen’. 
Pleegkinderen uit de groep ‘agressief en delinquent’ zijn het meest gebaat bij ‘conformerende’ 
pleeggezinnen. Daarnaast vonden de onderzoekers dat pleegkinderen uit de laatste twee 
clusters meer kans hebben op breakdown. Volgens De Maeyer, Vanderfaeillie en Stroobants 
(2013) is ‘het profielgeoriënteerde model van Strijker en Zandberg zeker nuttig voor de 
pleegzorgpraktijk. We kunnen ons echter de vraag stellen of dit model de werkelijkheid 
niet te sterk vereenvoudigt. Pleegkinderen en pleeggezinnen worden immers in vier types 
gecategoriseerd. Bovendien wordt enkel rekening gehouden met de gedragsproblematiek van 
pleegkinderen en niet met andere belangrijke pleegkindfactoren zoals leeftijd en geslacht’.

Model van Thomas en Chess
Het tweede profielgeoriënteerde model dat door De Maeyer, Vanderfaeillie en Stroobants 
(2013) wordt genoemd, is dat van Thomas en Chess (1977). Dit model maakt gebruik van het 
temperament van pleegkinderen en pleegouders. Als het temperament van het kind congruent 
is met de verwachtingen van de pleegouders dan resulteert dit in een goede ouder-kind 
interactie. Hoewel dit model in verschillende opvoedingssituaties aan de hand van diverse 
onderzoeken werd bevestigd, zijn er slechts drie studies die het model in pleegzorgsituaties 
hebben bestudeerd. Er werden slechts positieve resultaten gevonden wanneer de pleegouders 
werden bevraagd. Een bevraging van de pleegkinderen en de pleegzorgbegeleiders 
ondersteunden het model niet. Een nadeel van dit model is bovendien dat het er geen rekening 
mee houdt dat pleegzorg een specifieke opvoedingssituatie is. 

2.2.3 Interactiegeoriënteerd model
Interactiegeoriënteerde modellen plaatsen het gedrag van de pleegouder in interactie met 
het gedrag van het pleegkind op de voorgrond. De Maeyer, Vanderfaeillie en Stroobants (2013) 
noemen het model van Street en Davies (1999). Street en Davies stellen dat de bijdrage van 
pleegkinderen en pleegouders aan de interactie ervoor zorgt dat de relatie en de individuen zich 
verder ontwikkelen. Zo zal het pleegkind zich gedragen en ontwikkelen naar wat pleegouders 
verwachten van de groei en ontwikkeling van kinderen. De auteurs suggereren dan ook dat een 
goede voorspelling inzake matching kan gebeuren als er zicht is op het concrete (dagelijkse) 
gedrag en de (interactie-)vaardigheden van pleegkinderen en pleegouders. Instrumenten 
moeten dan ook die gedragingen en/of vaardigheden peilen. Zij doen echter geen voorstellen 
voor instrumenten en concretiseerden het model niet verder. De Maeyer, Vanderfaeillie en 
Stroobants (2013) vinden het model veelbelovend om gebruikt te worden in de pleegzorg: ‘Het 
model is zeer interessant omdat het aandacht heeft voor de interactie tussen het gedrag van de 
pleegouder en dat van het pleegkind. Bewijskracht voor het model is er echter niet. Bovendien 
blijft onduidelijk hoe het in de praktijk moet worden gerealiseerd’.
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2.3 Matchingshulpmiddelen
De Maeyer, Vanderfaeillie en Stroobants (2013) noemen twee Nederlandstalige instrumenten 
die behulpzaam zouden kunnen zijn bij matching: de Vragenlijsten Aspirant Pleegouders (VAP)21 

en de Vragenlijst Beoordeling Pleegzorgsituaties (VBPS). 

2.3.1 Vragenlijst Beoordeling Pleegzorgsituaties (VBPS)
De VBPS is een vragenlijst ter ondersteuning van het matchingsproces en peilt de voorkeuren 
en een inschatting door de aspirant pleegouder van zijn/haar mogelijkheden om een specifiek 
kind op te vangen (De Maeyer, Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt & Leconte, 2013). De 
vragenlijst is opgebouwd uit 32 vignetten waar aspirant-pleegouders op een vierpuntsschaal 
dienen aan te geven in welke mate ze denken in staat te zijn een aanpak te realiseren voor 
het pleegkind en zijn pleegzorgsituatie, beschreven in het vignet (A. voor dit pleegkind kan ik 
een aanpak realiseren, B. voor dit pleegkind kan ik met een beetje ondersteuning en hulp een 
aanpak realiseren, C. voor dit pleegkind kan ik met veel ondersteuning en hulp een aanpak 
realiseren en D. voor dit pleegkind kan ik, ook met veel ondersteuning en hulp geen aanpak 
realiseren). Elk vignet is opgebouwd uit vijf factoren: leeftijd (tot twaalf jaar, twaalf jaar en 
ouder), geslacht, gedragsproblemen (internaliserend, externaliserend), extra belasting (extra 
hulpverlening nodig voor het pleegkind of niet) en samenwerking ouders (goede/moeilijke 
samenwerking). 

De VBPS werd in België in een pilotonderzoek aan drie verschillende groepen voorgelegd. 
Een groep kandidaat pleegouders zonder pleegzorgervaring (n=20), een groep ervaren 
bestandpleegouders (n=20) en een groep gewone ouders (n=20). De eerste resultaten zijn 
veelbelovend. Het instrument brengt de voorkeuren voor een specifiek kind (oud/jong, jongen/
meisje, enz.) en de sterke en zwakke punten van de pleegouders in beeld. Hierdoor kan de 
matcher afleiden welke kinderen de aspirant-pleegouder beter afgaan, een hulpmiddel bij het 
matchen met het pleegkind. 

2.4 Het proces van matching
Naast onderzoek naar de factoren die worden meegewogen in de matching, is er ook (beperkt) 
onderzoek naar het proces van matching en belangrijke elementen daarin. Aan bod komen: het 
pleegouderbestand, samenwerking, verzamelen en delen van informatie.

2.4.1 Pleegouderbestand
Er is lang niet altijd sprake van een keuze bij de matching: er is met name een gebrek aan plekken 
voor kinderen uit etnische minderheden, broers en zussen samen, kinderen met ernstige 
gedragsproblemen, kinderen die een langdurige plaatsing nodig hebben en gehandicapte 
kinderen (Triseliotis, Borland & Hill, 2000; www.pleegzorg.nl). Pleegzorgbegeleiders wachten met 
een langdurige plaatsing tot er in hun ogen een goede match is. 

21  De Vragenlijst Aspirant Pleegouders (VAP) is voor de Nederlandse situatie onderzocht door een Groningse 
onderzoeksgroep onder leiding van Strijker (Feikens, Mensinga & Strijker, 2007). Het onderzoek is helaas niet verder 
ontwikkeld als gevolg van het overlijden van Piet Strijker.

www.pleegzorg.nl
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Een gevolg daarvan is dat veel kortdurende plaatsingen langer duren dan in eerste instantie 
de bedoeling was. Soms gaat men over tot matching ook al zijn er twijfels. Gevolg daarvan is, 
dat plaatsingen eerder afgebroken kunnen worden dan bedoeld. Volgens Wilson en collega’s 
(2004) is het voor pleegzorginstellingen belangrijk om pleegouders te werven die in staat zijn 
om verschillende soorten kinderen op te nemen, gedurende kortere en langere periodes. 
Alleen op deze manier kan een pleegzorginstelling goed inspringen op de grote variatie onder 
de kinderen die binnenkomen voor pleegzorg. Als er vanwege een gebrek aan pleegouders een 
niet-optimale match gemaakt moet worden, is het belangrijk om de situatie bij aanvang van de 
plaatsing te analyseren om te bepalen welke (extra) ondersteuning er aan het pleegkind en/
of het pleeggezin geboden moet worden om de kans op een succesvolle plaatsing te vergroten 
(Van Oijen, 2010).

2.4.2 Samenwerking
Volgens de Child Welfare League of America (2003) is samenwerking met alle bij de match 
betrokken personen één van de succesfactoren voor matching. Choy en Schulze (2009) 
benadrukken dat de matcher in ieder geval kennis maakt met de ouders en uitlegt dat hij 
graag een samenwerking op gang zou willen brengen. Onderdeel van het gesprek moeten de 
wensen en aandachtspunten van ouders zijn voor het zoeken van een pleeggezin. De matcher 
probeert hier rekening mee te houden en legt dit ook uit aan ouders. Choy en Schulze (2009) 
benadrukken dat er zo veel mogelijk geprobeerd moet worden om bij de ouders draagvlak 
te creëren voor (de geschiktheid van) het pleeggezin. Immers, wanneer de ouders bezwaren 
maken tegen plaatsing van hun kind bij ‘deze pleegouders’ dan bemoeilijkt dat de kans van 
slagen in hoge mate. Voor het kind is de ‘emotionele toestemming’ van zijn ouders om bij deze 
pleegouders te mogen wonen medebepalend of het in het pleeggezin kan aarden. In geval van 
een OTS geeft de mening van de (gezins-)voogd de doorslag, maar ook dan zal gestreefd worden 
naar zoveel mogelijk instemming bij ouders en kind. Sinclair en Wilson (2003) benadrukken 
ook het belang van de motivatie van het kind en daarmee ook de noodzaak om de voorkeuren 
van kinderen zelf mee te wegen. Voor de Nederlandse situatie is dat onderzocht door Singer 
en collega’s (2012). De onderzoekers vinden dat pleegkinderen als gesprekspartners moeten 
worden erkend en betrokken, zodat pleegkinderen ervaren dat hun gevoelens en ervaringen 
ertoe doen ook als niet al hun wensen vervuld kunnen worden. Singer en collega’s pleiten er ook 
voor dat ieder pleegkind een vertrouwensfiguur zou moeten hebben, die liefst een leven lang 
beschikbaar blijft..

2.4.3 Informatie verzamelen en delen
De Child Welfare League of America (2003) noemt het uitgebreid verzamelen en delen van 
informatie als één van de succesfactoren van matching. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat 
pleegouders uitvoerige informatie ontvangen over het kind en zijn ouders, over de aanleiding 
tot pleegzorg en over de doelen die met de pleegzorg worden beoogd (CWLA, 2004). 



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 149

3. Signalen van breakdown 
Pleegzorgplaatsingen kunnen om verschillende redenen voortijdig worden afgebroken. Veel 
genoemde redenen zijn: probleemgedrag van het pleegkind, conflicten tussen ouders en 
pleegouders en terugplaatsing van het pleegkind naar de ouders tegen het advies van de 
pleegzorgvoorziening of verwijzer (Chamberlain, Price, Reid, Landsverk, Fisher, & Stoolmiller, 
2006; Vanderfaeillie, Van Holen, & Coussens, 2007).
Een breakdown komt veel voor. Australische onderzoekers vinden dat 17 procent van de 
pleegzorgplaatsingen na vier maanden voortijdig wordt afgebroken (Barber & Delfabbro, 
2003). In Zweden wordt 40 procent van de pleegzorgplaatsingen voortijdig negatief stopgezet 
in een periode van vijf jaar (Sallnäs, Vinnerljung, & Westermark, 2004). Internationaal wordt het 
breakdownpercentage geschat op 25 tot 50 procent (Minty, 1999). Nederlandse onderzoekers 
rapporteren 45 procent mislukte pleegzorgplaatsingen over een periode van zes jaar (Strijker 
& Zandberg, 2005). In Vlaanderen wordt over twee onderzoeken (Michiels, 2007; Vanderfaeillie, 
Van Holen & Coussens, 2007) heen met een onderzoeksperiode van zes jaar bij drie 
pleegzorgvoorzieningen een gemiddeld breakdownpercentage van 44 procent gevonden. Het 
risico van een breakdown is het grootst tijdens de eerste zes tot twaalf maanden van de plaatsing.

In de onderzoeksliteratuur zijn diverse factoren onderzocht op de samenhang met 
een ongeplande verplaatsing, een breakdown. Achtereenvolgens zal worden in gegaan 
op pleegkindfactoren, pleeggezinfactoren22, ouderfactoren, interculturele factoren en 
oudercontacten.

3.1 Pleegkindfactoren
Uit de onderzoeksliteratuur kan worden opgemaakt dat een drietal pleegkindkenmerken bij 
herhaling naar voren komen als voorspellers van een breakdown: leeftijd, probleemgedrag en 
hulpverleningsgeschiedenis.
De leeftijd van het pleegkind bij plaatsing in het pleeggezin is belangrijk. Hoe ouder het 
pleegkind bij plaatsing, hoe groter het risico op een breakdown (Barber, Delfabbro & Cooper, 
2001; Berridge & Cleaver, 1987; James, 2004; Kalland & Sinkkonen, 2001; Minty, 1999; Strijker 
& Zandberg, 2001; Strijker, Zandberg & Van der Meulen, 2005). Zo concluderen Strijker, 
Zandberg en Van der Meulen (2005) dat voor pleegkinderen ouder dan 10.5 jaar de kans op 
een breakdown elf keer groter is dan bij jongere pleegkinderen. En studies waarin specifiek 
het plaatsingsverloop van adolescente pleegkinderen is onderzocht rapporteren hoge 
breakdownpercentages, variërend van 40 tot 53 procent (Farmer, Moyers & Lipscombe, 2004; 
Leathers, 2006; Sallnäs, Vinnerljung & Westermark, 2004). 
De tweede factor betreft het probleemgedrag - en dan met name externaliserend 
probleemgedrag - bij aanvang van de plaatsing en gedurende het verblijf in het pleeggezin. Dit 
probleemgedrag blijkt in diverse studies samen te hangen met een breakdown (Bastiaensen, 
2001; Farmer et al., 2004; Leathers, 2006; McAuley & Trew, 2000; Minty, 1999; Newton et al., 
2000; Redding et al., 2000; Sinclair et al., 2005; Strijker & Zandberg, 2001). Strijker en Zandberg 
(2005) constateren bijvoorbeeld dat de kans op een breakdown twee keer zo groot is voor 
pleegkinderen met ernstig externaliserend probleemgedrag in vergelijking met pleegkinderen 
waarbij geen sprake is van deze gedragsproblemen.

22  De tekst die handelt over pleegkindfactoren en pleeggezinfactoren is gedeeltelijk overgenomen uit Van Oijen (2010).
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De derde factor betreft de hulpverleningsgeschiedenis van het pleegkind. Uit verschillende 
studies blijkt de (dis)continuïteit van de actuele plaatsing samen te hangen met het aantal 
eerdere residentiële en pleegzorgplaatsingen van het pleegkind. Voor pleegkinderen die in 
het verleden meer verplaatsingen hebben meegemaakt blijkt een verhoogde kans op een 
breakdown van de actuele plaatsing (Redding et al., 2000; Sinclair et al., 2005; Strijker & Knorth, 
2007; Walsh & Walsh, 1990). 

Overigens lijkt er sprake van een onderlinge samenhang tussen de drie kenmerken van 
het pleegkind. Een historie van veel verplaatsingen hangt samen met een toename van 
externaliserend probleemgedrag en de kans op veel verplaatsingen neemt toe naarmate 
het pleegkind ouder is (Newton et al., 2000). In de studie van Strijker en Knorth (2007) 
blijkt echter, na het uitpartialiseren van leeftijd en externaliserend probleemgedrag, de 
hulpverleningsgeschiedenis separaat bij te dragen aan het voorspellen van een afgebroken 
plaatsing. 

Pleegkinderen die instemmen met de plaatsing en kinderen met meer prosociaal gedrag 
hebben een kleiner risico op een breakdown (Stone & Stone, 1983; Wilson, 2006).
De relatie tussen een breakdown en de (traumatische) opvoedingsgeschiedenis van het kind is 
minder duidelijk. Sommigen vinden dat pleegkinderen met een verleden van fysiek, seksueel 
of emotioneel misbruik meer kans lopen op een breakdown dan verwaarloosde kinderen. 
Anderen vinden dat fysieke mishandeling en seksueel misbruik negatief gerelateerd zijn met 
een breakdown. Weer anderen vinden geen verband tussen de aard van de mishandeling en de 
kans op een breakdown. Daarenboven stellen sommige onderzoekers dat niet de aard van de 
mishandeling een rol speelt maar wel de duur ervan. Langdurig verwaarloosde of mishandelde 
kinderen hebben een grotere kans op een breakdown dan kinderen die slechts een korte 
periode werden mishandeld (Stone & Stone, 1983).
De relatie van sekse van een pleegkind met een breakdown is evenmin duidelijk. Terwijl 
sommigen menen dat jongens meer kans hebben op een breakdown, vinden anderen geen 
sekseverschillen. Soms wordt een interactie-effect tussen leeftijd en sekse gevonden: jongere 
jongens en oudere meisjes lopen een groter risico van een breakdown.
Etniciteit blijkt nu eens wel en dan weer niet gerelateerd te zijn aan een breakdown.

De ervaring van één of meerdere breakdowns heeft belangrijke negatieve gevolgen voor 
de ontwikkeling van pleegkinderen. Het resulteert in moeilijkheden om volwassenen 
te vertrouwen, in een toename of zelfs het ontstaan van gedragsproblemen, dalende 
schoolresultaten, een afname van de kans op hereniging met de ouders en een langer verblijf in 
residentiële zorg. Sommige jongeren gaan als gevolg van een breakdown vroegtijdig zelfstandig 
wonen wat kan leiden tot een lagere levenskwaliteit en sociaal isolement. Een breakdown heeft 
ook een negatief effect op de sector zelf. Het demoraliseert pleegouders en kan leiden tot 
een beëindiging van het pleegouderengagement. Bovendien resulteert het in een bijkomende 
werklast voor de pleegzorgvoorziening die een nieuwe geschikte verblijfplaats voor het kind 
moet zoeken (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010).
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3.2 Pleeggezinfactoren
In tegenstelling tot de hiervoor beschreven pleegkindfactoren is de literatuur minder 
consistent wat betreft specifieke pleeggezinfactoren als voorspellers van een afgebroken 
pleegzorgplaatsing. In het hiernavolgende wordt in gegaan op de leeftijd van pleegouders, 
de leeftijd van de eigen kinderen, het aantal kinderen in het pleeggezin, de opvoeding door 
pleegouders, het type pleeggezin (bestands- of netwerkpleeggezin) en nog overige kenmerken 
van een pleeggezin.

In een aantal studies blijkt de leeftijd van de pleegmoeder (Berridge & Cleaver, 1987; Kraus, 
1971; Parker, 1966) en de pleegvader (Walsh & Walsh, 1990) samen te hangen met de kans 
op een breakdown. Uit deze studies komt naar voren dat bij oudere pleegouders de kans op 
een breakdown kleiner is dan bij jongere pleegouders. In de studie van Sinclair et al. (2005) 
blijkt daarentegen dat een breakdown vaker vóórkomt bij oudere pleegouders. De auteurs 
constateren echter dat bij oudere pleegouders vaak oudere pleegkinderen worden geplaatst. 
Nadat statistisch werd gecorrigeerd voor de leeftijd van de pleegkinderen, blijkt de leeftijd van 
de pleegouders niet langer samen te hangen met het risico op een breakdown. Dit komt overeen 
met studies van Farmer et al. (2004), Napier (1972) en Strijker en Zandberg (2001). In geen 
van deze studies blijkt de leeftijd van de pleegouders samen te hangen met het risico op een 
breakdown. 

In diverse onderzoeken is de continuïteit van de plaatsing in samenhang met het 
leeftijdsverschil met andere kinderen in het pleeggezin bestudeerd. In een review stelt Minty 
(1999) dat de leeftijd van de andere kinderen in het pleeggezin is geassocieerd met een 
breakdown. De auteur verwijst naar onderzoeken van Parker (1966), en Berridge en Cleaver 
(1987) waarin werd geconstateerd dat de aanwezigheid van een eigen kind jonger dan vijf 
jaar of van dezelfde leeftijd als het pleegkind, de kans op een breakdown deed toenemen. 
Aangaande het leeftijdsverschil concludeert ook Trasler (1960) dat een klein leeftijdsverschil 
tussen pleegkind en een ander kind het risico op een breakdown doet toenemen, echter alleen 
wanneer beide kinderen van dezelfde sekse zijn. Daarentegen blijkt uit andere studies geen 
samenhang tussen dit leeftijdsverschil en een breakdown (George, 1970; Napier, 1972; Sinclair 
et al., 2005). Voorts is door Chamberlain, Price, Reid, Landsverk, Fisher en Stoolmiller (2006) het 
aantal kinderen in het pleeggezin als mogelijke voorspeller voor breakdown bestudeerd. Het 
aantal kinderen houdt geen verband met de kans op een breakdown. Wel constateren zij een 
trend die erop wijst dat wanneer er bij het pleegkind sprake is van ernstige gedragsproblemen 
het aantal kinderen in het pleeggezin wel degelijk positief gerelateerd is met de kans op een 
breakdown. Mogelijk is hier sprake van een cumulatief effect waarbij de kans op een breakdown 
bij de aanwezigheid van gedragsproblemen verder toeneemt naarmate er meer kinderen in het 
gezin verblijven. In een Nederlandse studie is door Strijker en Zandberg (2001) geconcludeerd 
dat de aanwezigheid van, of het leeftijdsverschil met het eigen kind niet is geassocieerd met 
de continuïteit van de plaatsing. Wel werd een samenhang gevonden met de positie van het 
pleegkind in de kinderrij van het pleeggezin. Een breakdown bleek vaker voor te komen bij 
plaatsingen waarbij het pleegkind de oudste in het pleeggezin is. 
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Onderzoek naar het opvoedingsgedrag van pleegouders en de effecten ervan op de ontwikkeling 
van de pleegkinderen is nauwelijks voorhanden. In een beperkt aantal studies is de samenhang 
tussen de opvoeding door pleegouders en breakdown van plaatsing bestudeerd. Door Farmer en 
collega’s (2004) is de opvoeding van de pleegouders beoordeeld met de opvoedingsdimensies 
‘Ondersteuning’ en ‘Controle’. Zij constateren dat zowel ondersteunings- als controleaspecten 
zijn geassocieerd met de continuïteit van de plaatsing. Plaatsingen waarbij pleegouders 
aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van het pleegkind, het pleegkind de mogelijkheid 
bieden om over zijn verleden te praten en pleegouders toezicht houden op het doen en laten 
van het pleegkind blijken minder vaak te eindigen in een breakdown. Sinclair et al. (2005) 
beoordeelden het pleegouderschap met behulp van een aantal maten, waaronder een maat 
voor de opvoeding (de opvoedingsscore) en een maat voor de interactie tussen pleegouder en 
pleegkind (de afwijzingsscore). De opvoedingsscore kan, naar analogie van de eerdergenoemde 
opvoedingsdimensies, bezien worden als de door pleegouders geboden ondersteuning 
aan het pleegkind. Het omvat onder andere de aspecten zorgzaamheid, acceptatie en het 
vermogen om zich in het kind te verplaatsen. De afwijzingsscore heeft betrekking op de mate 
waarin pleegouders laten merken dat ze het pleegkind afwijzen. Zowel de opvoedings- als de 
afwijzingsscore blijken samen te hangen met de continuïteit van de plaatsing. Voor plaatsingen 
waarbij de pleegouders het pleegkind minder ondersteuning bieden en meer afwijzing tonen 
wordt een verhoogde kans op een breakdown gevonden. Daarnaast blijkt de afwijzingsscore 
van invloed op de samenhang tussen het probleemgedrag en de continuïteit van de plaatsing. 
De auteurs constateren dat de ernst van het probleemgedrag enkel is geassocieerd met de 
continuïteit van de plaatsing, indien dit probleemgedrag heeft geleid tot het afwijzen van het 
pleegkind (door de pleegouder). Voor plaatsingen waarbij dit probleemgedrag niet tot een 
afwijzing leidt, blijkt geen toegenomen kans op een breakdown. De kans op een breakdown 
is voor deze plaatsingen vergelijkbaar met plaatsingen waarbij geen probleemgedrag is 
gerapporteerd. Probleemgedrag maakt dat sommige pleegouders zich uit de opvoedrelatie 
terugtrekken (Dozier, Higley, Albus, & Nutter, 2002). 
Vanderfaeillie et al. (2009) hebben het probleemgedrag van pleegkinderen gerelateerd aan 
het opvoedingsgedrag van pleegouders. Externaliserend probleemgedrag resulteert in 
minder steunend opvoedingsgedrag en in meer autoritaire controle. Pleegouders lijken het 
externaliserend probleemgedrag vooral te willen controleren. Tegelijkertijd slagen ze er niet in 
een positieve (opvoed)relatie met het pleegkind op te bouwen of te bestendigen. Internaliserend 
probleemgedrag heeft eveneens een invloed op het opvoedingsgedrag. Pleegouders 
beantwoorden internaliserend probleemgedrag met meer materiële beloningen, met meer 
inconsequent straffen en met meer autoritaire controle. Daarnaast maakt internaliserend 
probleemgedrag pleegouders onzeker. Dit kan blijken uit de relatie van het internaliserend 
probleemgedrag met inconsequent straffen. Internaliserend probleemgedrag resulteert tevens 
in meer negatieve controle. Het lijkt erop dat opvoedingsverlegenheid pleegouders opnieuw 
aanzet tot het inperken en corrigeren van het (internaliserend) probleemgedrag (Vanderfaeillie 
et al., 2009). Linares et al. (2006) vinden dat probleemgedrag resulteert in een duidelijker 
formuleren van regels en meer hard straffen. Andere onderzoekers vinden eveneens dat 
probleemgedrag in pleegzorgsituaties geassocieerd is met minder toezicht, minder positieve 
bekrachtiging en meer inconsistent straffen door de pleegouders (Fisher, Gunnar, Chamberlain 
& Reid, 2000).
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Probleemgedrag heeft dan ook een directe invloed op opvoedingsgedrag. De aanhoudende 
confrontatie met probleemgedrag resulteert in een vermindering van steunend 
opvoedingsgedrag en een toename van autoritaire controle. In deze pleegzorgsituaties 
neemt probleemgedrag toe (Fisher et al., 2000). Kindgedragingen lokken vaak specifiek 
opvoedingsgedrag uit. Opvoedingsgedrag beïnvloedt dus de ontwikkeling van 
gedragsproblemen maar gedragsproblemen sturen ook het opvoedingsgedrag. Er worden 
echter meer aanwijzingen gevonden voor de beïnvloeding van opvoedingsgedrag door 
kindgedrag dan voor echte wederkerigheid (opvoedingsgedrag beïnvloedt kindgedrag en 
kindgedrag beïnvloedt opvoedingsgedrag) (Huh, Tristan, Wade & Stice, 2006).

Een overeenkomstig beeld wordt gevonden in de nationale en internationale studies 
waarin de samenhang van het type pleeggezin (netwerk/bestandspleeggezin) met de 
plaatsingscontinuïteit is onderzocht. Waar in Nederlands onderzoek geen samenhang wordt 
gevonden (Strijker & Knorth, 2007; Strijker, Zandberg & Van der Meulen, 2002, Strijker, et al., 
2005) tonen een aantal buitenlandse studies wel een samenhang tussen het type plaatsing 
(netwerk/bestand) en de plaatsingscontinuïteit (Chamberlain et al., 2006; James, 2004; Usher, 
Randolph & Gogan, 1999). Voor kinderen geplaatst in een bestandspleeggezin zou de kans op 
een breakdown groter zijn. Zo is door Chamberlain en collega’s (2006) berekend dat voor deze 
kinderen de kans op een breakdown drie keer groter is dan voor kinderen in een netwerkgezin. 
Vanderfaeillie et al. (2007) vinden het omgekeerde: plaatsingen in bestandgezinnen hebben een 
langere overlevingsduur dan deze in netwerkgezinnen. Een verklaring kunnen de kenmerken 
van netwerkpleegouder en netwerkplaatsingen zijn. Netwerkpleegouders zijn vaker ouder en 
alleenstaand. Ze zijn lager opgeleid en hebben een slechtere gezondheid. Daarnaast worden 
netwerkpleegouders minder intensief begeleid, minder gescreend, amper voorbereid en vindt 
er nauwelijks matching plaats. Opvallend is echter dat uit een meta-analyse23 van Oosterman, 
Schuengel, Slot, Bullens en Doreleijers (2007), waarbij de resultaten uit 26 internationale 
onderzoeken van ruim 20.000 pleegzorgplaatsingen zijn geanalyseerd, geen verband tussen 
het type pleeggezin en de plaatsingscontinuïteit werd gevonden. Mogelijk spelen andere 
factoren dan het type pleeggezin een rol en beïnvloeden deze de samenhang met de 
plaatsingscontinuïteit, zoals het hiervoor genoemde verschil in gerapporteerde emotionele en 
gedragsproblemen tussen kinderen uit een netwerk- en een bestandspleeggezin. 

Overige kenmerken van het pleeggezin
Warme, accepterende en positief betrokken pleegouders met duidelijke verwachtingen 
ten aanzien van het pleegkind hebben een kleiner risico van een breakdown. Gezinnen met 
kinderen jonger dan vijf jaar of van dezelfde leeftijd als het pleegkind, zijn op hun beurt weer 
kwetsbaarder voor een breakdown (Minty, 1999).
Andere pleegouderkenmerken, die met breakdown gerelateerd zijn, zijn: (het ontbreken van) 
opvoedingsvaardigheden, gezinsklimaat, kwaliteit en kwantiteit van het sociaal netwerk en de 
ondersteuning door de pleegzorgbegeleiders (Fisher et al., 2000; Kalland & Sinkkonen, 2001; 
Sallnäs et al., 2004; Webster et al., 2000).

23  Een meta-analyse combineert verschillende onderzoeken waarbij de resultaten uit deze onderzoeken gezamenlijk 
worden geanalyseerd.
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3.3 Ouderfactoren
De literatuur over de relatie tussen ouderkenmerken en een mogelijke breakdown is zeer 
summier. In het beperkte onderzoek zijn enkele ouderkenmerken geassocieerd met breakdown. 
Pleegkinderen van ouders met een alcohol- of drugprobleem hebben een grotere kans op een 
breakdown (Buikema, 2013). 
Onderzoek naar de invloed van de betrokkenheid van ouders bij de plaatsing van hun kind 
is tegenstrijdig. Sommige onderzoekers vinden dat ‘inclusive practices’ (de ouders bereiden 
het kind voor op de plaatsing) en een goede samenwerking tussen ouders, pleegouders en 
pleegzorgbegeleider geassocieerd zijn met stabielere plaatsingen. Anderen vinden dan weer dat 
veelvuldige contacten tussen pleegouders en ouders, en een grotere nabijheid van ouders de 
kans op breakdown verhogen (zie ook 3.5).

3.4 Interculturele factoren
Er is weinig tot geen onderzoek verricht naar interculturele factoren en breakdown. Voor de 
Nederlandse situatie zijn er twee onderzoeken (Van der Aa, 2011; Staarman, 2011) bekend over 
moslimpleegzorg, cultuur en breakdown. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd bij De Kompaan, een 
zorgaanbieder voor pleegzorg. 
Bij iets meer dan de helft van de moslimpleegkinderen heeft een breakdown plaatsgevonden. 
De pleegzorgplaatsingen van Turkse pleegkinderen eindigen voor 82 procent in een breakdown. 
In relatie tot het gemiddelde breakdownpercentage (45-50 procent) is dat een hoog percentage. 
Hier lijkt de cultuur een meer doorslaggevende factor te zijn dan religie. Religie lijkt veel 
minder een rol te spelen, waarschijnlijk omdat men er vanuit gaat dat dezelfde cultuur dezelfde 
religie impliceert. Het aantal streng gelovigen bijvoorbeeld in de moslimpleeggezinnen uit dit 
onderzoek is groot, maar dit blijkt geen invloed te hebben op het verloop van een plaatsing. 

Wel zijn er algemene, meer culturele zaken, die de boventoon voeren. De moslimcultuur is een 
gesloten cultuur. Moslimpleegouders willen daarom vaak niet vertellen over hun problemen. Uit 
onderzoek van De Graaf (1995) blijkt dat angst voor roddel in de Islamitische gezinnen groot is. 
Er is sprake van een ‘wegkijk’cultuur. Vrouwenzaken, zoals de opvoeding, worden met vrouwen 
besproken. Mannen hebben (nog) geen essentiële rol in de aanpak van opvoedingsproblemen. 
Men vindt het belangrijk dat de problemen die in een gezin spelen, binnen het gezin blijven en 
dus niet met buitenstaanders worden besproken. 

Ook wordt aangegeven dat moeilijke thema’s zoals bijvoorbeeld hechting en seksualiteit 
begrippen zijn die niet of moeilijk bespreekbaar zijn in moslimpleeggezinnen. Indien er 
verandering wordt verwacht ten aanzien van de pleegzorgsituatie, zien veel moslimgezinnen 
dit als kritiek. Moslimgezinnen moeten dan vaak via een omweg worden aangesproken en 
niet op een directe manier. De directheid van het Westerse/Nederlandse systeem zorgt voor 
veel weerstand bij de moslimpleeggezinnen en dit zorgt weer voor veel misverstanden. Bal 
(2005) geeft aan dat er in de Islamitische opvoeding veelal een autoritaire opvoeding wordt 
gehandhaafd, waarbij er weinig ruimte voor het pleegkind is. Uit de onderzoeken van Van der 
Aa (2011) en Staarman (2011) komt naar voren dat een derde van de moslimpleeggezinnen deze 
opvoedingsstijl hanteert.
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Bij de onderzoeken van Van der Aa en Staarman is gekeken naar de verschillen tussen 
moslimgezinnen waar een breakdown heeft plaatsgevonden en moslimpleeggezinnen waar geen 
breakdown heeft plaatsgevonden. Er zijn een aantal essentiële verschillen gevonden. Etniciteit 
van het pleegkind (het gaat hierbij om moslimkinderen in moslimpleeggezinnen) is van invloed 
op het al dan niet voortijdig beëindigen van een plaatsing. Het contact met vader en de manier 
waarop dit contact verloopt, is van grote invloed op het verloop van een plaatsing. Contact met 
vader heeft vaak een negatieve invloed op het verloop van een plaatsing. 

Ook de etniciteit van de pleegzorgbegeleider maakt een verschil voor het verloop van een plaatsing. 
Bij allochtone pleegzorgbegeleiders komen meer breakdowns voor. Tot slot is er een verschil tussen 
mannelijke en vrouwelijke pleegzorgbegeleiders met betrekking tot het verloop van een plaatsing. 
Bij vrouwelijke pleegzorgbegeleiders komen significant minder breakdowns voor.
Er zijn tevens verschillen gevonden tussen beide groepen van redenen van uithuisplaatsing24. In 
de breakdown groep wordt voornamelijk ernstige psychiatrie bij ouders en huiselijk geweld als 
oorzaak voor uithuisplaatsing gegeven. Daarnaast spelen een rol het geringe opleidingsniveau 
van de ouders, werkloosheid en een slechte beheersing van de Nederlandse taal.

Ondanks het feit dat voordelen van culturele matching door verschillende onderzoekers worden 
benadrukt (Holtan 2005; Peters, 2005; Strijker, Zandberg & Van der Meulen, 2001), blijkt ook 
uit onderzoek dat niet bewezen is dat plaatsingen die matchen op etniciteit betere resultaten 
opleveren dan plaatsingen die dat niet doen (Sinclair & Wilson, 2003; Strijker & Zandberg, 2001). 
Ook blijkt dat niet bewezen is dat netwerkplaatsingen per definitie beter zijn voor het pleegkind 
(Van den Bergh & Weterings, 2010). 

Bij de meeste pleegkinderen staat een pleeggezin uit hun eigen cultuur niet bovenaan in de 
prioriteitenlijst. Voor hen is het vooral belangrijk dat ze zich thuis voelen in het pleeggezin. 
Cultuur kan daarin een rol spelen, maar is voor de kinderen geen doorslaggevende criterium 
(Van der Aa, 2011; Staarman, 2011).

3.5 Oudercontacten
In het onderzoek van Oosterman (2007) en Lambermon (2005) wordt aangegeven dat er geen 
eenduidig beeld is over het contact tussen ouders en pleegkinderen en het verloop van een 
plaatsing. Wel wordt door beiden vermeld dat oudercontact negatieve reacties bij het kind 
kan oproepen. Een slecht contact belemmert de ontwikkeling van een kind en staat een goede 
relatie met pleegouders in de weg, zo geven ook Gualtherie van Weezel en Waaldijk (2004) in 
hun onderzoek aan.
Tijdens het verblijf in een pleeggezin wordt onderzocht of een terugplaatsing naar huis mogelijk 
is. Dit betekent dat een pleegkind in de tijd dat het bij een pleeggezin verblijft contact houdt met 
de ouders (Delfabbro, Barber & Cooper, 2002). Ook wanneer het doel niet een terugplaatsing 
naar huis is, hebben pleegkinderen nog (recht op) contact met de ouders. 

24  Redenen van uithuisplaatsing zijn verdeeld in vijf categorieën. 1: getuige van moord door vader of moeder; 2: 
ernstige psychiatrie bij een van de ouders; 3: pedagogische onmacht ouders; 4: huiselijk geweld, onveilige situatie; 5: 
verwaarlozing.
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Contacten met de ouders zijn van belang voor het kind, omdat het kind (ondanks een soms 
moeizame relatie met de ouders) nog steeds loyaal kan zijn aan hen én omdat oudercontacten 
het kind inzicht kunnen geven in de eigen identiteitsontwikkeling (Weterings & Van den Bergh, 
2012). Wanneer pleegouders niet achter deze contacten staan (of als ouders de plaatsing niet 
steunen), plaatsen zij het kind dus in een loyaliteitsconflict. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor 
het emotionele welzijn van het pleegkind en kan leiden tot (een verhoging van) gedragsproblemen 
(Leathers, 2003; Van den Bergh, Weterings & Schoenmakers, 2011). 
Oudercontacten kunnen ook veel stress veroorzaken in het pleeggezin wanneer het pleegkind 
terugkeert van een bezoek aan de ouder(s), vaak door een toename in gedragsproblemen (Brown 
& Calder, 1999; Buehler et al., 2006; Haight, Black, Magelsdorf, Giorgio, Tata, Schoppe & Szewczyk, 
2002; Wilson et al., 2004; Vanderfaeillie & Van Holen, 2010; Weterings & Van den Bergh, 2010). 
Oudercontacten worden dan ook niet steeds positief beleefd en worden soms anders 
ervaren door ouders dan door pleegouders. Zo meldt slechts 25 procent van de ouders 
probleemgedrag bij het kind gedurende het bezoek, terwijl 70 procent van de pleegouders 
vindt het pleegkind voor en na de oudercontacten probleemgedrag vertoont. Zeventig procent 
van de pleegouders rapporteert contactproblemen met de moeder, terwijl slechts 33 procent 
van de ouders de contacten met de pleegouder als vervelend ervaart (Van den Bergh & 
Weterings, 2007). Contactproblemen en conflicten kunnen leiden tot een beëindiging van het 
pleegouderengagement of een voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsing.
Over de relatie tussen de contactfrequentie en het welbevinden van het pleegkind bestaat 
discussie. Sommigen vinden dat de contactfrequentie met de ouders en het welbevinden 
van het pleegkind niet gerelateerd zijn. Ze menen dat het welbevinden wordt bepaald door 
de kwaliteit van de relatie met de pleegouders (Maaskant, Hermanns & Bos, 2007; Strijker & 
Knorth, 2009). Pleegouders concurreren dus niet met ouders. Kinderen kunnen sterk gehecht 
zijn en zich zeer loyaal voelen in de relatie met zowel pleegouders als ouders. Anderen 
daarentegen menen dat frequente oudercontacten de binding met de ouder bevorderen. 
Een sterkere binding met de ouder kan echter gepaard gaan met meer loyaliteitsconflicten. 
Loyaliteitsconflicten staan op hun beurt een binding met de pleegouder in de weg en geven 
aanleiding tot gedrags- en emotionele problemen (Leathers, 2003). Van den Bergh & Weterings 
(2010) hebben geen enkele correlatie gevonden in de frequentie van het contact en de 
relatie pleegouders/ontwikkeling van het kind. Het blijkt te gaan om de duidelijkheid van het 
perspectief van de plaatsing waarin de contacten plaatsvinden.

4.  Inzet van (extra) ondersteuning om een breakdown te 
voorkomen

De uitkomst dat de kans op een breakdown van de plaatsing is geassocieerd met de 
pleegkindkenmerken ‘leeftijd’, ‘emotionele en gedragsproblemen’, ‘hulpverleningsgeschiedenis’, 
maakt het voor de pleegzorgaanbieder mogelijk hierop te anticiperen. Indien de betrokken 
pleegzorgmedewerkers voorafgaand aan de plaatsing meerdere risicofactoren signaleren, is 
het van belang dat bij hen ‘waarschuwingslampjes’ gaan branden waarmee ze gewezen worden 
op het risico van een breakdown (Strijker & Knorth, 2007). Vervolgens is het essentieel om een 
nauwkeurige analyse te maken van de hulpvraag van het pleegkind en de benodigde kwaliteiten 
van het pleeggezin. Indien er noodzakelijkerwijs sprake is van een niet optimale match kan door 
middel van deze analyse bij aanvang van de plaatsing worden bepaald welke (aanvullende) 
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ondersteuning aan het pleegkind en/of het pleeggezin geboden dient te worden om de kans op 
een succesvol verlopen plaatsing te vergroten (Van Oijen, 2010).

Pleegouders ervaren meer opvoedingsstress dan reguliere ouders (Bastiaensen, 2001). 
De ervaren gezinsbelasting wordt ook in pleegzorgsituaties voornamelijk bepaald door 
externaliserend probleemgedrag. Longitudinaal onderzoek van Van Holen, Vanderfaeillie, 
& Trogh (2007) laat zien dat na twee jaar ook internaliserend probleemgedrag - naast 
externaliserend probleemgedrag - bijdraagt aan de gezinsbelasting. 
Over de ontwikkeling van gezinsbelasting bij pleegouders zijn de onderzoeksresultaten 
inconsistent. Bastiaensen (2001) vindt een toename over een periode van drie jaar. Vlaams 
onderzoek (Van Holen et al., 2007) vindt dat de gezinsbelasting stabiel blijft over een periode 
van twee jaar. Een verdere toename van de gezinsbelasting resulteert dan in een breakdown.
Ook onmachtgevoelens bij pleegouders als gevolg van internaliserende problemen van het 
kind, kunnen een rol spelen. Internaliserend probleemgedrag maakt pleegouders onzeker. 
Andere factoren die de gezinsbelasting kunnen vergroten zijn een negatieve beleving 
van de oudercontacten, ouders en/of kinderen die de plaatsing niet aanvaarden of een 
tekortschietende ondersteuning door de pleegzorgvoorziening.

Een belangrijke taak van de pleegzorgbegeleider is om te signaleren of pleegouders nog 
voldoende draagkracht hebben voor de opvoeding en verzorging van het pleegkind om 
zo het afbreken van een pleegzorgplaatsing te voorkomen (De Baat & De Lange, 2013). Dit 
laatste is namelijk altijd een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind. De balans tussen 
de draagkracht en de draaglast is te definiëren als de opvoedingsbelasting die pleegouders 
ervaren. 
Er zijn verschillende beschermende factoren voor de draagkracht, zoals: een goede relatie 
tussen de pleegouders, steun vanuit het sociale netwerk, een goede gezondheid van 
pleegouders en kinderen en een opvoedingsstijl die past bij (de problematiek van) het kind. Ook 
zijn er beschermende factoren voor de draaglast, zoals: duidelijk toekomstperspectief van het 
kind, regelmaat en continuïteit in het contact tussen kind en ouders, weinig gedragsproblemen 
bij het kind, goede voorbereiding en begeleiding en een positieve samenwerking tussen de 
pleegouders en ouders.

Uit onderzoek komen verschillende kenmerken van pleegzorgbegeleiders die zouden kunnen 
bijdragen aan succesvolle pleegzorgplaatsingen, namelijk (Sinclair et al., 2005; Farmer et al., 
2001; Fisher et al., 2000): 

-  responsiviteit voor de behoeften van het pleegkind, de ouders en het pleeggezin;
-  betrouwbaarheid; 
-  goede bereikbaarheid; 
-  openheid naar de pleegouders over de problemen van het pleegkind. Pleegouders 

waren in staat om te gaan met zeer moeilijk gedrag van hun pleegkind als ze van tevoren 
wisten waar ze aan begonnen, als de problemen niet werden gebagatelliseerd en als de 
pleegzorgbegeleider adequaat reageerde op een verzoek om hulp; 

-  efficiëntie in het behandelen van betalingen en klachten; 
-  ingrijpen wanneer een pleegzorgplaatsing uit de hand dreigt te lopen; 
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-  zorgvuldigheid in het behandelen van afgebroken plaatsingen; 
-  geen partij kiezen wanneer er beschuldigingen worden geuit.

Een ondersteuning van pleegouders gericht op een vermindering van de gezinsbelasting zet 
weinig zoden aan de dijk. De invloed van het probleemgedrag op het opvoedingsgedrag wordt 
namelijk niet gemedieerd door gezinsbelasting (Vanderfaeillie et al., 2009). Dat wil zeggen dat 
de ondersteuning vooral moet bestaan uit psycho-educatie, opvoedingsondersteuning en 
opvoedtraining van gedragsproblemen. Pleegouders hebben minder behoefte aan emotionele 
ondersteuning.
Pleegouders kunnen wel leren om op een positieve manier met het probleemgedrag van hun 
pleegkind om te gaan. Dit resulteert in een afname van het probleemgedrag en/of minder 
voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsingen (Chamberlain, Moreland, & Reid, 1992; Fisher et 
al., 2000; Kalland & Sinkkonen, 2001). Dergelijke trainingen zijn het efficiëntst als ze worden 
aangeboden gedurende het verblijf van het pleegkind in het pleeggezin (en dus niet enkel 
aan aspirant-pleegouders), de pleegouders de aangeleerde vaardigheden kunnen inoefenen 
(meestal met het aanwezige pleegkind) en ze geholpen worden bij en feedback krijgen over het 
gebruik ervan (Dorsey, Farmer, Barth, Greene, Reid & Landsverk, 2008)25.
Ook uit het onderzoek van Van den Bergh (2013) naar de ‘uitval’ van pleegouders blijkt dat 
ondersteuning door de (gezins-)voogd en de pleegzorgbegeleider van essentieel belang is voor 
de continuïteit van het pleegouderschap. Pleegouders willen serieus genomen worden in hun 
zware opvoedtaak door toegerust te worden met behulp van een visie op opvoeden of tips om 
gedrag te interpreteren en te hanteren. Als pleegouders zich niet serieus genomen voelen door 
de hulpverlening, dan haken ze af of ze gaan hun eigen weg.

5. Ondersteuning bij een overplaatsing
Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 
Overplaatsingen en breakdowns moeten dan ook zo veel mogelijk worden voorkomen (Social 
Care Institute of Excellence, 2004). 
Toch is bij een kwart tot de helft van de pleegzorgplaatsingen sprake van voortijdige uitval van 
de jeugdige uit het pleeggezin. Vanuit de wet Herziening kinderbeschermingsmaatregelen moet 
bij overplaatsing van een pleegkind van het ene pleeggezin naar het andere pleeggezin met een 
maatregel OTS een gang gemaakt worden naar de kinderrechter, die het besluit neemt of het 
gerechtvaardigd is in de ontwikkeling van het pleegkind dat de overplaatsing plaats vindt.

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar wat werkt bij het overplaatsen van pleegkinderen. 
Volgens het Social Care Institute for Excellence (Scie, 2004) zijn er in onderzoek aanwijzingen dat 
wanneer een kind wordt overgeplaatst, het helpt als:

-  de huidige opvoeder positief is en het kind stimuleert om ook positief te zijn (bijvoorbeeld 
door de nieuwe kamer van het kind te bewonderen). 

-  de huidige opvoeder de nieuwe opvoeder vertelt waar het kind wel en niet van houdt. 
-  er contact blijft bestaan met de vorige opvoeders. Dit kan eventueel in frequentie afnemen. 

25  Zie ook de trainingen, die genoemd worden bij vraag 1, maar ook de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor 
jeugdhulp en jeugdbescherming waar uitgebreid wordt ingegaan op oudertrainingen (de Lange et al., 2013). De Richtlijn 
Ernstige gedragsproblemen vindt u op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

www.richtlijnenjeugdhulp.nl
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Bastiaensen en Kramer (2012) geven in de Kleine Gids Pleegzorg pedagogische aandachtspunten 
voor een overplaatsing. ‘Als een overplaatsing om welke reden dan ook gewenst, noodzakelijk of 
onvermijdelijk is, dienen alle betrokkenen zich in te zetten om deze stressvolle gebeurtenis zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 

Algemene, niet leeftijdsgebonden uitgangspunten om de stress tijdens (het traject van) de 
overplaatsing te verminderen zijn het bevorderen van continuïteit, overzichtelijkheid en 
afstemming. Concreet houdt dit onder meer in:

-  zo duidelijk en kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij de realiteit blijvend de reden van de 
overplaatsing benoemen en vragen van het kind hierover beantwoorden;

-  zo veel mogelijk eenduidigheid en overeenstemming in de boodschap die door alle 
betrokkenen aan het kind wordt gegeven;

-  de toekomstige woonplek zo concreet mogelijk maken (door het nieuwe huis, bed, stoel, 
dieren, speelgoed en mensen te laten zien);

-  toestemming van en voorbereiding door de eerdere opvoeders voor en op de nieuwe plek;
-  het traject van overplaatsing visueel ondersteunen door het maken van bijvoorbeeld een 

kalender of pictogrammen;
-  zo veel mogelijk bekendheid en vertrouwdheid voor het kind inbouwen qua plaats en 

personen die het traject begeleiden;
-  momenten van afscheid en omschakeling begrenzen in tijd en volgens een vast ritueel laten 

verlopen;
-  zo volledig mogelijke eenheid en (schriftelijke) overdracht betreffende praktische zaken die 

voor het kind van belang zijn zoals zindelijkheid, voeding, medicijngebruik, verzorgende 
spullen, gewoontes rond eten en slapen, geloofsovertuiging en rituelen binnen het gezin 
en persoonlijke eigendommen zoals knuffel, speentje, speelgoed, kleding, fotoboeken en 
levensboek. 

Na overplaatsing is het van belang dat eerdere gehechtheidsrelaties – los van de kwaliteit – 
gerespecteerd en bewaakt worden. Kinderen in alle leeftijden zijn bij een overplaatsing gebaat 
bij het (onder)houden van stabiele en continue (gehechtheids)relaties. Voortbestaan van 
contacten met de eerdere gehechtheidspersonen dient zo veel mogelijk gewaarborgd te zijn 
en kan bijdragen aan het bredere gehechtheidsnetwerk van het kind. Zij vormen een mogelijk 
belangrijke bron van steun in moeilijke of minder moeilijke tijden. Daarnaast is het cruciaal voor 
het zelfbeeld en de zelfwaardering van kinderen dat volwassenen hen de moeite waard vinden 
op een of andere manier in hun leven te blijven.’
De vraag is hoe de kans op ontwikkelingsschade bij een pleegkind door een overplaatsing kan 
worden geminimaliseerd. Juffer (2011) vindt dat mocht het onverhoopt nodig zijn om kinderen te 
verplaatsen, dat het dan van belang is om gehechtheidsrelaties niet abrupt te verbreken, maar 
eerder te continueren dan wel in een later stadium op natuurlijke wijze af te bouwen. 
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6. Conclusies
Ten aanzien van de matching kan het volgende worden geconcludeerd: 

-  Het zorgvuldig matchen van pleegkinderen en pleeggezinnen is een belangrijke voorspeller 
van betere pleegzorguitkomsten. Naar de wijze waarop matching vorm zou moeten krijgen is 
echter nauwelijks empirisch onderzoek gedaan.

-  Onderzoeksbevindingen zijn niet eenduidig over het al dan niet plaatsten van broertjes en 
zusjes bij elkaar. Er is ook nog geen bewijs voor het matchen op etniciteit. Pleegkinderen 
doen het niet per se beter in een pleeggezin met dezelfde etnisch culturele achtergrond. 
Praktijkexperts geven aan dat dit wel kan bijdragen aan de acceptatie door ouders. 

-  Er zijn verschillende modellen voor het matchen. Het matchen op variabelen van 
pleegkinderen en pleegouders, het matchen op verschillende typen pleegkinderen en 
pleeggezinnen en het matchen op de interactie tussen pleegkind en pleegouder. Bij al deze 
modellen wordt echter slechts beperkt duidelijk wat bepalend is voor een goede match.

-  Een instrument dat ingezet kan worden bij het matchingsproces is de Vragenlijst Beoordeling 
Pleegzorgsituaties (VBPS).

-  Voor een goede match is samenwerking met alle bij de match betrokken personen een 
belangrijke succesfactor. Daarbij is een inventarisatie nodig van wensen en aandachtspunten 
voor het pleeggezin van ouders en draagvlak bij ouders voor het pleeggezin.

-  Voor een goede match is het noodzakelijk dat er voldoende pleeggezinnen zijn. Daarbij is 
niet alleen van belang dat er voldoende aanwas is van pleeggezinnen, maar tevens dat de 
uitstroom van pleeggezinnen wordt tegen gegaan.

Breakdown kent een smalle definitie (breakdown als gevolg van gedragsproblemen van het 
pleegkind) als meer brede definities (breakdown als gevolg van keuzes van pleegouders, ouders, 
pleegkind of hulpverlenende instanties ((gezins-)voogdij en pleegzorgaanbieders). In deze 
Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming wordt de brede definitie gehanteerd. 
Naast voortijdig afgebroken plaatsingen worden pleegkinderen soms overgeplaatst naar een 
andere vorm van pleegzorg (bijvoorbeeld van crisisplaatsing naar reguliere pleegzorg). In zijn 
algemeenheid moeten verplaatsingen zo veel mogelijk geminimaliseerd worden, omdat er een 
samenhang bestaat tussen het aantal verplaatsingen en de toename van gedragsproblemen bij 
pleegkinderen (hoe meer verplaatsing hoe meer gedragsproblemen)(zie uitgangsvraag1).
Het aantal breakdowns, dat wil zeggen voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsingen, wordt 
internationaal geschat op 25 tot 50 procent. Nederlandse onderzoeken rapporteren 45 procent. 

In de literatuur blijken met name pleegkindfactoren bij herhaling voorspellend voor een breakdown: 
-  De relatie tussen pleegkindfactoren en het risico op het ontstaan van breakdown, kan als 

volgt samengevat worden:
-  Leeftijd: hoe ouder het pleegkind, hoe groter de kans op een breakdown. Bij kinderen 

ouder dan tien jaar is de kans op een breakdown ongeveer tien keer zo groot.
-  Externaliserend gedrag bij aanvang van de plaatsing zorgt voor een grotere kans op 

breakdown van de plaatsing. Bij ernstige externaliserende gedragsproblemen is de kans 
twee keer zo groot.

-  Het aantal verplaatsingen in het verleden is eveneens voorspellend voor een breakdown: 
hoe meer verplaatsingen des te groter de kans op breakdown.
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Ook is er een samenhang is tussen deze drie factoren. Het aantal verplaatsingen leidt tot meer 
probleemgedrag en dat uit zich met name op latere leeftijd.
-  De relatie tussen de aard en ernst van verwaarlozing of misbruik in het verleden en de kans 

op breakdown is onduidelijk. Er is wel een relatie tussen de duur van misbruik en de kans op 
breakdown. Hoe langer het misbruik des te groter de kans op een breakdown.

-  De relatie tussen sekse en etniciteit en breakdown is onduidelijk.
-  Pleegkinderen die instemmen met de plaatsing en meer prosociaal gedrag vertonen hebben 

minder kans op een breakdown.

Over de relatie tussen pleeggezinfactoren en het risico op het ontstaan van een breakdown kan 
het volgende geconcludeerd worden:

-  Er is geen relatie tussen de leeftijd van pleegouders en de kans op een breakdown. Ook is 
er geen relatie tussen de kans op een breakdown en de samenhang tussen de leeftijd van 
pleegkinderen en eigen kinderen. Dit geldt eveneens voor het aantal kinderen in het gezin. 
Wel is er een relatie tussen de plaats in de kinderrij van het pleegkind en de kans op een 
breakdown. Als het pleegkind de oudste in de kinderrij is, neemt de kans op een breakdown 
toe.

-  Wanneer pleegouders zowel ondersteunings- als controleaspecten in hun opvoeding 
hanteren bevordert dit de continuïteit van de plaatsing. Ook blijkt dat wanneer pleegouders 
aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van het pleegkind, het pleegkind de mogelijkheid 
bieden om over het verleden te praten en pleegouders toezicht houden, de plaatsingen 
minder vaak eindigen in een breakdown. 

-  Probleemgedrag van pleegkinderen heeft een direct effect op het opvoedingsgedrag 
van pleegouders. De aanhoudende confrontatie met probleemgedrag resulteert in een 
vermindering van steunend opvoedingsgedrag en een toename van autoritaire controle door 
pleegouders. In deze pleegzorgsituaties neemt het probleemgedrag toe. De invloed van het 
probleemgedrag van het kind op het opvoedersgedrag van pleegouders wordt niet beïnvloed 
door de gezinsbelasting.

-  Pleegoudertrainingen, die gericht zijn op positief opvoedersgedrag, resulteren in een 
vermindering van gedragsproblemen. Dergelijke trainingen zijn het efficiëntst als ze worden 
aangeboden gedurende het verblijf van het pleegkind in het pleeggezin, waarbij pleegouders 
de vaardigheden kunnen inoefenen en dat zij feedback krijgen op het gebruik ervan.

-  Een betere uitkomst van pleegzorg blijkt samen te hangen met goede verhoudingen van de 
jeugdige met het pleeggezin, de daadwerkelijke ondersteuning van pleegouders (waar ze om 
gevraagd hebben) en betrokkenheid van de pleegouders bij de ambulante behandeling aan 
het kind.

-  Er is geen relatie tussen het type pleeggezin (bestandsgezin of netwerkpleeggezin) en de 
kans op een breakdown.

De relatie tussen ouderfactoren en interculturele factoren en het risico op het ontstaan van een 
breakdown kan als volgt worden samen gevat. 

-  Pleegkinderen van ouders met een alcohol- of drugprobleem hebben een grotere kans op 
een breakdown. De relatie tussen het betrekken van ouders bij de pleeggezinplaatsing en de 
kans op een breakdown is onduidelijk.
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-  Er zijn aanwijzingen dat breakdown in moslimpleeggezinnen meer samenhangt met cultuur 
dan met religie.

-  De uitkomsten van onderzoek naar nut en noodzaak van oudercontacten laat geen 
eenduidig beeld zien. Vaak leiden oudercontacten wel tot (soms heftige) conflicten tussen de 
betrokkenen in het pleegzorgproces (pleegouders, pleegkind, hulpverlening). 

7. Overige overwegingen
Het variabelgeoriënteerde matchingsmodel geeft goed weer hoe matching in de huidige 
pleegzorgpraktijk verloopt. Er worden allerlei criteria beoordeeld: leeftijd van het kind, 
etniciteit, broers/zussen, geografie, contactmogelijkheid met de ouders, behoeften van het 
kind, temperament et cetera. Matchers bestuderen de kenmerken van het pleegkind en van de 
pleegouders en beslissen vervolgens op basis van ervaring en eerdere matchingsbeslissingen 
aan welk pleeggezin het pleegkind wordt toegewezen. Hoewel vermoedelijk veel beslissingen 
correct en gerechtvaardigd zullen zijn, is de basis van dit beslissingsproces niet duidelijk en 
weinig transparant (De Maeyer, Vanderfaeillie & Stroobants, 2013). Beslissingen moeten soms 
snel genomen worden en bovendien zorgt een tekort aan pleeggezinnen er voor dat er lang niet 
altijd een ideale match gemaakt kan worden (Kruis, 2013; Redding et al., 2000)26 . 

In het denken over pleegzorg is soms het bevoogdende aspect van hulpverlening dominant. Het 
is de vraag of gelijkwaardigheid van partijen in het pleegzorgproces niet de voorkeur verdient. 
Zo kunnen ouders bij aanvang van pleegzorg meer betrokken worden bij een aanvullend 
dan wel vervangend opvoedingsarrangement. Daarbij kan gedacht worden aan sociale 
netwerkstrategieën zoals onder andere het familienetwerkberaad (Prima Pleegzorg, zie Damen, 
Van Dam & De Graaf (2013).

Enkele praktijkontwikkelingen
Ten tijde van de ontwikkeling van deze richtlijn wordt er in Brabant door de zorgaanbieders 
pleegzorg een matchingsinstrument ontwikkeld. De zorgaanbieders zijn De Combinatie 
Jeugdzorg, Kompaan en de Bocht, Stichting Oosterpoort en Juzt. Daarnaast zijn er verschillende 
organisaties die met elkaar een matchingsmethodiek voor pleegzorg en gezinshuizen 
(opvoedingsvariant) aan het ontwikkelen zijn: Ambiq, Gezinshuis.com, Intermetzo, OCK het 
Spalier en Spirit. Zij worden ondersteund door een projectteam van ADOC, Gezinspiratieplein en 
het Nederlands Jeugdinstituut. 

In Drenthe wordt door Yorneo een instrument ontwikkeld om de risicofactoren van 
het plaatsingsverloop in kaart te brengen. Dit instrument is vooral bedoeld om de 
plaatsingscommissie alert te laten zijn op de risico’s van een plaatsing, zodat dit benut kan 
worden bij de matching en om eventueel extra ondersteuning vanaf start plaatsing aan te 
bieden.

 
26  Cousins (2011) heeft op basis van haar ervaringen een boekje geschreven waarin ze matchers een aantal tips geeft, 

die in haar boekje verder worden uitgewerkt.

Gezinshuis.com
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Door het Kenniscentrum Lindenhout is een instrument in ontwikkeling om een inschatting 
te maken van het risico op een breakdown. De lijst is nog niet in de praktijk uitgeprobeerd. 
Voorlopig is dit nog een werkdocument, dat zijn waarde in de praktijk nog moet bewijzen.
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Factoren die het risico op een afgebroken pleegzorgplaatsing 
verkleinen of vergroten 
Kruis de items aan die in dit systeem het risico vergroten + risico verkleinende items die hier ontbreken.

 
Datum ......................................  Pleegkind ..................................................................................................................  
Rinie van Rijsingen – Kenniscentrum Lindenhout – 2014

Kindfactoren 
¨ Oudere kinderen (vanaf tien jaar) lopen meer risico en pubers nog meer.
¨ Hulpverleningsgeschiedenis: meer voorafgaande plaatsingen betekent meer risico.
¨  Acceptatie van het pleeggezin door het kind en instemming met de plaatsing verkleint het risico.
¨  Het vertonen van prosociaal gedrag door het kind verkleint het risico.
¨  Langdurige verwaarlozing of mishandeling voorafgaand aan de plaatsing vergroot het risico.
¨  Externaliserend probleemgedrag (leidt tot autoritaire controle en afwijzing) vergroot het risico.
¨  Internaliserend probleemgedrag (maakt pleegouders onzeker) vergroot het risico.

Ouderfactoren
¨  Acceptatie van het pleeggezin verkleint het risico.
¨  Verslaving (alcohol, drugs) vergroot het risico.
¨  Relatie met pleeggezin: spanningen of conflicten in de contacten vergroten het risico.
¨  Aanwezigheid en steun van het eigen netwerk verkleint het risico.

Pleeggezinfactoren
¨  Relatie met biologische ouders: spanningen of conflicten in de contacten vergroten het risico.
¨  Men voelt zich ondersteund en serieus genomen door de pleeggezinbegeleider: kleiner risico.
¨  Men voelt zich ondersteund en serieus genomen door de gezinsvoogd: kleiner risico.
¨  Motivatie voor de plaatsing; voor het opvoeden van dit kind: verkleint het risico.
¨  Aanwezigheid en steun van het eigen sociaal netwerk: verkleint het risico.
¨  Aantal kinderen (alleen in combinatie met externaliserende gedragsproblematiek):groter risico.
¨  Het pleegkind is het oudste kind in het pleeggezin: groter risico.
¨  De eigen kinderen of andere pleegkinderen in het gezin accepteren het pleegkind: kleiner risico.
¨  Gebrekkige opvoedingsvaardigheden en/of autoritaire opvoedingsstijl: groter risico.
¨  De mening dat de ontwikkeling van een (pleeg-)kind vooral genetisch bepaald is vergroot 

het risico.
¨  Afwijzing van het kind door pleegouders (meestal vanwege probleemgedrag) vergroot het risico.
¨  Het aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van het pleegkind verkleint het risico.
¨  Het pleegkind de mogelijkheid bieden over zijn verleden te praten verkleint het risico.
¨  Voldoende toezicht houden op het doen en laten van het pleegkind verkleint het risico.
¨  Het kind ondersteunen, bemoedigen, affectie tonen, belonen van goed gedrag verkleint het risico.
¨  Geboden opvoedingsondersteuning en opvoedtraining m.b.t. gedragsproblemen verkleint 

het risico. 
¨  De leerbaarheid/motivatie van pleegouders om anders met het kind om te gaan verkleint 

het risico.
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Systeemfactoren en overige factoren
¨  Een slechte relatie tussen ouders en pleeggezinbegeleider/ouderbegeleider vergroot het 

risico.
¨  Onvoldoende continuïteit en/of kwaliteit in de begeleiding van ouders en/of pleegouders: 

groter risico
¨  Cultuur en religie: bij moslimgezinnen is het breakdownpercentage aanmerkelijk groter. Bij 

allochtone pleeggezinbegeleiders komt vaker een breakdown voor; bij mannen vaker dan bij 
vrouwen. Het verschil in etniciteit tussen ouders en pleeggezin is geen risicofactor!

¨  Een netwerkplaatsing is risicovol als de pleegouder al wat ouder is, laag opgeleid, slechte 
gezondheid heeft, minder intensief wordt begeleid, of als screening en matching een kleine 
rol speelden.

N.B. Emotionele steun of algemene draaglastverlichting zijn niet zo van belang om het risico te 
verkleinen. Opvoedingsondersteuning en training werken vooral tijdens de plaatsing en niet zozeer 
vooraf. Een hogere contactfrequentie tussen ouders en kind/pleeggezin is geen risico, wel de kwaliteit 
van de contacten.

Een strategie waarbij twee trajecten naast elkaar gestart worden, zoals in Engeland, waarbij een 
pleeggezin in eerste instantie gericht is op de terugplaatsing van het kind naar de thuissituatie, 
maar tegelijkertijd rekening houdt met een permanente plaatsing, zou ook in Nederland 
toegepast kunnen worden bij het plannen van een pleeggezinplaatsing. Het huidige systeem 
met de tweedeling van kortdurende perspectiefzoekende en langdurende perspectiefbiedende 
pleeggezinnen blijkt na bijna tien jaar niet te werken. Kortdurend blijkt voor sommige kinderen 
langzamerhand toch langdurend te worden, terwijl pleegzorg in de opvoedingsvariant een 
paar jaar later omgezet kan worden in pleegzorg in de hulpverleningsvariant en alsnog een 
terugplaatsing (opnieuw) wordt overwogen. 
Voor een kind maakt het niet uit of een instantie het nu wel of niet in gedachten had om hem 
over te plaatsen. Voor hem geldt alleen dat hij nu weer wordt weggestuurd. Zijn gevoel van 
eigenwaarde daalt opnieuw en het vertrouwen in volwassenen wordt nog verder geschonden. 

Om continuïteit van een pleeggezinplaatsing te bevorderen, zullen organisatorische redenen 
voor een verplaatsing niet meer mee mogen wegen. De bovenstaande tweedeling zou daarmee 
kunnen vervallen. Als een kind in een pleeggezin wordt geplaatst, kan aan pleegouders gezegd 
worden dat nog niet duidelijk is of het kind wordt teruggeplaatst. Wanneer dit niet het geval is, 
zouden zij moeten overwegen het kind blijvend op te voeden. Bij selectie van pleegouders kan 
gevraagd worden of zij kortdurende pleegzorg willen bieden of in principe ook permanente zorg. 

Wel zullen crisispleeggezinnen nodig blijven als een kind acuut geplaatst moet worden, vanwege 
bedreiging van zijn veiligheid. Echter, ook dan kan aan pleegouders gevraagd worden om, als het 
nodig blijkt, eventueel het kind permanent in hun gezin op te nemen.
Pleegouders bepalen meestal of zij kort- of langdurige zorg willen verlenen. Dit kan ook per 
kind verschillen. Dit betekent dat er geen organisatorische scheiding meer hoeft te zijn tussen 
crisisopvang, kortverblijf- en langverblijf pleeggezinnen.
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Uit de klankbordgroep zijn de volgende overwegingen naar voren gekomen:
Algemeen:

-  Stabiliteit en continuïteit van pleegzorgplaatsingen zijn essentieel voor de ontwikkeling 
van pleegkinderen. In het hele pleegzorgproces zou dan ook ingezet moeten worden op 
het voorkomen van verplaatsingen van pleegkinderen. Hulpverleners zouden na moeten 
gaan hoe het beste de plaatsing van een pleegkind gerealiseerd kan worden. Men zou 
moeten nagaan of crisisplaatsingen (met soms onbeperkte duur) niet beter vervangen 
kunnen worden door reguliere plaatsingen met adequate ondersteuning. Ook zou er een 
preventiebeleid moeten komen ter voorkoming van een breakdown. 

-  Een breakdown kan niet als een op zichzelf staande indicator van kwaliteitsvolle pleegzorg 
worden gehanteerd. Een voortijdige afgebroken pleegzorgplaatsing betekent immers niet 
dat de volledige plaatsing op een negatieve wijze is verlopen. De mogelijkheid bestaat dat 
een plaatsing enkele jaren goed liep, maar uiteindelijk toch voortijdig en negatief eindigt. Het 
welbevinden van de pleegkinderen en de pleegouders én de kwaliteit van de pleegouder-
pleegkindrelatie gedurende de plaatsing zouden meegenomen moeten worden bij het 
bepalen van de kwaliteit van de pleegzorg.

-  Een levensboek om het soms slecht werkende geheugen van de kinderen met 
hechtingsproblemen te ondersteunen, is aan te bevelen. Daardoor wordt de kans verkleind 
dat het beeld blijft hangen dat niemand ‘hen’ wil. 

Ten aanzien van ouders:
-  Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in acceptatie van de pleegzorgplaatsing door 

ouders.
-  Naast de frequentie van de contacten tussen ouders en hun kind is ook de aard van het 

contact belangrijk. In de praktijk wordt de frequentie vaak afgestemd op wat de reactie van 
het kind is op de contacten met zijn ouders. Levert het veel probleemgedrag op en laten de 
ouders zich negatief uit over pleegouders of beloven aan het kind dat het spoedig weer bij 
hen komt wonen, dan wordt in de praktijk vaak de frequentie verlaagd, omdat het contact 
nadelig blijkt te zijn.  

  Een hoge of lage frequentie is niet alleen bepalend voor de ontwikkeling van het kind, maar 
ook de voorspelbaarheid en structuur van de bezoeken.  

-  Als ouders geen toestemming geven voor de plaatsing in een pleeggezin, dan is het 
meestal erg moeilijk voor het pleegkind om zich te hechten. Dat uit zich weer in een 
loyaliteitsproblematiek van pleegkinderen. Er is ook grote behoefte om dit aspect 
methodisch verder te ontwikkelen. Hoe maak je ouders het belang van daadwerkelijke 
toestemming duidelijk? Hoe kan je voor kinderen in beeld brengen dat ouders en 
pleegouders samenwerken?

 
Ten aanzien van de hulpverlening:

-  Iedere hulpverlener of (gezins-)voogd kan een andere opvatting hebben over datgene wat 
het kind nodig heeft. Dit heeft gevolgen voor de aard van de samenwerking tussen de 
verschillende ketenpartners: BJZ, de Raad voor de Kinderbescherming, de kinderrechter en 
de verscheidene zorgaanbieders. BJZ bepaalt de inhoud van het beleid ten aanzien van het 
kind en zijn ouders. 
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-  Continuïteit van hulpverlening is ook essentieel. Dat wil zeggen dat wisselingen van 
hulpverleners zoveel mogelijk voorkomen zou moeten worden.

-  Het monitoren van een plaatsing zou onderdeel moeten zijn van de hulpverlening. 
Regelmatige begeleidingsgesprekken maar ook met behulp van vragenlijsten zou de 
voortgang van de plaatsing in kaart gebracht kunnen worden.   

-  Door het ontbreken van een eenduidig denkkader voor beleid in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming is het ook moeilijk om criteria te formuleren aan de hand waarvan beleid 
getoetst kan worden op effectiviteit. In de huidige situatie kent de jeugd- en pleegzorg geen 
toetsingskader. Dit maakt dat hulpverlening op heel verschillende manieren verzorgd kan 
worden en dat kan voor cliënten, maar ook voor hulpverleners verwarrend zijn. 

-  Bij vrouwelijke pleegzorgbegeleiders van moslimpleeggezinnen lijken breakdowns minder vaak 
voor te komen. Ook komen breakdowns bij autochtone pleegzorgbegeleiders minder vaak voor 
dan bij allochtone pleegzorgbegeleiders. Hier zou meer onderzoek naar moeten plaatsvinden.

-  Betrek ook pleegkinderen bij de besluitvorming over hun situatie. Daarbij moet niet alleen 
gekeken worden naar mogelijke deficits, maar ook naar de kracht van kinderen. 

Ten aanzien van pleegouders: 
-  In de benadering van het pleegkind dienen pleegouders hun opvoedstijl aan te passen 

aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Indien nodig moeten dan de verwachtingen 
pleegouders bijgesteld worden. Als vuistregel wordt soms gesteld dat de emotionele 
ontwikkelingsleeftijd van een kind in de pleegzorg de kalenderleeftijd door twee of drie 
gedeeld moet worden.

-  Essentieel is de ondersteuning van pleegouders. Gedurende de plaatsing worden 
pleegouders geconfronteerd met meer of minder (ernstig) probleemgedrag van hun 
pleegkind. Dat bemoeilijkt het aangaan van een gehechtheidsrelatie tussen pleegouders en 
pleegkind. Interventies gericht op kindproblemen of ter vergroting van hechtingssensitief 
pleegouderschap kunnen daarbij behulpzaam zijn.

-  Bovendien resulteert probleemgedrag vaak in meer opvoedingsstress wat kan leiden tot 
minder adequaat opvoedgedrag. De hulp die nodig is kan gerelateerd worden aan de visie 
die ten grondslag ligt aan het Integraal Gelders Pleegzorgmodel (Damen, Van den Elzen & 
Pijnenburg, 2010): meer indien nodig, minder als het kan.

-  Praktijkexperts benoemen hechtingsproblemen als risicofactor voor breakdown. Zowel 
in de matching als in de begeleiding is het belangrijk dat er aandacht is voor de hechting 
van pleegkinderen en de wisselwerking met de eigen gehechtheidsrepresentaties van de 
pleegouders. Zo nodig moet er extra begeleiding hierop worden ingezet. 

-  De positie van de eigen kinderen van pleegouders is nauwelijks onderzocht. Er 
zijn aanwijzingen dat als de positie van de eigen kinderen in gevaar komt door het 
probleemgedrag van het pleegkind, er vaker een breakdown voorkomt.

-  Zet alleen een netwerkplaatsing in, als er een goede samenwerking is tussen pleegouders en 
ouders.
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8. Aanbevelingen
1.  Neem in de matchingsprocedure factoren van het pleegkind, factoren van het pleeggezin, 

factoren van ouders, voorkeuren van ouders en pleegkinderen én de interactie tussen 
pleegkind, ouders en pleegouders mee. Besteed ook aandacht aan de overeenkomsten en 
verschillen tussen normen en waarden van ouders en pleegouders. 

2.  Verzamel op structurele wijze informatie en leg professionele overwegingen vast, zodat de 
beslissing transparant is. Matching is inzichtelijk maatwerk. 

3.  Zorg voor extra ondersteuning en begeleiding wanneer er - bijvoorbeeld door een tekort 
aan pleeggezinnen - geen optimale match gemaakt kan worden. Denk hierbij aan intensieve 
pleegzorgbegeleiding en/of een aanvullende interventie. 

4.  Creëer draagvlak bij ouders voor (de geschiktheid van) het pleeggezin. Investeer in de 
samenwerking met ouders en werk aan het verdragen en langzamerhand accepteren van 
de plaatsing door de ouders. 

5.  Zet bij pleegkinderen van tien jaar of ouder die kampen met gedragsproblemen en al veel 
verplaatsingen achter de rug hebben altijd zeer intensieve pleegzorgbegeleiding in, zeker 
als de gedragsproblemen voortkomen uit een problematische gehechtheid. Wanneer deze 
intensieve begeleiding niet mogelijk is, overweeg dan of een pleegzorgplaatsing wel de 
beste optie is. Het risico op een breakdown en daarmee extra schade voor het pleegkind is 
bij een plaatsing namelijk erg groot. Alternatieven zijn plaatsing in een gezinshuis of een 
leefgroep.

6.  Zet ter voorkoming van een breakdown zo nodig interventies in gericht op afname van 
kindproblemen en/of versterking van opvoedingsvaardigheden, zoals hechtingsensitief 
pleegouderschap (zie hoofdstuk 1).

7.  Leg het accent in de pleegzorgbegeleiding niet zozeer op de ervaren gezinsbelasting, 
maar op het opvoedgedrag van pleegouders. Bied de pleegouders psycho-educatie, 
opvoedingsondersteuning en opvoedtraining. Dit is van grotere invloed op het voorkómen 
van een breakdown dan een focus op de ervaren gezinsbelasting. 

8.  Ondersteun pleegouders zodanig dat ze adequaat om kunnen gaan met het 
probleemgedrag en/of de beperking van hun pleegkind. Pleegouders dienen daarbij 
ondersteund te worden in het onderkennen en interpreteren van afwijkend en 
leeftijdsadequaat gedrag. 

9. Bevorder in de opvoedingsondersteuning van pleegouders dat zij
-  ondersteunen (bemoedigen, gewenst gedrag positief bekrachtigen, helpen, affectie 

tonen);
-  toezicht houden (reguleren van kindgedrag met behulp van uitleg, aanwijzingen en 

consequent leidinggeven);
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-  aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van het pleegkind;
-  het pleegkind de mogelijkheid bieden over zijn/haar verleden te praten;
-  toezicht houden op het doen en laten van het pleegkind.

10.  Wees in de opvoedingsondersteuning van pleegouders alert op het gedrag van de 
pleegouders. Ondersteunen zij het pleegkind onvoldoende, oefenen ze te veel controle uit 
en straffen ze inconsequent, dan vergroot dat de kans op probleemgedrag bij het pleegkind 
en daarmee op een breakdown. Probeer dit opvoedgedrag om te buigen door aan te geven 
dat agressief en/of teruggetrokken gedrag niet gezien moet worden als een persoonlijke 
aanval of afwijzing van de pleegouders door het pleegkind. 

11.  Zet bij pleegkinderen met ernstige gedragsproblemen geen gewone pleegzorg in maar 
therapeutische pleegzorg (zoals MTFC) en/of ondersteun hen met een intensieve 
gedragstherapeutische oudertraining (zie hoofdstuk 1 en de Richtlijn Ernstige 
gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Lange et al., 2013)). 

12.  Zorg bij overplaatsing van pleegkinderen dat er een goede kennismakings- en 
gewenningsperiode is, aangepast aan de leeftijd van het pleegkind. 

Overige aanbevelingen
1.  Werk samen met alle bij de match betrokken personen (ouders, kind, pleegouders, 

eventueel netwerk en professionals om ouders en pleeggezin heen). Laat bijvoorbeeld bij 
de kennismaking het pleegkind een nachtje logeren. 

2.  Zorg ook bij crisisplaatsingen dat er aandacht is voor matching en het betrekken van sociaal 
netwerk.

3. Zet ondersteuning en hulp vrij direct in, wanneer pleegouders daarom vragen. 

4.  Zet bij pleegkinderen met externaliserend probleemgedrag ook interventies in gericht op 
het bevorderen van prosociaal gedrag. 

5.  Als er bij aanvang van de pleeggezinplaatsing al een risicoprofiel bekend is, bespreek dit dan 
en biedt tegelijkertijd extra begeleiding of ondersteuning aan. Probeer de gezinsbelasting 
te normaliseren en de stress, die pleegouders ervaren in de loop van de plaatsing. Focus op 
datgene wat wel goed gaat en benadruk dat het proces dat het pleegkind doorloopt veel tijd, 
herhaling, relativeringsvermogen en doorzettingsvermogen van pleegouders vraagt. 

6.  Oefen opvoedingsvaardigheden met pleegouders tijdens de pleegzorgplaatsing en geef hen 
hierop feedback. 

7.  Probeer wisselingen van (gezins-)voogden en pleegzorgbegeleiders zoveel mogelijk 
te voorkomen. Continuïteit van begeleiding heeft een positief effect op het 
plaatsingsverloop. 
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8.  Binnen competenties van hulpverleners moet aandacht zijn voor hun eigen stabiliteit. 
Hulpverleners zouden een stabiele factor moeten zijn in het soms moeilijke 
pleegzorgproces. 

9.  Besteed in de begeleiding van pleegouders aandacht aan gehechtheidsstrategieën, zoals de 
eigen voorgeschiedenis van pleegzorgbegeleiders en de relatie met hun ouders.
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Hoofdstuk 4 

Wat moet er in de 
voorbereiding en tijdens de 
plaatsing worden gedaan 
om kindermishandeling 
in het pleeggezin te 
voorkomen en aan te 
pakken? 
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De veiligheid van een pleegkind is een heel breed begrip: allerlei vormen van fysieke en 
emotionele veiligheid kunnen hier onder vallen, zowel binnen als buiten het pleeggezin. De 
vraag die in dit hoofdstuk aan de orde is, beperkt zich tot het voorkomen en aanpakken van 
verschillende vormen van kindermishandeling in het pleeggezin: (emotionele en fysieke) 
verwaarlozing, (emotionele en fysieke) mishandeling en seksueel misbruik. Een dader kan 
bijvoorbeeld een pleegouder zijn, maar ook ouders of familie (tijdens bezoek), andere kinderen 
in het pleeggezin, vrienden of familie van pleegouders of vreemden. We staan eerst kort stil bij 
de prevalentie en gevolgen van kindermishandeling in pleeggezinnen en zetten vervolgens op 
een rij wat er uit onderzoek bekend is over wat er tijdens de voorbereiding en plaatsing gedaan 
kan worden om kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken. In dit hoofdstuk wordt 
relatief veel aandacht geschonken aan seksueel misbruik ten opzichte van de andere vormen 
van mishandeling. Dit komt doordat er relatief veel onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik 
in de pleegzorg (gezien de commissie Samson) en weinig onderzoek naar andere vormen van 
mishandeling in de pleegzorg. 

1. Prevalentie van kindermishandeling in pleegzorg
Hoewel bij veel kinderen mishandeling de oorzaak voor de uithuisplaatsing is, zijn er kinderen 
die in het pleeggezin opnieuw worden mishandeld (Commissie Samson, 2012; Fechter-Legett 
& O’Brien, 2010). Volgens Lamers-Winkelman en Tierolf (2012) zijn kinderen in residentiële 
instellingen en pleegzorg kwetsbaarder voor mishandeling en seksueel misbruik dan kinderen 
die in het eigen gezin leven. Er is echter heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
de prevalentie van mishandeling van pleegkinderen. Bovendien zijn de resultaten tegenstrijdig 
en is er sprake van onderrapportage (Biehal, 2010; Grietens, 2012; Lamers-Winkelman, 2012). 
Biehal (2010) vond in haar review slechts drie betrouwbare studies naar de prevalentie van 
mishandeling onder pleegkinderen (kinderen die aangeven ooit te zijn mishandeld, terwijl 
ze in een pleeggezin woonden). Een Engels onderzoek rapporteert dat drie procent van de 
pleegkinderen ooit het slachtoffer is geweest van mishandeling in de pleegzorg. Amerikaanse 
en Australische onderzoeken noemen echter een percentage van 18 à 19 procent van de 
pleegkinderen. Er zijn geen Nederlandse cijfers bekend over mishandelde kinderen in pleegzorg. 
Er is door de Commissie Samson (2012) wel onderzoek gedaan naar een specifieke vorm van 
mishandeling, namelijk seksueel misbruik. Volgens de Commissie geeft ongeveer 5 procent van 
de pleegkinderen van twaalf jaar of ouder aan in 2010 slachtoffer te zijn geweest van seksueel 
misbruik. Tegelijkertijd gaat de Commissie er van uit dat hierbij sprake is van onderrapportage. 
Alink en collega’s (2012) geven een aanzienlijk hoger percentage op basis van zelfrapportage, 
namelijk op 16,8 procent. 

2. Risicofactoren en gevolgen

2.1 Risicofactoren
Er zijn verschillende risicofactoren voor mishandeling van een pleegkind: geslacht (jongens 
hebben een groter risico om mishandeld te worden en meisjes hebben een groter risico om 
seksueel misbruikt te worden), een voorgeschiedenis van het kind van seksueel misbruik, stress 
bij de pleegouders, plaatsing in een netwerkpleeggezin, gebrekkige screening en begeleiding 
van pleegouders, verlagen van screeningsnormen bij weinig nieuwe pleegouders en een 
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hoge caseload (omdat er dan per pleeggezin minder tijd is voor de begeleiding) (Biehal, 2013; 
University of Kansas, 2004; Strijker, 2009). De Commissie Samson (2012) rapporteert dat meisjes 
twee keer zo vaak slachtoffer van seksueel misbruik worden dan jongens, en dat onder toezicht 
gestelde jongeren met een (licht) verstandelijke beperking een drie keer zo hoog risico lopen als 
onder toezicht gestelde jongeren zonder verstandelijke beperking.

2.2 Gevolgen voor het kind
Kinderen die in een pleeggezin worden mishandeld, worden dubbel getraumatiseerd; de eerste 
keer bij de uithuisplaatsing (en de eventuele mishandeling die daaraan vooraf is gegaan), en 
de tweede keer bij de mishandeling in het pleeggezin. Zij hebben een grote kans op allerlei 
psychische en ontwikkelingsproblemen (Fechter-Legett & O’Brien, 2010; Pecora, Kessler, 
Williams, Chris Downs, English, White & O’Brien, 2009; Anctil, 2007; Benedict, 1996). In de 
pleegzorg zijn stabiliteit, veiligheid en een goede relatie belangrijk om pleegkinderen te helpen 
zich emotioneel goed te ontwikkelen (SCIE, 2004). Als er sprake is van kindermishandeling, 
ontbreekt dit en komt de ontwikkeling van het kind zwaar onder druk te staan. 
Kindermishandeling ondermijnt bij het kind het vertrouwen in anderen en in zichzelf. Juist de 
speciale band tussen (pleeg)ouder en kind maakt dat mishandeling, verwaarlozing of seksueel 
misbruik door de (pleeg)ouder grote negatieve gevolgen kan hebben (Wolzak & Ten Berge, 
2008). Mogelijke gevolgen zijn: onveilige gehechtheid, externaliserende en internaliserende 
gedragsproblemen, problemen in de sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkeling, trauma en 
lichamelijk letsel. 

3. Screening, selectie en voorbereiding pleegouders
Pleegkinderen hebben volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
recht op bijzondere bescherming met betrekking tot hun veiligheid. Dat houdt in dat de Staat 
verplicht is toezicht te houden op de veiligheid van pleegkinderen en hen te beschermen 
tegen kindermishandeling (paragraaf 6 en 13 van de Richtlijnen Alternatieve Zorg; artikel 19 
en 20 IVRK). Kinderen die mishandeling hebben meegemaakt hebben op grond van artikel 
39 van het IVRK recht op passende behandeling die hun herstel en herintegratie in de 
samenleving bevordert. De pleegzorgaanbieder is verantwoordelijk voor een veilig leefklimaat 
bij pleeggezinnen. Die verantwoordelijkheid begint bij de screening, selectie en voorbereiding 
van pleegouders. Verschillende onderzoeken benadrukken het belang van een goede screening, 
selectie en voorbereiding van pleegouders voor de veiligheid van het pleegkind (Cavara, 1983; 
CWLA, 2003). 

3.1 Screening en selectie
Wettelijk is vastgelegd dat de aspirant-pleegouder(s) een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) 
nodig hebben van de Raad voor de Kinderbescherming (artikel 5.1. lid 1 aanhef en onder d 
Jeugdwet). Hiervoor worden alle inwonenden van twaalf jaar en ouder door de Raad gescreend. 
Ook een eventuele LAT relatie van een pleegouder wordt gescreend. Voor de screening kijkt 
de Raad of de aspirant-pleegouder(s) en de andere inwonenden voorkomen in het justitieel 
documentatie register of het eigen systeem van de Raad voor de Kinderbescherming. Sinds 
januari 2013 geeft de Raad voor de Kinderbescherming bij het afgeven van de verklaring aan 
of de pleegouder eerder een verklaring heeft aangevraagd. De organisatie kan dan bij de 
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andere organisatie informatie opvragen over afwijzing of acceptatie bij het selectiebesluit. Als 
pleegouders langer dan twee jaar geen plaatsing van een pleegkind hebben gehad, moet de 
organisatie opnieuw om een VGB vragen. Dit is ook het geval wanneer er nieuwe inwonenden 
komen op het adres van pleegouders van twaalf jaar en ouder. In alle andere gevallen 
kan de organisatie besluiten dat voor pleegouders een nieuwe VGB van de Raad voor de 
Kinderbescherming gewenst is27. Hiervoor is toestemming van de pleegouders nodig

Daarnaast start de preventie van mishandeling in de pleegzorg met een wettelijk verplicht 
voorbereidings- en selectietraject voorafgaand aan de sluiting van het pleegcontract en de 
plaatsing van de jeugdige in het pleeggezin (artikel 5.1 lid 2 Jeugdwet). Dit om te waarborgen 
dat pleegouders in staat zijn om een veilige en stimulerende omgeving te bieden. Er is een 
gezamenlijk kwaliteitskader ontwikkeld voor een zorgvuldige begeleiding en screening van 
aspirant pleegouders. Het uitgebreid screenen van aspirant pleegouders, onder meer door het 
opvragen van referenties, maakt onderdeel uit van het proces ( Jeugdzorg Nederland, 2013). 
Ook bij een tekort aan pleegouders is het vereist de selectiecriteria te blijven hanteren en geen 
concessies te doen (CWLA, 2003). 
Onderzoek benadrukt dat alle leden van gezin onderdeel uit moeten maken van de screening 
(Kendrick, 1994). Een speciaal aandachtspunt zijn de netwerkpleeggezinnen. Ook die moeten 
gescreend worden op geschiktheid, ook als het kind al in het pleeggezin woont (CWLA, 2003) . 

3.2 Voorbereiding
Naast de screening en selectie moet het pleeggezin door de pleegzorgaanbieder goed voorbereid 
worden op de komst van een jeugdige met een traumatische voorgeschiedenis (Jeugdzorg 
Nederland, 2013; Dorsey et al., 2008). Veel pleegkinderen kampen als gevolg daarvan met 
gedrags- en ontwikkelingsproblemen, sociale problemen en onderwijsachterstanden (Farmer, 
Burns, Chapman, Phillips, Angold & Costello, 2001). Dit vraagt om een specifieke opvoeding door 
de pleegouders. Ook betekent het grote veranderingen voor de eigen kinderen (Kendrick, 1994). 
Netwerkpleeggezinnen moeten worden voorbereid op de specifieke problemen die kunnen 
ontstaan door het opvoeden van een kind van een bekende (CWLA, 2003). 

Een veelgebruikte training voor de voorbereiding en screening van aspirant pleegouders is de STAP. 
STAP staat voor ‘Samenwerking, Teamgeest, Aspirant Pleegouders’. De STAP- training is gebaseerd 
op de MAPP, een afkorting voor Model Approach to Partnership in Parenting, een training die is 
ontwikkeld in de Verenigde Staten. Tijdens de STAP-training wegen aspirant pleegouders af of 
pleegouderschap bij hen past, veranderen zij zo nodig hun attitude over pleegzorg, krijgen zij 
kennis en vaardigheden aangereikt en wordt geprobeerd de samenwerking tussen pleegouders en 
pleegzorgbegeleiders te bevorderen (Jongeling, 2005). Al wat ouder onderzoek naar de training laat 
een voorzichtig positief resultaat zien (Bruil, Van der Veldt & Mesman Schultz, 1992, in Strijker, 2009). 
In de praktijk bieden de pleegzorgaanbieders ook de TOP training en allerlei varianten van deze 
programma’s aan. Onderzoek laat zien dat deelname van ervaren pleegouders een waardevolle 
aanvulling kan zijn op het voorbereidingsprogramma (CWLA, 2003)28.

27 Zie Kwaliteitskader screening en voorbereiding pleegouders (2013).
28  Dit is alleen van toepassing voor formele netwerkpleegzorg. Bij informele netwerkpleegzorg is er geen mogelijkheid 

om de screening verplicht te stellen, tenzij er aanwijzingen zijn dat het kind niet veilig is. Dan start het reguliere 
jeugdhulp systeem.
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 3.3 Inhoudelijke criteria voor screening en voorbereiding
De zes landelijk vastgestelde criteria die worden onderzocht tijdens het voorbereidings- en 
screeningstraject zijn ( Jeugdzorg Nederland, 2013): 

1. Openheid en duidelijkheid;
2. samenwerken en het delen van het opvoederschap;
3. jeugdigen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen;
4. jeugdigen helpen hun gedrag te veranderen, zonder hen te beschadigen;
5. kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op de eigen situatie heeft;
6. het bieden van een veilige leefomgeving aan een pleegkind.

4. Tijdens de plaatsing

4.1 Preventie
Verschillende preventieve activiteiten kunnen tijdens de plaatsing bijdragen aan het voorkomen 
van kindermishandeling. Allereerst zijn dit heel praktische zaken, namelijk het expliciet verbieden 
van fysiek straffen in het pleeggezin (Cavara, 1983) en het instellen van huisregels, bijvoorbeeld 
over (lichamelijk) contact29 tussen verschillende huisgenoten, het op slot doen van deuren en het 
al dan niet (gedeeltelijk) naakt door huis lopen (Strijker, 2009). Daarnaast moeten pleegouders en 
pleegzorgbegeleiders voldoende inzicht hebben in de (getraumatiseerde) voorgeschiedenis van 
het kind (Lamers-Winkelman, 2012). De pleegouder heeft recht op inlichtingen over het pleegkind, 
denk aan feiten en omstandigheden die het pleegkind of zijn verzorging of opvoeding betreffen 
en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken als pleegouder. Hieronder kunnen mede 
persoonsgegevens over de gezondheid vallen (artikel 5.4 Jeugdwet).

Naast deze praktische zaken, moet er tijdens de plaatsing regelmatig begeleiding zijn voor de 
pleegouders, waarin ondersteuningsbehoeften worden geïnventariseerd en hun stress level 
wordt gemonitord. Op basis hiervan kan blijken dat extra supervisie en/of ondersteuning 
nodig is. Dit kan, afhankelijk van de behoeften van de pleegouders, allerlei vormen 
aannemen: het beantwoorden van ‘normale’ opvoedvragen, psycho-educatie, aanleren van 
opvoedvaardigheden, begeleiden bij het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie en het 
inzetten van aanvullende interventies (De Lange & De Baat, 2013). 

Een belangrijk aandachtspunt is het omgaan met kinderen met traumatische (seksuele) ervaringen 
(Biehal, 2013; Kendrick, 1994; CWLA, 2003). In de pleegouderbegeleiding is structureel aandacht 
nodig voor (kennis over) de (seksuele) ontwikkeling, eventueel (seksueel) afwijkend gedrag en het 
voorkomen van kindermishandeling, maar deze begeleiding moet ook concreet de ondersteuning 
inhouden die pleegouders nodig hebben om een jeugdige met een (seksueel) traumatische 
voorgeschiedenis te kunnen opvangen. Ook met het kind zelf praten over seksualiteit en grenzen 
hoort onderdeel te zijn van de begeleiding (Jeugdzorg Nederland, 2013). 

29  Lichamelijk contact is onderdeel van een veilige opvoeding en belangrijk voor de ontwikkeling van het pleegkind. De 
huisregels moeten dus niet alleen maar gericht zijn op het inperken ervan.
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Om de begeleiding te kunnen bieden is deskundigheid van pleegzorgbegeleiders nodig. Het 
is belangrijk dat pleegzorgbegeleiders training en begeleiding krijgen bij: (1) het voorlichten 
over en het signaleren en handelen bij een vermoeden van verschillende vormen van 
kindermishandeling (Biehal, 2013; Cavara, 1983; Kendrick, 1994; CWLA, 2003) en (2) het 
bespreekbaar maken van de normale (seksuele) ontwikkeling van kinderen en eventueel 
afwijkend (seksueel) gedrag met ouders en kind en pleegouders ( Jeugdzorg Nederland, 2013). 

Ten slotte kan ook het management een bijdrage leveren aan de preventie van 
kindermishandeling door het voeren van een goed pleegouderbeleid (werving en selectie, 
training en begeleiding, procedures voor omgang met seksualiteit, klachtregistratie en 
-behandeling, de bezettingsgraad, enzovoorts), door een grondige intake en diagnose 
ten behoeve van plaatsing en behandeling (Lamers-Winkelman, 2012) en door een goed 
kwaliteitssysteem te hanteren waarmee processen en uitkomsten in kaart worden gebracht en 
verbeterd (CWLA, 2003). Jeugdzorg Nederland (2013) benadrukt in het kwaliteitskader dat de 
begeleiding van de pleegouders, het aanbod tot scholing, regelmatige evaluatie van de plaatsing 
en hulp bij de inzet van het sociale netwerk onderdeel uitmaken van de verantwoordelijkheid 
van de pleegzorgaanbieder met betrekking tot een veilig leefklimaat bij pleeggezinnen. 

4.2 Signaleren
De Commissie Samson concludeert in haar onderzoek dat professionals in het heden en 
verleden slechts een fractie waarnemen van het seksueel misbruik dat plaatsvindt bij 
jeugdigen geplaatst in de jeugdhulp (Commissie Samson, 2012). Signaleren is niet eenvoudig. 
In de pleegzorg heeft de pleegzorgbegeleider een belangrijke signaleringsfunctie. De 
pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd volgen de ontwikkeling van het kind en moeten tijdig 
signaleren wanneer de ontwikkeling stagneert of bedreigd wordt, of wanneer de veiligheid van 
het kind in het geding is (De Baat & De Lange, 2013). 

Dit vraagt allereerst om regelmatig contact van de pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd met 
de pleegouders en pleegkinderen. De meest wenselijke situatie is die waarin (pleeg)ouders en 
kinderen zelf vragen formuleren. Uit onderzoek blijkt doorgaans dat (pleeg)ouders, aanzienlijk 
eerder dan professionals, doorhebben dat er iets mis is met hun kind of met het opvoeden 
daarvan (Kan & Veenema, 1990; Squires, Bricker, Heo & Twobly, 2001). Het vraagt van de (pleeg)
ouders echter een zekere mondigheid en een aantal vaardigheden om hun vraag te kunnen 
stellen of hun probleem te kunnen bespreken. Het is dan ook belangrijk dat professionals goed 
getraind zijn in gespreksvoering met (pleeg)ouders en kinderen over opvoeden en opgroeien 
(Hermanns, 2009). 

Naast de regelmatige gesprekken, wordt de veiligheid van het pleegkind in ieder geval 
tijdens de periodieke evaluatie expliciet in kaart gebracht en gemonitord door het invullen 
en gezamenlijk bespreken van een veiligheidschecklist en rapportage hierover (De Baat & De 
Lange, 2013). In deze veiligheidscheck zijn indicatoren neergelegd die onder andere betrekking 
hebben op de veiligheid van de jeugdige, en zijn risicofactoren benoemd die te maken hebben 
met onder andere (echt)scheiding, ziekte, werkloosheid, huiselijk geweld, huisvesting en 
sociaal isolement. Bij het taxeren van veiligheid gaat het niet alleen om te bezien of de fysieke 
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veiligheid van de jeugdige bij ouders en in het pleeggezin voldoende gewaarborgd is (de 
‘smalle definitie’ van veiligheid), maar ook of er voldoende ontwikkelingsperspectief voor de 
jeugdige is (de ‘brede definitie’): wordt voldoende voorzien in de basale fysieke en emotionele 
behoeften van de jeugdige, wordt hij beschermd tegen gevaar en is er voldoende continuïteit en 
voorspelbaarheid? 

Een gesprek met de jeugdige over de ervaren veiligheid en over het onderwerp seksuele 
ontwikkeling maakt, wanneer de leeftijd en ontwikkeling van de jeugdige dit toelaten, onderdeel 
uit van de periodieke evaluatie. Indien de organisatie daartoe aanleiding ziet kan zij besluiten 
dat voor pleegouders een nieuwe Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Raad voor de 
Kinderbescherming gewenst is. Dit kan het geval zijn als de gezinssamenstelling is gewijzigd 
( Jeugdzorg Nederland, 2013). De plaatsende instantie is verantwoordelijk voor de veiligheid van 
het kind en kan dan besluiten om het kind uit het gezin te halen.
 
De Inspectie Jeugdzorg verwacht van de instellingen dat zij een betrouwbaar en valide 
instrument gebruiken om de veiligheid van het kind in de gaten te houden. Het gaat de Inspectie 
erom dat een betrouwbaar instrument standaard wordt gebruikt, dan wel naar aanleiding van 
bepaalde gebeurtenissen in het leven van het kind of het gezin, zodat de instelling goed zicht 
houdt op de veiligheid van het kind (Inspectie Jeugdzorg, 2012). De Inspectie noemt daarbij de 
volgende voorbeelden van instrumenten: LIRIK, CARE, Veilig Thuis en de Checklijst veiligheid in 
het pleeggezin. De laatste is ter illustratie opgenomen in het volgende kader. 
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Checklist indicatoren veiligheid kind in (netwerk)pleegzorg30 

Ingevuld door:  __________________________________________________________________________________
Functie:  _________________________________________________________________________________________
Datum:  _________________________________________________________________________________________
Instelling: Juzt Pleegzorg
Ingevuld in het kader van: (aanvinken wat van toepassing is)
¨ Het voortraject pleegzorg
¨ Lopende plaatsing (netwerk/bestand*)
¨ Netwerkonderzoek (kind woont nog niet bij pleeggezin)
¨ Startmodule (kind woont al wel bij pleeggezin)

*doorhalen wat niet van toepassing is
Naam pleegkind:  _______________________________________________________________________________
Geboortedatum:  _______________________________________________________________________________

Naam (aspirant) pleegmoeder:  _________________________________________________________________
Naam (aspirant) pleegvader: ____________________________________________________________________

Aanwijzingen voor kindonveiligheid binnen het pleeggezin 
Instructie: Vul bij elk nummer één kruisje in. 

Dagelijkse verzorging en omgeving van het kind
1. Dagelijkse verzorging van het pleegkind  

-  gezonde voeding 
-  schone kleren
-  hygiëne 
-  verwarming

2.  Regelmatig dag- en nachtritme,  
continuïteit in het pleeggezin 

-  dagstructuur
-  regelmaat in bedtijden 
-  geen plotselinge veranderingen 

3. Geborgenheid bij minimaal één vaste verzorger 
-  bij werkende pleegouders: een goede oppasregeling

5. Regelmatig bezoek peuterspeelzaal / school
-  scholings- en ontplooiingsmogelijkheden bieden  

(sport, muziek)

30 Bron: Juzt. Bewerking van een checklist veiligheid van Jeugdzorg Nederland.

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend
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6. Nakomen medische controles  
-  controles bij consultatiebureau
-  contacten met huisarts

7.  Kwaliteit huisvesting  
(voldoende schoon/verzorgd en acceptabel) 

-  vaste woonruimte 
-  slaapgelegenheid 
-  kookgelegenheid 
-  sanitaire voorzieningen 

8.  Veilige inrichting van het huis,  
afgestemd op (de leeftijd van) het kind 

-  Voldoende loop- speelruimte tussen/rond  
meubels ter voorkoming van struikelen,  
botsen, vallen

-  Geschikte en veilige meubels:  
bed, beddengoed, (kinder)stoel, 
aankleedmeubel, box 

-  Alertheid pleegouders op bijvoorbeeld:  
verdrinking in bad, verstikking in speelgoed, koordjes,  

kleine voorwerpen, vergiftiging door medicijnen,  

vluchtige stoffen, giftige schoonmaakmiddelen,  

vallen van meubels, trap, balkon, dakterras, uit het raam,  

verbranding door vuur, hete vloeistof,  

hete contactoppervlakken, elektriciteit, zon,  

uitglijden op gladde vloer/trap, beknelling tussen meubels,  

deuren, snijden aan (keuken)gereedschap. 

Veilige inrichting van de tuin, afgestemd op  
(de leeftijd van) het kind

-  Geen risico’s op verdrinking in vijver, sloot
-  Goede ondergrond onder speeltoestel
-  Goed toezicht op kind/ afsluiten van tuin,  

zodat kind niet ongezien de tuin uit kan lopen 

Veilig vervoer met auto, fiets, kinderwagen
-  Geschikte kinderwagen, goedgekeurd auto-/ fietszitje

-  Deugdelijke fiets voor het kind
-  Gedrag in verkeer, uitleggen van de regels 

10. Steunend netwerk rondom het kind 
-  vaste personen (minimaal 2) in de omgeving  

die opvang en steun kunnen bieden 

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend
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Pedagogisch inzicht en handelen bij pleegouders
1. Pleegouders gaan in op behoeften van kind  

-  spelen met het kind 
-  aanwezigheid van speelgoed
-  belangstelling voor leefwereld van het kind

2. Voorbeeldgedrag van de pleegouders  
-  normen en waarden zichtbaar maken  

in het handelen

3.  Pleegouders geven ruimte voor experimenteergedrag  
en omgang met leeftijdgenoten

-  aanmoedigen van initiatief bij het kind 
-  gepaste verwachtingen koesteren

4. Emotionele en affectieve aandacht  
-  ingaan op het kind 
-  troosten bij verdriet 
-  steun in moeilijke situaties 
-  begrip tonen

5.  Pleegouders bieden gepaste grenzen en regels, 
aansluitend bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind.

6. Gevoel van veiligheid van het kind
-  voelt het kind zich veilig en geborgen in dit gezin  

(uitend in gedrag)

7.  Contacten tussen pleegouders en de (biologische)  
ouders van het kind 

-  pleegouders geven ouders plek in leven van het kind
-  onderling overleg is mogelijk

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend

Geen zorgen Wel zorgen Onbekend
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Risicofactoren met betrekking tot kindonveiligheid binnen het pleeggezin

Factoren die van invloed zijn op stabiliteit binnen het (aspirant)pleeggezin
Ja Nee Onbekend

Chronische en/of ernstige ziekte in het pleeggezin
(echt)scheiding
Verhuizing
Financiële onzekerheid / financiële problemen
Groot gezin (meer dan 3 (pleeg)kinderen)
Werkeloosheid
Huiselijk geweld 
Instabiel, ongeregeld leven
Sociaal isolement (weinig steun in omgeving waardoor 
draagkracht/draaglast in gevaar komt)

  
Factoren bij (aspirant) pleegouders

Ja Nee Onbekend
Pleegvader/pleegmoeder* heeft negatieve jeugdervaringen
Pleegvader/pleegmoeder* heeft problemen in de hechting
Pleegvader/pleegmoeder* is zelf slachtoffer geweest van 
mishandeling
Pleegvader/pleegmoeder* is zelf slachtoffer geweest van 
seksueel misbruik
Pleegvader/pleegmoeder* heeft ernstige psychische stoornis 
(gehad)
Pleegvader/pleegmoeder* heeft suïcidale gedachten
Pleegvader/pleegmoeder* heeft gewelddadige gedachten
Pleegvader/pleegmoeder* heeft problemen met gebruik van 
genotsmiddelen
Pleegvader/pleegmoeder* heeft problemen met de achtergrond 
van het kind
Pleegvader/pleegmoeder* heeft onvoldoende cognitieve 
vermogens (gebrek aan inzicht, moeite met vertalen van  
theorie naar handelen)
Er is sprake van problematische partnerrelatie

*doorhalen wat niet van toepassing is
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Kindfactoren die risico op kindonveiligheid vergroten 
(geldt niet bij gebruik checklist in het kader van het voortraject/werving&selectie)

Ja Nee Onbekend
Het pleegkind is jong (< 5 jaar) 31

Het kind is seksueel misbruikt
Het kind is slachtoffer of getuige van (huiselijk) geweld (geweest)
Er is sprake van een belaste voorgeschiedenis (anders dan 
slachtoffer van seksueel misbruik of huiselijk geweld)
Er is sprake van een (ernstige) ziekte of handicap
Er is sprake van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Het kind heeft een moeilijk temperament
Het kind laat seksueel grensoverschrijdend gedrag zien
Anders: 

Factoren die van invloed zijn op contact tussen het (aspirant) pleeggezin en het biologisch gezin 
(geldt niet bij gebruik checklist in het kader van het voortraject/werving&selectie)

Ja Nee Onbekend
Grote verschillen in attitude en opvoedingsgedrag tussen 
pleegouders en ouders (hele strenge opvoedingsstijl versus 
losse opvoedingsstijl) 
Grote verschillen in cultuur / religie /etnische achtergrond 
Ouders zijn het oneens met de plaatsing
Conflicten tussen pleegouders en familie of sociale omgeving 
van het kind
Steeds terugkerende voor het pleeggezin belastende 
oudercontacten

Beschermende factoren welke de risico’s kunnen verminderen
Pleegouder(s) Pleeggezin en 

omgeving      
Kind 

-  Gevoel van competentie, draagkracht
-  Positief zelfbeeld
-  Harmonieuze/ondersteunende relatie
-  Kan eigen jeugdervaringen hanteren
-  Positieve jeugdervaringen
-  Warmte/affectie gehad van ouders
-  Kan steun vragen/profiteren van 
-  Emotionele beschikbaarheid 
-  Flexibiliteit
-  Bereid en in staat om te veranderen
-  Openheid in contact met hulpverlenin
-  In staat tot zelfinzicht
-  Kan praten over gevoelige 

onderwerpen als seksualiteit, huiselijk 
geweld e.d. 

- Steun informeel 
netwerk
-  Steun formeel netwerk 

(hulpverleners)

Sociaal vaardig
Positief zelfbeeld
-  Bovengemiddelde 

intelligentie
-  Aantrekkelijk uiterlijk
-  Pos. relatie belangrijk 

volwassene
-  Egoveerkracht (stress 

hanteren)
-  Bereid/in staat om te 

veranderen
-  Jonge leeftijd i.v.m. 

mogelijkheden herstel 
hechting

-  Anders:
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4.3 Wat te doen bij een vermoeden en/of beschuldiging? 
De jeugdzorgwerker dient op de hoogte te zijn van de voor hem relevante meldcode 
kindermishandeling zodat hij weet hoe te handelen bij (een vermoeden van) 
kindermishandeling. Er is een Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld voor iedereen 
die beroepshalve te maken heeft met jeugdigen tot negentien jaar, hun ouders of verzorgers. 
Hierin staat stapsgewijs uitgelegd wat te doen bij een vermoeden en/of beschuldiging van 
kindermishandeling. Het protocol en het bijbehorende stappenplan zijn te downloaden van 
www.protocolkindermishandeling.nl. 

Hulp- en zorgverleners (waaronder de pleegzorgbegeleider in vrijwillig kader) hebben 
een wettelijk meldrecht bij vermoedens van kindermishandeling (artikel 12c lid 3 Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning). Dit meldrecht geeft hulp- en zorgverleners, ondanks 
beroepsgeheim, het recht om, zo nodig zonder toestemming van de cliënt / zijn ouders, een 
melding te doen van vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis, of in crisissituaties bij 
de Raad voor de Kinderbescherming. Het beroepsgeheim van jeugdzorgwerkers ligt vast in de 
nieuwe Jeugdwet. Dit beroepsgeheim is uitgewerkt in de Beroepscode voor de jeugdzorgwerker

Bij vermoedens van kindermishandeling in een pleeggezin dienen alle betrokkenen samen te 
werken, de ernst van de situatie te erkennen, inclusief de onzekerheid die soms niet direct op 
te lossen is. Zij moeten goede afspraken met elkaar maken over verhoging van veiligheid en 
minimalisering van risico’s ( Jeugdzorg Nederland, 2013), bijvoorbeeld met behulp van Signs 
of Safety. In de literatuur zijn verschillende aanwijzingen gevonden over wat te doen bij een 
vermoeden en/of een beschuldiging van kindermishandeling. Deze worden in deze paragraaf op 
een rij gezet. 

Het is belangrijk om vermoedens of beschuldigingen van kindermishandeling altijd serieus 
te nemen en zorgvuldig te onderzoeken, omdat is gebleken dat kinderen soms worden 
mishandeld door de mensen die voor hen zouden moeten zorgen. Het gezamenlijke doel van 
alle betrokkenen is zorgen voor de veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind, 
en er tegelijkertijd voor zorgen dat pleegouders eerlijk worden behandeld (Department for 
Children, Schools and Families, 2009). Het is belangrijk dat pleegzorgorganisaties een duidelijk 
beleid en protocol hebben voor hoe om te gaan met vermoedens van kindermishandeling en/
of beschuldigingen daarvan (The Fostering Network, 2006). Pleegouders moeten het protocol 
kennen en volgens protocol behandeld worden (The Fostering Network, 2006; Kendrick, 1994).

Er is maar heel weinig onderzoek naar de mening van kinderen in situaties van vermoedens van 
mishandeling. Wanneer zoeken kinderen hulp? Wanneer voelen ze zich goed geholpen? Wat kan 
hen aanmoedigen om hulp te zoeken (Biehal, 2013)? 

Voor alle betrokkenen is het belangrijk dat vermoedens of beschuldigingen onmiddellijk worden 
gemeld (volgens het Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld), snel en transparant worden 
onderzocht en zorgvuldig worden behandeld (Department for Children, Schools and Families, 
2009). Een onderzoek naar een vermoeden en/of beschuldiging van kindermishandeling in een 
pleeggezin moet volgens vastgestelde procedures en kwaliteitsstandaarden worden uitgevoerd. 

www.protocolkindermishandeling.nl
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Het onderzoek moet worden uitgevoerd door goed getrainde en ervaren professionals op het 
gebied van kinderbescherming. Om de objectiviteit te waarborgen is het belangrijk dat degene 
die het onderzoek uitvoert geen uitvoerende taak en/of verantwoordelijkheid heeft voor het kind, 
de pleegouders of de ouders. In onderstaand kader staan valkuilen en helpende vragen bij het 
beoordelen en beslissen over de veiligheid van een kind. 

Beoordelen en beslissen over veiligheid van een kind32

Het beoordelen en beslissen over de veiligheid van een kind kan een lastig proces zijn (Choy & 
Schulze, 2010). Er is vaak sprake van ingewikkelde problemen. Het proces kent twee fasen:

-  De beoordeling: bij een beoordeling breng ik de situatie in kaart.
-  De beslissing: bij een beslissing stel ik vast welke interventies nodig zijn.

Valkuilen
Uit besliskundig onderzoek is gebleken dat er bij het beoordelen en beslissen over de veiligheid 
van een kind verschillende valkuilen zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

-  Op basis van beperkte informatie een oordeel vormen: dit oordeel is dan nog moeilijk te 
vormen. Mensen zoeken onbewust informatie die hun eerste oordeel bevestigt en negeren 
informatie die daarmee in tegenspraak is. 

-  Anticiperen op te nemen beslissingen: Het vooruitzicht op pijnlijke beslissingen zorgt voor het 
overschatten van signalen van veiligheid en het onderschatten van signalen van onveiligheid. 
Of omgekeerd. Recente gebeurtenissen of een opvallende casus vertekenen dan het oordeel. 

-  Hoe levendiger een herinnering, hoe groter de kans op vertekening: Iemand die bijvoorbeeld 
net een grote zaak heeft meegemaakt waarin een ouder het kind mishandelde, schat 
onbewust bij een volgende casus de kans op kindermishandeling hoger in. 

-  Veronderstellen van verbanden en/of wetenschappelijke waarheden: Er wordt bijvoorbeeld 
nog vaak gedacht dat ouders die als kind mishandeld zijn, zelf ook hun kind mishandelen. 
Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat ongeveer twee derde van deze ouders hun 
kind niet mishandelt. 

-  Persoonsgebonden factoren een rol laten spelen bij het beslissen, bijvoorbeeld werkervaring, 
eigen normen en waarden, organisatiecultuur, politieke en/of maatschappelijke situatie, 
voorgeschiedenis, werkomgeving en werkdruk. 

32  Deze tekst is overgenomen uit Choy, J., & Schulze, E. (2009). Kiezen voor kinderen: een nieuwe blik op het samenspel 
in pleegzorg. Santpoort Zuid / Amsterdam: Nisto / Spirit.
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Helpende vragen bij het beoordelen van een veiligheidssituatie
Het beantwoorden van onderstaande vragen helpt bij het beoordelen van een 
veiligheidssituatie en het geven van een advies. Stel jezelf en elkaar de volgende vragen!

1. Beoordelen of beslissen
-  Vraagt de situatie om een beoordeling of een beslissing?

2. Objectiviteit van de informatie
-  Heb ik verschillende bronnen gebruikt?
-  Heb ik checklisten gebruikt?
-  Heb ik feiten en meningen onderscheiden?

3. Veilige of onveilige situatie
-  Welke overwegingen geven de doorslag?
-  Hoe zeker ben ik van die overwegingen?
-  Welke twijfels hou ik?

4. Heden of toekomst
-  Ben ik nu bezig met de huidige bedreigende situatie of met toekomstig risico?

5. Persoonsgebonden factoren
-  In welke mate spelen mijn persoonsgebonden factoren een rol? 

6. Overleg
-  Heb ik voldoende overleg over de beoordeling en beslissing gevoerd met mijn collega’s?
-  Heb ik voldoende overleg gevoerd met de betrokken samenwerkingspartners? 

Tijdens het onderzoek moeten pleegouders zo veel mogelijk gerespecteerd en beschermd 
worden. Daarnaast is het van belang om alle betrokkenen te informeren en ondersteunen 
tijdens verschillende fasen in het onderzoeksproces om mogelijke schade bij het kind, de ouders 
of pleegouders zo veel mogelijk te voorkomen (CWLA, 2003; The Fostering Network, 2006; 
Department for Children, Schools and Families, 2009; Kendrick, 1994). 

Het is belangrijk om informatie te verzamelen bij het kind, de ouders, de pleegouders, hun 
beider netwerk, de betrokken medewerkers in de organisatie en bij andere professionals die 
kennis hebben over het kind, het pleeggezin of de ouders. Deze informatie kan de onderzoeker 
helpen om te beoordelen of de informatie betrouwbaar is en een inschatting te maken of het 
vermoeden of de beschuldiging gegrond is. Informatie mag alleen met anderen gedeeld worden, 
als die dat nodig hebben om de organisatie te helpen om goede en veilige beslissingen te 
nemen. Diverse partijen in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulp en jeugdbescherming 
hebben een landelijk ‘model samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling’ gemaakt 
voor situaties waarin sprake is van een vermoeden van kindermishandeling. Dit model is een 
basis voor het maken van regionale of lokale afspraken. De samenwerkingsafspraken zijn te 
downloaden van de website van GGZ Nederland: www.ggznederland.nl. Daarnaast is er een app 
die ‘Info delen’ heet waarin kort en duidelijk is samengevat wat kan en mag bij een vermoeden 
van kindermishandeling.

Beslissingen moeten de veiligheid van het kind als belangrijkste uitgangspunt hebben, 
gebaseerd zijn op betrouwbare informatie van verschillende bronnen, genomen worden 

www.ggznederland.nl
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onder goede supervisie en in gezamenlijke besluitvorming, transparant zijn en zorgvuldig zijn 
vastgelegd (CWLA, 2003). 

Bij vermoedens van kindermishandeling in een pleeggezin kunnen professionals voor de 
moeilijke keuze komen te staan de jeugdige uit het pleeggezin te halen om redenen van 
veiligheid, met het risico dat dit ten onrechte gebeurt en met (hechtings)schade voor de 
jeugdige. Anderzijds is er het risico dat, als de jeugdige in het pleeggezin blijft, het seksueel 
misbruik ongehinderd kan doorgaan. Gezien de complexiteit van deze keuze, kan deze 
niet alleen genomen worden, maar is intercollegiaal overleg nodig (volgens het Protocol 
kindermishandeling en huiselijk geweld). Als er vermoedens van kindermishandeling zijn, kan 
door de inzet van ketenpartners en het sociale netwerk van pleegouders en pleegkind de 
veiligheid worden verhoogd en risico’s worden geminimaliseerd, zodat het pleegkind niet uit 
huis hoeft te worden gehaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van Signs of Safety. Dit is een 
oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem 
vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. 
Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan. De hulpverlener stelt 
dit plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee sterke kanten van het gezin 
en uitzonderingen op de problemen zichtbaar worden, zodat het gezin zijn gedragsrepertoire 
kan uitbreiden (Turnell & Edwards, 1999). Dit is alleen van toepassing in situaties waarbij 
de aanwijzingen (nog) geen aanleiding geven om het pleegkind uit het pleeggezin te halen 
(Jeugdzorg Nederland, 2013). De directe veiligheid van het kind mag dan dus niet in gevaar zijn. 

Biehal (2013) en Kendrick (1994) benadrukken dat kinderen niet overhaast en ongepland uit het 
pleeggezin weggehaald moeten worden. Bij een beschuldiging van kindermishandeling worden 
kinderen soms overhaast uit het pleeggezin geplaatst, zonder een goede afweging van de 
potentiële schade voor het kind wanneer het blijft of wanneer het uitgeplaatst wordt (Pearlman, 
2012). Dit kan leiden tot disproportionele reacties op beschuldigingen, waaronder snelle 
beslissingen over overplaatsingen zonder waarschuwing, voorbereiding of consultatie van het 
kind. Overhaaste reacties op beschuldigingen van kindermishandeling die niet direct een gevaar 
zijn voor het kind, kunnen op zichzelf schadelijk zijn voor het welzijn van het kind, zeker wanneer 
het kind al langere tijd in het pleeggezin verblijft (Biehal, 2013). 
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Als het vermoeden door het onderzoek wordt bevestigd, is het belangrijk dat kinderen en 
pleegouders hulp en ondersteuning krijgen (Kendrick, 1994). De twee belangrijkste doelen in de 
hulp na kindermishandeling zijn:

1. Het kind verblijft in een opvoedingssituatie waarin het veilig en gezond kan opgroeien;
2.  Gevolgen voor het kind zijn verwerkt, hersteld of verminderd, zodat het kind zich (weer) 

goed kan ontwikkelen. Het kind heeft traumatische ervaringen (van mishandeling en/of 
overplaatsing) verwerkt en/of kan ermee omgaan (Ten Berge, Addink, De Baat, Bartelink, 
Van Rossum & Vinke, 2012).

Een beschuldiging van mishandeling heeft ontzettend veel impact op pleegouders. Ook als de 
beschuldiging ongegrond is, leidt het vaak tot stress bij pleegouders en uitplaatsing van het kind 
uit het pleeggezin. Het heeft dan ook negatieve gevolgen voor de pleegzorgaanbieder, omdat 
het er toe kan leiden dat pleegouders stoppen met het pleegouderschap (en dat terwijl er al 
een tekort aan pleegouders is) (Biehal, 2010; Department for Children, Schools and Families, 
2009; Bray & Minty, 2001). Dit betekent dat pleegouders goed begeleid moeten worden bij een 
beschuldiging van mishandeling. 

5. Seksueel misbruik uitgelicht: onderzoek en aanbevelingen 
Commissie Samson

5.1 Huidige bescherming van pleegkinderen
De Commissie Samson (2012) heeft de huidige bescherming van pleegkinderen voor seksueel 
misbruik, een specifieke vorm van kindermishandeling, onderzocht. De Commissie zegt 
hierover: ‘Het is de taak van de pleegzorg om de ontwikkeling van een uit huis geplaatst kind 
weer in goede banen te leiden. Een veilig leefklimaat is hierbij een eerste vereiste. Een kind is 
voor zijn bescherming primair afhankelijk van de personen die hem in het leven van alledag 
het meest nabij zijn. In de pleegzorg zijn pleegouders verantwoordelijk voor de dagelijkse 
zorg. De betrokken professionals, de pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd, staan meer op 
afstand en hebben geen direct zicht op de veiligheid van het kind. Beide functionarissen werken 
voor verschillende organisaties en dat blijkt een goede samenwerking te bemoeilijken. De 
beschermingsconstructies, die op papier in orde lijken, blijken in de praktijk nogal eens tekort te 
schieten:

-  Gebrekkige dossiervorming maakt dat de voorgeschiedenis van kinderen vaak onbekend 
is. Dit staat een adequate behandeling in de weg en heeft tot gevolg dat pleegouders 
onvoldoende weten welk kind ze in huis nemen.

-  In de opleiding en werkbegeleiding van professionals en in de voorbereiding van pleegouders 
is onvoldoende aandacht voor kennis van en communicatie over normale seksuele 
ontwikkeling, afwijkende seksuele ontwikkeling en seksueel misbruik van kinderen.

-  Op de werkvloer is sprake van een grote handelingsverlegenheid in het bespreken van 
seksualiteit, zowel in het team als met de kinderen. De hoge frequentie van wisselingen in 
veel teams en het grote aantal jonge en onervaren werkers vormen een extra belemmering. 
Dit maakt het voor een kind moeilijk een vertrouwensband met een werker te krijgen. 
Vertrouwen is essentieel wil een kind praten over seksualiteit en seksueel misbruik. In de 
pleegzorg zijn de contacten met de (gezins-)voogd dermate beperkt dat het ontstaan van een 
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vertrouwensband tussen (gezins-)voogd en pleegkind vrijwel onmogelijk is.
-  Screening is veelal eenmalig en een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Raad voor de 

Kinderbescherming heeft een beperkte waarde.
-  Tijdens de sollicitatieprocedure is onvoldoende aandacht voor de eigen seksualiteit en een 

eventueel traumatische voorgeschiedenis van een sollicitant. Ook in de voorbereidende 
training voor aspirant-pleegouders krijgt seksualiteit vaak onvoldoende aandacht.

-  Professionals hebben van het merendeel van het seksueel misbruik geen weet en signalen 
worden vaak over het hoofd gezien. De meerduidigheid van signalen en de veelal indirecte 
indicaties waar men op af moet gaan brengen een grote onzekerheid met zich mee. Daardoor 
ontstaan drempels om tot melden over te gaan.

-  Bij een vermoeden van misbruik in een pleeggezin doet zich een bijzonder moeilijk dilemma 
voor: het kind ten onrechte uit het pleeggezin weghalen, of het kind onbeschermd in het 
pleeggezin laten zitten, met het risico dat het misbruik onverminderd doorgaat.

-  Voor seksuele grensoverschrijdingen tussen kinderen onderling is doorgaans geen aparte 
procedure vastgelegd. Het is onduidelijk of kinderen nazorg en adequate hulpverlening 
ontvangen. Om een nieuwe plek veilig te stellen wordt het grensoverschrijdende gedrag van 
de jeugdige pleger nogal eens verzwegen.

-  Niet iedereen weet waar hij met een signaal van seksueel misbruik naartoe moet, waardoor 
signalen vaak niet in het officiële circuit terechtkomen.

-  Er zijn doorgaans veel instanties en functionarissen betrokken bij een vermoeden van 
misbruik, wat veelal maakt dat niemand zich probleemeigenaar genoeg voelt om regie te 
nemen in de afhandeling.

-  De rol van het AMK (red: nu Veilig Thuis) is beperkt en onduidelijk wanneer het kind al 
in contact is met jeugdzorg en jeugdbescherming, de IJZ houdt systeemtoezicht en het 
ministerie van VWS staat op afstand en laat (te) veel over aan het veld.

-  Als er al aangifte wordt gedaan en tot vervolging wordt overgegaan, is seksueel misbruik 
juridisch zeer moeilijk te bewijzen. Mede hierdoor blijven alle betrokken partijen vaak in 
onzekerheid en verwarring achter (Commissie Samson, 2013; p.93-95).’

5.2 Aanbevelingen Commissie Samson en kwaliteitskader 
Jeugdzorg Nederland 
De Commissie Samson heeft verschillende aanbevelingen gedaan om de veiligheid van 
kinderen in de pleegzorg te verbeteren en seksueel misbruik te voorkomen. Hieronder staat 
een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen voor de pleegzorg ( Jeugdzorg Nederland, 
2013). Daarnaast heeft Jeugdzorg Nederland een kwaliteitskader ‘Voorkomen seksueel misbruik 
in de jeugdzorg’ ontwikkeld met daarin acties die pleegzorgaanbieders moeten nemen om 
de aanbevelingen van de Commissie Samson ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. De 
acties voor organisaties en tips voor de uitvoering van de acties staan in het kwaliteitskader 
( Jeugdzorg Nederland, 2013). Wat dit betekent voor de professional staat in de kaders in 
onderstaande tekst. 

De basis
-  Opleiding en permanente educatie: In alle basisopleidingen die opleiden richting de 

jeugdhulp en jeugdbescherming - niet alleen in keuzevakken - moet aandacht zijn voor de 
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gewone en afwijkende seksuele ontwikkeling en de problematiek van seksueel misbruik. 
In de bijscholing van professionals in jeugdhulporganisaties kan hierop voortgebouwd 
worden, vanuit de specifieke taken van de professional en de specifieke doelgroep waarmee 
gewerkt wordt. Hierbij kan gedacht worden aan onder anderen jeugdigen met een (licht) 
verstandelijke beperking en jeugdigen met een verleden van seksueel misbruik.

-  Screening en aandacht voor seksueel misbruik in sollicitatie en functioneringsgesprekken: 
Tijdens sollicitatie- en functioneringsgesprekken dient standaard aandacht voor de 
problematiek van seksueel misbruik te zijn. Tijdens functioneringsgesprekken moeten de 
persoonlijke omstandigheden en veranderingen deel uitmaken van het gesprek, omdat hierin 
een risico kan schuilen voor het - op termijn - plegen van seksueel misbruik.

Dit betekent voor de pleegzorgbegeleider: 
¨  Hij weet dat seksueel misbruik voorkomt en realiseert zich zijn eigen verantwoordelijkheid 

om seksueel misbruik tegen te gaan. 
¨  Hij zorgt door middel van bij- en nascholing voor voldoende kennis over de normale en 

afwijkende seksuele ontwikkeling.
¨  Hij brengt zelf in de teamvergadering het onderwerp seksualiteit (normaal en 

grensoverschrijdend) regelmatig ter sprake.
¨  Hij maakt situaties waarin hij zich ongemakkelijk voelt bespreekbaar met de leidinggevende, 

collega’s en/of in het team.
¨  Hij vraagt feedback aan zijn collega’s over de balans in afstand en nabijheid en in het 

toepassen van macht en gezag.
¨  Hij brengt zijn eigen opvoedingssituatie en zijn eigen seksuele voorlichting ter sprake in 

individueel werkoverleg.
¨  Hij maakt eventuele zorgen over veiligheid binnen het team bespreekbaar. Als hij het 

gevoel heeft dat dit niet kan, neemt hij contact op met de vertrouwenspersoon binnen de 
organisatie. 

Doorbreken handelingsverlegenheid
-  Seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken in het team, op de 

leefgroep en met (pleeg)ouders en individuele (pleeg)kinderen: Er dient structureel aandacht 
te zijn voor gezonde seksuele ontwikkeling, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel misbruik, waaronder misbruik dat buiten het terrein van de organisatie plaatsvindt 
(zoals loverboy problematiek).

Dit betekent voor de pleegzorgbegeleider:
¨  Hij bespreekt de gewone seksuele ontwikkeling tijdens activiteiten in het gewone dagelijks 

leven. Hij bespreekt de gewone seksuele ontwikkeling, grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel misbruik ook tijdens mentorgesprekken en themagesprekken. Hij gebruikt daarbij 
beeldmateriaal (foto’s , tekeningen, video’s) en rollenspellen. Zie overige overwegingen voor 
voorbeelden van hulpmiddelen.

¨  Hij houdt bij de inzet van instrumenten en hulpmiddelen rekening met jeugdigen met een 
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licht verstandelijke beperking, jeugdigen die seksueel getraumatiseerd zijn en jeugdigen 
met een andere culturele achtergrond. Deze instrumenten en hulpmiddelen zijn voor deze 
doelgroep niet altijd zonder meer toepasbaar.

¨ Hij vraagt jongeren tijdens deze gesprekken naar hun eigen mening en vraagt hierop door.
¨  Hij vraagt om methodische ondersteuning en supervisie bij het bespreekbaar maken van 

de gewone seksuele ontwikkeling, grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. 
Voor voorlichting en ondersteuning van jeugdigen bij de seksuele ontwikkeling zijn 
de volgende interventies uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies beschikbaar 
(www.nji.nl/jeugdinterventies). Niet erkende interventies of andere materialen staan in de 
overige overwegingen. 
-  Let’s talk, praten met jeugdigen over seksualiteit en rolopvatting. www.rutgerswpf.nl 
-  Jongens en seks, begeleiding van jongens bij een gezonde seksuele ontwikkeling 

www.rutgerswpf.nl 
-  Boys R US, een bordspel voor jongens waarin het omgaan met relaties, seksualiteit, 

communiceren met meisjes, sociale invloeden en beeldvorming via de media centraal 
staan. Het spel bestaat uit twee varianten: één voor jongens van tien tot dertien jaar en 
één voor jongens van dertien jaar en ouder. www.ggd.groningen.nl 

-  Training Girls’Talk, seksuele-empowermenttraining voor risicomeiden met een relatief 
laag opleidingsniveau. www.rutgerswpf.nl 

-  Respect Limits, training voor jongens die een zedendelict hebben ondergaan, secundaire 
preventie. www.rutgerswpf.nl 

De jeugdige
-  Afstemming hulpverlening: Als een jeugdige in zorg komt, moet een grondige risicoanalyse 

gemaakt worden, mede op basis van de bekende voorgeschiedenis. Groepsleiders en 
pleegouders moeten bekend zijn met de voorgeschiedenis van een jeugdige.

-  Weerbaarheid van jeugdigen vergroten: Zodra een jeugdige in zorg komt, vrijwillig, 
gedwongen, ambulant of residentieel vindt een gesprek met de jeugdige plaats waarin wordt 
gesproken over de (reden en inhoud) van de zorg, over omgangsvormen en verwachtingen. 
Daarbij komt ook gezond en ongezond seksueel gedrag aan bod. In dit gesprek worden 
normen aangegeven van wat niet geaccepteerd hoeft te worden, bij wie de jeugdige terecht 
kan als een ander het (in seksueel opzicht) lastig valt en wat dat voor gevolgen heeft voor 
slachtoffer en dader. Deze thema’s kunnen geïntegreerd worden in een gesprek over 
ongewenst gedrag in brede zin.

-  Casusoverleg: In iedere regio zou multidisciplinair casusoverleg beschikbaar moeten zijn, met 
daarin alle professionals die betrokken zijn bij de jeugdige, waar een casus van (vermoedelijk) 
seksueel misbruik kan worden ingebracht.

-  Diagnostiek en hulpverlening na seksueel misbruik: Na seksueel misbruik of seksuele 
grensoverschrijdingen tussen groepsgenoten moet altijd passende hulpverlening voor 
beiden beschikbaar zijn. Dat impliceert dat er voldoende specialisten op korte afstand zijn, 
zowel voor diagnostisch onderzoek als voor daarop aansluitende hulpverlening.

www.nji.nl/jeugdinterventies
www.rutgerswpf.nl
www.rutgerswpf.nl
www.ggd.groningen.nl
www.rutgerswpf.nl
www.rutgerswpf.nl
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Dit betekent voor de pleegzorgbegeleider:
¨  Hij stelt zichzelf op de hoogte van de voorgeschiedenis van het kind. Hij maakt op basis 

van deze voorgeschiedenis een risicoanalyse voor eventueel seksueel grensoverschrijdend 
gedrag.

¨  Hij draagt zorg voor een veilig pedagogisch leefklimaat in het pleeggezin.
¨  Hij bespreekt binnen de eerste maand het ontwikkelingsfunctioneren van het kind en 

bespreekt hierbij ook de seksuele ontwikkeling. Hij zorgt dat het bespreken van de seksuele 
ontwikkeling in balans is met andere onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks 
leven.

¨  Hij zet in de rapportage dat hij het onderwerp heeft besproken en wat de uitkomsten 
hiervan zijn: hij beschrijft sterke kanten in de gewone seksuele ontwikkeling, 
verbeterpunten en doet zo nodig een voorstel voor een of meerdere doelen.

¨  Hij bespreek wat hij zelf en de ander prettig vinden in de omgang en geeft normen voor wat 
geaccepteerd en niet geaccepteerd seksueel gedrag is.

¨  Hij stelt samen met de jeugdige gedragsregels op (in volle breedte, maar ook rond veiligheid 
en seksualiteit). Hij legt ze voor de jeugdigen op begrijpelijke wijze vast. Hij bespreekt en 
evalueert de regels elke drie maanden. Hij past ze zo nodig aan.

¨  Hij bespreekt op welke wijze en bij wie de jeugdigen een melding van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag kan doen en wat met een dergelijke melding gedaan wordt.

¨  Hij zet weerbaarheidstrainingen in voor jeugdigen voor wie dit, gezien hun 
problematiek nodig is. In de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn onderstaande 
weerbaarheidstrainingen opgenomen (www.nji.nl/jeugdinterventies). Niet erkende 
interventies staan in de overige overwegingen. 
-  Let’s talk, praten met jeugdigen over seksualiteit, rolopvatting en weerbaarheid.  

www.rutgerswpf.nl
-  Rots en Water, weerbaarheidstraining met specifieke aandacht voor seksualiteit.  

www.rotsenwater.nl
-  Marietje Kesselsproject. www.marietjekessels.com

¨  Hij bespreekt vermoedens van seksueel misbruik in het multidisciplinaire team.
¨  Hij werkt actief mee aan eventueel extern onderzoek naar aanleiding van een voorval.
¨  Hij zet na seksueel misbruik diagnostiek en passend hulpaanbod in. Hij schakelt bij 

specifieke problematiek specialistische zorg in bijvoorbeeld door een Kinder- en 
Jeugdtraumacentrum of de regionale GGZ-instelling. Hij raadpleegt hiervoor de Richtlijn 
Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Vink et al., in ontwikkeling; zie 
www.richtlijnenjeugdhulp.nl).

Organisatie
-  Inrichten leerprocessen: De verdere professionalisering vereist voldoende aandacht op drie 

niveaus: dat van het bestuur, het management en van de professionals op de werkvloer. Een 
lerende organisatie impliceert dat de bestuurder zelf mee leert, de noodzaak van blijven 
leren uitdraagt, stimuleert en faciliteert. Elke organisatie moet een monitoringssysteem 
inrichten om de voortgang en verbeteringen zichtbaar te maken.

www.nji.nl/jeugdinterventies
www.rutgerswpf.nl
www.rotsenwater.nl
www.marietjekessels.com
www.richtlijnenjeugdhulp.nl
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-  Klachtenprocedure: organisaties moeten voorzien in een heldere en toegankelijke 
klachtenprocedure. Deze moet bij de jeugdige en zijn ouders/verzorgers voldoende bekend 
zijn.

-  Raden van Toezicht: intensivering van het inhoudelijk toezicht, waarvan de thematiek van 
seksueel misbruik expliciet deel uitmaakt.

Dit betekent voor de pleegzorgbegeleider:
¨  Hij registreert zorgvuldig signalen van seksueel misbruik, meldingen, en incidenten. Hij 

benut daarnaast beschikbare veiligheidsinstrumenten. Hij bespreekt de uitkomsten van de 
registratie en veiligheidsinstrumenten in het team, analyseert ze en bespreekt eventuele 
verbetermaatregelen.

¨  Hij dringt aan op de uitvoering van verbeterplannen.
¨  Hij informeert jeugdige en ouders over de klachtenprocedure en stelt hierover informatie 

beschikbaar. Hij ondersteunt hen zo nodig bij het indienen van een klacht.

Pleegzorg
-  Screening aspirant pleegouders: Er dient door de sector een landelijke (concrete) norm te 

worden ontwikkeld waaraan de voorbereidende training voor pleegouders moet voldoen. 
Pleegzorgorganisaties dienen altijd referenties op te vragen en af te geven bij de aanmelding 
van aspirant pleegouders.

-  Voorbereiding, ondersteuning, evaluatie en toezicht pleegouders: Pleegouders moeten door 
de pleegzorgorganisatie goed voorbereid worden op de komst van een jeugdige met een 
(seksueel) traumatische voorgeschiedenis. Ook dient de pleegzorgorganisatie te voorzien in 
ondersteuning, bijvoorbeeld door deskundigen zoals een psycholoog of een orthopedagoog, 
wanneer daar behoefte aan is. Daarnaast biedt de inzet van het sociale netwerk kansen 
om pleegouders te ondersteunen, sociale isolatie van pleeggezinnen tegen te gaan en 
eventueel ook om ongewenste ontwikkelingen te signaleren. Een jaarlijkse evaluatie door 
de pleegzorgorganisaties met nadrukkelijk oog voor de stabiliteit van de gezinssituatie en 
expliciete aandacht voor wijziging zoals echtscheiding, werkloosheid of ziekte is gewenst.

-  Zorgen voor veiligheid en werken met onzekerheid in een pleeggezin: Bij vermoedens van 
seksueel misbruik in een pleeggezin dienen alle betrokkenen samen te werken, de ernst 
van de situatie te erkennen, inclusief de onzekerheid die soms niet direct op te lossen is. Zij 
moeten goede afspraken met elkaar maken over verhoging van veiligheid en minimalisering 
van risico’s.

Dit betekent voor de pleegzorgbegeleider:
¨  Hij vraagt pleegouders om referenties.
¨  Hij bereidt pleegouders goed voor bij plaatsing van een seksueel getraumatiseerd kind. 
¨  Hij stimuleert het netwerk rondom het pleeggezin om hen te ondersteunen.
¨  Hij evalueert jaarlijks de stabiliteit van de situatie van het pleeggezin. Hij besteedt 

daarbij expliciet aandacht aan wijzigingen in de gezinssituatie die stress opleveren zoals 
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echtscheiding, werkeloosheid of ziekte.
¨  Hij besteedt in de pleegzorgbegeleiding aandacht aan de seksuele ontwikkeling van de 

jeugdige en het voorkomen van seksueel misbruik.
¨  Hij besteedt specifiek aandacht aan de begeleiding pleegouders van kinderen met een 

(seksueel) traumatische voorgeschiedenis.
¨  Hij voert periodiek een veiligheidscheck uit waarin aandacht wordt besteed aan 

risicofactoren voor de veiligheid van de jeugdige, zoals echtscheiding, ziekte, werkeloosheid, 
huiselijk geweld, huisvesting of sociaal isolement.

¨  Hij neemt in het pleegouderplan standaard het onderwerp seksuele ontwikkeling en 
seksueel misbruik op.

¨  Hij besteedt in de periodieke evaluatie van het kind expliciet aandacht aan het thema 
seksuele ontwikkeling en eventuele wijziging in omstandigheden.

¨  Hij zet bij vermoeden van seksueel misbruik de ketenpartners en het sociale netwerk 
rondom het pleeggezin in, om de veiligheid van het kind te vergroten. Dit is alleen van 
toepassing in situaties waarbij de aanwijzingen nog geen aanleiding geven om het pleegkind 
uit het pleeggezin te halen.

6. Conclusies 
Hoewel mishandeling een reden kan zijn voor plaatsing in een pleeggezin, komt het voor dat 
een kind in het pleeggezin opnieuw mishandeld wordt. Uit het weinige internationale onderzoek 
dat hier naar is gedaan, komt naar voren dat 3 tot 19 procent van de pleegkinderen mishandeld 
wordt. Onderzoek naar seksueel misbruik in de Nederlandse pleegzorg laat zien dat 5 procent 
van de jeugdigen in de pleegzorg van twaalf jaar en ouder aangeeft seksueel misbruikt te zijn. 
Daarbij is sprake van onderrapportage. 

Kinderen die zijn mishandeld in een pleeggezin lopen een grote kans op allerlei psychische en 
ontwikkelingsproblemen.

De volgende risicofactoren vergroten de kans op mishandeling in een pleeggezin:
-  Geslacht: meisjes hebben een twee maal hoger risico op seksueel misbruik dan jongens, en 

jongens hebben een hoger risico op fysieke mishandeling;
-  een (licht) verstandelijke beperking: onder toezicht gestelde jeugdigen met een verstandelijke 

beperking hebben een driemaal hoger risico op seksueel misbruik dan normaal begaafde 
jeugdigen die onder toezicht zijn gesteld;

-  voorgeschiedenis bij het kind van seksueel misbruik;
-  stress bij pleegouders;
-  plaatsing in een netwerkpleeggezin;
-  gebrekkige screening en begeleiding van pleegouders;
-  verlagen van screeningsnormen bij weinig nieuwe pleegouders;
-  hoge caseload van pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd.

Preventie van mishandeling start bij de screening en de training/voorbereiding van 
pleeggezinnen voorafgaand aan de plaatsing. Het is noodzakelijk om expliciet onderwerpen als 
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veiligheid, seksualiteit, machtsrelaties en mishandeling te bespreken.
Bij aanvang van de hulpverlening worden betrokken hulpverleners en pleegouders door de 
organisatie op de hoogte gesteld van de voorgeschiedenis van een jeugdige en diens eventuele 
ervaringen met seksueel misbruik en/of vertoon van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De 
organisatie bespreekt, indien mogelijk en afhankelijk van de leeftijd en de problematiek, in de 
eerste drie maanden van het traject met de jeugdige de ontwikkeling van kind en bespreekt 
daarbij ook de seksuele ontwikkeling en de grenzen en normen van seksueel gedrag die de 
organisatie hanteert. Er is aanbod voor de voorlichting en ondersteuning van jeugdigen bij hun 
seksuele ontwikkeling.

Tijdens de plaatsing werkt het preventief om fysiek straffen expliciet te verbieden en 
huisregels in te stellen over (lichamelijk) contact, het op slot doen van deuren en (gedeeltelijk) 
naakt door het huis lopen. Verder is het belangrijk dat de pleegzorgbegeleider en (gezins-)
voogd regelmatig praten met (pleeg)ouders en het kind over opvoeden en opgroeien en de 
ondersteuningsbehoeften van pleegouders. Er moet in de pleegzorgbegeleiding structureel 
aandacht zijn voor de (seksuele) ontwikkeling van de jeugdigen en het voorkomen van 
kindermishandeling. 

Daarnaast moet de begeleiding ook concreet die ondersteuning inhouden die pleegouders 
nodig hebben om een jeugdige met een (seksueel) traumatische voorgeschiedenis te kunnen 
opvangen. Deze ondersteuning kan allerlei vormen hebben, zoals: het beantwoorden van 
‘normale’ opvoedvragen, psycho-educatie, het aanleren van opvoedvaardigheden, begeleiding 
bij het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie en het inzetten van aanvullende 
interventies en/of specialistische hulp. Ook training aan pleegouders over kinderen met 
traumatische (seksuele) ervaringen en het herkennen van probleemgedrag als gevolg hiervan 
werkt preventief. 

De pleegzorgaanbieder hanteert een werkwijze om in de reguliere teamoverleggen, 
casusoverleggen en/of werkbegeleiding/intervisie systematisch aandacht te besteden aan de in 
de themacompetentie ‘seksuele ontwikkeling’ genoemde kennis en vaardigheden, en besteedt 
er systematisch aandacht aan in bij- en nascholing. De pleegzorgbegeleiders maken (seksuele) 
veiligheid bespreekbaar met (pleeg)kinderen, met (pleeg)ouders en in het team. 

Pleegzorgbegeleiders hebben deskundigheid nodig over het voorlichten over en het signaleren 
en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Het is van belang dat een plaatsing 
periodiek wordt geëvalueerd en dat daarbij de veiligheid in kaart wordt gebracht. De Inspectie 
Jeugdzorg verwacht van de instellingen dat zij een betrouwbaar en valide instrument gebruiken 
om de veiligheid van het kind in de gaten te houden. De Inspectie noemt daarbij de volgende 
voorbeelden van instrumenten: LIRIK, CARE, Veilig Thuis en de Checklijst veiligheid in het 
pleeggezin. Een gesprek met de jeugdige over de ervaren veiligheid en over het onderwerp 
seksuele ontwikkeling maakt, wanneer de leeftijd en ontwikkeling van de jeugdige dit toelaten, 
onderdeel uit van de periodieke evaluatie. 
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Voor het omgaan met vermoedens van mishandeling beschikken de pleegzorgaanbieders over 
een protocol hoe hier mee om te gaan. Bij vermoedens volgen ze dit protocol. Zie bijvoorbeeld 
www.protocolkindermishandeling.nl. Alle betrokkenen dienen samen te werken, de ernst van de 
situatie te erkennen, inclusief de onzekerheid die soms niet direct op te lossen is. Zij moeten 
goede afspraken met elkaar maken over verhoging van veiligheid en minimalisering van 
risico’s, bijvoorbeeld met behulp van Signs of Safety. Een beslissing het kind al dan niet over 
te plaatsen moet zorgvuldig worden gemaakt in overleg met meerdere professionals (als er 
geen direct risico is voor het kind). Als blijkt dat er sprake is van kindermishandeling, moet er 
hulpverleningsaanbod voor slachtoffers en daders beschikbaar zijn.

Specifiek voor seksueel misbruik is het belangrijk dat jeugdzorgwerkers weten dat seksueel 
misbruik voorkomt, voldoende kennis hebben over de normale en afwijkende seksuele 
ontwikkeling en het onderwerp seksualiteit bespreekbaar maken met kinderen, ouders, 
pleegouders en collega’s. Bij komst van een kind in een pleeggezin is het belangrijk dat de 
voorgeschiedenis van het kind bekend is, er een risicoanalyse wordt gemaakt, gedragsregels 
worden afgesproken en het kind weet bij wie het terecht kan met een melding van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Zo nodig wordt er een interventie ingezet om de weerbaarheid van 
het kind te vergroten. Een vermoeden van seksueel misbruik wordt idealiter besproken in een 
multidisciplinaire casusoverleg en als het vermoeden wordt bevestigd, moet altijd diagnostiek 
en passende hulpverlening voor beiden beschikbaar zijn. 

7. Overige overwegingen 
Ondanks een gedegen aanpak met betrekking tot de veiligheid van het pleegkind, kan 
kindermishandeling niet altijd worden voorkomen. Het is namelijk niet mogelijk om alle risico’s 
uit te sluiten. 

Ten tijde van de ontwikkeling van de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming 
wordt door Jeugdhulp Friesland het programma ‘Safer Caring’ naar het Nederlands vertaald en 
ingevoerd. In dit trainingsprogramma worden pleegzorgbegeleiders getraind in het omgaan 
met kinderen die een geschiedenis hebben van trauma, mishandeling en/of misbruik. Parallel 
hieraan wordt het programma meegenomen in de voorbereiding van (aspirant) pleegouders. 
Het doel: een veilige opvoed- en opgroeiomgeving in het pleeggezin en het voorkómen 
van secundaire traumatisering. De invoering van het programma wordt begeleid met 
wetenschappelijk onderzoek. 

De samenwerking tussen de pleegzorgbegeleider en de (gezins-)voogd is cruciaal om de 
veiligheid van het kind te kunnen waarborgen. In de praktijk verloopt de samenwerking 
echter lang niet altijd soepel. Een valkuil is dat iedereen denkt: de ander heeft het over 
veiligheid (gehad). De stroeve samenwerking kan te maken hebben met hoge en/of 
verkeerde verwachtingen van elkaar en met onduidelijkheid over elkaars taken. Doordat de 
pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd een andere taak hebben, kan het ook zijn dat zij het 
niet met elkaar eens zijn over beslissingen en/of adviezen. Dit kan conflicten opleveren, waarbij 
professionals zich niet gezien en/of onder druk gezet voelen. 

www.protocolkindermishandeling.nl
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Voorbereiding
Bij netwerkpleegzorg moet er extra aandacht voor de veiligheid zijn, omdat er soms nog 
geen beoordeling van de veiligheid heeft plaatsgehad, terwijl het kind zich al wel in het 
pleeggezin bevindt33. In een dergelijk geval moet de noodzakelijk voorbereiding en beoordeling 
alsnog binnen dertien weken plaatsvinden (artikel 5.1 lid 3 Jeugdwet). In het Schematisch 
protocol netwerkpleegzorg zijn afspraken vastgelegd tussen de jeugdhulpaanbieders met 
pleegzorg en gecertificeerde instellingen over de taken en verantwoordelijkheden tijdens het 
geschiktheidsonderzoek van aspirant netwerkpleegouders. De plaatser is verantwoordelijk 
voor de veiligheid. De afweging netwerkpleegouders niet geschikt te achten voor het opvoeden 
en verzorgen van het specifieke pleegkind is moeilijker wanneer het pleegkind al in het gezin 
woont (omdat stabiliteit ook belangrijk is voor de ontwikkeling van het pleegkind). Daarom 
dient de screening en voorbereiding zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen dertien 
weken na sluiting van het pleegcontract plaats te vinden. Indien na de screening blijkt dat het 
geen geschikt pleeggezin is kan het pleegcontract onverwijld beëindigd worden. Stel nadat 
je een advies hebt geformuleerd altijd de vraag: wat pleit tegen dit advies? Hiermee kom je 
tegemoet aan kinderen waarbij het netwerk misschien niet door de screening komt, maar 
wel het belangrijkste netwerk op dat moment is voor dat kind en een nieuwe overplaatsing 
mogelijk voor meer trauma zorgt dan de eventuele (tijdelijke) onveiligheid van het kind in 
zijn netwerkpleeggezin. In deze situaties is het belangrijk extra afspraken te maken over het 
waarborgen van de veiligheid van de jeugdige.

Soms weet je niet wat de waarheid is rond de veiligheid bij pleegouders, bijvoorbeeld door 
rivaliteit van de ouders of door valse beschuldigingen van het pleegkind zelf. Een ander risico 
is het ‘shoppen’ van pleegouders: na een incident naar een andere aanbieder gaan. Dit laatste 
risico is verminderd, omdat de Raad voor de Kinderbescherming aan de pleegzorgaanbieder 
doorgeeft of voor de betrokken aspirant pleegouders al eerder een verklaring van geen 
bezwaar is aangevraagd. Met die informatie kan een pleegzorgaanbieder bij de andere 
aanbieder om nadere informatie vragen. Met behulp van een checklist kunnen risicofactoren en 
beschermende factoren voor de veiligheid van het kind worden ingeschat. De aanwezigheid van 
risicofactoren kan leiden tot kindonveiligheid, wanneer deze een negatieve invloed hebben op 
de plaatsing, de stabiliteit in het pleeggezin of de onderlinge samenwerking.
In de matching van het kind aan een pleeggezin is het belangrijk om eventuele veiligheidsrisico’s 
mee te wegen. Het risico op kindonveiligheid in het pleeggezin is klein wanneer er weinig 
gesignaleerde veiligheidsrisico’s in het pleeggezin zijn. Het risico is middelmatig wanneer 
er sprake is van enkele veiligheidsrisico’s. Deze behoeven expliciet aandacht in overleg met 
betrokkenen, na overleg met collega en behandelcoördinator. Het risico op kindonveiligheid 
is groot wanneer er sprake is van meerdere veiligheidsrisico’s. In dat geval moet de casus 
besproken worden met de behandelcoördinator. De mogelijkheid wordt daarin overwogen om 
de veiligheid middels een veiligheidsplan (bijvoorbeeld Signs of Safety) aan te pakken of om de 
plaatsing te beëindigen. Bij een matige of grote kans op kindonveiligheid is het belangrijk om de 
overwegingen die leiden tot beslissingen op papier te zetten34.

33  Indien het om netwerkpleegzorg gaat die gestart is n.a.v. een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming 
dan is er door de Raad al wel een voorlopige screening gedaan ten tijde van het beschermingsonderzoek. Indien het 
gaat om vrijwillige pleegzorg is dat mogelijk niet het geval.

34  Bron: Checklist indicatoren veiligheid kind in (netwerk)pleegzorg ( Juzt). 
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Plaatsing: preventie

Informatie delen
Hoewel pleegouders en pleegzorgbegeleiders voldoende inzicht moeten hebben in de 
(getraumatiseerde) voorgeschiedenis van het kind, is dit juridisch ingewikkeld voor professionals 
en pleegouders. Samenwerkingsafspraken en het uitwisselen van informatie verlopen lang niet 
altijd soepel, omdat niet voor iedereen helder is wat wanneer gedeeld mag worden. 

Praten met het kind
Het kind moet een belangrijke stem krijgen in het hele pleegzorgtraject. Dit doe je door los van 
de pleegouders met het kind te praten. Het is belangrijk dat ieder pleegkind buiten ouders en 
pleegouders contacten onderhoudt en een vertrouwensband opbouwt met belangrijke anderen 
die het gesprek met het kind over welbevinden, veiligheid en seksualiteit kunnen voeren. Denk 
bijvoorbeeld aan een leerkracht of familielid. Het is belangrijk vragen en zorgen van jongeren 
bespreek te maken zonder te oordelen. De in te zetten gesprekstechnieken en keuze voor 
onderwerpen in gesprekken over veiligheid en seksualiteit zijn afhankelijk van de leeftijd van 
het kind. Pleegzorgbegeleiders en (gezins-)voogden kunnen training nodig hebben in ‘praten 
met kinderen’. Voorbeelden van hulpmiddelen voor gesprekken met kinderen zijn ‘Driehuizen’ 
en ‘Words and Pictures’. In gesprekken van pleegouders met kinderen vanaf twaalf jaar is 
voorlichting over puberteit en seksualiteit van belang. 

Praten met pleegouders
Ga en blijf met pleegouders in gesprek over het welbevinden van het kind, veiligheid, 
seksualiteit, grenzen en straffen. Het voorkomen van mishandeling moet onderwerp van 
gesprek zijn in de voorbereiding van de plaatsing en minimaal één keer per half jaar in een 
begeleidingsgesprek. In de begeleiding is ook aandacht nodig voor de veiligheid van de eigen 
kinderen van pleegouders. Het is belangrijk om de verhoudingen tussen kinderen onderling 
bespreekbaar te maken en zo nodig afspraken te maken over veiligheid en/of seksualiteit. 

Gespreksvoering over veiligheid kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door in het 
gesprek met pleegouders over veiligheid gebruik te maken van elementen uit Signs of Safety: 
oplossingsgerichte gesprekstechnieken en afspraken maken over veiligheid. Een andere 
mogelijkheid is een netwerkbenadering. Ga hiervoor vanaf het begin (liefst voor de plaatsing) 
met alle betrokkenen in gesprek; ook met mensen die om het gezin heen staan. Maak in het 
netwerk concrete afspraken met betrekking tot de veiligheid. De regie ligt dan bij het netwerk.

Naast het thema veiligheid, is het ook belangrijk het thema seksualiteit uit de taboesfeer te 
halen, door erover in gesprek te gaan en blijven met pleegouders. De pleegzorgbegeleider kan 
met pleegouders de normale en afwijkende ontwikkeling bespreken en hen helpen grenzen te 
stellen en signalen te herkennen. Pleegouders moeten weten hoe ze met seksueel uitdagend 
gedrag of een beschadigd kind om moeten gaan, ook met betrekking tot afstand en nabijheid, 
hun eigen grenzen en de veiligheid van hun eigen gezin. Manieren om seksuele ontwikkeling 
bespreekbaar te maken zijn: als pleegzorgbegeleider regelmatig praten met pleegouders over 
de ontwikkeling van het kind en de begeleiding van pleegouders en de seksuele ontwikkeling 
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daarin meenemen, met pleegouders bespreken hoe ze seksuele voorlichting geven en over 
seksualiteit praten, hun vragen of aandachtspunten bespreken, bewust zijn van eigen normen 
en waarden en die niet opleggen aan het kind en/of de pleegouders en het kind een (extra) 
persoon laten kiezen met wie hij/zij dit onderwerp wil bespreken. Een valkuil voor professionals 
is om bepaalde thema’s niet ter sprake te brengen omdat zij zelf of de pleegouders zich hier 
ongemakkelijk bij voelen. Het is te laat om seksualiteit pas te bespreken in de puberteit of als er 
zorgen zijn. 

Kennis veiligheid en seksualiteit
Er is een verschil tussen ervaren en onervaren pleegzorgbegeleiders en (gezins-)voogden 
met betrekking tot kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het bespreekbaar maken van 
veiligheid en seksualiteit. Veel kennis zit in de hoofden van de ervaren professionals en dit is nog 
niet voldoende overdraagbaar. Om veiligheid en seksualiteit bespreekbaar te maken, is onder 
andere kennis nodig over:

-  de mogelijkheid van verschillende soorten daders; mishandeling, agressie en seksueel 
misbruik kunnen ook tussen kinderen onderling plaatsvinden, bijvoorbeeld met: eigen 
kinderen, andere pleegkinderen en/of buurtkinderen. Maak dit bespreekbaar met 
pleegouders. Mishandeling en/of misbruik kan ook gepleegd worden door de ouders van 
het kind. Bij het vaststellen van de bezoekregeling is dan ook een risico-inschatting nodig en 
moeten afspraken gemaakt worden over hoe er voor wordt gezorgd dat het kind tijdens het 
bezoek veilig is.

-  ontwikkelingsfases van seksualiteit; seksueel gedrag wordt in de pleegzorg soms onterecht 
als afwijkend bestempeld, omdat er veel nadruk ligt op problemen en/of seksuele 
ontwikkeling. ‘Normaal’ seksueel experimenteergedrag van kleuters wordt in een pleeggezin 
bijvoorbeeld eerder bestempeld als afwijkend dan in een ‘normaal’ gezin. Er moet oog zijn 
voor wat normaal is. Kinderen mogen seksualiteit ontdekken. Erken wel wat niet goed gaat.

-  culturele verschillen met betrekking tot seksualiteit: weest je bewust van deze verschillen, 
zoals: andere normen over de omgang tussen mannen en vrouwen, eerwraak bij 
ontmaagding van allochtone meisjes, taboe op homoseksualiteit en de openheid waarmee er 
al dan niet over seksualiteit wordt gesproken. 

Werkbegeleiding en supervisie
Open communicatie in het team over seksualiteit en veiligheid is van belang. Het team kan 
als oefensituatie worden gebruikt om seksualiteit en veiligheid op een natuurlijke manier 
te bespreken. Dit moet een terugkerend thema op de agenda zijn. Voor het bespreekbaar 
maken van seksualiteit kan ook werkbegeleiding en supervisie nodig zijn: Welke normen en 
waarden heb je zelf? Hoe ben je zelf voorgelicht? Hoe is het om dit onderwerp te bespreken met 
pleegouders?

Ondersteuning opvoeden getraumatiseerd kind
In de ondersteuning aan pleegouders bij het opvangen van kinderen met een (seksueel) 
traumatische voorgeschiedenis is het mogelijk om hen informatie te geven over de 
voorgeschiedenis van het kind, hen psycho-educatie te geven of een training om met deze 
kinderen om te gaan, afspraken te maken over afstand/nabijheid, met hen te praten over wat 
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het gedrag van het kind met hen doet en hoe ze daarmee om kunnen gaan, specialistische hulp 
voor het kind in te schakelen, pleegouders met elkaar in contact te brengen om ervaringen 
uit te wisselen en om ex-pleegkinderen of ervaren pleegouders naar ervaringen te vragen en 
hen als ervaringsdeskundigen uitleg, hulp, tips en adviezen te laten geven. Een valkuil voor 
professionals is er van uit gaan dat pleegouders en pleegkinderen wel aanvoelen wat kan en wat 
niet kan aangaande de benadering van het (seksueel) mishandelde kind. Het is belangrijk dat 
de pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd regelmatig praten met pleegouders en het kind over 
opvoeden en opgroeien en de ondersteuningsbehoeften van pleegouders. De uitdaging hierbij 
is om de eventueel benodigde extra begeleiding te integreren in het ‘gewone’ opvoeden. 

Randvoorwaarde
Het waarborgen en bespreken van veiligheid in het pleeggezin vraagt om zorgvuldigheid en tijd. 
Als de werkdruk/caseload verder wordt verhoogd, is dit niet goed mogelijk. 

Interventies en hulpmiddelen
Interventies voor voorlichting en ondersteuning van jeugdigen bij de seksuele ontwikkeling 
die zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn eerder in dit hoofdstuk 
genoemd. Andere voorbeelden van interventies en materialen voor voorlichting en 
ondersteuning zijn: 

-  Vlaggensysteem: het Vlaggensysteem helpt in het onderscheid maken tussen aanvaardbare 
en wenselijke seksualiteit bij jeugdigen enerzijds en grensoverschrijdend gedrag anderzijds. 
Meer informatie staat op www.movisie.nl.

-  Training Make a move: preventie-instrument seksueel grensoverschrijdend gedrag voor 
jongens in de residentiële jeugdhulp. www.rutgerswpf.nl 

-  SuperWoman Themaspel: het spel stimuleert vrouwelijke professionals en vrijwilligers 
om met meiden over gevoelige thema’s te praten zoals zelfbeeld, seks of emoties. 
www.super-woman.nl 

-  Toolkit Preventie seksueel misbruik. www.vilans.nl 
-  ‘Kleine mensen, grote gevoelens’, boek over de seksuele ontwikkeling van baby tot puber, en 

hoe deze zo goed mogelijk te begeleiden (Van der Doef, 2007). Inclusief handreikingen voor 
gesprekken over seks en antwoorden op veel gestelde vragen.

-  Pleegouders kunnen gebruik maken van foldermateriaal rondom seksuele ontwikkeling van 
jeugdigen en pubers. www.rutgerswpf.nl 

-  Words en Pictures: jeugdigen moeten weten welke afspraken er gemaakt zijn en waarom die 
afspraken er zijn. In het document komt te staan wie zich zorgen maken, waar zij zich zorgen 
over maken, wat er toen gebeurde en wat er nu gaat gebeuren. www.nji.nl

Weerbaarheidstrainingen die zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn 
eerder in dit hoofdstuk genoemd. Andere voorbeelden van weerbaarheidstrainingen zijn:

-  Kiezel en druppel, spelenderwijs weerbaar worden. Speciaal voor jeugdigen in de 
basisschoolleeftijd.

-  Be a man! Peer-education seksuele weerbaarheid voor laagopgeleide allochtone mannen.

www.movisie.nl
www.rutgerswpf.nl
www.super-woman.nl
www.vilans.nl
www.rutgerswpf.nl
www.nji.nl
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Plaatsing: signaleren
Er is geen standaard instrument om de veiligheid van kinderen en jongeren te meten. De 
gecertificeerde instellingen en pleegzorgaanbieders gebruiken enkele instrumenten, met name 
de LIRIK, de CFRA, de CareNL en de veiligheidslijst uit de Deltamethode (Ten Berge, 2008; 
Van Montfoort & Slot, 2009). Er is veel belangstelling voor het door Turnell en Edwards (1999) 
ontworpen formulier waarin gevaren, signalen van veiligheid en een cijfer voor veiligheid tussen 
0 en 10 is opgenomen. Een voorbeeld van een veiligheidschecklist die speciaal voor de pleegzorg 
is ontwikkeld en wordt gebruikt is de Checklist indicatoren veiligheid kind in (netwerk)pleegzorg. 
Er is voldoende kennis nodig om veiligheidslijsten goed in te vullen. Bij het in kaart brengen van 
de veiligheid van kinderen in netwerk- of bestandspleeggezinnen moet ook aandacht zijn voor 
de beschermende factoren en risico’s in de netwerken om het pleeggezin en de ouders heen. 

Alleen het gebruik van instrumenten is niet voldoende. Dit kan schijnveiligheid opleveren. 
Er is regelmatig face to face contact nodig tussen de pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd 
en de pleegouder en het pleegkind, zodat de pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd een 
vertrouwensband kunnen opbouwen met het gezin en ook zelf een professionele inschatting 
kunnen maken van de situatie in het gezin, beschermende factoren en eventuele risico’s. Een 
instrument of checklist kan soms wel helpen om het gesprek over veiligheid op gang te brengen 
en alle verschillende aspecten aan bod te laten komen. Veiligheid moet periodiek expliciet 
onderwerp van gesprek zijn. De pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd moeten voldoende tijd 
hebben voor het pleeggezin en beide pleegouders en het pleegkind individueel spreken. 

De Delta methode biedt (gezins-)voogden handvaten voor jeugdbescherming, en daarmee 
bijvoorbeeld ook voor gespreksvoering over veiligheid en het waarborgen van veiligheid. 
Veiligheid en risicotaxatie zijn in de Deltamethode expliciet uitgewerkt, omdat uit praktijk 
(ernstige gevallen van kindermishandeling) en onderzoek bekend is, dat een systematisch 
veiligheidsbeleid de kans verkleint, dat (ernstige) risico’s over het hoofd worden gezien. Dit 
komt terug in de gerichtheid van de jeugdbeschermer in ieder gesprek met de gezinsleden, in 
instructies zoals ‘de jeugdbeschermer moet altijd zelf het kind ontmoeten’; ‘de jeugdbeschermer 
gaat op huisbezoek en ziet ook de kamer van het kind’. Delta kent een specifieke veiligheidslijst. 

Meldingen van kinderen moeten serieus genomen worden. Jonge kinderen weten mogelijk nog 
niet wat anderen wel/ niet mogen doen in hun omgang en/of kunnen het moeilijk vinden om in 
woorden uit te drukken wat er gebeurd wanneer ze worden mishandeld. Observatie van gedrag 
en signalen is dus extra belangrijk. Er zijn verschillende mogelijkheden voor jongeren als ze 
eventuele vragen en/of problemen aan iemand willen voorleggen: 

-  Chat-functie met vertrouwenspersoon AKJ. www.akj.nl;
-  Calamiteitenprotocol pupil WSG (via Kennisbank Jeugdzorg Nederland, 

www.jeugdzorgnederland.nl);
-  Kindertelefoon www.dekindertelefoon.nl;
-  Fiom (www.fiom.nl) of Siriz (www.siriz.nl) bij een mogelijke zwangerschap.

www.akj.nl
www.jeugdzorgnederland.nl
www.dekindertelefoon.nl
www.fiom.nl
www.siriz.nl
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Plaatsing: vermoeden en/of bevestiging van mishandeling
Het is belangrijk dat een pleegzorgbegeleider of (gezins-)voogd een twijfel over veiligheid en/
of een gevoel van onveiligheid tijdig deelt met ouders en kind, pleegouders, (gezins-)voogd, 
collega’s, gedragswetenschapper en leidinggevende. Om de samenwerking tussen al deze 
personen bij een vermoeden van mishandeling te doen slagen, is het belangrijk dat er vanaf het 
begin af aan één persoon de regie heeft. 

Bij een vermoeden van seksueel misbruik moet aangifte gedaan worden bij de politie, omdat 
het een strafbaar feit betreft. 

Er zijn in de huidige praktijk verschillende knelpunten in het omgaan met vermoedens van 
mishandeling, zoals: paniek, geen regie, informatie en/of zorgen worden niet met de juiste 
personen gedeeld, protocollen zijn niet op elkaar afgestemd en/of werken averechts, overhaaste 
overplaatsingen. 

Het is als pleegzorgbegeleider belangrijk om alert te blijven op eigen normen en waarden met 
betrekking tot opvoeding en niet te snel te focussen op overplaatsing. Bij een vermoeden van 
mishandeling is het belangrijk om (pleeg)ouders niet direct te beschuldigen, maar naast hen te 
gaan staan en met hen te bespreken hoe het in het pleeggezin gaat, wat er wel/niet goed gaat en 
welke zorgen er zijn. Blijf uitgaan van vertrouwen en positiviteit en blijf daar waar overplaatsing 
onvermijdelijk is, zoeken naar continuïteit, contactherstel en herstel van vertrouwen. 

Werken met en praten over seksueel misbruik heeft invloed op de emoties en het persoonlijk 
functioneren van de hulpverlener. Het roept reacties op bij de persoon van de hulpverlener 
(paniek, ontkenning, eigen herbeleving). Supervisie en intervisie kunnen de hulpverlener helpen 
hiermee om te gaan. 

8. Aanbevelingen
Voorbereiding

1.  Screen bestandspleeggezinnen grondig conform de wettelijke vereisten van de Jeugdwet en 
het Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders. Blijf ook bij een tekort 
aan pleeggezinnen de screeningsnormen strikt hanteren. 

2.  Screen netwerkpleeggezinnen, ook als het pleegkind er al woont, conform de 
wettelijke vereisten van de Jeugdwet en het Kwaliteitskader voorbereiding en screening 
aspirant pleegouders en het Protocol netwerkpleegzorg. Hierin zijn de taken en 
verantwoordelijkheden van de plaatsende instantie en de zorgaanbieder vastgelegd. 
Gebruik voor de screening bijvoorbeeld de Checklist indicatoren veiligheid kind in (netwerk)
pleegzorg. Een checklist alleen is niet voldoende; dit kan schijnveiligheid opleveren. Face-to-
face-contact is daarom óók noodzakelijk. 

3.  Bespreek tijdens de screening en voorbereiding van pleeggezinnen de volgende 
onderwerpen: veiligheid, kindermishandeling, de normale seksuele ontwikkeling, seksueel 
afwijkend gedrag (zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag), seksueel misbruik en 
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machtsrelaties. Neem in het pleegouderplan standaard de onderwerpen veiligheid 
en seksuele ontwikkeling op. Houd bij pleegkinderen met een (lichte) verstandelijke 
beperking rekening met een afwijkende seksuele ontwikkeling (kalenderleeftijd versus 
functioneringsniveau). 

4.  Stel jezelf als pleegzorgbegeleider op de hoogte van de voorgeschiedenis van een jeugdige 
en informeer pleegouders hierover. Besteed ook aandacht aan de eventuele ervaringen van 
de jeugdige met seksueel misbruik en/of het vertonen van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Maak op basis van deze voorgeschiedenis een risicoanalyse voor eventueel seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

5.  Bereid pleegouders goed voor bij de plaatsing van een (seksueel) getraumatiseerd 
pleegkind, bijvoorbeeld door hun psycho-educatie te geven en hun een cursus op dit gebied 
aan te bieden. 

Plaatsing: preventie
6.  Zorg dat pleegouders samen met (pleeg)kinderen huisregels opstellen voor (lichamelijk) 

contact, het op slot doen van deuren en (gedeeltelijk) naakt door het huis lopen. 

7.  Besteed in de pleegouderbegeleiding structureel aandacht aan veiligheid, het voorkómen 
van mishandeling, de normale seksuele ontwikkeling, seksueel afwijkend gedrag (zoals 
seksueel wervend of grensoverschrijdend gedrag), seksueel misbruik en machtsrelaties. 
Manieren om de seksuele ontwikkeling bespreekbaar te maken zijn: het onderwerp 
inbedden in regelmatige gesprekken over de algemene ontwikkeling, de ouders vragen 
naar hun ervaringen in het praten over seksualiteit met het pleegkind, hun vragen en/of 
aandachtspunten bespreken zonder daarbij de eigen normen en/of waarden op te leggen. 

8.  Praat minimaal drie keer per jaar los van de pleegouders met het pleegkind. Vraag naar de 
eigen mening van het pleegkind en vraag hierop door. Zorg dat er een andere volwassene 
is die het pleegkind goed kent en met wie het pleegkind een vertrouwensband heeft, die 
met het pleegkind praat over onder andere zijn welbevinden, seksualiteit en wat het nodig 
heeft om zich veilig te voelen in het pleeggezin. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht of 
een familielid. Werk nauw met diegene samen en ondersteun hem om gesprekken met het 
pleegkind op een goede manier te kunnen voeren. 

Plaatsing: signaleren
9.  Wees alert op risicofactoren die de kans op mishandeling van pleegkinderen in een 

pleeggezin vergroten. Wees alert wanneer er sprake is van stress bij pleegouders, plaatsing 
in een netwerkpleeggezin en een hoge caseload van pleegzorgbegeleiders. Dit verhoogt 
het risico op kindermishandeling. Wees alert op seksueel misbruik. Let (vanwege een 
verhoogd risico) in het bijzonder op seksueel misbruik bij meisjes, jeugdigen met een licht 
verstandelijke beperking en jeugdigen met een voorgeschiedenis van seksueel misbruik. 
Signaleer deze risico’s en maak ze bespreekbaar met pleegouders en ouders. 
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Plaatsing: vermoeden en/of bevestiging van mishandeling
10.  Maak eventuele zorgen over veiligheid bespreekbaar met ouders, pleegkind, pleegouders 

en het multidisciplinaire team. Als je het gevoel hebt dat dit niet kan, neem dan contact op 
met de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

11.  Maak bij een vermoeden van mishandeling en/of misbruik (conform de Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling en het protocol35 binnen de organisatie) goede afspraken 
met ketenpartners en het sociale netwerk rondom het pleeggezin, om de veiligheid 
van het pleegkind te vergroten en risico’s te minimaliseren (veiligheidsplan). Dit kan 
bijvoorbeeld met behulp van Signs of Safety. Dit is alleen van toepassing in situaties waarbij 
de aanwijzingen nog geen aanleiding geven om het pleegkind uit het pleeggezin te halen. 
Doe aangifte wanneer de signalen dusdanig zijn dat je een strafbaar feit vermoedt (onder 
andere seksueel misbruik).

12.  Registreer zorgvuldig signalen van kindermishandeling, seksueel misbruik, meldingen en 
incidenten. Bespreek de uitkomsten van de registratie en de ingevulde veiligheidslijsten 
in het team, analyseer ze en bespreek eventuele verbetermaatregelen. Dring aan op de 
uitvoering van verbeterplannen.

13.  Zet, wanneer sprake is van kindermishandeling, diagnostiek en een passend hulpaanbod 
in, gericht op: (1) herstel van veiligheid en verblijf op een plek waar het pleegkind veilig 
en gezond kan opgroeien; (2) verwerking van en/of leren omgaan met de gevolgen van 
de mishandeling, zodat het pleegkind zich weer goed kan ontwikkelen; (3) preventie 
van herhaling door de dader. Schakel bij specifieke problematiek specialistische zorg in. 
Raadpleeg hiertoe verder de Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming 
(Vink et al., in ontwikkeling).

Basisvoorwaarde
14.  Vraag om methodische ondersteuning bij het bespreekbaar maken van de gewone seksuele 

ontwikkeling, grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Besteed in de reguliere 
teamoverleggen, casusoverleggen en/of werkbegeleiding/intervisie structureel aandacht 
aan de in de themacompetentie36 seksuele ontwikkeling genoemde kennis en vaardigheden. 
Maak het onderwerp bespreekbaar (inclusief situaties waarin je je ongemakkelijk voelt).

35 Zie bijvoorbeeld www.protocolkindermishandeling.nl.
36 De themacompetentie ‘seksuele ontwikkeling’ is te downloaden van het extranet van Jeugdzorg Nederland.

www.protocolkindermishandeling.nl
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Overige aanbevelingen
Voorbereiding

1.  Vraag pleegouders om een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). Vraag opnieuw om een VGB 
wanneer de gezinssituatie is gewijzigd. 

2.  Ga referenties na, bijvoorbeeld bij de directeur van de school en de huisarts (na 
toestemming van de pleegouders). 

3.  Communiceer vanaf de start van de voorbereiding aan pleegouders dat meekijken door 
derden bij het pleegouderschap hoort, en vraag ze hiervoor toestemming. 

Plaatsing: preventie
4. Verbied pleegouders expliciet om fysiek te straffen.

5.  Bespreek als pleegzorgbegeleider binnen de eerste maand het ontwikkelingsfunctioneren 
van het kind met het kind, pleegouders en de (gezins-)voogd en bespreek hierbij ook de 
seksuele ontwikkeling. Zorg dat het bespreken van de seksuele ontwikkeling in balans is 
met andere onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven.

6.  Houd in de bespreking van de seksuele ontwikkeling rekening met de verschillende 
ontwikkelingsfases qua seksualiteit (wat is normaal?), de fase waarin het kind zich bevindt 
(qua leeftijd en cognitieve vermogens) en culturele verschillen in hoe er wordt gedacht over 
seksualiteit. 

7.  Zet in de rapportage dat je het onderwerp hebt besproken en wat de uitkomsten hiervan 
zijn: beschrijf sterke kanten in de gewone (seksuele) ontwikkeling, verbeterpunten en doe zo 
nodig een voorstel voor één of meerdere doelen.

8.  Praat met pleegouders tijdens de plaatsing regelmatig over de ontwikkeling van het kind en 
de opvoeding. Bespreek daarbij hun stressniveau en hun behoefte aan ondersteuning.

9.  Bied pleegouders de ondersteuning waar ze behoefte aan hebben, zoals: het beantwoorden 
van ‘normale’ opvoedvragen, psycho-educatie, het aanleren van opvoedvaardigheden, 
begeleiding bij het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie en het inzetten van 
aanvullende interventies en/of specialistische hulp. 

10. Stimuleer het netwerk rondom het pleeggezin om hen te ondersteunen.

11.  Draag er zorg voor dat pleegouders de gewone seksuele ontwikkeling met het pleegkind 
bespreken en het kind vanaf twaalf jaar voorlichting geven.

12.  Zet weerbaarheidstrainingen in voor jeugdigen voor wie dit gezien hun problematiek nodig is.

13.  Houd bij de inzet van instrumenten, interventies en hulpmiddelen rekening met jeugdigen 
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met een licht verstandelijke beperking, jeugdigen die seksueel getraumatiseerd zijn en 
jeugdigen met een andere culturele achtergrond. Deze instrumenten, interventies en 
hulpmiddelen zijn voor deze doelgroep niet altijd zonder meer toepasbaar. 

Plaatsing: signaleren
14.  Evalueer jaarlijks de stabiliteit en veiligheid van de situatie van het pleeggezin met beide 

pleegouders. Besteed daarbij expliciet aandacht aan risicofactoren als echtscheiding, 
werkeloosheid, ziekte, huiselijk geweld, huisvesting of sociaal isolement. Hanteer daarbij 
een instrument, bijvoorbeeld de LIRIK, CARE, Veilig Thuis of de Checklijst veiligheid in het 
pleeggezin. Een gesprek met de jeugdige is onderdeel van de periodieke evaluatie. Omdat 
jonge kinderen nog niet altijd weten wat wel/niet mag en hoe ze eventuele mishandeling 
onder woorden moeten brengen, is observatie van gedrag en oppikken van signalen extra 
belangrijk. 

15.  Realiseer je dat het invullen van een vragenlijst alleen niet voldoende is om de veiligheid van 
het kind te waarborgen. Dit kan schijnveiligheid opleveren. Regelmatige gesprekken met 
ouders en kind en pleegouders zijn het belangrijkst om zicht te houden op het pleeggezin 
en om eventuele zorgen te signaleren. 

16.  Bespreek op welke wijze en bij wie de jeugdigen een melding van kindermishandeling of 
seksueel grensoverschrijdend gedrag kan doen en wat met een dergelijke melding gedaan 
wordt. Informeer jeugdige en ouders over de klachtenprocedure en stel hierover informatie 
beschikbaar. Ondersteun hen zo nodig bij het indienen van een klacht. 

Plaatsing: vermoeden en/of bevestiging van mishandeling
17.  Handel bij vermoeden van mishandeling volgens het in de organisatie aanwezige protocol. 

Informeer zowel jeugdigen als pleegouders over dit protocol. Maak een zorgvuldige 
afweging of het kind al dan niet overgeplaatst moet worden. 

18.  Zorg dat onderzoek wordt verricht door een goed getrainde en ervaren professional die zelf 
geen uitvoerende taak of verantwoordelijkheid heeft voor het kind, pleegouders of ouders.

19. Informeer alle betrokkenen over het onderzoeksproces en ondersteun hen waar nodig. 

20.  Werk actief mee aan eventueel extern onderzoek naar aanleiding van een voorval.

21.  Neem bij beslissingen de veiligheid van het kind als belangrijkste uitgangspunt. Baseer 
deze beslissingen op betrouwbare informatie uit verschillende bronnen, draag zorg voor 
gezamenlijke en transparante besluitvorming en leg de beslissingen zorgvuldig vast. 

Basisvoorwaarden
22.  Kindermishandeling en seksueel misbruik komen voor! Realiseer je je eigen 

verantwoordelijkheid om kindermishandeling en seksueel misbruik tegen te gaan! 
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23.  Zorg door middel van bij- en nascholing voor voldoende kennis over het voorlichten over en 
het signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en de normale en 
afwijkende seksuele ontwikkeling. 

24.  Zorg als pleegzorgbegeleider en als (gezins-)voogd dat jullie weten wie welke taken en 
verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de veiligheid van het kind. Dring aan op 
samenwerkingsafspraken tussen de organisaties als deze er nog niet zijn.

25.  Besteed in de reguliere teamoverleggen, casusoverleggen en/of werkbegeleiding/intervisie 
aandacht aan de balans in afstand en nabijheid, het toepassen van macht en gezag, je 
eigen opvoedingssituatie, je eigen seksuele voorlichting, de invloed die het weken met en 
praten over seksueel misbruik heeft op je eigen emoties en je eigen functioneren.
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Hoofdstuk 5 

Participatie en 
samenwerking met ouders 
en kind, pleegouders en 
professionals 
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Een adequate samenwerkingsrelatie tussen ouders en kind, pleegouders, het netwerk en 
professionals is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind in het pleeggezin en de stabiliteit 
van de plaatsing. Als er sprake is van wederzijdse acceptatie, gedeelde doelen en duidelijke 
afspraken heeft dat een gunstige invloed op de aanpassing en ontwikkeling van het pleegkind. 
Tegelijkertijd weten we dat de samenwerking in de praktijk lang niet altijd probleemloos 
verloopt. Voortdurende spanningen tussen ouders en kind, pleegouders, het netwerk en 
professionals vormen een groot risico voor het afbreken van een pleeggezinplaatsing. 

Het type plaatsing, hulpverleningsvariant of opvoedingsvariant, is bepalend voor het doel 
van de samenwerking. In de hulpverleningsvariant is nog niet besloten wie de dagelijkse 
opvoeding en verzorging van het kind in de toekomst gaat uitvoeren (opvoedingsbesluit). Er 
wordt geprobeerd om de oorspronkelijke gezinssituatie te verbeteren, zodat het kind weer 
terug naar huis kan na de uithuisplaatsing (Steensma, 2004). In de samenwerking is het dan 
ook van belang om intensief met ouders te werken om terugplaatsing naar huis mogelijk te 
maken (Child Welfare Information Gateway, 2011). De opvoedingsvariant van pleegzorg wordt 
ingezet als geconcludeerd wordt dat een kind langere tijd niet meer thuis kan wonen en is 
besloten wie de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind in de toekomst gaat uitvoeren 
(opvoedingsbesluit). Het kind heeft dan een plaats nodig waar het langere tijd kan wonen. 
Het doel van een plaatsing is het creëren van continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale 
ontwikkelingskansen voor het pleegkind. Contact met de ouders blijft, zo mogelijk, bestaan. 
Dit kan variëren van enige mate van gedeeld opvoederschap tot zeer minimaal. De nadruk in 
ondersteuning aan ouders moet dan komen te liggen op het verdragen en later accepteren van 
de pleeggezinplaatsing en het invullen van de nieuwe ouderrol.

Er is nauwelijks onderzoek naar hoe een adequate samenwerkingsrelatie tussen ouders en 
kind, pleegouders, het netwerk en professionals gerealiseerd kan worden. Wel is er beperkt 
onderzoek naar ‘participatie’ van ouders, ouder-kindcontact en hulp aan ouders (paragraaf 1), 
de samenwerking tussen ouders en pleegouders (paragraaf 2), en de samenwerking tussen 
professionals (paragraaf 3). 

1. Participatie van ouders bij de pleegzorgplaatsing
Ouders zijn (zo mogelijk) volwaardig partner in het pleegzorgtraject van hun kind. Zij zijn en 
blijven immers de ouders van het kind. Zoals hierboven is beschreven, is hun rol afhankelijk van 
het type plaatsing: werken aan terugplaatsing naar huis in de hulpverleningsvariant of invullen 
van de nieuwe ouderrol in de opvoedingsvariant (De Baat en De Lange, 2013). 

Kenmerken van participatie van ouders bij een plaatsing zijn (De Baat & De Lange, 2013):
-  Ouders verdragen de pleeggezinplaatsing, accepteren deze in de loop van de tijden geven het 

kind ‘toestemming’ om in het pleeggezin te verblijven;
-  Pleegouders respecteren de band tussen ouders en kind en werken mee aan een 

bezoekregeling; 
-  Het contact tussen ouders en kinderen wordt door beiden als prettig ervaren;
-  Ouders staan open voor en werken mee aan hulpverlening.
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Onderzoek naar de invloed van participatie van ouders en het contact tussen ouders en kind op 
het succes van pleegzorgplaatsingen is niet eenduidig. Positieve uitkomsten die in onderzoek 
naar participatie worden gevonden zijn bijvoorbeeld: grotere motivatie tot verandering 
bij ouders, betere ouder-kind relatie, betere identiteitsontwikkeling bij het kind en meer 
succesvolle herenigingen. Andere onderzoeken vinden juist negatieve uitkomsten van ouderlijke 
participatie, zoals: grotere kans op breakdown en meer gedrags- en emotionele problemen bij 
de kinderen (Robberechts, Klingels, Van Holen & Vanderfaeillie, 2013). Een verklaring voor de 
tegenstrijdige resultaten zou kunnen zijn dat de invloed van ouderlijk contact en participatie 
per situatie zou kunnen verschillen. Het zou kunnen zijn dat sommige kinderen heel veel baat 
hebben bij contact en participatie van hun ouders, terwijl dit voor andere kinderen niet zo is. 
Een grondige afweging per individueel kind lijkt noodzakelijk. 

In deze paragraaf beschrijven we de participatie van en samenwerking met ouders vanuit 
onderzoek dat daarnaar is gedaan: allereerst factoren die hierop van invloed zijn, ten tweede 
contact tussen ouder en kind en ten derde hulp en begeleiding aan ouders. 

1.1 Factoren die de participatie van ouders beïnvloeden37

De participatie van ouders bij de pleegzorgplaatsing wordt beïnvloed door kenmerken 
van de ouders en het kind. Daarnaast spelen ook factoren in de relatie tussen ouders en 
pleegzorgbegeleider en in de relatie tussen ouders en pleegouders mee. 

1.1.1 Ouderkenmerken
Er zijn verschillende kenmerken die een positieve invloed hebben op de participatie van 
ouders bij de pleegzorgplaatsing. Zo blijken moeders meer deel te nemen aan beslissingen 
en discussies over het kind dan vaders. Zij participeren uit zichzelf dus meer dan vaders. Ook 
het hebben van een partner of echtgenoot hangt positief samen met het deelnemen aan 
zowel zorggerelateerde en schoolse activiteiten als aan beslissingen over het geplaatste kind. 
Daarnaast heeft de reden van de uithuisplaatsing invloed op de participatie: verwaarlozende, 
fysiek mishandelende ouders en daders van seksueel misbruik participeren meer dan ouders 
met eigen mentale of psychische problemen en/of middelenmisbruik (Poirier & Simard, 2006). 

Ouders die verder wonen van de pleegzorgaanbieder voelen zich minder betrokken. Ouders 
die lange afstanden moeten overbruggen om gesprekken bij te wonen en hun kinderen 
te bezoeken, kunnen zich meer overweldigd en geïsoleerd voelen dan ouders voor wie de 
organisatie makkelijker te bereiken is (Alpert & Britner, 2009). 

Andere ouderfactoren die invloed hebben op het verdragen en langzamerhand accepteren van 
de pleegzorgplaatsing zijn: steun en begrip in het sociaal netwerk en het gevoel hebben dat alles 
eraan gedaan is om uithuisplaatsing te voorkomen (Haans et al., 2002). Als ouders ervaren dat 
het goed gaat met het kind heeft dit een positieve invloed op het verdragen en langzamerhand 
accepteren van de pleegzorgplaatsing (Haans et al., 2002).

37  Deze paragraaf is gebaseerd op Robberechts, M., Klingels, M., Holen, F. van, & Vanderfaeillie, J. (2013). Samenwerken 
met ouders in pleegzorg. In J. Vanderfaeillie, F. van Holen, & F. Vanschoonlandt. Op weg met pleegzorg: kansen en 
risico’s. Leuven/Den Haag: Acco.
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Uit het onderzoek van Klooster en Van Burik (2000) blijkt dat het volgende van belang is voor het 
constructief meewerken van ouders aan een pleeggezinplaatsing:

-  Duidelijk krijgen dat het kind ‘het daar goed heeft’;
-  geïnformeerd worden over hoe het met hun kind gaat;
-  een vorm vinden voor de ouderrol, bijvoorbeeld door op belangrijke momenten zoals 

verjaardagen, ziekte, (zwem)diploma’s, schooluitvoeringen op de een of ander manier een rol 
te mogen spelen; 

-  geholpen worden in de relatie met de pleegouders;
-  aandacht voor hun persoonlijke invulling van het niet-meer opvoeder zijn.

1.1.2 Kindkenmerken
Ouders van kinderen geplaatst wegens gedragsproblemen participeren minder dan ouders van 
pleegkinderen geplaatst om andere redenen (Poirier & Simard, 2006). De plaatsingsgeschiedenis 
oefent geen invloed uit op de participatie van ouders (Poirier & Simard, 2006). 

1.1.3 Samenwerking met pleegzorgbegeleider
Factoren die invloed hebben op het verdragen en langzamerhand accepteren van de 
pleegzorgplaatsing zijn: inzicht krijgen in de reden en het perspectief van de pleegzorgplaatsing 
en ondersteuning krijgen bij het invullen van een nieuwe ouderrol. Volgens Saint-Jacques en 
collega’s (2006) verhogen drie kenmerken van begeleiders de participatie van ouders. Een eerste 
kenmerk is flexibiliteit. Aangezien elke familie uniek is, moeten de strategieën aangepast worden 
aan elke individuele situatie. Het tweede kenmerk is openheid. De begeleider moet transparant 
zijn over het functioneren van het kind, over de doelstellingen van het hulpverleningsplan en 
over wat er wordt vastgelegd in het dossier. Het derde kenmerk is interesse tonen in de ouder 
als individu. Het gaat erom dat de pleegzorgbegeleider wil begrijpen wat heeft geleid tot de 
problemen die de ouder op dit moment heeft. Hiervoor moet verder worden gekeken dan het 
beeld van de misbruikende, verwaarlozende of gewelddadige ouder.

Ook het nastreven van gelijkwaardigheid tussen pleegzorgbegeleider en ouders heeft een 
positieve invloed op de participatie van ouders. Dumbrills onderzoek (2006, in Alpert & Britner, 
2009) toont dat als ouders het gevoel hebben dat hun pleegzorgbegeleider macht over hen 
heeft, zij meer geneigd zijn om zich te verzetten tegen de begeleider of een spel met hem te 
spelen (bijvoorbeeld samenwerking veinzen om de pleegzorgbegeleider te plezieren). Als de 
pleegzorgbegeleider de ouders gelijkwaardig benadert, zijn ouders meer geneigd om een 
positieve relatie met hen aan te gaan. Het machtsverschil tussen ouder en pleegzorgbegeleider 
verminderen is dus belangrijk (Forrest, 2003; in Alpert & Britner, 2009). Dit kan door respect 
te hebben voor ouders, te luisteren naar de zorgen van ouders en deze samen met hen aan 
te pakken, te focussen op sterktes, ouders te faciliteren om emotioneel verbonden te blijven 
met hun kinderen (Petr & Entriken, 1995; in Alpert & Britner, 2009) en gedeelde besluitvorming 
(meer informatie hierover staat in de inleiding van de richtlijn). Daarnaast is het belangrijk dat 
pleegzorgbegeleiders respect tonen voor en rekening houden met de kennis van ouders over hun 
eigen familie (Alpert & Britner, 2009). Ouders die het gevoel hebben dat de pleegzorgbegeleider 
negatief over hen denkt, participeren minder dan ouders die het gevoel hebben dat de 
pleegzorgbegeleider een positieve mening over hen heeft (Poirier & Simard, 2006). Ouders geven 



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 215

aan dat als pleegzorgbegeleiders empathisch, betrouwbaar en ondersteunend zijn, dit hen helpt 
om te participeren. Ze verwachten van pleegzorgbegeleiders een goede kennis van hun situatie 
en een betrokken houding. Ze willen dat de pleegzorgbegeleider hen helpt om de realiteit van hun 
situatie duidelijker te zien (Altman, 2008).

Zowel pleegzorgbegeleiders als ouders geven aan dat een goede relatie en communicatie 
essentieel zijn voor participatie, maar dat geen van beide voldoende is. Ze benadrukken het 
belang van het veranderingsproces en motivatie als belangrijke componenten (Altman, 2008). De 
wijze waarop de ouder de relatie met de pleegzorgbegeleider ervaart, wordt negatief beïnvloed 
door een aantal factoren: wisseling van begeleiders, langere tijd tussen bezoeken, niet de hulp 
krijgen die nodig is en het gevoel dat er meer hulp geboden zou kunnen worden (Chapman, 
Gibbon, Barth, McCrae & de NSCAW onderzoeksgroep, 2003; in Alpert & Britner, 2009). 

Ouders geven aan dat verschillende aspecten in de communicatie met de pleegzorgbegeleider 
belangrijk zijn om de participatie te verhogen: geruststelling, bevestiging en eerlijk en direct 
zijn in wat ze zeggen en hoe ze dit zeggen. Ouders vragen om assertieve, eerlijke en duidelijke 
boodschappen over wat ze moeten doen om hun kind terug naar huis te krijgen (Altman, 2008). 

1.1.4 Samenwerking met (gezins-)voogd
Een andere factor die de participatie van ouders kan beïnvloeden is de samenwerking met 
de (gezins-)voogd. Klooster en Van Burik (2000) onderzochten de positie van ouders na 
pleegzorgplaatsingen. Een citaat van één van de ouders is: ’De pleegouders krijgen veel 
ondersteuning van de hulpverlening, maar wij zitten maar in dat lege huis en wij moeten het 
allemaal zelf uitzoeken. De voogdes zien we maar een paar keer per jaar’. In dit onderzoek 
ervoer twee derde van de ouders onvoldoende steun van de (gezins-)voogd of voogdijwerker. 
In een onderzoek van Maaskant (2007) naar langdurig in pleeggezinnen geplaatste kinderen 
en hun (pleeg)ouders, rapporteerde slechts een kwart van de ouders dat er na een 
pleeggezinplaatsing van hun kind contact met de (gezins-)voogd was en daarvan is meer dan de 
helft ontevreden over die begeleiding. 

1.1.5 Samenwerking met pleegouders
Een factor die van invloed is op het verdragen en langzamerhand accepteren van de 
pleegzorgplaatsing is het zich gerespecteerd voelen door de pleegouders en zich nauw betrokken 
voelen bij de opvoeding en begeleiding (Haans et al., 2002). Driekwart van de ouders heeft contact 
met de pleegouders en meer dan de helft is daar tevreden over (Maaskant, 2007). Er is een grotere 
participatie van ouders bij plaatsingen waarin pleegouders en ouders een duidelijk inzicht hebben 
in hun rol. Dat wil zeggen dat pleegouders het belang van ouders voor pleegkinderen  
(h)erkennen (Kufeldt, 1995; in Poirier & Simard, 2006). Ouders die ervaren dat pleegouders achter 
hun participatie staan, nemen meer deel aan beslissingen en activiteiten dan ouders die menen 
dat de pleegouders negatief tegenover hun participatie staan (Poirier & Simard, 2006). Als de 
grenzen van de rollen tussen de volwassenen die de zorg opnemen voor het geplaatste kind niet 
duidelijk zijn, is het risico groot dat ouders buitengesloten worden: pleegouders en ouders moeten 
in staat zijn om de rollen en taken te identificeren die ze elk afzonderlijk opnemen naast de rollen 
en taken die ze delen (Kufeldt & Allison, 1990; in Poirier & Simard, 2006). 
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1.1.6 Factoren die negatief samenhangen met participatie
Ouderparticipatie is in de pleegzorg dynamisch en kan veranderen gedurende plaatsing, 
bijvoorbeeld als de gezinssituatie van ouders verandert (Poirier & Simard, 2006). Een combinatie 
van problemen in het gezin, zoals financiële problemen, scheidingen, juridische problemen, 
drugsgebruik, psychische problemen, huiselijk geweld, armoede en werkloosheid kunnen 
evenals negatieve voorgaande ervaringen met de hulpverlening een belemmering zijn voor 
participatie (Whittakker, 1981; in Poirier & Simard, 2006; Marcenko, Brown, De Voy & Conway, 
2010; Platt, 2012). 

Daarnaast kan een pleegzorgplaatsing heel wat gevoelens bij ouders oproepen. Gevoelens 
van angst en schaamte kunnen ouderparticipatie in de weg staan (Marcenko et al., 2010). De 
plaatsing maakt dat ouders moeten rouwen. Ze moeten afstand nemen van de huidige invulling 
van hun rol als ouder en moeten hun ouderrol een nieuwe invulling geven.

De duur van de relatie met de pleegzorgbegeleider hangt eveneens negatief samen met de 
participatie van ouders: hoe langer de relatie, hoe lager de participatie. Verklaringen hiervoor 
zijn dat een ouder mogelijk meer hoop heeft op een terugplaatsing naar huis, als de relatie met 
de pleegzorgbegeleider nog nieuw is. Hoe langer een ouder werkt met een pleegzorgbegeleider, 
hoe meer kansen er zijn dat de ouder teleurgesteld kan worden door de pleegzorgbegeleider. 
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de kwaliteit van de begeleiding met de tijd daalt of 
dat de langste hulp wordt gegeven aan ouders met de zwaarste problemen, wat invloed heeft 
op hun participatie (Alpert & Britner, 2009). 

1.2 Ouder-kindcontacten
Contacten met de ouders zijn van belang voor het kind, omdat het kind (ondanks een soms 
moeizame relatie met de ouders) nog steeds loyaal zal zijn aan hen (Weterings & Van den Bergh, 
2012). En ook ouders hebben recht op omgang met hun kind. Internationale verdragen zoals het 
International Verdrag Inzake de Rechten van het Kind en kwaliteitsstandaarden zoals die van de 
Child Welfare League of America (CWLA, 1995) benadrukken het behoud van het contact tussen de 
ouder en het pleegkind. Beslissingen over bezoek moeten zorgvuldig en op individuele basis worden 
gemaakt (American Academy of Pediatrics Committee on Early Childhood Adoption and Dependent 
Care, 2000; Sinclair et al., 2004). Een slecht contact kan de ontwikkeling van een kind belemmeren en 
een goede relatie met pleegouders in de weg staan (Gualthérie van Weezel & Waaldijk, 2004).

De uitkomsten van onderzoek naar nut en noodzaak van oudercontacten laat geen eenduidig 
beeld zien (Oosterman, 2007; Lambermon, 2005). Sommigen vinden dat de contactfrequentie 
met de ouders en het welbevinden van het pleegkind niet gerelateerd zijn. Ze menen dat het 
welbevinden wordt bepaald door de kwaliteit van de relatie met de pleegouders (Maaskant, 
Hermanns & Bos, 2007; Strijker & Knorth, 2009). Anderen daarentegen menen dat frequente 
oudercontacten de binding met de ouder bevorderen. Een sterkere binding met de ouder kan 
echter gepaard gaan met meer loyaliteitsconflicten. Loyaliteitsconflicten staan op hun beurt 
een binding met de pleegouder in de weg en geven aanleiding tot gedrags- en emotionele 
problemen (Leathers, 2003). Van den Bergh en Weterings (2010) hebben geen enkele correlatie 
gevonden in de frequentie van het contact en de relatie pleegouders/ontwikkeling van het kind. 
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Ook in andere literatuur wordt er geen verband gevonden tussen de frequentie en duur van de 
oudercontacten en de ontwikkeling van het kind (Maaskant, 2007). Wel komt een onregelmatige 
bezoekfrequentie naar voren als risicofactor voor de ontwikkeling van het kind (Browne & 
Moloney, 2002; Leathers, 2003; Lambermon, 2005). Het kind is juist gebaat bij zo weinig mogelijk 
veranderingen. Continuïteit en regelmaat in de bezoeken vormen een beschermende factor 
(Bastiaensen & Kramer, 2012). 

Het kader waarin de contacten plaatsvinden is van belang (Van den Bergh en Weterings, 2010). 
Als nog niet duidelijk is of het kind terug naar huis zal gaan, is het kader bijvoorbeeld heel 
anders, dan wanneer duidelijk is dat het kind in het pleeggezin zal blijven wonen. Wanneer 
pleegouders niet achter de ouder-kind contacten staan of als ouders de plaatsing niet steunen, 
plaatsen zij het kind in een loyaliteitsconflict, omdat het kind in de meeste gevallen nog steeds 
loyaal zal zijn aan de ouders. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor het emotionele welzijn van 
het pleegkind en kan leiden tot (een verhoging van) gedragsproblemen (Leathers, 2003; Van den 
Bergh, Weterings & Schoenmakers, 2011). 

Na een bezoek aan ouders kan er tijdelijk meer stress zijn in het pleeggezin . De 
overgangssituatie leidt regelmatig to een tijdelijke toename in gedragsproblemen (Brown & 
Calder, 1999; Buehler et al., 2006; Haight, Black, Magelsdorf, Giorgio, Tata, Schoppe & Szewczyk, 
2002; Wilson et al., 2004; Vanderfaeillie & Van Holen, 2010; Weterings & Van den Bergh, 2010), 
bijvoorbeeld door een loyaliteitsconflict. Het percentage gesignaleerde problemen van het 
kind na contact met zijn ouders is zeer zorgelijk. Ongeveer 40 procent van de pleegkinderen 
vertoont een terugval in het functioneren na een bezoek van of aan de ouders (Mouissie, 2006; 
Weterings, 2009). Dit zorgt voor extra zorg en stress in het pleeggezin. 

Beschermende factoren bij oudercontacten voor de ontwikkeling van het kind zijn (Bastiaensen 
& Kramer, 2012): 

-  de inzet van begeleiding om de kwaliteit van het contact te verbeteren;
-  hulp voor het kind, de ouders en de pleegouders bij het verwerken en hanteren van de 

bezoeken;
-  wederzijdse acceptatie tussen ouders en pleegouders;
-  overeenstemming tussen alle betrokkenen over het bezoek;
-  een zo natuurlijk mogelijke integratie in het dagelijks leven van het kind met soepele 

overgangsmomenten. In de meest ideale situatie betekent dit dat: de frequentie en duur van 
de bezoeken naar behoefte van het pleegkind zijn ingevuld, de plaats in het pleeggezin of in 
het gezin van oorsprong is en er geen begeleiding van de bezoeken nodig is. 

Het voorgaande betekent dat vorm en inhoud van de oudercontacten onder andere bepaald 
moeten worden aan de hand van de volgende criteria (Weterings & Van den Bergh, 2010): 

-  Aandacht besteden aan de reacties van het pleegkind op de contacten met zijn ouders en de 
overgang naar pleegouders en deze zien als een serieus criterium om contacten te regelen 
zodanig dat het kind er niet onder lijdt (Leathers, 2003). 

-  De betekenis van de ouder in het leven van het kind, gezien de geschiedenis met zijn 
ouder vóór de uithuisplaatsing. De ouder kan hier aangesproken worden op zijn blijvende 
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verantwoordelijkheid als ouder voor de zorg voor zijn kind. Daarvoor is het niet noodzakelijk 
dat hij de zorg zelf uitvoert.

-  Het doel van de plaatsing. Als het de bedoeling is dat het kind daadwerkelijk wordt 
teruggeplaatst, dan kan het alleen in het ontwikkelingsbelang van het kind zijn als hij nog 
enige relatie heeft met zijn ouder waarop voortgebouwd kan worden. Dit betekent ook dat 
terugplaatsing niet te lang uitgesteld moet worden, omdat een jong kind meestal binnen een 
jaar een redelijk tot goede gehechtheidsrelatie met zijn pleegouder kan hebben en zijn ouder 
te ver op de achtergrond geraakt kan zijn. Duurt het niet te lang voor het kind, dan is de 
ouder nog vertrouwd en kan ‘weer bij moeder wonen’ niet beangstigend zijn. Hetzelfde geldt 
voor een wat ouder kind. 

1.3 Hulp en begeleiding aan ouders 
Naast samenwerking met ouders en contact met hun kind, is ook hulp en begeleiding aan 
ouders zelf van belang (Klooster & Van Burik, 2000). Hulp kan nodig zijn voor de problemen 
van ouders, om het verlies van de uithuisplaatsing te verwerken en/of om het mentale 
en emotionele proces door te kunnen maken om voor het kind adequate beslissingen 
te kunnen nemen. De inhoud van de benodigde hulp is afhankelijk van het doel van de 
pleegzorgplaatsing. Er wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen de hulpverleningsvariant en 
de opvoedingsvariant van pleegzorg. Meer informatie over de hereniging met ouders, oftewel 
een thuisplaatsing, staat in hoofdstuk 2, paragraaf 1.2. 

1.3.1 Onderzoek en intensieve hulp aan ouders in hulpverleningsvariant
Het doel van de hulpverleningsvariant is enerzijds onderzoeken of het kind weer terug naar 
huis kan en anderzijds ouders begeleiden om zelf de opvoeding weer op zich te kunnen nemen. 
Er vindt onderzoek plaats naar de krachten en problemen van ouders. Uit het onderzoek kan 
blijken dat er aanvullende hulp voor ouders nodig is om een terugplaatsing mogelijk te maken. 
Intensieve hulp aan ouders gericht op opvoedingsondersteuning en eventuele persoonlijke 
problemen zorgt voor een grotere kans op terugplaatsing van hun kind naar huis (Fraser, 1996). 
De pleegzorgbegeleider kan óf ouders zelf begeleiden, óf ouders helpen om de juiste hulp te 
krijgen. Dit is afhankelijk van de problematiek van de ouders en de taakomschrijving van de 
pleegzorgbegeleider in de betreffende organisatie (De Baat & De Lange, 2013). Voor ouders met 
een (licht) verstandelijke beperking is specialistische begeleiding nodig. Volgens Van den Bergh 
en Weterings (2010) krijgen ouders soms onvoldoende hulp om na de uithuisplaatsing middels 
intensieve begeleiding en intensieve contacten een andere relatie met hun kind op te bouwen, 
zodanig dat zij het kind weer kunnen opvoeden. Wil men het kind een reële en verantwoorde 
kans geven om opgevoed te worden door zijn ouder, dan zal intensieve begeleiding van de 
ouder nodig zijn om hem een andere manier van omgaan te kunnen leren. Het vergt een 
omslag in de manier van handelen die de ouders gewend zijn. Dat kost mentale en emotionele 
inspanning die veel vraagt en niet tot stand kan komen met een maal per maand een contact. 
Hetzelfde geldt als het kind al uit huis geplaatst moest worden. Op deze hulp zal jarenlang 
ingezet moeten worden, willen ouders en kind een voor het kind reële kans krijgen.

Naast het onderzoek of het kind weer terug naar huis kan en (het inzetten van) 
opvoedingsondersteuning en persoonlijke hulp aan ouders, begeleidt de pleegzorgbegeleider 
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de ouders waar nodig bij de plaatsing. In het buitenland worden ouders met ervaring in de 
jeugdhulp en jeugdbescherming soms ingezet als ‘maatje’ voor ouders om hen wegwijs te 
maken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (gecertificeerde instelling, zorgaanbieders, 
rechtbank). Uit onderzoek van Berrick (2011) blijkt dat ouders met een ervaren maatje een vier 
keer grotere kans hadden om herenigd te worden met hun kind. 

1.3.2 Verliesverwerking en roldifferentiatie in opvoedingsvariant
Wanneer ouders geen permanent veilige gezinssituatie kunnen bieden waarin het kind zich 
gezond kan ontwikkelen, groeit het kind langdurig op in een pleeggezin. De ouder heeft 
begeleiding nodig om dit verdriet te verwerken, om de plaatsing te kunnen verdragen en 
langzamerhand accepteren, en een nieuwe invulling te kunnen geven van hun rol als ouders. 
Zodat zij blijvend betrokken zijn bij het leven van hun kind (Haans, Robbroeckx, Hoogeduin 
& Beem-Kloppers, 2009). Dit is een belangrijke voorwaarde voor het kind om zich te mogen 
hechten en ontwikkelen in het pleeggezin (De Baat & Bartelink, 2012). Ouders blijven vaak 
met een ‘leeg’ gevoel achter. Zo komt het in de praktijk voor dat ouders een jarenlange, 
slopende juridische strijd niet op kunnen geven, omdat het de enige manier lijkt om het kind 
te laten weten dat ze van het kind houden. De ouder zal geholpen moeten worden om zijn 
verantwoordelijkheid voor het kind op een andere manier vorm te geven, emotioneel niet ‘op 
afstand’, hoewel in frequentie en intensiteit van het contact dat wel zo is. 
 De pleegzorgbegeleider kan óf ouders zelf begeleiden, óf ouders helpen om de juiste hulp te 
krijgen. Dit is afhankelijk van de taakomschrijving van de pleegzorgbegeleider in de betreffende 
organisatie. Voor ouders met een (licht) verstandelijke beperking is specialistische begeleiding 
nodig.

Voorbeelden van doelen zijn (De Baat & De Lange, 2013):
-  Ouders weten wat de redenen zijn waarom hun kind moet opgroeien in een pleeggezin;
-  ouders aanvaarden de andere plaats van hun kind in hun leven;
-  ouders houden zich aan de bezoekregeling en komen naar besprekingen in het zorgteam;
-  ouders geven het kind toestemming dat het mag opgroeien in een pleeggezin (in verband 

met loyaliteit van het kind);
-  ouders belasten het kind niet met hun persoonlijke problemen;
-  er is een respectvolle samenwerking tussen ouders en pleegouders, waarbij de taakverdeling 

helder is. 

Er bestaan verschillende methodieken die zich richten op roldifferentiatie van ouders, maar 
deze staan nog niet in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie over deze 
methodieken staat in de overige overwegingen (paragraaf 5). 
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2. Bevorderen van een goede samenwerking tussen ouders en 
pleegouders

2.1 Belang van samenwerking tussen ouders en pleegouders
Om de stabiliteit voor het kind te bevorderen is het van wezenlijk belang dat ouders en kind, 
pleegouders, hun beider netwerk en de professionals om hen heen goed kunnen samenwerken. 
Tegelijkertijd weten we dat de samenwerking in de praktijk lang niet altijd probleemloos 
verloopt. Voortdurende spanningen tussen ouders en kind, pleegouders, netwerk en 
professionals vormen een groot risico voor het afbreken van een pleeggezinplaatsing. Het is 
in het belang van de gezonde ontwikkeling van het kind dat pleegouders samenwerken met 
de ouders. Waar mogelijk ondersteunen zij ouders tijdelijk bij de opvoeding van hun kind, 
waarna de ouders zelf de opvoeding weer overnemen. Pleegouders vervullen daarbij niet de 
rol van professionele opvoedondersteuner voor ouders. Wel kunnen zij informeel bijdragen 
aan de opvoedondersteuning door ervaringen uit te wisselen, en dragen zij zorg voor goede 
afstemming over afspraken. Daar waar pleegouders de opvoeding van het kind permanent 
overnemen, moeten zij blijven zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden om ervoor zorg te 
dragen dat ouders een blijvende rol in het leven van hun kind kunnen vervullen (De Baat & De 
Lange, 2013). 

Schofield, Beek, Sargent en Thobrun (2000) en Bastiaensen (2001) constateren dat contact het 
beste loopt wanneer beide ouderparen met elkaar een goede verstandhouding hebben. Als 
ouders en pleegouders elkaar wederzijds accepteren, heeft dat een gunstige invloed op de 
aanpassing en ontwikkeling van het pleegkind (Leathers, 2003; Oyserman & Benbenishty, 1992; 
Child Welfare Information Gateway, 2011) en op het aantal contacten tussen de ouders en het 
kind in de voorbereiding op de eventuele hereniging (Leathers, 2002). 

2.2 Bevorderen van samenwerking tussen ouders en pleegouders
Voortdurende spanningen tussen pleegouders en ouders vormen een groot risico voor het 
afbreken van een pleeggezinplaatsing en daarmee potentieel ook voor de veiligheid van het 
kind (zie ook hoofdstuk 3). De pleegzorgbegeleider heeft daarom als taak de onderlinge relaties 
tussen pleegouders, ouders en het kind te bevorderen. Een adequate samenwerkingsrelatie 
tussen ouders en kind, pleegouders en het bredere netwerk is cruciaal voor de ontwikkeling van 
het kind in het pleeggezin. Het streven is dat zij naar elkaar luisteren, elkaar begrijpen en het 
eens zijn over het doel van de plaatsing (De Baat & Bartelink, 2012). Daarnaast is het van belang 
dat er heldere en haalbare afspraken zijn over allerlei zaken, zoals: de rol van ouders bij de 
pleegzorgplaatsing, momenten en wijze van communicatie tussen verschillende betrokkenen, 
welke aanvullende hulp er komt (voor wie en door wie), (het doel van) de bezoekregeling en 
evaluatiemomenten. 
Ouders zullen constructief meewerken aan een pleegzorgplaatsing wanneer (1) voor hen 
duidelijk is dat het kind ‘het goed heeft in het pleeggezin’, (2) ze geïnformeerd worden over 
hoe het met hun kind gaat, (3) ze een rol kunnen spelen op belangrijke momenten (zoals 
verjaardagen, ziekte, schooluitvoeringen, (4) ze ondersteund worden in de relatie met de 
pleegouders en (5) ze geholpen worden bij hun persoonlijke invulling van het ‘afstandouder-zijn’ 
(Hermanns, 2008).
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Ouders zijn vaak onvrijwillige cliënten in de pleegzorg. Het werken met onvrijwillige cliënten 
vereist specifieke vaardigheden en kennis. Om tot een succesvolle samenwerking te komen 
moeten de rollen en grenzen van alle betrokkenen duidelijk gedefinieerd zijn (McKay & Bannon, 
2004). De pleegzorgbegeleider moet in staat zijn om rollen duidelijk af te bakenen: wie doet wat, 
wie neemt welke taken op zich, waarover kan gediscussieerd worden en waarover niet (Trotter, 
2007). Daarnaast kan een begeleider gewenst gedrag modelleren door afspraken na te komen en 
te doen wat hij beloofde te doen. Samen problemen oplossen en de ouders probleemoplossende 
vaardigheden aanleren zijn essentieel (Trotter, 2007). Pleegkinderen, ouders en pleegouders 
vragen niet dat de pleegzorgbegeleider hun problemen oplost. Ze willen wel informatie, 
ondersteuning en vaardigheden zodat ze de problemen zelf kunnen oplossen (Verzaal, 2005). 

Als ouders de plaatsing verdragen en langzamerhand accepteren en (pleeg)ouders elkaar 
accepteren, kunnen pleegouders een voorbeeldfunctie hebben voor ouders. Tijdens bezoeken 
van de ouders aan het pleeggezin of wanneer het kind in het weekend of vakantie naar zijn 
ouders gaat, kunnen pleegouders de ouders betrekken bij de kleine dingen die de dagelijkse 
omgang en opvoeding met zich meebrengen. Ook zou men de uiteindelijke terugplaatsing van 
het kind naar huis of de nieuwe relatie van het kind met de ouders kunnen voorbereiden door 
met hen samen te zoeken naar een nieuwe aanpak, nieuwe opvoedingsvaardigheden, andere 
rolbetekenissen van de ouders of steun bij het herstelde dagelijkse leven van het kind in zijn 
gezin. Met andere woorden: de uitwisseling van steun en zorg tussen de pleegouders en de 
ouders, zowel tijdens als na het verblijf van het kind in het pleeggezin, kan beter benut worden. 
Pleegouders kunnen ook veel betekenen bij het helpen vinden van een nieuwe inhoud voor een 
relatie die niet uitmondt in een gezinshereniging, maar in een andere manier van met elkaar 
omgaan (Robbroeckx & Bastiaensen, 2001). 

De volgende kenmerken getuigen van een adequate samenwerkingsrelatie tussen ouders en 
kind, pleegouders en het netwerk (De Baat & De Lange, 2013):

-  Ouders en pleegouders zijn het eens over de doelen van de plaatsing en handelen in het 
belang van het kind;

-  pleegouders geven ouders en andere belangrijke personen uit het netwerk een (structurele) 
plek in het leven van het kind. Zij accepteren de ouders (als mens) onvoorwaardelijk, zijn in 
staat lastig gedrag van ouders te hanteren en ouders bij te staan in de aanpak van hun kind;

-  ouders verdragen de plaatsing en accepteren het langzamerhand en erkennen pleegouders 
als opvoeders van hun kind. Zij tonen hun bereidheid te willen leren van succesvolle 
elementen uit de aanpak van de pleegouders; 

-  er is sprake van wederzijds respect en open communicatie tussen ouders en pleegouders; 
-  het kind voelt zich vrij om positief te spreken over ouders in aanwezigheid van pleegouders 

en andersom. 

Als de pleegzorgbegeleider de samenwerkingsrelatie tussen ouders en kind, pleegouders en het 
netwerk wil versterken, kunnen de volgende activiteiten behulpzaam zijn (De Baat & De Lange, 
2013): 

-  Heldere en haalbare afspraken maken in het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit ouders en 
kind, pleegouders, belangrijke personen uit het netwerk, pleegzorgbegeleider en (gezins-)



Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 222

voogd. Een gezamenlijke overeenkomst, bijvoorbeeld over de doelen van de plaatsing, 
bevordert goed contact tussen de ouders, de pleegouders en het pleegkind;

-  goed luisteren naar alle betrokkenen, doorvragen, geen oordelen geven en een ieder 
proberen te begrijpen;

-  onderlinge verhoudingen tussen alle betrokkenen goed in kaart brengen;
-  psycho-educatie aan pleegouders over problematiek van ouders; 
-  aandacht voor een ieders wensen (meerzijdige partijdigheid) met een focus op de gedeelde 

wens dat het kind goed opgroeit (omdat je daarmee op één lijn kunt komen).

2.3  Selectie en ondersteuning van pleegouders in contact met 
ouders 

De Child Welfare League of America (CWLA, 1995) heeft criteria geformuleerd voor het kennis- 
en vaardigheidsniveau van de aspirant-pleegouder (Strijker, 2009). De kwaliteitscriteria van 
de CWLA komen overeen met de Europese kwaliteitscriteria voor uithuisgeplaatste kinderen 
(Quality4Children, 2007). Eén van de criteria is dat de pleegouder de relatie tussen het 
pleegkind, zijn ouder(s), zijn familie en zijn leeftijdgenoten moet kunnen ondersteunen. De Child 
Welfare Information Gateway (2011) benoemt de volgende aspecten waar op gelet moet worden 
bij de beoordeling van pleegouders of zij kunnen samenwerken met ouders: hun levenservaring, 
volwassenheid, communicatievaardigheden, hun mogelijkheden om verschillende rollen 
te vervullen en de mogelijke behoefte aan aanvullende training (Lewis & Callaghan, 1993; 
Sanchirico & Jablonka, 2000). 

Uit onderzoek blijkt dat pleegouders nadrukkelijk vragen om ondersteuning bij de omgang met 
de ouders (Vanderfaeillie, Van Holen & Vanschoonlandt, 2012). Dit onderstreept het belang van 
duidelijke vanuit de hulpverlening gestuurde afspraken. Om tot een succesvolle samenwerking 
te komen, moeten bij iedere pleegzorgplaatsing rollen, rolverwachtingen en grenzen van alle 
betrokkenen duidelijk worden gedefinieerd. Pleegouders verwachten dat pleegzorgbegeleiders 
hierbij een bemiddelende en faciliterende rol spelen. Naast de duidelijke afspraken, begeleidt de 
pleegzorgbegeleider de pleegouders in samenwerking met ouders (Sanchirico & Jablonka, 2000). 
De begeleiding kan het karakter hebben van een training of coaching: de pleegzorgbegeleider 
luistert actief naar de pleegouders, draagt suggesties aan en bespreekt of en hoe die suggesties 
uitgevoerd kunnen worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de pleegouders (Choy & 
Schulze, 2009).

3.  Een goede samenwerking tussen alle betrokken hulpverleners 
rond de ouders en het kind, de pleegouders en hun beider 
netwerk

Om de stabiliteit voor het kind te bevorderen is het van wezenlijk belang dat kind en ouders, 
pleegouders, hun beider netwerk en de professionals om hen heen goed samenwerken. De 
pleegzorgcontext bestaat in de regel uit een pleegkind, de ouders en hun netwerk, pleegouders 
en hun netwerk, een medewerker of een (gezins-)voogd (bij OTS) van de plaatsende instantie 
en een pleegzorgbegeleider van de pleegzorgaanbieder. Daarnaast kunnen er ook nog andere 
hulpverleners betrokken zijn bij de zorg aan het pleegkind, de ouders of de pleegouders. 
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De MOgroep (tegenwoordig Jeugdzorg Nederland) heeft in 2004 het (ideale) pleegzorgtraject 
beschreven (Steensma, 2004). Volgens deze notitie vormen de ouders en het kind (indien ouder 
dan twaalf jaar), de pleegouders, de casemanager of (gezins-)voogd, de pleegzorgbegeleider 
en eventueel andere belangrijke betrokkenen met elkaar het zorgteam. Bij aanvang van de 
plaatsing organiseert de pleegzorgaanbieder een startbijeenkomst met het zorgteam. Het doel 
daarvan is om met alle direct betrokkenen het doel en de duur van de plaatsing te bepalen 
en het eerste hulpverleningsplan op te stellen waarin de doelen en afspraken geformuleerd 
staan38. Voor de pleegzorgplaatsing maken zij afspraken over de hulp die noodzakelijk is voor 
de verzorging en de opvoeding van het kind. Het zorgteam geeft vorm aan de hulpverlening 
en de toekomst van het kind. De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
gemaakte afspraken en het gemaakte plan. Tijdens het traject van de hulpverleningsvariant 
komt het zorgteam zeer regelmatig bijeen. Bij een pleegzorgplaatsing in het kader van de 
opvoedingsvariant gebeurt dit minder frequent. Dit zal in ieder geval gebeuren bij de evaluatie 
of op verzoek van één van de betrokkenen.
De afstemming van de samenwerking tussen alle partijen binnen de pleegzorgcontext vergt 
een duidelijke regie. Bij vrijwillige plaatsingen voert de pleegzorgbegeleider de regie. In geval 
van een OTS ligt de regie in eerste instantie in handen van de (gezins-)voogd van de plaatsende 
instantie (Choy & Schulze, 2009). In sommige provincies zijn er afspraken vastgelegd over de 
samenwerking tussen de plaatsende instantie en de zorgaanbieders. 

Choy en Schulze (2009) bespreken een aantal uitgangspunten voor pleegzorgaanbieders voor 
een optimale samenwerking tussen de pleegzorgaanbieder en de plaatsende instantie.

1.  ‘De pleegzorgaanbieder respecteert de visie, uitgangspunten, doelen en de wettelijke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de plaatsende instantie en verwacht dat ook 
van de partner. Wederzijds respect is de kurk waar alle samenwerking op drijft.

2.  De pleegzorgaanbieder beoordeelt de samenwerking telkens en zeker in complexe situaties 
vanuit een win-win optiek. Bij de beoordeling daarvan zal in eerste instantie aangetoond 
moeten worden hoe ouders en kind en pleegouders daarvan kunnen profiteren. 

3.  De pleegzorgaanbieder hecht in de samenwerking veel belang aan betrouwbaarheid, 
integriteit en betrokkenheid. Zich houden aan afspraken, het betrachten van eerlijkheid 
en een houding van niet-vrijblijvendheid beschouwt de pleegzorgaanbieder als onmisbare 
voorwaarden.

4.  De pleegzorgaanbieder streeft in de samenwerking naar een open communicatie. De 
hulpverleners van de pleegzorgaanbieder willen graag aangesproken worden op hun 
functioneren, zowel in positieve als in negatieve zin, als daar aanleiding toe bestaat. Zij 
willen de plaatsende instantie graag op dezelfde wijze tegemoet treden. 

5.  De pleegzorgaanbieder gaat ervan uit dat samenwerking vooral mensenwerk is. Het tot 
stand brengen van samenwerking is mede gebaseerd op goede persoonlijke verhoudingen 
tussen sleutelfiguren van beide partijen. Aan het onderhouden van deze betrekkingen 
wordt door de pleegzorgaanbieder veel aandacht besteed en hetzelfde wordt gevraagd van 
de plaatsende instantie. De kwaliteit van de samenwerking mag echter niet té afhankelijk 
zijn van personen, zeker niet bezien vanuit het cliëntenperspectief.

 
38  De wet (artikel 4.1.2 Jeugdwet) verplicht de gezinsvoogd om bij een OTS eerst de familie een mogelijkheid te bieden 

om een familiegroepsplan te maken. Slechts indien de ouders te kennen hebben gegeven geen gebruik te willen 
maken van deze mogelijkheid of concrete bedreigingen in de ontwikkeling van hun kind hiertoe aanleiding geven of 
de jeugdige anderszins geschaad wordt kan hiervan worden afgeweken.
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6.  De pleegzorgaanbieder heeft begrip voor het feit, dat (onverwachte) omstandigheden bij 
de plaatsende instantie de aard, vorm en/of doel van de oorspronkelijk voorgenomen of 
tot stand gebrachte samenwerking kunnen beïnvloeden. De pleegzorgaanbieder wil graag 
meedenken over de oplossing van (mogelijke) knelpunten bij de plaatsende instantie en 
daar, voor zover mogelijk, ook een bijdrage aan leveren. De pleegzorgaanbieder verwacht 
van de plaatsende instantie een soortgelijke bejegening als de omstandigheden daarom 
vragen. 

7.  De pleegzorgaanbieder is zich ervan bewust dat samenwerking vooral een middel en niet 
zozeer een doel is. Vanuit deze gedachte wil de pleegzorgaanbieder de samenwerking 
dan ook periodiek evalueren in het licht van de resultaten. Bij die evaluatie kennen de 
pleegzorgaanbieder en de gecertificeerde instelling grote waarde toe aan de tevredenheid 
van ouders en kind, familie en pleegouders.’

Naast de (gezins-)voogd en pleegzorgbegeleider kunnen er nog andere specialistische 
hulpverleners betrokken zijn bij het pleeggezin. Specialisten om ouders en kind en pleegouders 
heen zijn gericht op het verminderen van specifieke problemen, om zo de normale ontwikkeling 
weer op gang te brengen of te bevorderen. Specialisten kunnen ingezet worden om verschillende 
redenen. Ouders of pleegouders kunnen specifieke opvoedvragen hebben waarvoor 
specialistische opvoedondersteuning nodig is. Ouders kunnen daarnaast zelf problemen hebben 
die vragen om inzet van hulp. Ten slotte kan hulp worden ingezet voor specifieke kindproblemen. 
Hoewel voor deze hulp specifieke doelen kunnen worden gesteld, is zij uiteindelijk ook altijd 
gericht op het bevorderen of weer op gang brengen van de normale ontwikkeling van het kind 
(De Baat & De Lange, 2013). De pleegzorgbegeleider heeft een belangrijke regiefunctie. Hij 
monitort of de ingezette hulp daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind of aan 
het verbeteren van de balans tussen draagkracht en draaglast van (pleeg-)ouders. Hiertoe draagt 
de pleegzorgbegeleider zorg voor goede inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de 
verschillende professionele betrokkenen, ouders en kind, pleegouders en hun netwerk. Daar waar 
de hulpverlening stagneert of niet leidt tot de gewenste resultaten, treedt de pleegzorgbegeleider 
in overleg en schaalt waar nodig op (De Baat & De Lange, 2013).

Dat een goede samenwerking in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend is, blijkt uit het 
onderzoek van Van den Bergh (2013) onder 444 (ex-)pleegouders naar de redenen voor 
beëindiging van pleegouderschap. Zeventig procent van de ondervraagde pleegouders geeft 
aan dat er sprake is van één of meerdere gedragsproblemen: gehechtheidsproblemen, sociale 
problemen en/of aandachtsproblemen. De laatste worden het meest ernstig genoemd. 
Gedragsproblemen van pleegkinderen worden weliswaar als zwaar ervaren, maar als daarbij 
niet de adequate ondersteuning wordt gegeven, is dat vaak de druppel die pleegouders doet 
besluiten om met de pleegzorg te stoppen. Wat pleegouders het meest raakt is dat ze zich niet 
serieus genomen voelen door de (gezins-)voogden van de plaatsende instantie. Pleegouders 
constateren daarnaast een groot verloop onder (gezins-)voogden en daarmee (soms schadelijke) 
inconsequentie in het beleid rond een kind. Ook vinden de pleegouders dat (gezins-)voogden 
vaak meer oog hebben voor het belang van de ouders van een pleegkind dan voor het belang 
van het kind zelf. Kortom, voldoende aanleiding om de samenwerking tussen pleegouders en 
(gezins-)voogden waar mogelijk te verbeteren. 
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Hoewel er uit onderzoek weinig bekend is over wat werkt in de samenwerking in pleegzorg, is 
er wel algemene literatuur over ‘wat werkt’ in samenwerking. Het doel van samenwerken is niet 
de samenwerking op zich maar het realiseren van een samenhangend effectief zorgaanbod 
voor pleegkinderen en hun (pleeg)gezinnen. Om stagnatie in de ontwikkeling van samenwerking 
tussen organisaties te voorkomen is het noodzakelijk om samen te werken op bestuurlijk niveau 
en op uitvoerend niveau. Bij de ontwikkeling van samenwerking zijn de volgende domeinen van 
belang (Ten Berge, Addink, De Baat, Bartelink, Van Rossum & Vinke, 2012):

1.  Een gezamenlijk perspectief. Om goed samen te kunnen werken is een zekere mate 
van overeenstemming nodig tussen organisaties en professionals: een gezamenlijke 
probleemanalyse, een gedeelde visie, gezamenlijke doelen en helderheid over de doelgroep 
waar de samenwerking zicht op richt.

2.  De juiste partners en samenwerkingsafspraken. Dit domein gaat over de partners binnen 
het samenwerkingsverband, de afspraken die zij met elkaar maken over vorm van de 
samenwerking en de inzet van mensen en middelen.

3.  Respectvolle samenwerkingscultuur. In de praktijk blijken persoonlijke eigenschappen 
van samenwerkingspartners belangrijke succesfactoren of juist belemmeringen bij 
samenwerking. Het gaat om kenmerken als betrouwbaarheid, enthousiasme, bevlogenheid, 
vertrouwen en respect.

4.  Duidelijke regie. Het vierde domein gaat over het belang van duidelijke regie van de 
samenwerking op organisatieniveau en coördinatie van zorg bij de uitvoering op 
casusniveau.

5.  Ondersteunende werkafspraken. Concrete afspraken over de werkwijze en werkprocessen 
in de praktijk zoals informatie-uitwisseling, instroom, bespreking van casuïstiek (hoe vaak, 
hoe lang en in welke samenstelling), uitvoering, monitoring en evaluatie van hulp, zijn 
noodzakelijk om de samenwerking te verankeren in de praktijk.

6.  Effectiviteit van het aanbod. Omdat het doel van de samenwerking is om een effectief 
gezamenlijk hulpaanbod voor pleegkinderen en hun (pleeg)gezinnen te realiseren, is het van 
belang de beschikbare kennis over effectieve hulp voor de doelgroep te gebruiken.

7.  Systematische evaluatie en kwaliteitsverbetering. Door systematisch ontwikkelingen en 
resultaten van de gestelde doelen te monitoren en te evalueren, wordt feedback geleverd 
aan betrokken partners en kan zo nodig de werkwijze worden bijgesteld.
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4. Conclusies
Een adequate samenwerkingsrelatie tussen ouders en kind, pleegouders, hun beider netwerk 
en professionals is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind in het pleeggezin en de stabiliteit 
van de plaatsing. Er is nauwelijks onderzoek naar hoe een samenwerkingsrelatie tussen ouders 
en kind, pleegouders, het netwerk en professionals gerealiseerd kan worden. Wel is er beperkt 
onderzoek naar het ‘participeren’ van ouders bij de plaatsing, contact tussen ouder en kind 
en hulp en begeleiding aan ouders, de samenwerking tussen ouders en pleegouders en de 
samenwerking tussen professionals. 

Ouderparticipatie
Ouders zijn (zo mogelijk) volwaardig partner in het pleegzorgtraject van hun kind, zowel in 
de hulpverleningsvariant als de opvoedingsvariant. In de hulpverleningsvariant is het van 
belang om intensief met ouders te werken om terugplaatsing naar huis mogelijk te maken. In 
de opvoedingsvariant ligt de nadruk op het verdragen en langzamerhand accepteren van de 
pleeggezinplaatsing en het invullen van de nieuwe ouderrol.

Onderzoek naar de invloed van de participatie van ouders en het contact tussen ouders en kind 
op het succes van pleegzorgplaatsingen is niet eenduidig. Positieve uitkomsten die in onderzoek 
naar participatie worden gevonden zijn bijvoorbeeld: grotere motivatie tot verandering 
bij ouders, betere ouder-kind relatie, betere identiteitsontwikkeling bij het kind en meer 
succesvolle herenigingen. Andere onderzoeken vinden juist negatieve uitkomsten van ouderlijke 
participatie, zoals: grotere kans op breakdown en meer gedrags- en emotionele problemen bij de 
kinderen (Robberechts, Klingels, Van Holen & Vanderfaeillie, 2013).

In onderstaand overzicht staan verschillende factoren die van invloed zijn op de participatie van 
ouders bij de pleeggezinplaatsing op een rij:

Factoren van invloed op de participatie van ouders bij de pleeggezinplaatsing

Positieve invloed Negatieve invloed
Ouderkenmerken Ouderkenmerken
-  aanwezigheid van een moeder;
-  het hebben van een partner; 
-  steun en begrip ontvangen vanuit het sociale 

netwerk;
-  inzicht hebben in de reden en het perspectief 

van de pleegzorgplaatsing;
-  het gevoel hebben dat alles eraan gedaan is om 

uithuisplaatsing te voorkomen;
-  kleine reisafstand tussen ouders en organisatie 

en pleeggezin;
-  ouders ervaren dat het goed gaat met hun kind.

-  ouders met psychische of mentale 
problemen;

-  combinatie van problemen in het gezin, 
zoals financiële problemen, scheidingen, 
juridische problemen, drugsgebruik, 
psychische problemen, huiselijk geweld, 
armoede en werkloosheid;

-  eerdere negatieve ervaringen met 
pleegzorg;

-  gevoelens van rouw, angst en schaamte;
-  grote reisafstand tussen ouders en 

organisatie en pleeggezin.
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Positieve invloed Negatieve invloed
Kindkenmerken Kindkenmerken
-  pleegkinderen geplaatst om andere redenen 

dan gedragsproblemen
-  gedragsproblemen bij kinderen.

Samenwerking met de pleegzorgbegeleider Samenwerking met de pleegzorgbegeleider
-  flexibiliteit, openheid en interesse vanuit de 

pleegzorgbegeleider voor de ouders;
-  gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met 

ouders door respect, focussen op sterktes, 
luisteren naar zorgen, assertieve, eerlijke en 
duidelijke boodschappen, gezamenlijk oplossen 
problemen en ouders faciliteren emotioneel 
verbonden te blijven met hun kind;

-  aandacht voor motivatie;
-  gerichtheid op veranderingsproces door 

inzetten juiste hulp;
-   aanleren probleemoplossende vaardigheden;
-   aandacht voor de invulling van de rol van ‘ouder 

op afstand’;
-   ondersteuning van ouders bij het vormgeven 

van de relatie met de pleegouders;
-   rollen en grenzen van alle betrokkenen helder 

afbakenen en definiëren.

-   wisseling van begeleiders;
-  langere tijd tussen bezoeken;
-  niet de hulp krijgen die nodig is;
-  gevoel dat meer hulp geboden zou 

kunnen worden;
-  langere duur van de relatie met de 

pleegzorgbegeleider.

Samenwerking met pleegouders
-  als ouders het vertrouwen hebben dat hun kind 

het goed heeft;
-  de ouders informeren hoe het gaat met hun 

kind;
-  de ouders een rol geven bij de opvoeding en 

belangrijke gebeurtenissen rondom hun kind;
-  duidelijk inzicht in de verdeling van rollen en 

taken;
-  pleegouders die achter participatie van ouders 

staan en ouders respecteren. 

Contacten met de ouders zijn van belang voor het kind, omdat het kind (ondanks een soms 
moeizame relatie met de ouders) in veel gevallen nog steeds loyaal zal zijn aan hen. Beslissingen 
over bezoek moeten zorgvuldig en op individuele basis worden gemaakt en afspraken moeten 
worden bewaakt, omdat continuïteit en regelmaat in de frequentie en duur van de bezoeken 
een beschermende factor zijn voor de ontwikkeling van het kind. Onduidelijk is of de frequentie 
van het contact samenhangt met de ontwikkeling van het kind en de relatie tussen het kind 
en de pleegouders. Wel is duidelijk dat een slecht contact de ontwikkeling van een kind kan 
belemmeren en een goede relatie met pleegouders in de weg kan staan. 
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De context van het contact blijkt in ieder geval van belang. Wanneer pleegouders niet achter 
de ouder-kind contacten staan of als ouders de plaatsing niet steunen, plaatsen zij het kind in 
een loyaliteitsconflict, omdat het kind in veel gevallen nog steeds loyaal zal zijn aan de ouders. 
Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor het emotionele welzijn van het pleegkind en kan leiden 
tot (een verhoging van) gedragsproblemen. Na een bezoek aan ouders kan er tijdelijk meer 
stress zijn in het pleeggezin. De overgangssituatie leidt regelmatig tot een tijdelijke toename in 
gedragsproblemen, bijvoorbeeld door een loyaliteitsconflict bij het kind.

Hulp en begeleiding aan ouders is allereerst gericht op het onderzoeken of het kind weer terug 
naar huis kan en de ondersteuning van ouders die nodig is om de opvoeding weer zelf ter hand 
te nemen. Na een opvoedingsbesluit is de hulp aan ouders gericht op het verwerken van de 
verlieservaring en het innemen van een nieuwe rol: ‘ouder op afstand’ en op ondersteuning van 
de samenwerkingsrelatie tussen ouders en pleegouders.

In het buitenland worden ouders met ervaring in de jeugdhulp en jeugdbescherming soms 
ingezet als ‘maatje’ voor ouders om hen wegwijs te maken in de jeugdhulp en jeugdbescherming 
(plaatsende instantie, zorgaanbieders, rechtbank). Uit onderzoek blijkt dat ouders met een 
ervaren maatje een vier keer grotere kans hadden om herenigd te worden met hun kind 
(Berrick, 2011). 

Samenwerking tussen ouders en pleegouders
Voor het kind is het wenselijk dat er een goede verstandhouding is tussen ouders en 
pleegouders (Schofield, Beek, Sargent & Thobrun,2000; Bastiaensen, 2001). Als ouders en 
pleegouders elkaar wederzijds accepteren, heeft dat een gunstige invloed op de aanpassing 
en ontwikkeling van het pleegkind (Leathers, 2003; Oyserman & Benbenishty, 1992; Child 
Welfare, 2011) en op het aantal contacten tussen de ouders en het kind in de voorbereiding op 
hereniging (Leathers, 2002). Tegelijkertijd weten we dat de samenwerking in de praktijk lang niet 
altijd probleemloos verloopt. 

De volgende activiteiten kunnen behulpzaam zijn bij het bevorderen van de samenwerking 
tussen ouders en pleegouders (De Baat & De Lange, 2013): 

-  Heldere haalbare afspraken in het zorgteam, waarin doelen en rolverdeling tussen 
verschillende betrokkenen zijn opgenomen;

-  in het overleg luisteren en doorvragen zonder een oordeel te geven, gericht op het begrijpen 
van de ander;

-  in kaart brengen van onderlinge verhoudingen tussen alle betrokkenen;
-  aandacht voor een ieders wensen (meerzijdige partijdigheid) met een focus op de gedeelde 

wens dat het kind goed opgroeit.
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Ouders zullen constructief meewerken aan een pleegzorgplaatsing wanneer (1) voor hen 
duidelijk is dat het kind ‘het goed heeft in het pleeggezin’, (2) ze geïnformeerd worden over 
hoe het met hun kind gaat, (3) ze een rol kunnen spelen op belangrijke momenten (zoals 
verjaardagen, ziekte, schooluitvoeringen), (4) ze ondersteund worden in de relatie met de 
pleegouders en (5) ze geholpen worden bij hun persoonlijke invulling van het ‘afstandouder-zijn’ 
(Hermanns, 2008).

Pleegouders hebben behoefte aan ondersteuning bij de omgang met de ouders (Vanderfaeillie, 
2012). Dit onderstreept het belang van duidelijke vanuit de hulpverlening gestuurde afspraken, 
waarin rollen, verwachtingen en grenzen van de betrokkenen duidelijk benoemd worden. 
Pleegouders verwachten dat pleegzorgbegeleiders hierbij een bemiddelende en faciliterende rol 
spelen. 

Samenwerking tussen professionals rondom ouders en kind, pleegouders en netwerk 
Om de stabiliteit voor het kind te bevorderen is het van wezenlijk belang dat ouders en kind, 
pleegouders, belangrijke personen uit het netwerk en de professionals om hen heen goed 
samenwerken. De ouders en het kind (indien ouder dan twaalf jaar), de pleegouders, de 
casemanager of (gezins-)voogd, de pleegzorgbegeleider en eventueel andere belangrijke 
betrokkenen vormen met elkaar het zorgteam. Bij aanvang van de plaatsing organiseert 
de pleegzorgaanbieder een startbijeenkomst met het zorgteam. Het doel daarvan is om 
met alle direct betrokkenen het doel en de duur van de plaatsing te bepalen en het eerste 
hulpverleningsplan op te stellen waarin de doelen en afspraken geformuleerd staan. De 
teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken en het gemaakte plan.

Naast de (gezins-)voogd en pleegzorgbegeleider kunnen er nog andere specialistische 
hulpverleners betrokken zijn bij het pleeggezin. Specialisten om ouders en kind, pleegouders 
en het netwerk heen zijn gericht op het verminderen van specifieke problemen, om zo de 
normale ontwikkeling weer op gang te brengen of te bevorderen. De pleegzorgbegeleider heeft 
een belangrijke regiefunctie. Hij monitort of de ingezette hulp daadwerkelijk bijdraagt aan de 
ontwikkeling van het kind of aan het verbeteren van de balans tussen draagkracht en draaglast 
van (pleeg-)ouders.

Algemeen werkzame factoren in samenwerking zijn (zowel in de uitvoering als op bestuurlijk 
niveau):

1.  Een gezamenlijke probleemanalyse, een gedeelde visie, gezamenlijke doelen en helderheid 
over de doelgroep waar de samenwerking zicht op richt;

2. afspraken over de vorm van de samenwerking en de inzet van mensen en middelen;
3. een respectvolle samenwerkingscultuur;
4.  duidelijke regie van de samenwerking op organisatieniveau en coördinatie van zorg bij de 

uitvoering op casusniveau;
5. concrete afspraken over de werkwijze en werkprocessen in de praktijk;
6. benutten van beschikbare kennis over effectieve hulp voor de doelgroep;
7. systematische evaluatie en kwaliteitsverbetering. 
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Uitgangspunten voor goede samenwerking in pleegzorg zijn (Choy & Schulze, 2010): 
1.  Wederzijds respect voor visie, uitgangspunten, doelen, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van professionals;
2.  professionals beoordelen de samenwerking vanuit de vraag hoe ouders en kind en 

pleegouders daarvan kunnen profiteren; 
3. professionals gedragen zich in samenwerking betrouwbaar, integer en betrokken;
4.  professionals streven in de samenwerking naar een open communicatie, dat wil zeggen het 

aanspreken van elkaar in positieve en negatieve zin; 
5.  professionals gaan ervan uit dat samenwerking vooral mensenwerk is en investeren in 

goede persoonlijke verhoudingen;
6.  professionals hebben begrip voor (onverwachte) omstandigheden die invloed hebben op de 

gemaakte afspraken en denken mee in oplossingen van mogelijke knelpunten; 
7. professionals evalueren de samenwerking periodiek in het licht van de beoogde resultaten. 

5. Overige overwegingen 
Kinderen zijn zodra het kan (en in ieder geval boven de twaalf jaar) lid van het zorgteam en 
betrokken bij het vaststellen van de doelen en het maken van samenwerkingsafspraken. 

Samenwerken met ouders
Ouders blijven ouders. Geef ouders niet het gevoel dat zij geen serieuze 
samenwerkingspartners zijn, bagatelliseer hun problemen niet en focus niet op hun zwaktes. 
Ouders zijn belangrijk; zorg dat ze zich ook zo voelen. Geef ouders erkenning. Beslis niet over 
ouders, maar met ouders. Toon begrip voor hoe moeilijk het is om je fouten te erkennen. 
Gebruik in het contact met ouders geen jargon. Vermijd in de rapportage termen als bio-ouder, 
vader of moeder, maar benoem ze bij hun naam. Dwing bij ouders geen zelfinzicht af. Verwacht 
als begeleider niet teveel en realiseer je de beperkingen van ouders en beschadigingen uit hun 
eigen jeugd. Draag deze houding ook uit naar pleegouders. Dit is een parallel proces. 

Het is belangrijk in het zorgteam afspraken te maken over zaken die voor ouders essentieel zijn 
om zich nog ouders te voelen. Dit kan heel erg variëren. Voor de ene ouder is dit zeggenschap 
over de kapper en kledingkeuze. Voor de andere ouder is dit de keuze voor de school. Laat 
ouders en pleegouders met elkaar in gesprek gaan over wat zij zelf nog kunnen doen als ouder 
en waarbij pleegouders aanvullend kunnen zijn. Op die manier kunnen ouders (binnen hun 
mogelijkheden) hun ouderlijke rol vervullen. 

Samenwerking met ouders met psychische of mentale problemen is lastiger. Door de 
problematiek kan het bijvoorbeeld zijn dat zij zich niet aan afspraken houden. Werk samen met 
de behandelaar van de ouder om tips over samenwerking met de ouder uit te kunnen wisselen. 

Indien er sprake is van verschillende culturen zijn respect en interculturele sensitiviteit heel 
belangrijk. Informeer elkaar over elkaars cultuur. Wat is daarin belangrijk? Toon begrip en houd 
tijdens de plaatsing en in de samenwerking zo veel mogelijk rekening met culturele verschillen. 
Communiceer open en duidelijk om misverstanden te voorkomen. Bespreek ook wat niet kan in 
het rekening houden met cultuur. 
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Ouder-kind contacten
Een hulpmiddel dat kan worden ingezet om de contacten met ouders en familieleden te 
bepalen, is de Checklist Oudercontacten in de Pleegzorg (CHOP39; Bastiaensen & De Koning, 
2012). Vragen over bezoekmogelijkheden, frequentie, gelijkheidsverdeling vader/moeder en 
hoe dit is voor het kind, moeten regelmatig opnieuw aan de orde komen op het moment dat 
het kind geplaatst is in een pleeggezin. Het zijn lastige en moeilijke vragen, omdat afgewogen 
moet worden wat in het belang is van het kind, daar waar de gevoelens van ouders en de rol 
van pleegouders zich soms naar de voorgrond dringen. Het doel van de CHOP is te komen tot 
een inhoudelijk onderbouwde invulling van de bezoekregeling die besproken en/of vastgesteld 
wordt in het zorgteam dat rondom de pleeggezinplaatsing is ingesteld. 

Oudercontacten bij een pleegkind dat al jaren in een pleeggezin woont, kunnen heel goed lopen 
als de bedoeling van de contacten voor het kind, zijn ouders en zijn pleegouders duidelijk is, 
namelijk: de ouders nemen een plaats in het leven van het kind in, maar zullen hem niet meer 
opvoeden. Als een kind al jaren in het pleeggezin woont en daar goed gedijt, dan zullen de 
oudercontacten altijd problemen geven als hieraan een impliciete terugplaatsing ten grondslag 
ligt (in de ogen van de ouders of in het beleid van de plaatser). 

Praktijkexperts geven verschillende tips hoe pleegzorgbegeleiders pleegouders kunnen 
begeleiden wanneer kinderen vaak problemen laten zien na terugplaatsing. Allereerst is het 
belangrijk dat de pleegzorgbegeleider naar pleegouders luistert, hen serieus neemt, meer 
inzicht krijgt in de aard en ernst van het probleemgedrag en aan pleegouders vraagt hoe dit 
voor hen is. Een volgende stap is uitleg geven over het belang en het doel van het bezoek, 
wat het kind en de ouder ervaren (loyaliteit/verwarring); en dat het niet gek is dat het kind 
problemen vertoont na de overgang. Het is belangrijk dat de pleegzorgbegeleider de problemen 
niet problematiseert, maar normaliseert. Het kan pleegouders helpen om handvatten te 
krijgen om met het gedrag van het kind om te gaan: duidelijk grenzen stellen en die consequent 
toepassen en structuur/voorspelbaarheid bieden. 

Pas de bezoekregeling niet direct aan omdat pleegouders het moeilijk vinden. Houdt 
tegelijkertijd goed oog voor de ontwikkeling van het kind; deze mag niet in het geding komen. 
Als dat wel het geval lijkt, moet dit worden besproken in het zorgteam en moeten ouders 
worden betrokken bij oplossingen. Mogelijke oplossingen: pleegouders blijven bij bezoek, 
begeleiding van het bezoek, aanpassen frequentie en/of locatie van het bezoek, voorbereiding 
van het bezoek en opvang na afloop van het bezoek. 

We weten dat op dit moment ongeveer 20 procent van de kinderen ook na een 
opvoedingsbesluit (niet volgens plan) wordt teruggeplaatst naar de ouders (Strijker & 
Zandberg, 2005). Met deze richtlijn beogen we het percentage ongeplande terugplaatsingen te 
verminderen. Aangezien een deel van de kinderen nog steeds wordt teruggeplaatst naar zijn 
ouders is het zinvol om in de pleegzorgbegeleiding in de opvoedingsvariant ook om deze reden 
blijvend aandacht te besteden aan ondersteuning van positieve ouder-kindcontacten.

39  Voor meer informatie en het opvragen van de CHOP kunt u contact opnemen met één van de ontwikkelaars: Petra 
Bastiaensen (p.bastiaensen@juzt.nl).

mailto:p.bastiaensen@juzt.nl
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Er zijn in de praktijk voorbeelden van plaatsingen waarbij kinderen van de (gezins-)voogd 
geen contact mogen hebben met hun ouders of juist gedwongen worden contact te hebben. 
Contact tussen kind en ouders is in principe wenselijk. Bij problemen in het contact is extra 
ondersteuning voor alle betrokkenen wenselijk om hen te helpen met elkaar in gesprek en aan 
de slag te gaan. Een belangrijke voorwaarde voor het contact is dat het niet schadelijk is voor 
het kind. Het is belangrijk om de reactie van het kind op de overgang serieus te nemen en de 
bezoekregeling zo nodig anders in te richten, opdat het kind er niet onder lijdt.

Bij kinderen met een licht verstandelijke beperking is het belangrijk om de rol van de ouder af 
te stemmen op wat het kind aankan. Bij kinderen met een verstandelijke beperking dient hier 
extra rekening mee te worden gehouden. Ook kan er extra zorg nodig zijn, waardoor er dus een 
extra samenwerkingspartner is. 

Eigen kracht en sociale netwerken
Pleegzorg is een vorm van vrijwillige inzet vanuit de samenleving. Door middel van 
pleegzorgbegeleiding kunnen pleeggezinnen daarbij ondersteund worden. Pleeggezinnen en 
de behoeften van ouders, kinderen en pleegouders zijn heel divers. In de pleegzorgbegeleiding 
moet daar aandacht voor zijn door aan te sluiten bij de krachten van kinderen, ouders en 
pleegouders en hun behoeften, bijvoorbeeld aan: een gesprek, een advies, hulp, steun, een 
luisterend oor, informatie over iets en/of toestemming voor iets. 

Het netwerk van ouders en pleegouders vormen een belangrijke rol bij de pleegzorgplaatsing. 
Zij kunnen ondersteuning, begrip, hulp en waardering bieden. Zowel voor ouders als voor 
pleegouders is dit belangrijk; ofwel bij de rouwverwerking en het werken aan herstel ofwel bij 
het zorgen voor het kind van een ander (wat extra uitdagingen met zich mee kan brengen). In de 
pleegzorgbegeleiding hoort dus aandacht te zijn voor de netwerken van ouders en pleegouders. 
Er moet rekening worden gehouden met de wettelijke plicht om ouders de mogelijkheid te 
geven om een familiegroepsplan te maken (artikel 4.1.2 Jeugdwet) (als zij dit niet al eerder 
hebben gedaan).
Op sommige plaatsen in het land worden eigen kracht conferenties (standaard) ingezet in 
de pleegzorg. Er is geen onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van de eigen kracht 
conferenties beschikbaar.

Een andere manier om de eigen kracht en het netwerk van het kind en ouders te benutten is 
door middel van sociale netwerkstrategieën (www.sonestra.nl). Het netwerk kan bestaan uit 
familieleden, vrienden, buren, collega’s of bijvoorbeeld de trainer van de sportclub. Het doel 
van de inzet van sociale netwerkstrategieën is dat het kind en de ouders samen met hun familie 
en sociaal netwerk een plan voor de toekomst maken, waarmee antwoorden komen op hun 
vragen. De werkwijze van Sociale Netwerk Strategieën gaat uit van de eigen kracht van het 
kind en zijn ouders en hun omgeving. De kracht om beslissingen te nemen, plannen te maken, 
en deze plannen samen uit te voeren. In het leven van kinderen en ouders zijn professionele 
hulpverleners passanten. Hierdoor bieden zij geen echte continuïteit. Familie en vrienden 
zijn vaak langer met elkaar verbonden en staan dichter bij het kind en de ouders. Er is geen 
onderzoek naar de effectiviteit van de Sociale Netwerk Strategieën beschikbaar. 

www.sonestra.nl
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Ook relevant in dit kader is Prima Pleegzorg. Dit is de werknaam van het innovatieplan voor 
verbetering van de pleegzorg in Limburg (www.pleegzorglimburg.nl). De kern van Prima Pleegzorg 
is het realiseren van een duurzame opvoeding waarin ouders, pleegouders, familie en sociaal 
netwerk samenwerken aan de toekomst van het kind. Het programma kent acht ontwikkellijnen: 
Pleegzorg Limburg: één gezicht, Werken vanuit sociale netwerkstrategieën, Respectvol 
samenwerken, Netwerkpleegzorg, Ouders en jeugdigen in de pleegzorg, Kleurrijke pleegzorg, 
Leren en ontwikkelen in de pleegzorg en Vraaggerichte pleegzorg.

Hulp en begeleiding aan ouders
‘Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie’ is een voorbeeld van een methodiek om acceptatie 
van de pleeggezinplaatsing bij de ouders te bewerkstelligen vanuit de opvatting dat het 
kind de instemming van de ouder nodig heeft om zich ook te kunnen gaan hechten aan de 
pleegouders (Haans, Robbroeckx, Hoogeduin & Beem-Kloppers, 2009). In de methodiek worden 
twee belangrijke factoren genoemd die de acceptatie van de plaatsing bij de ouders kunnen 
bevorderen:

1.  De rol die de ouders ook na de plaatsing blijven behouden in het leven van het kind. De ouderrol 
is te differentiëren in meerdere rollen: ouderschap, opvoederschap, zeggenschap. Bij 
een langdurige pleeggezinplaatsing moeten deze rollen geherdefinieerd worden. Het is 
belangrijk, ook in het kader van het acceptatieproces, dat de ouder zoveel mogelijk en in 
omvang afgestemd op wat het kind aankan, een rol kan blijven spelen in het leven van zijn 
kind. Dit uitgangspunt staat haaks op het idee dat de ouder na een perspectiefbiedende 
pleeggezinplaatsing beter op afstand geplaatst kan worden. Een ‘ouder op afstand’ 
voelt zich gediskwalificeerd in zijn ouderschap en zal zich mede om die reden tegen de 
pleeggezinplaatsing blijven verzetten en daarmee een appel blijven doen op de loyaliteit 
van het kind. In de methodiek ‘Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie’ wordt een vorm van 
ouderbegeleiding voorgesteld om ouders te helpen een passende positie in het leven van 
het kind in te nemen. In dit kader zien zij pleegouderschap als een vorm van gedelegeerd 
opvoederschap.

2.  Een pleegkind blijft het kind van een ander. Van pleegouders wordt verwacht dat zij dit 
gegeven kunnen respecteren ook in het geval dat die ouders het kind hebben mishandeld 
of verwaarloosd. Ouders die zich gerespecteerd voelen door pleegouders voelen zich 
welkom en niet buitenspel gezet. Zij zullen uiteindelijk pleegouders niet als rivalen, maar 
als samenwerkingspartners gaan ervaren. Deze samenwerking vereist wel dat er een 
helder opvoedingsbesluit is genomen, waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Een 
opvoedingsbesluit betekent dat duidelijk is dat niet langer gewerkt wordt aan terugplaatsing 
van het kind naar zijn ouders. Na het opvoedingsbesluit wordt de ouder door middel 
van een stappenplan betrokken bij zowel de voorbereiding op als de uitvoering van de 
pleeggezinplaatsing.

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de methodiek ‘Ouderbegeleiding bij 
roldifferentiatie’. 

Een ander voorbeeld van een methodiek voor ouderbegeleiding in de opvoedingsvariant 
is ‘Ouderbegeleiding in de pleegzorg’ (Albrecht & Breg, 2011). Deze is ontwikkeld door PI-
Research in samenwerking met Zandbergen, De Rading en Parlan. Er wordt op dit moment aan 

www.pleegzorglimburg.nl
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gewerkt om deze te beschrijven en onderbouwen en in te dienen bij de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies. 

In de praktijk krijgen ouders in de opvoedingsvariant vaak geen begeleiding bij het verdragen 
en langzamerhand accepteren van de plaatsing en de nieuwe ouderrol. Pleegzorgbegeleiders 
hebben hier geen tijd voor en/of er is geen andere vorm van hulp beschikbaar.

Het is belangrijk om ook in de opvoedingsvariant aandacht te blijven besteden aan het 
functioneren van ouders. De stabiliteit van de plaatsing van een kind in een pleeggezin is mede 
afhankelijk van het psychisch welbevinden en functioneren van ouders. Praktijkexperts zijn 
het er over eens dat wanneer het slechter gaat met de ouders, dit zijn weerslag heeft op het 
functioneren van het kind in het pleeggezin. Dit betekent dat de pleegzorgbegeleider contacten 
blijft onderhouden met de ouders en hen zo nodig motiveert voor en doorverwijst naar hulp of 
dat hij zorgt dat dit bij iemand anders belegd is.

Samenwerking ouders en pleegouders
De samenwerking tussen ouders en kind, pleegouders en hun beider netwerk staat centraal bij 
een pleegzorgplaatsing. De professionals om hen heen ondersteunen hen waar nodig. Er zijn 
verschillen tussen samenwerking in netwerkpleegzorg en samenwerking in bestandspleegzorg. 
Samenwerking in netwerkpleegzorg kan nog ingewikkelder zijn dan in bestandspleegzorg, 
vanwege de bestaande (soms verstoorde) relaties, de invloed van eerdere gebeurtenissen, de 
veranderende verhoudingen die de plaatsing met zich meebrengt in het netwerk en het beroep 
dat ouders doen op pleegouders. Focus op de krachten van het netwerk. 

Sommige bestandspleegouders willen hun huis niet openstellen voor de ouders en/of willen 
een geheime plaatsing. Pleegouders moeten er in begeleid worden hoe ze omgaan met ouders, 
om te voorkomen dat ze deze beheersmaatregel willen. Veel pleegzorgaanbieders willen 
het ontvangen van de ouders door de pleegouders geen verplichting maken, omdat ze dan 
pleeggezinnen kwijt zullen raken.

Pleegouders en ouders zien elkaar, afhankelijk van de bezoekregeling, bij het brengen en halen. 
Daarnaast is de minimale contactfrequentie tussen pleegouders en ouders één of twee keer 
voor de plaatsing en één tot vier keer per jaar tijdens de plaatsing. Het eerste jaar kan het 
contact tussen ouders en pleegouders tijdens de plaatsing ook vaker nodig zijn.

Een duidelijke visie op de plaatsing die door iedereen gedeeld wordt en goede samenwerking 
zijn voor jonge kinderen nog belangrijker dan voor oudere kinderen. Oudere kinderen kunnen 
verschillen tussen mensen beter begrijpen. Als er sprake is van een vastlopende samenwerking 
en/of rigide negatieve patronen in de samenwerking, kan het helpen om een collega met 
systeem therapeutische kennis bij de samenwerking te betrekken. 
Pleegouders kunnen moeite hebben met het gedrag van ouders richting henzelf of richting 
het kind. De pleegzorgbegeleider bespreekt met de pleegouders het concrete gedrag van 
ouders en wat dit precies bij hen oproept. Wat maakt dat dit zo lastig is? Hoe zwaar weegt 
het? De pleegzorgbegeleider kan aan de pleegouders vragen wat hen zou kunnen helpen om 
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ermee om te gaan. Ook kan de pleegzorgbegeleider aan pleegouders uitleg geven over de 
achtergrond van ouders en de redenen van het gedrag. Mogelijk zorg dit voor meer begrip. Wat 
een pleegzorgbegeleider niet moet doen is bagatelliseren of oordelen. Tenslotte kan ook een 
gesprek tussen ouders en pleegouders helpen om de irritaties weg te nemen. Het doel van dit 
gesprek is enerzijds duidelijkheid creëren (wie heeft welke taken/rollen? Waar wil de ouder graag 
grip op houden?) en anderzijds onderling begrip kweken: verhelderen, duiden, hoe op te wijzen. 

In de praktijk wordt wel eens ervaren dat pleegouders contact met de ouder(s) kunnen 
saboteren uit angst hun pleegkind te verliezen. Voor de ouders is het in de praktijk niet 
makkelijk om dit open te bespreken uit de angst dat dit het proces van terugplaatsing kan 
stagneren. Daarbij komt voor dat bij terugplaatsing van de kinderen naar de ouder een 
verplichting wordt opgelegd dat de pleegouders geen contact hebben met de pleegkinderen. 
Dit uit overweging dat het slecht zou zijn voor de kinderen. Het onderhouden van het contact 
tussen pleegouders en kinderen ná terugplaatsing is een belangrijk uitgangspunt in de 
pleegzorgbegeleiding: de noodzaak hiertoe (met eventueel ondersteunende vragenlijsten), 
de praktische uitvoering (bij de (pleeg)ouders thuis, wel of niet onder toezicht van de ouder, 
bij welke gelegenheden (verjaardag, feestdagen) en het monitoren door de jeugdprofessional 
van de invloed van dit contact op de ontwikkeling van de kinderen en het begeleiden van de 
pleegouders in hun proces van loslaten van de pleegkinderen.

De pleegzorgbegeleider kan allerlei technieken inzetten om de samenwerking tussen ouders en 
pleegouders te bevorderen. Choy en Schulze (2010) noemen de volgende technieken, uitgewerkt 
in concrete stappen:

1.  Wederzijdse acceptatie met behulp van circulaire vragen: Wanneer er spanningen ontstaan 
tussen pleegouders en ouders kan de pleegzorgbegeleider er voor kiezen om aan de hand 
van circulaire vragen met beiden gezamenlijk in gesprek te gaan. Het bespreekbaar maken 
van de negatieve beeldvorming is in deze situaties veel effectiever dan het inhoudelijk 
ingaan op incidenten. 

Stappen: 
1. Vraag toestemming voor het stellen van circulaire vragen en leg uit waarom je dit wilt doen.
2. Stel circulaire vragen aan de ene partij: 
3. ‘Wat zou maken dat de ander op deze wijze op jouw mening reageert?’
4. ‘Denk je dat de ander zich in jouw beeld zal herkennen?’
5. Indien nee: ‘Waar zou ‘m dat in zitten?’
6. Stel circulaire vragen aan de andere partij.
7.  Vraag beide partijen of zij op basis van de beeldvorming de wijze van reageren van elkaar 

kunnen begrijpen.
8.  Vraag wat de positieve gedragsgevolgen zouden zijn als zij een positiever beeld van elkaar 

zouden hebben.
9.  Vraag bevestiging voor het feit dat beide partijen zich laten leiden door negatieve beelden, 

terwijl er alle reden is om anders over elkaar te denken.
10. Vraag beide partijen een gewenst beeld te kiezen.
11. Maak een afspraak om een volgende keer te bespreken wat het gewenste beeld oplevert.
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2.  Rivaliteit tussen pleegouders en ouders: Rivaliteit tussen pleegouders en ouders 
brengt het pleegkind in een moeilijk parket. In gesprek met pleegouders probeert de 
pleegzorgbegeleider pleegouders in te laten zien dat zij het diskwalificerende gedrag van 
ouders niet moeten aangrijpen om zichzelf als pleegouder te bewijzen: ‘Als je sterk bent, 
hoef je niet terug te vechten’.

Stappen:
1. Exploreer onderliggende motieven voor gedrag.
2. Geef een positieve connotatie of een reframing om motieven om te draaien.
3.  Dring aan op het staken van rivaliteit onder het mom van ‘als je sterk bent, hoef je niet terug 

te vechten’.

De Baat en De Lange (2013) hebben samen met pleegzorgprofessionals aanvullend de volgende 
technieken ontwikkeld om de samenwerking tussen ouders en pleegouders te bevorderen: 

1.  Het gemeenschappelijke naar de voorgrond halen en verschillen positioneren: Wanneer er 
negatieve emoties in het spel zijn, is het soms moeilijk voor betrokkenen rondom het 
kind om het kind centraal te houden en nog te zien wat betrokkenen gemeenschappelijk 
hebben. De pleegzorgbegeleider hanteert deze techniek om het kind centraal te stellen, 
overeenkomsten te benadrukken en gezamenlijkheid te creëren in de aanpak van het kind.

Stappen:
1. Stel het kind centraal door een foto of tekening van het kind midden op tafel te zetten.
2.  Bespreek wie welke taak of functie heeft om ervoor te zorgen dat het goed gaat met het 

kind (eventueel aan de hand van genogram).
3.  Bespreek wat iedereen belangrijk vindt voor het welbevinden van het kind. Stel vragen als 

‘Wat vinden jullie belangrijk voor …?’ 
‘Wat heeft … nodig?’ 
‘Wat zouden we nu willen voor …?’

4. Benadruk de overeenkomsten tussen de wensen/verlangens van de betrokkenen; 
5.  Verhelder de verschillen aan de hand van de volgende vragen: 

‘Waar denken we anders over?’ 
‘Wat betekent dat voor …?’

6.  Vraag wie wat kan doen om het gezamenlijke doel te bereiken. Stel vragen als: 
‘Wat willen we over x periode bereikt hebben?’ 
‘Wie gaat wat doen?’ 
‘Hoe blijven we op één lijn en streven we hetzelfde doel na?’

2.  Erkenning geven voor aangedaan onrecht: Wanneer de pleegzorgbegeleider weerstand 
ervaart in het contact met ouders, het kind, pleegouders, netwerk of professionele 
betrokkenen kan het goed zijn om te onderzoeken of er sprake is van aangedaan onrecht 
om hier vervolgens erkenning voor te geven. Dit kan de angel uit de weerstand halen. 
Deze techniek gaat daarbij verder dan de eerste basistechniek. Emoties worden niet alleen 
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benoemd, er wordt ook erkenning gegeven voor het feit dat er inderdaad sprake is geweest 
van onrecht of dat bepaalde keuzes negatieve gevolgen hebben voor de betrokkene. Dit 
versterkt de zelfwaarde van de cliënt en zijn bereidheid zelf actief deel te nemen aan het 
gesprek en zich in te zetten voor het kind (De Baat & De Lange, 2013).

Stappen:
1. Luister naar het verhaal van de ander.
2. Stel vragen als je iets niet begrijpt en vraag door. 
3. Geef erkenning: benoem dat situatie inderdaad negatief is voor de betrokkene.
4. Geef erkenning: benoem de negatieve emotie van de ander.
5. Vraag wat de ander nu wil (probleem oplossen, verder met het gesprek etc.).

Samenwerking professionals 
De samenwerking tussen professionals is erg belangrijk. Als er een ‘klik’ is tussen de 
pleegzorgbegeleider en de (gezins-)voogd, staan zij model voor de samenwerking en het 
oplossen van conflicten tussen ouders en pleegouders. Voorkom daarom strijd tussen de 
pleegzorgaanbieder en de plaatser. In de praktijk zorgt de samenwerking tussen (gezins-)
voogd en pleegzorgbegeleider echter vaak voor problemen. Er kan sprake zijn van een 
parallelproces: zowel problemen tussen ouders en pleegouders als tussen (gezins-)voogd en 
pleegzorgbegeleider. De minimale contactfrequentie tussen pleegzorgbegeleider en (gezins-)
voogd is twee tot drie keer per jaar face to face en daarnaast minimaal vier keer per jaar bellen 
of mailen. 

Praktijkexperts geven verschillende tips die kunnen bijdragen aan een goede samenwerking. 
Allereerst is het belangrijk om als team samen te werken aan één plan. Dit begint met een 
startgesprek met kinderen, ouders, pleegouders, (gezins-)voogd en pleegzorgbegeleider om 
een gezamenlijke visie te delen en het plan vast te stellen. Het is belangrijk dat dit plan wordt 
uitgevoerd zoals afgesproken; ook als er een wisseling van professionals is. Als het plan en/of 
de afspraken daarin niet helder zijn, is het belangrijk om niet af te wachten, maar juist contact 
met elkaar op te nemen. Alle betrokkenen moeten hun eigen verantwoordelijkheid kennen en 
nemen en daar op aangesproken mogen worden. Open communicatie wordt ook genoemd als 
voorwaarde voor samenwerking; transparant zijn, naar elkaar luisteren, beslissingen met elkaar 
overleggen, iedereen informeren (bijvoorbeeld in mailcontact). Wat ook kan bijdragen aan 
een goede samenwerking is elkaar kennen (dagje meelopen; gezamenlijke thema-sessies) en 
positiviteit (aandacht voor wat de ander goed doet, complimenten geven; voor ogen houden dat 
je allemaal voor hetzelfde doel werkt en niet roddelen en/of klagen). Ten slotte wordt benadrukt 
dat met name in de netwerkpleegzorg gebruik kan worden gemaakt van de samenwerking 
tussen ouders en pleegouders die er al is. Stel de natuurlijke samenwerking tussen ouders en 
pleegouders centraal en stel jezelf als professional bescheiden op. 

Het is belangrijk om ook een behandelaar van een ouder (bijvoorbeeld uit de volwassen ggz) te 
betrekken in de samenwerking tussen de verschillende professionals die bij het kind betrokken 
zijn. Dit is nodig om hulp en beslissingen goed op elkaar af te kunnen stemmen. 
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Houding en vaardigheden pleegzorgbegeleider
Het empathisch en ondersteunend vermogen, de flexibiliteit en de betrouwbaarheid van de 
hulpverleners zijn heel belangrijk. De eigen normen, waarden en levensgeschiedenis zijn vaak 
(mede) bepalend voor het meerzijdig partijdig (kunnen) zijn, het om kunnen gaan met conflicten 
tussen mensen en met (pleeg)ouders met persoonlijkheidsproblematiek. 

Pleegzorgbegeleiders geven aan dat het soms moeilijk is om eerlijk en direct te zijn in de 
communicatie met ouders als het over gevoelens en interactie gaat. Pleegzorgbegeleiders 
staan soms aarzelend ten opzichte van deze open communicatie, omdat ze vinden dat er 
eerst een vorm van erkenning van verantwoordelijkheid en medewerking moet zijn. Er zijn 
namelijk ouders die verantwoordelijkheid voor hun situatie ontkennen, die ontkennen dat 
het middelenmisbruik een probleem is, die boos of achterdochtig zijn ten opzichte van de 
pleegzorgbegeleider en ouders die anderen de schuld geven van de situatie waar ze in zitten 
(Altman, 2008). Praktijkexperts geven aan dat pleegzorgbegeleiders ook in deze situatie 
moeten proberen om de samenwerking met ouders aan te gaan, bijvoorbeeld door aandacht 
te hebben voor positieve inzet/intentie, door begrip te tonen voor hoe moeilijk het is om 
fouten te erkennen, door geen zelfinzicht af te dwingen, door zich de beperkingen van ouders 
te realiseren en door met hen naar de toekomst te kijken met behulp van oplossingsgerichte 
technieken: waar wil je naartoe en hoe gaan we dat bereiken? 

Kennis bij de pleegzorgbegeleider over de werking van triades binnen het systeem helpt om 
de onderlinge verhoudingen te begrijpen en te kunnen beïnvloeden (Choy & Schulze, 2009). 
Een belangrijke triade in de pleegzorg is die van kind-ouder-pleegouder. De hulpverlening op 
het niveau van deze driehoek is gericht op het kind, het ouderlijk gezin, het pleeggezin en de 
verhouding en samenwerking tussen beide gezinnen. Het driehoeksconcept gaat ervan uit 
dat de betekenis van de relatie tussen twee personen bepaald wordt door de relaties van die 
twee personen met een derde persoon. De hulpverlener gebruikt het driehoeksconcept om de 
complexe dynamiek tussen deelnemers in de context te doorgronden en te voorspellen. 

De pleegzorgbegeleider kan een meerzijdig partijdige houding aannemen ten opzichte van 
ouder, pleegouders en hun netwerk (theorie van Nagy; in Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1994). 
Dit betekent dat de hulpverlener in de begeleiding en samenwerking voortdurend rekening 
houdt met de vragen, wensen, behoeften, mogelijkheden, problemen, posities, rollen, rechten 
en plichten van de verschillende bij het kind betrokken personen: het kind, de ouders en hun 
netwerk, de pleegouders en hun netwerk en de (gezins-)voogd. Hij is daarbij niet veroordelend. 
De meerzijdig partijdige houding biedt de pleegzorgbegeleider handvatten om de belangen 
van alle betrokkenen met elkaar te verbinden, ofwel op een voor het kind constructieve manier 
samen te werken en te communiceren. De betrokkenen hebben immers allemaal een andere 
positie: het kind, zijn ouders en zijn netwerk als cliëntsysteem; de pleegouders als ‘vrijwillige 
partners in de zorg’; en de (gezins-)voogd als opdrachtgever en collega-professional. 
Er worden een vijftal aspecten onderscheiden van meerzijdige partijdigheid:

1.  Empathie en oprechte belangstelling. De pleegzorgbegeleider staat er voor open om zich in 
te leven in alle betrokkenen. Ook als er een persoon is die weinig sympathie oproept of zelfs 
gevoelens van afkeer. De pleegzorgbegeleider voorkomt dat hij zich door de emoties van 
een persoon laat leiden.
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2.  Krediet geven. De pleegzorgbegeleider treedt de ander tegemoet met vertrouwen en geloof. 
Hij heeft de overtuiging dat de ander de bereidheid heeft om zich constructief in te zetten. 
Het kan dat dit aanzet tot positieve keuzes.

3.  Verwachting. De pleegzorgbegeleider is overtuigd dat de betrokken partijen in staat zijn 
elkaar te begrijpen, te aanvaarden en desnoods te gedogen. Hij heeft de verwachting dat 
door het bieden van erkenning ruimte kan ontstaan voor dialoog. 

4.  Alomvattendheid. Het gaat erom de belangen van iedere betrokkene te onderzoeken, 
ook van degene die wordt aangewezen als boosdoener. Ook de belangen van de 
pleegzorgbegeleider zelf en de organisatie zijn partij. Alle belangen moeten aandacht 
krijgen, omdat de wisselwerking daartussen bepaalt wat er gaat gebeuren in de situatie van 
het kind. 

5.  Timing. De pleegzorgbegeleider stuurt het proces en bepaalt wie de volgende is tot wie hij 
of zij zich richt. Het gaat er niet om dat alle betrokkenen precies evenveel tijd en aandacht 
krijgen, maar er moet wel aandacht voor hen allemaal zijn. Een belangrijke richtlijn vanuit 
de theorie van Nagy is dat voorrang wordt gegeven aan degene die het meest kwetsbaar 
lijkt. Als de pleegzorgbegeleider zich lang richt op één persoon, uiten de andere partijen 
vaak non-verbaal hun moeite hierover. Gevoeligheid voor deze non-verbale signalen is zeer 
belangrijk. 

Kortom, een meerzijdig partijdige houding betekent dat de pleegzorgbeleider zorgt voor een 
context waarbinnen mensen met elkaar in dialoog kunnen gaan. Dit helpt mensen om te 
zeggen wat ze denken en voelen, en wat hun belangen, behoeften, wensen en verwachtingen 
zijn en hiervoor erkenning te krijgen. Het helpt hen ook om anderen erkenning te geven voor 
hun inspanningen. Op deze manier kunnen ze ieders perspectief in overweging nemen. Iedere 
cliënt wordt geholpen om duidelijk te maken waarvoor hij staat en wordt geholpen een positie 
te kiezen in de relatie en oor en oog te hebben voor de positie van anderen. Zo krijgen alle 
partijen zicht op elkaars standpunten en kunnen ze zich op een meer constructieve manier op 
elkaar richten. Op deze manier kan de meerzijdig partijdige houding van de pleegzorgbegeleider 
helpen om schijnbare onderlinge tegenstellingen te overbruggen of een plek te geven.
Een kanttekening bij meerzijdige partijdigheid is dat het een hulpverleningsvisie is die niet 
empirisch onderbouwd is. Een risico van meerzijdige partijdigheid is het uitstellen van 
beslissingen om ‘iedereen te vriend te houden’. 

Randvoorwaarden 
Er is een variëteit in de pleegzorg met betrekking tot de functieomschrijving van de 
pleegzorgbegeleider. In sommige organisaties werken generalisten die pleegzorgbegeleiding als 
één van hun taken hebben; in andere organisaties werken specialisten die pleegzorgbegeleiding 
als kerntaak hebben. Daarnaast zijn er verschillen in de taakomschrijving. In sommige 
organisaties richten pleegzorgbegeleiders zich met name op het begeleiden van het pleeggezin. 
In andere organisaties begeleiden pleegzorgbegeleiders de hele triade: ouders en kind 
en pleegouders. De brede taakomschrijving vraagt uiteraard meer tijd en kennis van de 
pleegzorgbegeleider dan de smalle taakomschrijving. Afhankelijk van de taakverdeling is het van 
belang om aanbevelingen zoals deze worden gedaan in de richtlijn zelf uit te voeren of er zorg 
voor te dragen dat deze door anderen worden uitgevoerd.
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Voor pleegouders is het belangrijk dat zij praktische zaken snel en goed kunnen regelen met 
de (gezins-)voogd en pleegzorgbegeleider. In de praktijk zijn er veel personeelswisselingen van 
(gezins-)voogden en pleegzorgbegeleiders. Wisselingen van contactpersonen zijn niet altijd 
negatief. Een wisseling kan ook een nieuwe, betere dynamiek brengen. 

De voogd kan voor de lange termijn een regierol hebben; coördinerend naar verschillende 
partijen. Het is belangrijk om goed na te denken over de beslissing wie de voogdij heeft. Er moet 
aandacht zijn voor pleegoudervoogdij en de consequenties daarvan. 

Een zorgvuldige matching waarbij rekening wordt gehouden met voorkeuren en kenmerken van 
ouders en kind en pleegouders, kan bijdragen aan de samenwerking tijdens de plaatsing. 

Het juridische kader bepaalt het kader waarbinnen wordt gewerkt en heeft veel invloed op de 
samenwerking tussen alle betrokkenen en of zij bereid zijn mee te werken en/of te investeren 
in de samenwerking. Bij een jeugdbeschermingsmaatregel is er een andere dynamiek in 
de samenwerking dan bij vrijwillige plaatsing. Dit vraagt ook iets anders van de ouder. 
Beschikkingen doorkruisen soms de samenwerkingsmodus, waardoor deze weer moet worden 
hersteld. In dat geval is het belangrijk om direct opnieuw met elkaar om de tafel te gaan zitten: 
ouder, pleegouder, (gezins-)voogd en pleegzorgbegeleider. 

Een gedragswetenschapper van de pleegzorgaanbieder kan zelf naar de rechtszaal toe gaan, om 
de kinderrechter van de benodigde informatie te voorzien. De pleegzorgbegeleider en (gezins-)
voogd kunnen de kinderrechter helpen om de juiste beslissing te nemen door: 

-  transparant te zijn;
-  te rapporteren zonder toedekking;
-  niet te verzachten waar dat niet moet (voor ouders);
-  kleur te bekennen;
-  pleegouders te stimuleren om aanwezig te zijn in de rechtszaal en hen waar nodig te 

ondersteunen bij hun inbreng. 

Er is training, coaching, werkbegeleiding en intervisienodig voor pleegzorgbegeleiders ten 
aanzien van het (bege)leiden van zorgteams, het bevorderingen van de samenwerking tussen 
alle betrokkenen en het werken volgens de principes van meerzijdige partijdigheid. 
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6. Aanbevelingen 
1.  Ouders zijn en blijven de ouders van hun kind. Respecteer hun positie en werk met hen 

samen. Beslis niet over ouders, maar met ouders.

2.  Ondersteun ouders en pleegouders bij het vormgeven van hun samenwerkingsrelatie. 
Breng de onderlinge verhoudingen in kaart, bijvoorbeeld met behulp van triades (zie 
bijvoorbeeld Choy & Schulze, 2009). Bespreek regelmatig de taakverdeling. Bespreek 
wat goed gaat en ondersteun ouders en pleegouders bij het oplossen van onderlinge 
problemen. Maak spanningen tussen ouders en pleegouders bespreekbaar. Zet hiertoe zo 
nodig technieken in zoals het stellen van circulaire vragen, het bespreken van onderlinge 
rivaliteit, het gemeenschappelijke naar de voorgrond halen en verschillen positioneren. 
Betrek zo nodig een collega met systeemtherapeutische kennis bij de gesprekken. 

3.  Vertel ouders duidelijk wat de reden is voor de pleegzorgplaatsing en help hen om doelen 
op te stellen (in gedragstermen). Wees eerlijk en duidelijk over de veranderingen (in 
gedragstermen) en de termijn waarop deze bereikt moeten zijn om thuisplaatsing te kunnen 
realiseren (zie ook hoofdstuk 2). 

4.  Bied ouders in de hulpverleningsvariant tijdig intensieve hulp, gericht op het versterken van 
hun opvoedvaardigheden en van hun ouderrol en bespreek regelmatig de voortgang in het 
veranderingsproces. 

5.  Ondersteun ouders na een opvoedingsbesluit bij de verliesverwerking en invulling van hun 
nieuwe ouderrol (roldifferentiatie) of schakel een andere hulpverlener in om dit te doen. 
Zorg ook dat ouders voldoende ondersteuning krijgen bij eigen problemen, zodat het goed 
met hen gaat. 

6.  Draag als pleegzorgbegeleider en (gezins)voogd zorg voor een goede samenwerking 
onderling. Factoren die bijdragen aan goede samenwerking zijn: een gedeelde visie hebben, 
een gezamenlijk plan maken, de eigen verantwoordelijkheid nemen en anderen zo nodig 
ook op hun verantwoordelijkheid aanspreken, open communiceren, elkaar kennen en oog 
hebben voor wat de ander goed doet. 

7.  Spreek als pleegzorgbegeleider en (gezins)voogd duidelijk af wie er verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van de aanbevelingen uit deze richtlijn als dit niet expliciet is benoemd. 

8.  Stel een zorgteam samen waar in principe pleegkind (vanaf twaalf jaar) en ouders, 
pleegouders, belangrijke personen uit het netwerk en professionals rondom het gezin 
in participeren. Help ouders, pleegkind en pleegouders in het zorgteam om duidelijke 
afspraken te maken over de doelen van de plaatsing en de rollen, taken en grenzen 
van alle betrokkenen. Zorg ook voor een gedeelde planning. Help de betrokkenen om 
concrete afspraken te maken over alledaagse zaken zoals contact met school, artsen- 
en kappersbezoek, het kopen van kleding, verjaardagen en feestdagen (ook vader- en 
moederdag). 
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9.  Maak in iedere casus een afgewogen beslissing over de frequentie en vorm van het contact 
tussen pleegkind en ouders. Maak daarbij eventueel gebruik van de CHOP - de Checklist 
Oudercontacten in de Pleegzorg (Bastiaensen & De Koning, 2012) . Zorg voor continuïteit 
en regelmaat in de frequentie en duur van de bezoeken. Evalueer regelmatig (iedere drie 
maanden in de hulpverleningsvariant en iedere zes maanden in de opvoedingsvariant), 
of als daar aanleiding toe is, de bezoekregeling met het zorgteam en zet daarbij de 
ontwikkeling van het pleegkind centraal. 

10.  Ondersteun pleegouders bij het omgaan met probleemgedrag van het pleegkind als dat na 
bezoek aan de ouders terugkeert in het pleeggezin. Luister goed naar de pleegouders, vraag 
hoe het voor hen is, geef psycho-educatie (oudercontact is belangrijk en probleemgedrag 
erna is ‘normaal’) en geef tips om met het gedrag van het pleegkind om te gaan (bekrachtigen 
wat wel goed gaat, grenzen en structuur bieden). Pas de bezoekregeling niet direct aan als 
pleegouders het moeilijk vinden, maar houd wel oog voor het welzijn van het pleegkind. 

11.  Ga opnieuw met het zorgteam in overleg bij een nieuwe beschikking van de kinderrechter 
waardoor het juridisch kader verandert. 

12.  Zorg als plaatser voor stabiliteit in het contact tussen ouders en (gezins)voogd. Voorkom 
personeelswisselingen zo veel mogelijk. Zorg bij wisseling voor een warme overdracht 
waarbij de oude en de nieuwe (gezins)voogd een gezamenlijk gesprek met het zorgteam 
hebben. Onderhoud als (gezins)voogd frequent (minimaal één keer in de zes weken en vaker 
wanneer nodig) contact met de ouders. Bied de ouders een rolmodel door zelf helder te 
communiceren over afspraken en deze na te komen. 

13.  Draag bij aanvullende hulp (voor ouders en pleegkind of pleegouders) zorg voor goede 
inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de verschillende professionals die zijn 
betrokken bij ouders en pleegkind, pleegouders en hun netwerken. 

14.  Monitor of de ingezette hulp daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het pleegkind 
of aan het verbeteren van de balans tussen draagkracht en draaglast van (pleeg)ouders. 
Als de hulpverlening stagneert of niet leidt tot de gewenste resultaten, overleg dan met de 
betreffende hulpverlener en schaal eventueel op naar de gedragswetenschapper.

Overige aanbevelingen
1.  Ga in gesprek met ouders en pleegouders over hoe ouders, met behulp van hun 

netwerk, invulling kunnen blijven geven aan hun ouderrol (bijvoorbeeld bij belangrijke 
gebeurtenissen). 

2.  Stel je in het contact met ouders flexibel en open op en wees nieuwsgierig naar het verhaal 
van ouders. Luister goed naar hun zorgen en vraag door.

3.  Focus op de krachten van ouders. Werk gezamenlijk aan het oplossen van problemen en 
leer ouders probleemoplossende vaardigheden of beleg dit bij een ander. 
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4.  Help ouders eventuele vervoersproblemen naar het pleeggezin, de jeugdhulporganisatie of 
de jeugdbescherming op te lossen (bijvoorbeeld door het netwerk te betrekken).

5. Informeer ouders over het welbevinden van het kind in het pleeggezin.

6.  Koppel ouders aan ouders met ervaring in de jeugdhulp en/of jeugdbescherming die hen 
wegwijs kunnen maken.

7. Creëer steun en begrip bij het sociale netwerk rondom de ouders of beleg dit bij een ander.

8.  Wees je als pleegzorgbegeleider bewust van de invloed van bestaande relaties en eerdere 
gebeurtenissen op de samenwerking tussen ouders en pleegouders in netwerkpleegzorg. 
Focus op de voordelen van de bestaande relatie voor de samenwerking. 

9.  Ondersteun pleegouders bij het omgaan met gedrag van ouders richting henzelf of richting 
het kind waar ze moeite mee hebben. Doe dit bijvoorbeeld door: te vragen naar het gedrag 
van ouders en wat hen zou helpen ermee om te gaan, psycho-educatie te geven (over de 
achtergrond van het gedrag) of in een gesprek tussen ouders en pleegouders duidelijkheid 
te creëren over taken/rollen en onderling begrip te kweken. 

10.  Investeer bij een plaatsing in gedwongen kader extra aandacht aan het motiveren van 
ouders.

11.  Zorg dat er in training, coaching, werkbegeleiding en intervisie aandacht is voor het (bege)
leiden van zorgteams en het werken volgens de principes van meerzijdige partijdigheid. 

12.  Breng je eigen gevoelens over ouders of pleegouders in een werkoverleg of intervisie 
in, wanneer je merkt dat je negatief over hen denkt. Bespreek deze negatieve gevoelens 
en gedachten en onderzoek wat ze betekenen. Als er geen feitelijk ongunstige situatie is 
voor het kind, bespreek dan wat je kunt doen om de negatieve gedachten te doorbreken. 
Realiseer je dat je eigen normen, waarden en levensgeschiedenis mede bepalend zijn voor 
hoe je in je werk staat. 

13. Draag zorg voor een goede samenwerking met alle betrokken professionals door:
-  wederzijds respect voor visie, uitgangspunten, doelen, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden;
-  de gedeelde wens dat het kind goed opgroeit centraal te stellen; 
-  betrouwbaar, integer en betrokken te zijn;
-  open te communiceren met ruimte voor positieve en negatieve feedback;
-  te investeren in goede persoonlijke verhoudingen;
-  begrip te hebben voor onverwachte knelpunten en mee te denken voor oplossingen;
-  de samenwerking periodiek te evalueren in het licht van de beoogde resultaten. 
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Bijlage 1 

Interventies bij de Richtlijn 
Pleegzorg voor jeugdhulp 
en jeugdbescherming
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Bron: Databank Effectieve Jeugdinterventies (www.nji.nl/jeugdinterventies), Nederlands Jeugdinstituut.

Interventies uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies die zijn of worden onderzocht 
in de pleegzorg: 

Interventies
Basic Trust 
Incredible Years
Multi Treatment Foster Care (MTFC)
Parent Child Interaction Therapy (PCIT) 
Parent Management Training Oregon (PMTO) 
Pleegouder – Pleegkind Interventie (PPI)
VIPP-SD 

www.nji.nl/jeugdinterventies
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Basic Trust
De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2-5 jaar met gedrags- 
en/of emotionele problemen en hun opvoeders, waarbij tevens sprake is van problemen in 
de gehechtheidsrelatie. In acht sessies wordt - met behulp van Video Home Training (VHT) - 
gewerkt aan het terugdringen van de problematiek van het kind.

Oordeel Erkenningscommissie Interventies
Goed onderbouwd

Doel
Het hoofddoel van de Basic Trustmethode is afname van gedrags- en/of emotionele problemen 
van het kind.
De intermediaire doelen zijn:

-  het kind heeft een veilige gehechtheidsrelatie met de opvoeders, ofwel basisvertrouwen.
-  opvoeders zijn extra sensitief en mind-minded.
-  opvoeders zijn in staat veilig te disciplineren.

Doelgroep
De Basic Trustmethode richt zich op kinderen van 2 t/m 5 jaar met gedrags- en/of emotionele 
problemen volgens de CBCL 1,5-5 jaar (Achen-bach, 2001) en hun opvoeders in gezinnen 
of in (semi-)residentiële voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de 
gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen, volgens de ADSI 2-5 jaar (Polderman 
et al., 2009). In veel gevallen zitten opvoeders en kind eveneens vast in een ‘coërcieve cirkel’.De 
opvoeders vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak
De Basic Trustmethode is door Polderman (1998) ontwikkeld op basis van de bestaande Video 
Home Training (VHT) (Dekker & Biemans, 1994). De hulpverlening bestaat uit gemiddeld acht 
sessies, waarvan vier video-opnamesessies en vier terugkijksessies, die volgens een vaststaand 
protocol worden uitgevoerd, met inachtneming van individuele verschillen bij opvoeders en 
kinderen. De methode omvat specifieke instructies voor opvoeders. Belangrijke onderdelen 
in de Basic Trustmethode zijn psycho-educatie over de dynamiek achter de symptomen en op 
gehechtheid gerichte opvoedingsadviezen. Met name specifieke communicatievaardigheden 
die opvoeders in het contact met het kind hanteren staan centraal. Tevens wordt veel aandacht 
besteed aan het ‘veilig disciplineren’ teneinde te bereiken dat opvoeders en kind uit de 
‘coërcieve cirkel’ stappen.

Materiaal
Een methodiekbeschrijving van de Basic Trustmethode is beschikbaar, met als bijlagen diverse 
protocollen, richtlijnen, artikelen en informatiemateriaal. Centraal in de Basic Trustmethode staat 
het schema ‘Interactievaardigheden voor basisvertrouwen en hechting’ (Polderman, 2009) met de 
‘Toelichting op enkele interactievaardigheden uit de Basic Trustmethode’ (Polderman, 2008). Voor 
hulpverleners is tevens een aantal vragenlijsten (ADSI en Vragenlijst voorgeschiedenis) beschikbaar 
en een werkdocument voor het schrijven van de interpretatie van de hechtingsproblematiek.
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Onderzoek Effectiviteit
Een pilotstudy met een experimentele groep (N=5) en een controlegroep (N=5) bij 
pleegkinderen laat positieve effecten zien op de sensitiviteit van de pleegmoeder en op het 
gehechtheidsgedrag van het kind. Tevens is er een sterke afname van storend/interfererend 
gedrag van pleegmoeder. Een veranderingsonderzoek (N=20) laat een afname van gedrags- en/
of emotionele problematiek bij het kind zien en tevens positieve effecten op de gehechtheid van 
het kind, met name op gedesorganiseerde gehechtheid, en een toename van de veiligheid in de 
moeder-kindrelatie.

Ontwikkeld door
Nelleke Polderman
Bisschop Callierstraat 34
2014 XH Haarlem
Telefoon: 023 - 54 25 230
Email: info@basictrust.com

Erkend door
Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische 
preventie d.d. 14-10-2011
Oordeel: Goed onderbouwd

Incredible Years
Incredible Years Basic is een groepstraining voor ouders van kinderen van 3 tot en met 6 jaar 
die een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis hebben, of het risico lopen 
een van deze stoornissen te ontwikkelen. In 18 wekelijkse sessies worden de ouders getraind in 
opvoedvaardigheden, waardoor de gedragsproblemen afnemen.

Oordeel Erkenningscommissie Interventies
Effectief volgens sterke aanwijzingen

Doel
Het einddoel van de training is afname van gedragsproblemen bij kinderen en verbetering van 
hun sociale vaardigheden. Om dit te bereiken traint Incredible Years de ouders in bepaalde 
bevorderende opvoedings-vaardigheden, zoals het coachen van vaardigheden, prijzen en 
belonen, negeren van ongewenst gedrag, consequenties stellen en probleemoplossen.

Doelgroep
Incredible Years is gericht op ouders van kinderen van 3 tot en met 6 jaar bij wie een 
oppositioneel-opstandige of gedragsstoornis (al dan niet met ADHD) is vastgesteld, of ouders 
van kinderen met ernstige gedragsproblemen die (nog) niet gediagnosticeerd zijn met een 
psychiatrische stoornis maar die wel ernstig in hun ontwikkeling bedreigd zijn.
Aanpak
Incredible Years bevat meerdere trainingen voor verschillende doelgroepen. Het programma 

mailto:info@basictrust.com


Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 271

dat in Nederland gegeven wordt is de basistraining voor ouders van kinderen van 3 t/m 6 jaar. 
Deze training wordt in groepsverband gegeven aan ouders van 8 tot 12 kinderen. In de Basis 
training wordt in 18 wekelijkse sessies van 2 uur gewerkt aan de thema’s spel/ coachen, prijzen 
en belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag. Ouders ervaren dat zij zelf 
problemen oplossen en daarin door elkaar gesteund en gestimuleerd worden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een cursusboek, fragmenten, brainstormen (in grote groep en in tweetallen), 
groepsdiscussie, flip-over, rollenspelen, oefeningen voor thuis, wekelijks bellen door ouders 
onderling en bellen door de therapeut.

Materiaal
Er wordt gebruik gemaakt van een cursusboek, fragmenten, brainstormen (in grote groep en in 
tweetallen), groepsdiscussie, flip-over, rollenspelen, oefeningen voor thuis, wekelijks bellen door 
ouders onderling en bellen door de therapeut.

Onderzoek Effectiviteit
Een onderzoek naar het effect van Incredible Years in het kader van geïndiceerde preventie 
met follow-up metingen 1 en 2 jaar na beëindiging werd uitgevoerd bij het UMC Utrecht onder 
leiding van W. Matthys.

Om de effecten van de interventie te bepalen werden er voorafgaand aan, direct na de 
interventie, en zowel 1 jaar als 2 jaar na afloop van de oudercursus, metingen verricht. De 
resultaten lieten onder meer zien dat zowel de geobserveerde als door hen zelf beoordeelde 
opvoedingsvaardigheden van de ouders in vergelijking met die van de controlegroep 
verbeterd waren na 2 jaar. Ook bleek 2 jaar na afloop van de interventie dat de geobserveerde 
gedragsproblemen van de kinderen afgenomen waren, in vergelijking met de controlegroep. 
Ouders gaven echter aan geen verbeteringen te zien in het gedrag van hun kind.

Ook in het buitenland is het effect van de oudertrainingen aangetoond in diverse 
(onafhankelijke) gerandomiseerde experimenten met follow-up meting. Over het geheel 
genomen zijn de resultaten positief.

Ontwikkeld door
Het oorspronkelijke materiaal is ontwikkeld door Carolyn Webster-Stratton (University of 
Washington, Seattle, USA). Zij is ook de licentiehouder van alle oorspronkelijke en vertaalde 
materialen

Contactpersoon:
Prof. Dr. Walter Matthys
Postbus 80140
3508 TC Utrecht
E-mail:w.matthys@uu.nl; w.matthys@umcutrecht.nl
Telefoon: 088-7557045/033-4807987
Erkend door
Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische 
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preventie d.d. 17-02-2012
Oordeel: Effectief volgens sterke aanwijzingen

Multi Treatment Foster Care (MTFC)
Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) is een intensief opvoed- en trainingsprogramma 
voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die te kampen hebben met gedragsproblemen, inclusief 
delinquent gedrag. Het programma wordt aangeboden aan jongeren als alternatief voor een 
gesloten plaatsing of jeugddetentie. De jongere volgt voor de duur van 6 tot 12 maanden een 
intensief gedragsgericht programma, waarvan plaatsing in een opvoedgezin deel uitmaakt. 
Dit gezin biedt de jongere een dagstructuur en creëert de mogelijkheid om te participeren 
in het dagelijks gezinsleven. Aan MTFC ligt een gedragsmodel ten grondslag, waarin de 
focus ligt op het stimuleren van positief gedrag, het vergroten van sociale vaardigheden 
en probleemoplossend vermogen en het aangaan van relaties met volwassenen en 
leeftijdsgenoten.

Oordeel Erkenningscommissie Interventies
Goed onderbouwd

Doel
MTFC-A (“Adolescente”) is gericht op het versterken van prosociaal gedrag en probleem-
oplossend vermogen. De focus ligt op het aanreiken en oefenen van alternatief positief gedrag. 
Ook ouders worden ondersteund en geholpen met het verbeteren van opvoedvaardigheden 
en gedragsmanagementtechnieken. De interventie richt zich op zowel jongere áls ouders, 
vermindert de invloed van (dynamische) risicofactoren en vergroot de invloed van (dynamische) 
beschermende factoren die gerelateerd zijn aan antisociaal (en delinquent) gedrag.

Doelgroep
MTFC-A is bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar met ernstig 
antisociaal gedrag, een bovengemiddeld of hoog recidiverisico en een IQ vanaf 80. De jongeren 
vertonen ernstig antisociaal gedrag, met inbegrip van delinquent gedrag, gebrekkig arsenaal 
aan sociale vaardigheden en een gebrek aan probleemoplossend vermogen. De problemen 
zijn dusdanig groot dat uithuisplaatsing in een gesloten setting aan de orde is. Het gaat om 
gedwongen hulpverlening in het kader van een schorsing voorlopige hechtenis, een vervroegde 
voorwaardelijke invrijheidstelling, een voorwaardelijke veroordeling (jeugddetentie of pij) of een 
gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM in strafrechtelijk kader). MTFC kan ook ingezet worden 
voor onder toezicht gestelde jongeren met een machtiging gesloten jeugdhulp.

Aanpak
Een jongere die aan MTFC-A deelneemt, woont voor de duur van 6 tot 12 maanden in een 
‘opvoedgezin’. Het opvoedgezin biedt een gestructureerde leefomgeving en speciaal getrainde 
opvoedouders geven positieve feedback op het gedrag van de jongere. In kleine stappen wordt 
gewerkt aan een positieve ontwikkeling. Het programma maakt gebruik van een puntensysteem 
met beloningen en privileges .Tijdens het programma wordt gedrag intensief gemonitord met 
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het doel het probleemgedrag concreet in beeld te krijgen en voor het alternatieve gedrag 
gerichte interventies in te zetten. Er wordt altijd maar één jongere tegelijk bij opvoedouders 
geplaatst en de jongere gaat overdag naar school of werk. Er wordt invulling gegeven aan 
vrijetijdsbesteding waaronder sport en hobby’s. Vanuit het programma is er een intensieve 
samenwerking met school en een werkgever . Via school- en of werkkaarten worden goed 
gedrag en prestaties beloond.
Naast de opvoedouders zijn een trainer en een coach aan de slag met de jongere. Er worden 
zoveel mogelijk situaties opgezocht waar jongeren succesvol kunnen oefenen met vaardigheden. 
Beide teamleden helpen de jongere om zo succesvol mogelijk te zijn .
Voor de ouders is een aparte trainer beschikbaar. De gezinstrainer werkt in wekelijkse 
bijeenkomsten intensief met de ouders aan het versterken van opvoedingsvaardigheden en 
gedragsmanagementtechnieken en het coachen van ouders bij bezoeken thuis. Als de jongere 
na enige tijd weer thuis woont (of in een ander gezin of in een begeleid zelfstandig traject) 
gaan de training en begeleiding van jongere en ouders nog maximaal drie maanden door, 
ter begeleiding van de verandering en daarmee bestendiging van de bereikte resultaten. De 
programmasupervisor coördineert de activiteiten van de professionals die met de jongere en 
diens gezin van herkomst werken. Het team is te allen tijde (24/7) bereikbaar voor de ouders, 
opvoedouders en jongeren en helpt bij het oplossen van allerlei problemen.

Materiaal
Er zijn diverse algemene handleidingen in het Nederlands. Daarnaast zijn er gedetailleerde 
handleidingen voor het werk van elk van de hierboven beschreven teamleden (inclusief de 
opvoedouders). Het materiaal wordt ter beschikking gesteld aan organisaties die MTFC (gaan) 
uitvoeren in het kader van voorbereiding en training.

Onderzoek Effectiviteit
Er is nog geen direct bewijs dat de effectiviteit van MTFC-A in Nederland kan aantonen. Er wordt 
door PI Research onderzoek gedaan naar de invoering en uitvoering van MTFC tijdens de pilot. 
Daarna start in 2010 een langdurend effectonderzoek en onderzoek naar de kosteneffectiviteit 
in Nederland .Door Oregon Social Learning Centre (ontwikkel- en researchinstituut in Eugene, 
Oregon) is MTFC ontworpen en is vanaf de start gevolgd met onderzoek naar de effectiviteit. 
Diverse Amerikaanse overzichtsstudies noemen MTFC als effectieve interventie in het 
voorkomen van recidive. De positieve resultaten gelden niet alleen voor jongens (Chamberlain, 
2003), maar ook voor meisjes. Uit een recente studie van Chamberlain en collega’s (2007) 
blijkt dat MTFC recidive voorkomt bij meisjes die twee jaar eerder aan de interventie hadden 
deelgenomen (gemeten in aantal opname dagen in gesloten instellingen, contact met politie en 
justitie en de zelfgerapporteerde delicten).

Ontwikkeld door
MTFC-A is ontwikkeld door het Oregon Social Learning Centre (OSLC) eind jaren 70 (Chamberlain, 
1998, 2003). De interventie is door Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering (LJ&R) vertaald 
en aangepast aan de Nederlandse situatie. LJ&R werkt nauw samen met de Amerikaanse 
implementatieorganisatie ten behoeve van het uitrollen van MTFC in Nederland en België.
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Voor vragen over de implementatie van MTFC kunt u terecht bij
Margo Walpot, Projectmanager MTFC
Tel. 088 0901000
m.walpot@legerdesheils.nl

Erkend door
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie d.d. 09-03-2010
Oordeel: Goed onderbouwd

Parent Child Interaction Therapy (PCIT)
Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor 
kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders. Door het vergroten van de 
opvoedingsvaardigheden van de ouders beoogt de interventie de gedragsproblemen bij de 
kinderen en de stress bij de ouders te verminderen.

Oordeel Erkenningscommissie Interventies
Goed onderbouwd

Doel
Het doel van Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) is de gedragsproblemen bij het kind te 
verminderen en de stress bij ouders te verminderen door de opvoedingsvaardigheden van de 
ouders te vergroten en de kwaliteit van de ouder-kind relatie te verbeteren.

Doelgroep
Parent-Child Interaction Therapy is bedoeld voor kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen 
en hun ouders. Kinderen met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis, een 
gedragsstoornis in engere zin en ADHD komen in aanmerking voor de behandeling. PCIT blijkt 
ook effectief te zijn in het voorkomen van kindermishandeling/verwaarlozing en behandelen van 
gezinnen waar mishandeling en verwaarlozing plaatsvindt.

Aanpak
Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor jonge 
kinderen met gedragsproblemen en hun ouders. In PCIT worden ouders en kind samen in 
een spelkamer getraind, waarbij de therapeut vanachter een one-way screen de ouder coacht 
middels een oormicrofoontje.
De therapie richt zich op verbetering van de ouder-kindinteractie en op het verbeteren van de 
gehoorzaamheid van het kind. In de eerste fase van de behandeling wordt een assessment 
gedaan om de ernst van de gedragsproblemen en het stressniveau van de ouders te bepalen. 
In de tweede fase leren de ouders positieve aandachtsvaardigheden te gebruiken zoals het 
sensitief reageren en prijzen van goed gedrag. In de derde fase leren de ouders op het gedrag 
gerichte management strategieën zoals het effectief afgeven van directieven en opdrachten, 
gepast reageren op medewerking of verzet van het kind en het gebruiken van time-out 
procedures. PCIT duurt tussen de 9-20 weken afhankelijk van het niveau van vaardigheden van 
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de ouder en afhankelijk van de generalisatie die ontstaat van spelsituatie naar situaties in het 
dagelijks leven.

Materiaal
Er is een in het Nederlands vertaald en bewerkt handboek beschikbaar.

Onderzoek Effectiviteit
Onderzoek naar de effecten van PCIT in Nederland zal naar verwachting in het najaar van 2008 
van start gaan en afgerond worden in 2012. Er is Amerikaans en Australisch onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van Parent-Child Interaction Therapy. De uitvoerders van PCIT in Nederland 
onderbouwen hun interventie op deze onderzoeken (quasi-experimentele effectstudies met 
follow-up), die positieve effecten laten zien op zowel het gedrag van de kinderen als op de 
opvoedingsvaardigheden van de ouders.

Ontwikkeld door
De Bascule
Meibergdreef 5
1105 AZ Amsterdam
T. (020) 890 10 00

Erkend door
Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische 
preventie d.d. 20-06-2008
Oordeel: Goed onderbouwd
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Pleegouder – Pleegkind Interventie (PPI)
De Pleegouder-Pleegkind Interventie is bedoeld om de relatie van pleegouders met hun jonge 
pleegkind (0-4 jaar) te verbeteren door ze te ondersteunen in het opbouwen van een relatie met 
dat kind. In zes tweewekelijkse sessies leren de pleegouders met behulp van psycho-educatie 
en video-opnamen hoe zij het beste met hun pleegkind kunnen omgaan, zodat de kans op 
voortijdig afbreken van de pleegzorgplaatsing afneemt.

Oordeel Erkenningscommissie Interventies
Goed onderbouwd

Doel
Het doel van de Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) is het verbeteren van de relatie tussen 
pleegouders en hun pleegkinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Dit doel wordt behaald door het 
vergroten van de emotionele beschikbaarheid van de pleegouders en het versterken van de 
ouderschapsvaardigheden en het zelfvertrouwen van de pleegouders. Een verbeterde relatie 
heeft tot gevolg dat er reductie van stress bij de jonge pleegkinderen optreedt. De combinatie 
van de doelen doet de kans op voortijdig afbreken van de plaatsing afnemen.

Doelgroep
Pleegouders en hun pleegkinderen tussen de 0-4 jaar met symptomen die gerelateerd kunnen 
worden aan stress.

Aanpak
De Pleegouder-Pleegkind Interventie is een preventieve interventie en duurt gemiddeld drie 
maanden. De aanpak bestaat uit zes tweewekelijkse huisbezoeken van één tot anderhalf uur. 
Kern van de aanpak is het geven van ondersteuning aan pleegouders in de opbouw van de 
nieuwe relatie met hun pleegkind. Hierbij ligt de focus op het gevoel en observatievermogen 
van de pleegouder en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop de pleegouder de interactie 
met het kind aangaat. Tijdens huisbezoeken wordt er psycho-educatie gegeven en video 
opnames en huiswerkopdrachten besproken. Dit gebeurt aan de hand van thema’s. Zo nodig 
worden er suggesties en adviezen gegeven.

Materiaal
Voor de pleegzorgbegeleiders is een uitgebreid handboek geschreven. Dit is beschikbaar in 
combinatie met een werkboek, logboek en het boek ‘Er zijn voor je kind’.

Onderzoek Effectiviteit
Naar de effecten van de PPI vindt een onderzoek plaats met een gerandomiseerd experimenteel 
design in de praktijk.

Ontwikkeld door
Drs. H.W.H. van Andel
Dimence, divisie Jeugd en Autisme
Pikeursbaan 3
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9411 GT Deventer
E-mail: h.vanandel@dimence.nl
Telefoon: 0570 - 68 87 00

Erkend door
Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische 
preventie d.d. 11-04-2014
Oordeel: Goed onderbouwd

Parent Management Training Oregon (PMTO)
PMTO is een behandeling voor gezinnen met één of meer kinderen met externaliserende 
gedragsproblemen, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit. Het doel van de behandeling 
is dat de kinderen beter gaan functioneren en hun gedragsproblemen verminderen doordat 
hun ouders meer effectieve opvoedingsstrategieën toepassen.

Oordeel Erkenningscommissie Interventies
Goed onderbouwd

Doel
Het algemene doel van PMTO is dat kinderen met externaliserende gedragsproblemen beter 
gaan functioneren en hun gedragsproblemen verminderen, doordat hun ouders meer effectieve 
opvoedingsstrategieën toepassen.

Doelgroep
PMTO is een behandeling voor ouders van kinderen van 4 t/m 12 jaar die externaliserend 
probleemgedrag vertonen, al dan niet in combinatie met hyperactiviteit. De problematiek moet 
blijken uit de score op de Child Behavior Checklist (CBCL) en de Teacher Report Form (TRF).
Aanpak
In de behandeling wordt door middel van rollenspel geoefend met het toepassen van een 
vijftal clusters van opvoedingsvaardigheden: je kind stimuleren door aanmoediging, grenzen 
stellen, zicht en toezicht houden, met elkaar problemen oplossen en positief betrokken zijn. 
Wat geoefend wordt en hoe vaak en op welke manier dit gebeurt, wordt individueel bepaald. De 
therapeut is in het bijzonder gericht op bewerkstelligen dat ouders de opvoedingsstrategieën 
met succes toepassen in het dagelijks leven. Om dit te bewerkstelligen zet de therapeut diverse 
therapeutische vaardigheden in.

Materiaal
Sinds het najaar van 2007 is er een (originele) Nederlandse handleiding voor therapeuten. In 
2008 is ook de Nederlandse handleiding voor de opleiding van therapeuten gereed gekomen. 
Het losse materiaal voor de ouders is uit het Amerikaans vertaald en aangepast aan de 
Nederlandse situatie. Daarnaast zijn er nieuwe oudermaterialen ontwikkeld.
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Onderzoek Effectiviteit
In Nederland is (nog) geen onderzoek afgerond naar de effectiviteit van PMTO, maar in de 
VS is de effectiviteit veelvuldig aangetoond. Bijvoorbeeld in een serie experimentele studies 
met follow-up metingen tot drie jaar na de nameting vonden de ontwikkelaars positieve 
effecten op o.m. opvoedingsstrategieën, probleemoplossende interacties en gehoorzaamheid. 
Bovendien vonden zij afname van depressies van de moeders en van delinquent gedrag van 
de kinderen (o.a. Martinez & Forgatch, 2001; Patterson et al., 2004; DeGarmo et al., 2004). In 
Noors onderzoek naar de effectiviteit van PMTO bleek dat gedragsproblemen van kinderen 
verminderden, terwijl hun sociale competentie toenam. Ook bleken ouders die PMTO ontvingen, 
na de behandeling beter in staat te zijn om grenzen te stellen (Ogden, in press).

Ontwikkeld door
PMTO is ontwikkeld aan het Oregon Social Learning Center (OSLC) in Eugene, Oregon, USA. De 
internationale licentiehouder van PMTO is Implementation Sciences International Incorporated 
(ISII). Zij verzorgen en coördineren de opleiding van de eerste 30 Nederlandse therapeuten in 
de implementatiefase (2005-2008). Een aantal van deze therapeuten wordt tussen 2007 en 
2009 ook als opleider en supervisor getraind en gecertificeerd. Na voltooiing van de opleiding 
van de Nederlandse professionals hoeven er geen licentiekosten meer betaald te worden. De 
Nederlandse materialen waarmee gewerkt wordt vallen onder gezamenlijk copyright van TNO, 
PI Research en ISII.

Contactgegevens:
ISII Headquarters
10 Shelton McMurphey Blvd.
Eugene, Orgeon 97401
USA
E-mail: info@isii.net

Erkend door
Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische 
preventie d.d. 28-11-2008
Oordeel: Goed onderbouwd

 

VIPP-SD
VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1 tot en 
met 3 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door 
opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken, met aandacht voor positieve interactie en 
sensitieve disciplineringstrategieën. Dit gebeurt in 6 huisbezoeken door middel van feedback op 
video-opnamen van interacties tussen ouder en kind.

Oordeel Erkenningscommissie Interventies
Effectief volgens sterke aanwijzingen
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Doel
Het doel van Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline 
(VIPP-SD) is het verminderen van externaliserende gedragsproblemen bij kinderen door het 
versterken van ouderlijke sensitiviteit en het bevorderen van consistente maar sensitieve 
disciplinering.

Doelgroep
VIPP-SD is met name gericht op ouders van kinderen van 1 tot en met 3 jaar met lastig gedrag.

Aanpak
Kern van de aanpak is het geven van positieve feedback op video-opnames van interacties 
tussen ouder en kind in de thuissituatie. Tijdens huisbezoeken bekijken de ouder en de 
ondersteuner de videoband, bespreekt de ondersteuner samen met de moeder de relevante 
fragmenten en komen verschillende suggesties en adviezen aan bod. Dit gebeurt aan de hand 
van thema’s. De ondersteuner werkt volgens een algemeen protocol, maar stemt de uitwerking 
van de thema’s af op de behoeftes van de individuele ouder-kindparen. De VIPP-SD interventies 
worden uitgevoerd door een getrainde ondersteuner.

Materiaal
Voor de ondersteuners is een uitgebreid draaiboek geschreven. Dit is beschikbaar, in combinatie 
met een demonstratie dvd. Voor het toepassen van de interventie worden vijfdaagse workshops 
georganiseerd, met aanvullende trainingsopdrachten waarop persoonlijke feedback wordt 
gegeven. Het draaiboek is dus noodzakelijk maar niet voldoende voor de adequate toepassing 
van de interventiemethode.

Onderzoek Effectiviteit
Naar de effecten van VIPP-SD hebben twee studies met zeer sterke bewijskracht 
plaatsgevonden.
Uit de eerste studie bleek na de interventie de houding van de interventiegroep ten aanzien 
van sensitiviteit en sensitief disciplineren significant te zijn verbeterd. Interventiemoeders 
maakten na afloop van de interventie significant meer gebruik van sensitief disciplineren. De 
kinderen in de interventiegroep toonden na afloop van de interventie minder overactief gedrag 
dan de controlegroep. Kinderen in de interventiegroep met het DRD4-7R (dopamine receptor 
D4 7 repeat) genotype lieten bovendien een sterke daling van externaliserend probleemgedrag 
zien bij de follow-up, en een significante afname van de dagelijkse productie van cortisol, een 
stresshormoon dat bij kinderen van deze leeftijd samenhangt met agressie.
In de tweede studie bleken kinderen die aan VIPP hadden deelgenomen minder externaliserend 
probleemgedrag te vertonen dan kinderen die niet aan de interventie hadden deelgenomen.
Twee buitenlandse studies hebben eveneens de effectiviteit van de interventie laten zien in een 
toename van sensitieve interactie en autonomie van het kind en een afname van conflicten.
De makers van VIPP-SD onderbouwen hun interventie verder met een meta-analyse naar 
interventies gericht op sensitiviteit en gehechtheid in de vroege kindertijd en met buitenlandse 
studies naar de effecten van VIPP (dezelfde interventie, maar zonder de component van 
sensitieve disciplinering).
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Bijlage 2 

Evidencetabellen
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Evidencetabel conclusies hoofdstuk 1 
Bewijskracht Conclusie Literatuur
Zwak Om pleegouders te kunnen ondersteunen bij de 

opvoeding van hun pleegkind is het van belang na 
te gaan op welke ontwikkelingsgebieden het goed 
gaat en op welke ontwikkelingsgebieden het kind 
problemen heeft en van welke aard deze zijn. De 
ontwikkeling van het kind moet op verschillende 
momenten in kaart worden gebracht, allereerst aan 
het begin van de pleegzorgplaatsing (na een maand) 
en vervolgens bij kinderen van 0 tot 3 jaar ieder half 
jaar en bij kinderen ouder dan drie jaar ieder jaar. 
Daarnaast kan het ook tussendoor nodig zijn om de 
ontwikkeling van het kind in kaart te brengen, namelijk 
als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind. Er 
is geen onderzoek gedaan in Nederland waaruit blijkt 
hoe je de ontwikkeling van pleegkinderen het beste 
kunt volgen en welke werkwijzen en/of instrumenten 
effectief zijn. Het lijkt in ieder geval van belang dat de 
werkwijze praktisch toepasbaar is in de praktijk en 
functioneel in de begeleiding aan (pleeg)ouders en het 
pleegkind (aanbeveling 2).

American 
Academy of 
Pediatrics, 1994; 
De Baat & De 
Lange, 2013;
Bruhn, 2008;
Van Oijen, 2010;
Choy & Schulze, 
2009; 
Slot, 2010

Zeer zwak Als ouders de plaatsing verdragen en langzamerhand 
accepteren is dat een beschermende factor 
(aanbeveling 3 en 14).

Leathers, 
2003; Haans, 
Robbroeckx, 
Hoogeduin & van 
Beem-Kloppers, 
2009

Zeer zwak Het is de taak van de pleegzorgbegeleider om in 
kaart te brengen welke begeleidingsbehoeften de 
pleegouders hebben ten aanzien van het stimuleren 
van de ontwikkeling van het kind. Als pleegouders veel 
belasting ervaren bij het opvoeden van het pleegkind 
is dat een risicofactor (aanbeveling 4).

Bastiaensen 
(2001); 
Damen en 
Veerman (2004);
Strijker (2001)

Zeer zwak 
(bewijskracht 
van onderzoek 
naar specifieke 
interventies is 
divers)

Naast de reguliere ondersteuning aan pleeggezinnen, 
kan het nodig zijn interventies bij pleegkinderen en/
of hun pleegouders in te zetten om de positieve 
ontwikkelingsuitkomsten bij pleegkinderen te 
bevorderen. Voor verschillende problemen zijn er 
interventies beschikbaar die zijn opgenomen in de 
Databank Effectieve Jeugdinterventies en die specifiek 
zijn of worden onderzocht voor pleegkinderen 
(www.nji.nl/jeugdinterventies) (aanbeveling 5).

Landsverk, Burns, 
Faw Stambaugh 
en Rolls Reutz 
(2009)

Zwak Eigenschappen van pleegouders die een 
beschermende factor kunnen zijn: een autoritatieve 
opvoedingsstijl die zich kenmerkt door het bieden 
van ondersteuning en het uitoefenen van controle 
ten opzichte van het doen en laten van het pleegkind, 
goed grenzen kunnen stellen en een steunend sociaal 
netwerk hebben. Negatieve opvoedingsstrategieën 
van pleegouders die kunnen leiden tot een toename 
van probleemgedrag bij het pleegkind zijn een 
risicofactor voor de ontwikkeling van het kind 
(aanbeveling 6).

Van Oijen, 2010;
Crum, 2010;
Vanderfaeillie, Van 
Holen, De Maeyer, 
Vanschoonlandt & 
Andries, 2012

www.nji.nl/jeugdinterventies
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Zeer zwak Hoewel netwerkpleegouders niet meer 
gezinsbelasting ervaren dan bestandspleegouders, 
kan extra begeleiding tijdens de plaatsing nodig zijn 
(aanbeveling 7).

Cuddeback, 2004;
Van Holen, 
Vanderfaeillie & 
Haarsma, 2007

Zwak Uit onderzoek blijkt dat pleegouders in grote 
lijnen drie begeleidingsbehoeften hebben met 
betrekking tot de ontwikkeling van het pleegkind: 
achtergrondinformatie over het pleegkind, 
ondersteuning bij de specifieke opvoeding van een 
kind met (gedrags)problemen en bij het opbouwen 
van een gehechtheidsrelatie. Verder vraagt ook het 
opvoeden van een kind met een trauma om extra 
kennis en vaardigheden (aanbeveling 8).

Van Holen & 
Vanderfaeillie, 
2012;
Marion, 2009; 
Sinclair et al., 
2000;
Vanderfaeillie, 
Van Holen, 
Vanschoonlandt, 
De Maeyer & Das, 
2012;
Van Holen, 
Vanderfaeillie & 
Trogh, 2007

Zwak Een snelle beslissing of het kind al dan niet 
teruggeplaatst wordt bij de ouders is een 
beschermende factor voor de ontwikkeling van het 
kind. Het uitstellen van de beslissing of het kind al 
dan niet teruggeplaatst wordt bij de ouders is een 
risicofactor voor de ontwikkeling van het kind. Dit 
zorgt voor onduidelijkheid bij het kind, de ouders 
en de pleegouders. Daarnaast zorgt het voor 
bestaansonzekerheid bij het kind en belemmert 
het pleegouders in het zich openstellen voor het 
opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie 
(aanbeveling 10). 

Singer (1996); 
Weterings (2000)

Zeer zwak Als het niet goed gaat met de ouder is dit een 
risicofactor voor de ontwikkeling van het kind 
(aanbeveling 11).

Maaskant (2007)

Matig Een stabiele plaatsing is een beschermende factor 
voor de ontwikkeling van het kind. Dit zorgt voor 
continuïteit en voorspelbaarheid voor het kind. Een 
voortijdige beëindiging van een plaatsing en/of een 
overplaatsing van het pleegkind is een risicofactor 
voor de ontwikkeling van het kind. Dit leidt tot een 
toename van internaliserend en externaliserend 
probleemgedrag. Oudere kinderen, kinderen met 
ernstige gedragsproblemen en kinderen met een 
geschiedenis van veel overplaatsingen lopen een 
groter risico op voortijdige beëindiging van de 
plaatsing (aanbeveling 12 en 13). 

Strijker & Knorth, 
2007;
Strijker en 
Zandberg, 2005; 
Strijker, Zandberg 
& Van der Meulen, 
2005; 
Minty, 1999; 
Oosterman, 
Schuengel, 
Slot, Bullens & 
Dorelijers, 2007;
Van Oijen, 2010

Zeer zwak Samenwerking tussen ouders en pleegouders is een 
beschermende factor voor de ontwikkeling van het 
kind. Conflicten tussen ouders en pleegouders zijn 
een risicofactor voor de ontwikkeling van het kind 
(aanbeveling 14). 

Leathers, 2003; 
Child Welfare 
Information 
Gateway, 2011
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Matig Veiligheid van het kind in het pleeggezin is een 
beschermende factor voor de ontwikkeling van het 
kind. Mishandeling en/of misbruik van het pleegkind in 
het pleeggezin is een risicofactor voor de ontwikkeling 
(aanbeveling 15).

Wolzak & Ten 
Berge, 2008;
Commissie-
Samson, 2012; 
Fechter-Legett & 
O’Brien, 2010

De aanbevelingen 1 en 9 zijn voortgekomen uit de overige overwegingen. 

Evidencetabel conclusies hoofdstuk 2 
Bewijskracht Conclusie Literatuur
Zwak Bij plaatsing van een kind in een pleeggezin moet 

benadrukt worden dat pleegzorg primair een tijdelijke 
aangelegenheid is. Onderzocht moet worden of 
hereniging met het oorspronkelijke gezin mogelijk 
is. De begeleiding moet hierop gericht zijn. Wanneer 
terugplaatsing niet mogelijk is, moet het pleegkind 
na het opvoedingsbesluit in het pleeggezin blijven.
(Aanbeveling 1)

Wulczyn, 2004; 
Taussig, Clyman & 
Landsverk, 2001; 
Hermanns, 2010

Zwak Zorg in dialoog met ouders en pleegouders voor 
gezamenlijk gedragen doelen ten aanzien van een 
mogelijke terugplaatsing en daarmee samenhangend 
een gezamenlijk gedragen werkwijze. Bied ouders, 
kind en andere betrokkenen vanaf de start van de 
pleegzorgplaatsing intensieve hulp om de beoogde 
veranderingen te realiseren. (Aanbeveling 3 en 4)

Wulczyn, 2004; 
Strijker & 
Zandberg, 2001; 
Choy & Schulze, 
2009; Monck, 
Reynolds & 
Wigfall, 2003

Zwak Vanaf de aanvang van de uithuisplaatsing moet er 
direct gewerkt worden aan het verhelderen van 
het perspectief van de plaatsing. Bespreek met de 
ouders welke veranderingen nodig zijn voor een 
hereniging met hun kind en leg deze vast. Deze 
veranderingen moeten niet alleen gericht zijn op de 
randvoorwaarden voor opvoeding en verzorging 
(huisvesting, verslaving, schulden), maar moeten met 
name gericht zijn op de interactie ouder-kind. 
(Aanbeveling 2)

Slot, 2010; Van 
den Bergh & 
Weterings, 2007; 
Van den Bergh & 
Weterings, 2010; 
Bullock, Little & 
Millam, 1993

Zeer zwak Neem binnen een voor het kind aanvaardbare termijn 
een opvoedingsbesluit. Een aanvaardbare termijn is: 
-  Na een uithuisplaatsing volgt er binnen één maand 

een plan van aanpak door het zorgteam.
-  In dat plan van aanpak wordt een termijn 

afgesproken waarin een opvoedingsbesluit wordt 
genomen.

-  Uitgangspunt is dat dat besluit binnen een half jaar 
tot maximaal één jaar wordt genomen. 

In individuele gevallen kan hier in het 
ontwikkelingsbelang van het kind beargumenteerd 
van worden afgeweken. (Aanbeveling 5)

De Baat, 2012; 
Van den Bergh & 
Weterings, 2010
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Zwak Bij het nemen van een opvoedingsbesluit zijn 
verschillende criteria van belang, maar het 
ontwikkelingsbelang van het kind staat centraal.
Neem het besluit op systematische wijze, waarbij 
een aantal stappen doorlopen worden met 
behulp van een instrument of model (bijvoorbeeld 
de Beoordelingsboog of het Pedagogisch 
beslissingsmodel). (Aanbeveling 6 en 7)

Hermanns, 2007; 
Van den Bergh & 
Weterings, 2007

Zeer zwak Neem na een gewogen systematische analyse een 
besluit. Neem een opvoedingsbesluit gericht op 
permanente plaatsing in het pleeggezin wanneer 
-  na een half jaar intensieve ambulante hulp in de 

thuissituatie,
-  gevolgd door een half jaar uithuisplaatsing in 

combinatie met intensieve ondersteuning van kind 
en ouders,

-  de gewenst ontwikkelingsuitkomsten niet worden 
bereikt, en 

-  veranderingen nodig voor een hereniging niet zijn 
gerealiseerd. 

(Aanbeveling 8)

Van den Bergh & 
Weterings, 2010

Zwak Stel bij terugplaatsing vast welke ondersteuning 
of nazorg nodig is, zodat de hereniging met zijn 
ouders voor het kind positief uitpakt. Er moet een 
intensieve periode van begeleiding gegeven worden, 
omdat oude patronen kunnen terugkeren: begeleid 
actief bij het hervatten van de opvoeding en andere 
gezinsproblemen. (Aanbeveling 9)

Biehal, 2006; 
Child Welfare 
Information 
Gateway, 2011

De aanbevelingen 10, 11 en 12 zijn voortgekomen uit de overige overwegingen.

Evidencetabel conclusies hoofdstuk 3
Bewijskracht Conclusie Literatuur
Zwak Neem in de matchingsprocedure factoren van het 

kind, factoren van het pleeggezin, factoren van 
ouders, voorkeuren van ouders en kinderen én de 
interactie tussen beiden mee. Besteed ook aandacht 
aan overeenkomsten en verschillen tussen normen en 
waarden van ouders en pleegouders.  
Verzamel daarbij op structurele wijze informatie en leg 
professionele overwegingen vast, zodat de beslissing 
transparant is. 
Zorg, wanneer er geen optimale match gemaakt kan 
worden voor extra ondersteuning en begeleiding.  
(Aanbeveling 1, 2 en 3)

Sinclair, Wilson 
& Gibbs, 2003; 
Thoburn, Norford 
& Rashid, 2000; 
De Maeyer, 
Vanderfaeillie en 
Stroobants (2013)
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Matig Zet bij kinderen van tien jaar of ouder die kampen met 
gedragsproblemen en al veel verplaatsingen achter de 
rug hebben altijd zeer intensieve pleegzorgbegeleiding 
in, zeker als de gedragsproblemen voortkomen uit 
een problematische gehechtheid. Overweeg wanneer 
deze intensieve begeleiding niet mogelijk is of een 
pleegzorgplaatsing wel de beste optie is (alternatieven 
zijn dan: plaatsing in een gezinshuis of een leefgroep). 
Het risico op een breakdown en daarmee extra schade 
voor het kind, is bij een plaatsing van deze kinderen 
namelijk erg groot. (Aanbeveling 5)

Chamberlain, 
Price, Reid, 
Landsverk, 
Fisher, & 
Stoolmiller, 2006; 
Vanderfaeillie, 
Van Holen, & 
Coussens, 2007; 
Barber, Delfabbro 
& Cooper, 
2001; Berridge 
& Cleaver, 
1987; James, 
2004; Kalland 
& Sinkkonen, 
2001; Minty, 
1999; Strijker & 
Zandberg, 2001; 
Strijker, Zandberg 
& Van der Meulen, 
2005

Zwak Zet ter voorkoming van breakdown zo nodig 
interventies ingericht op vermindering 
van kindproblemen of ter vergroting van 
opvoedingsvaardigheden, zoals hechtingsensitief 
pleegouderschap. (Aanbeveling 6)

Strijker & Knorth, 
2007; Van Oijen, 
2010

Matig Leg het accent in de pleegzorgbegeleiding niet 
zozeer op de ervaren gezinsbelasting, maar op het 
opvoedgedrag van pleegouders door middel van 
opvoedingsondersteuning en opvoedtraining. Dit 
is van grotere invloed op het voorkomen van een 
breakdown. 
Ondersteun pleegouders zodanig dat ze adequater om 
kunnen gaan met probleemgedrag van hun pleegkind. 
Pleegouders dienen daarbij ondersteund te worden in 
het onderkennen en interpreteren van afwijkend en 
leeftijdsadequaat gedrag. (Aanbeveling 7 en 8)

Van Holen, 
Vanderfaeillie, 
& Trogh, 2007; 
Chamberlain, 
Moreland, & Reid, 
1992; Fisher et al., 
2000; Kalland & 
Sinkkonen, 2001

Zeer zwak Bevorder in de opvoedingsondersteuning van 
pleegouders dat zij
-  ondersteunen (bemoedigen, gewenst gedrag 

positief bekrachtigen, helpen, affectie tonen);
-  toezicht houden op (reguleren van kindgedrag met 

behulp van uitleg, aanwijzingen en consequent 
leiding geven);

-  aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van kinderen;
-  het pleegkind de mogelijkheid bieden over zijn/haar 

verleden te praten;
-  toezicht houden op het doen en laten van het 

pleegkind.
Wees in de opvoedingsondersteuning van pleegouders 
alert op opvoedgedrag dat bestaat uit een afname 
van ondersteuning en een toename van controle 
en inconsequent straffen. Dit vergroot de kans op 
probleemgedrag en daarmee op een breakdown. 
Probeer dit opvoedgedrag om te buigen door 
aan te geven dat agressief gedrag respectievelijk 
teruggetrokken gedrag geïnterpreteerd moet worden 
en niet gezien moet worden als een persoonlijke 
aanval of afwijzing van het pleegkind van pleegouders. 
(Aanbeveling 9 en 10)

Vanderfaeillie et 
al., 2009

De aanbevelingen 4, 11 en 12 zijn voortgekomen uit de overige overwegingen.
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Evidencetabel conclusies hoofdstuk 4
Bewijskracht Conclusie Literatuur
Zeer zwak Preventie van mishandeling start bij de screening 

en de training/voorbereiding van pleeggezinnen 
voorafgaand aan de plaatsing. Het is noodzakelijk 
om expliciet onderwerpen als veiligheid, seksualiteit, 
machtsrelaties en mishandeling te bespreken 
(aanbevelingen 1, 2 en 3).  

Jeugdzorg 
Nederland, 2013;
CWLA, 2003

Zeer zwak Pleegouders en pleegzorgbegeleiders moeten 
voldoende inzicht hebben in de (getraumatiseerde) 
voorgeschiedenis van het kind en diens eventuele 
ervaringen met seksueel misbruik en/of vertoon van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag (aanbeveling 4).

Lamers-
Winkelman, 2012

Zeer zwak Naast de screening en selectie moet het pleeggezin 
door de pleegzorgaanbieder goed voorbereid worden 
op de komst van een jeugdige met een traumatische 
voorgeschiedenis. Training aan pleegouders over 
kinderen met traumatische (seksuele) ervaringen en 
het herkennen van probleemgedrag als gevolg hiervan 
werkt preventief (aanbeveling 5).

Jeugdzorg 
Nederland, 2013;
Dorsey, Farmer, 
Barth, Greene, 
Reid & Landsverk, 
2008

Zeer zwak Tijdens de plaatsing werkt het preventief om fysiek 
straffen expliciet te verbieden en huisregels in te 
stellen over (lichamelijk) contact, het op slot doen van 
deuren en (gedeeltelijk) naakt door het huis lopen 
(aanbeveling 6).

Strijker, 2009

Zeer zwak Het belangrijk dat de pleegzorgbegeleider regelmatig 
praat met (pleeg)ouders over opvoeden en opgroeien 
en de ondersteuningsbehoeften van pleegouders. 
Er moet in de pleegzorgbegeleiding structureel 
aandacht zijn voor de (seksuele) ontwikkeling van de 
jeugdigen en het voorkomen van kindermishandeling 
(aanbeveling 7).

Biehal, 2013; 
CWLA, 2003;
Jeugdzorg 
Nederland, 2013

Zeer zwak De organisatie bespreekt, indien mogelijk en 
afhankelijk van de leeftijd en de problematiek, in de 
eerste drie maanden van het traject met de jeugdige 
de ontwikkeling van kind en bespreekt daarbij ook de 
seksuele ontwikkeling en de grenzen en normen van 
seksueel gedrag die de organisatie hanteert. Verder is 
het belangrijk dat de pleegzorgbegeleider en (gezins-)
voogd tijdens de plaatsing regelmatig praten met het 
kind (aanbeveling 8).

Jeugdzorg 
Nederland, 2013

Zeer zwak Risicofactoren voor mishandeling in een pleeggezin, 
zijn: stress bij pleegouders, plaatsing in een 
netwerkpleeggezin en een hoge caseload voor 
pleegzorgbegeleiders. Meisjes, jeugdigen met een 
licht verstandelijke beperking en jeugdigen met een 
voorgeschiedenis van misbruik hebben een verhoogd 
risico op seksueel misbruik (aanbeveling 9).

Biehal, 2013; 
University of 
Kansas, 2004; 
Strijker, 2009; 
Commissie 
Samson, 2012

Zeer zwak De jeugdzorgwerker moet eventuele zorgen over 
veiligheid binnen het team bespreekbaar maken. Als 
hij het gevoel heeft dat dit niet kan, neemt hij contact 
op met de vertrouwenspersoon binnen de organisatie 
(aanbeveling 10).

Jeugdzorg 
Nederland, 2013
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Zeer zwak Voor het omgaan met vermoedens van mishandeling 
moeten de pleegzorgaanbieders over een 
protocol beschikken hoe hier mee om te gaan. Alle 
betrokkenen dienen samen te werken, de ernst van de 
situatie te erkennen, inclusief de onzekerheid die soms 
niet direct op te lossen is. Zij moeten goede afspraken 
met elkaar maken over verhoging van veiligheid en 
minimalisering van risico’s, bijvoorbeeld met behulp 
van Signs of Safety (aanbeveling 11).

Jeugdzorg 
Nederland, 2013;
The Fostering 
Network, 2006

Zeer zwak Een jeugdzorgwerker moet signalen van seksueel 
misbruik, meldingen, en incidenten zorgvuldig 
registreren. Hij benut daarnaast beschikbare 
veiligheidsinstrumenten. Hij bespreekt de uitkomsten 
van de registratie en veiligheidsinstrumenten in 
het team, analyseert ze en bespreekt eventuele 
verbetermaatregelen. Hij dringt aan op de uitvoering 
van verbeterplannen (aanbeveling 12).

Jeugdzorg 
Nederland, 2013

Zeer zwak Als blijkt dat er sprake is van kindermishandeling, 
moet er hulpverleningsaanbod voor slachtoffers en 
daders beschikbaar zijn (aanbeveling 13).

Ten Berge, 
2012; Jeugdzorg 
Nederland, 2013

Zeer zwak De pleegzorgaanbieder hanteert een werkwijze om 
in de reguliere teamoverleggen, casusoverleggen en/
of werkbegeleiding/intervisie systematisch aandacht 
te besteden aan de in de themacompetentie ‘seksuele 
ontwikkeling’ genoemde kennis en vaardigheden, 
en besteedt er systematisch aandacht aan in bij- en 
nascholing. De pleegzorgbegeleiders maken (seksuele) 
veiligheid bespreekbaar met (pleeg)kinderen, met 
(pleeg)ouders en in het team (aanbeveling 14).

Jeugdzorg 
Nederland, 2013

Evidencetabel conclusies hoofdstuk 5
Bewijskracht Conclusie Literatuur
Zeer zwak Voor het kind is het wenselijk dat er een goede 

verstandhouding is tussen ouders en pleegouders. Als 
ouders en pleegouders elkaar wederzijds accepteren, 
heeft dat een gunstige invloed op de aanpassing 
en ontwikkeling van het pleegkind. Als ouders 
ondersteund worden in de relatie met de pleegouders 
zullen ze eerder constructief meewerken aan een 
pleegzorgplaatsing. En ook pleegouders hebben 
behoefte aan ondersteuning bij de omgang met de 
ouders (aanbeveling 2).

Bastiaensen, 2001; 
Child Welfare, 2011;
Leathers, 2003; 
Schofield, Beek, 
Sargent & 
Thobrun,2000;
Hermanns, 2008;
Vanderfaeillie, 2012

Zeer zwak Eerlijke en duidelijke boodschappen, en inzicht in de 
reden en het perspectief van de pleegzorgplaatsing 
hebben een positief effect op de participatie van 
ouders bij de plaatsing (aanbeveling 3).

Altman, 2008;
Saint-Jacques et 
al., 2006

Zeer zwak In de hulpverleningsvariant is het van belang om 
intensief met ouders te werken om terugplaatsing 
naar huis mogelijk te maken. Een focus op verandering 
door de inzet van de juiste hulp heeft bovendien een 
positief effect op de participatie van ouders bij de 
plaatsing (aanbeveling 4). 

Van den Bergh en 
Weterings, 2010;
De Baat & De 
Lange, 2013
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Zeer zwak Na een opvoedingsbesluit is hulp aan ouders nodig bij 
het verwerken van de verlieservaring en het innemen 
van een nieuwe rol: ‘ouder op afstand’ (aanbeveling 5).  
Haans, Robbroeckx, Hoogeduin & Beem-Kloppers, 2009;

De Baat & De 
Lange, 2013

Zeer zwak De ouders en het kind (indien ouder dan twaalf 
jaar), de pleegouders, de casemanager of (gezins-)
voogd, de pleegzorgbegeleider en eventueel andere 
belangrijke betrokkenen vormen met elkaar het 
zorgteam. Bij aanvang van de plaatsing organiseert 
de pleegzorgaanbieder een startbijeenkomst met 
het zorgteam. Het doel daarvan is om met alle direct 
betrokkenen het doel en de duur van de plaatsing 
te bepalen en het eerste hulpverleningsplan op te 
stellen waarin de doelen en afspraken geformuleerd 
staan. De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de gemaakte afspraken en het gemaakte plan 
(aanbeveling 7).

Steensma, 2004

Zeer zwak Contacten met de ouders zijn van belang voor het 
kind, omdat het kind (ondanks een soms moeizame 
relatie met de ouders) in veel gevallen nog steeds 
loyaal zal zijn aan hen. Beslissingen over bezoek 
moeten zorgvuldig en op individuele basis worden 
gemaakt en afspraken moeten worden bewaakt, 
omdat continuïteit en regelmaat in de frequentie en 
duur van de bezoeken een beschermende factor zijn 
voor de ontwikkeling van het kind. Onduidelijk is of 
de frequentie van het contact samenhangt met de 
ontwikkeling van het kind en de relatie tussen het 
kind en de pleegouders. Wel is duidelijk dat een slecht 
contact de ontwikkeling van een kind kan belemmeren 
en een goede relatie met pleegouders in de weg kan 
staan (aanbeveling 8).

Bastiaensen & 
Kramer, 2012;
Browne & 
Moloney, 2002; 
Lambermon, 2005;
Leathers, 2003;
Maaskant, 2007; 
Van den Bergh en 
Weterings, 2010; 
Van den Bergh, 
Weterings & 
Schoenmakers, 
2011;
Strijker & Knorth, 
2009

Zeer zwak Na een bezoek aan ouders kan er tijdelijk meer 
stress zijn in het pleeggezin. De overgangssituatie 
leidt regelmatig tot een tijdelijke toename in 
gedragsproblemen (aanbeveling 9).

Brown & Calder, 
1999; 
Haight, Black, 
Magelsdorf, 
Giorgio, Tata, 
Schoppe & 
Szewczyk, 2002; 
Mouissie, 2006; 
Weterings, 2009; 
Wilson et al., 2004; 
Weterings & Van 
den Bergh, 2010

Zeer zwak Naast de (gezins-)voogd en pleegzorgbegeleider 
kunnen er nog andere specialistische hulpverleners 
betrokken zijn bij het pleeggezin. Specialisten om 
ouders en kind, pleegouders en het netwerk heen zijn 
gericht op het verminderen van specifieke problemen, 
om zo de normale ontwikkeling weer op gang te 
brengen of te bevorderen. De pleegzorgbegeleider 
heeft een belangrijke regiefunctie. Hij monitort of 
de ingezette hulp daadwerkelijk bijdraagt aan de 
ontwikkeling van het kind of aan het verbeteren van 
de balans tussen draagkracht en draaglast van (pleeg-)
ouders (aanbeveling 12 en 13).

De Baat & De 
Lange, 2013

De aanbevelingen 1, 6, 10 en 11 zijn voortgekomen uit de overige overwegingen.  
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Bijlage 3 

Kennislacunes, 
ontwikkellacunes en 
signalen
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Kennislacunes
De werkgroep signaleert veel kennislacunes in de pleegzorg. Zij acht de volgende vijf lacunes het 
meest wezenlijk om te onderzoeken:

1.  Er is weinig onderzoek naar de effectiviteit van pleegzorg. Daarbij betreft het vooral 
retrospectief onderzoek en weinig prospectief onderzoek. Het onderzoek dat beschikbaar 
is, betreft veelal kleinschalig onderzoek. Onderzoek met een grote N mist in de pleegzorg.

2.  Er is nog weinig kennis over de ontwikkelingsstaat van kinderen bij komst in het pleeggezin, 
hoe dit zich verhoudt tot de ontwikkeling van ‘normale’ kinderen en hoe kinderen zich 
ontwikkelen in een pleeggezin. Ook is er weinig longitudinaal onderzoek naar het verloop 
van de ontwikkeling van kinderen die weer herenigd zijn met ouders en kinderen die 
opgroeien in pleeggezin. Er is geen onderzoek gedaan in Nederland waaruit blijkt hoe 
je de ontwikkeling van pleegkinderen het beste kunt volgen en welke werkwijzen en/of 
instrumenten effectief zijn. Het lijkt in ieder geval van belang dat de werkwijze praktisch 
toepasbaar is in de praktijk en functioneel in de begeleiding aan (pleeg)ouders en het 
pleegkind.

3.  Er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar de wijze waarop criteria voor terugplaatsing 
moeten worden gewogen. Er is weinig onderzoek naar criteria die aangeven wanneer 
een kind beter kan opgroeien in zijn eigen gezin en wanneer in een pleeggezin. Ook is 
er geen onderzoek gedaan naar de besluitvorming van het opvoedingsperspectief van 
pleegkinderen en naar effecten van instrumenten zoals de beoordelingsboog of het 
pedagogisch beslismodel.

4.  Er is geen wetenschappelijk onderzoek naar begeleiding en randvoorwaarden bij de 
uitvoering van een opvoedingsbesluit.

5.  Er is nauwelijks onderzoek naar hoe een samenwerkingsrelatie tussen ouders en kind, 
pleegouders, het netwerk en professionals gerealiseerd kan worden. Er is weinig kennis 
over werkzame factoren in de samenwerking tussen pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd 
en de wijze waarop de samenwerking tussen ouders en pleegouders te stimuleren is. Er is 
ook geen effectonderzoek naar de inzet van Eigen Kracht Centrales bij pleegzorg.

Aanvullende kennislacunes
6. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de opvoedingsbelasting van pleegouders.

7.  Onduidelijk is op welke wijze protectieve factoren en risicofactoren bijdragen aan de 
ontwikkeling van een pleegkind.

8.  Er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar het al dan niet bij elkaar plaatsen van broers 
en zussen in een pleeggezin.

9.  Het zorgvuldig matchen van pleegkinderen en pleeggezinnen is een belangrijke voorspeller 
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van betere pleegzorguitkomsten. Naar de wijze waarop matching vorm zou moeten krijgen 
is echter nauwelijks empirisch onderzoek gedaan. We weten dus nauwelijks wat werkt. 

10.  Weinig onderzoek naar effectiviteit van interventies voor pleegkinderen, zoals interventies 
gericht op versterken van gehechtheidsrelaties, verminderen van gedragsproblemen of 
verwerken van traumatische ervaringen.

11.  Er is heel weinig onderzoek naar andere vormen van kindermishandeling dan seksueel 
misbruik (o.a. prevalentie). 

12.  Niet bekend is wat een goede checklist is als hulpmiddel bij het in kaart brengen van de 
veiligheid van een kind in een pleeggezin. Naar bestaande hulpmiddelen of vragenlijsten is 
niet of nauwelijks onderzoek gedaan.

13.  Er is maar heel weinig onderzoek naar de mening van kinderen in situaties van vermoedens 
van mishandeling. Wanneer zoeken kinderen hulp? Wanneer voelen ze zich goed geholpen? 
Wat kan hen aanmoedigen om hulp te zoeken? 

14.  Weinig onderzoek naar effectiviteit van interventies die zich richten op verwerken 
rouwproces van ouders, wanneer het besluit wordt genomen dat kinderen niet meer thuis 
zullen wonen.

Ontwikkellacunes
De werkgroep signaleert verschillende ontwikkellacunes. De drie belangrijkste ontwikkellacunes 
zijn:

1.  Er zijn nauwelijks methoden beschikbaar om ouders, pleegkind en pleegouders te 
begeleiden bij een terugplaatsing naar huis. Ook missen concrete handvatten voor 
begeleiding van ouders, pleegouders en pleegkind bij overplaatsingen van pleegkinderen.

2.  Er zijn nauwelijks methoden/technieken voor handen om pleegouders te ondersteunen 
en begeleiden bij het opvoeden van een kind met een (seksueel) traumatische 
voorgeschiedenis. 

3.  Het is beschermend voor de ontwikkeling van het pleegkind, wanneer ouders en 
pleegouders elkaar verdragen en langzamerhand accepteren. Er zijn echter weinig 
interventies/modules ontwikkeld, die hier specifiek voor ontwikkeld zijn. 

Aanvullende ontwikkellacunes
4.  Er moet nog een vertaalslag komen van risicofactoren voor de ontwikkeling van het kind naar 

de praktijk van het handelen.

5. Er is geen onderbouwde methodiek voor matching beschikbaar. 
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6.  Er zijn nog geen methodische handvatten om uitvoering te geven aan besluitvorming rond de 
voogdij van een pleegkind en de wijze waarop het kind, ouders en pleegouders voorafgaand 
aan, tijdens en na een voogdijbesluit begeleid moeten worden.

Signalen
De werkgroep en de klankbordgroep hebben bij de ontwikkeling van de Richtlijn Pleegzorg 
voor jeugdhulp en jeugdbescherming een aantal zaken gesignaleerd die van invloed zijn op de 
uitvoering van de aanbevelingen. De vijf belangrijkste signalen zijn:

1.  Een zorgvuldige uitvoering van de aanbevelingen in deze Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp 
en jeugdbescherming staat op gespannen voet met de huidige caseload. Zo kost het volgen 
van de ontwikkeling van pleegkinderen zoals beschreven in de richtlijn (observeren, 
instrumenten inzetten, uitwerken en terugvertalen) veel tijd. Een basisbegeleiding bestaat 
uit zo’n zes à zeven gesprekken met pleegouders op jaarbasis. Veel begeleidingstijd gaat 
op aan andere zaken, zoals afstemmen met de plaatser, opstellen van bezoekregelingen, 
begeleiden van bezoekregelingen, onderhouden van contact tussen ouders en pleegouders, 
veiligheidslijst invullen, financiële vraagstukken oplossen. De vraag is of het momenteel 
haalbaar is de ontwikkeling van het pleegkind te volgen volgens de aangegeven 
aanbevelingen. 

  Ook het nemen van een opvoedingsbesluit gebeurt het meest weloverwogen wanneer 
meerdere criteria gewogen worden en het in dialoog gebeurt met verschillende 
betrokkenen rondom het kind (ouders, bredere systeem, pleegouders, professionals van 
de gecertificeerde instelling, pleegzorgbegeleider en overige zorgaanbieders). Het nemen 
van een gewogen opvoedingsbesluit kost daardoor tijd en geld. In de praktijk is het risico 
groot dat het werken met een bepaald model of instrument slechts ten dele wordt gevolgd 
om zo te besparen op tijd en kosten. Daarmee is het risico dat het opvoedingsbesluit niet 
gewogen kan worden genomen en wordt dat in de praktijk als gevolg daarvan niet zelden 
uitgesteld. In het belang van ouders, het kind en pleegouders moet het gehanteerde 
model programma-integer worden uitgevoerd. Hoewel dit in eerste instantie leidt tot 
een grotere tijdsinvestering (soms tot vijf uur in de week), leidt dit op langere termijn tot 
kostenbesparing. Het voorkomt dure overleggen met allerlei betrokkenen waarin een 
opvoedingsbesluit steeds opnieuw wordt uitgesteld, en het voorkomt verslechtering van 
de problematiek van het kind, die mogelijk ook leiden tot een toename van zorgkosten. 
Het voorkomt veel juridische procedures én het leidt tot betere acceptatie van het 
opvoedingsbesluit.

2.  Door wachtlijsten in de zorg komt het te vaak voor dat de hulp aan ouders niet direct bij 
aanvang wordt gestart, maar pas later op gang komt. Een gevolg hiervan is onnodig uitstel 
van een perspectiefbesluit en te lang voortdurende onzekerheid. Dit laatste vormt een 
belangrijk risico voor de ontwikkeling van het kind.

3.  Pleegzorg wordt gezien als een belangrijk alternatief voor residentiele jeugdzorg en 
is een vorm van zorg die snel groeit. Dit kan de kwaliteit van de pleegzorg onder druk 
zetten. Zo is de toepassing van aanbevelingen rond het matchen van pleegkinderen en 
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pleeggezinnen lastiger bij een te krap aanbod aan pleeggezinnen. Het is dan ook belangrijk 
dat er voortdurend aandacht is voor het werven van pleeggezinnen enerzijds, maar ook 
voor het behouden van pleeggezinnen door goede begeleiding anderzijds. Zorgelijk zijn de 
breakdownpercentages van 25 tot 50 procent in dit kader. Met een toenemende druk op 
pleegzorg bestaat het risico dat dit percentage eerder toeneemt dan afneemt.

4.  De samenwerking tussen de pleegzorgbegeleider en de (gezins-)voogd is cruciaal om de 
veiligheid en de ontwikkeling van het kind te kunnen waarborgen. In de praktijk verloopt 
de samenwerking echter lang niet altijd soepel. Een valkuil is dat iedereen denkt: de ander 
heeft het over veiligheid (gehad). De stroeve samenwerking kan te maken hebben met 
hoge en/of verkeerde verwachtingen van elkaar en met onduidelijkheid over elkaars taken. 
Doordat de pleegzorgbegeleider en (gezins-)voogd een andere taak hebben, kan het ook 
zijn dat zij het niet met elkaar eens zijn over beslissingen en/of adviezen. Dit kan conflicten 
opleveren, waarbij professionals zich niet gezien en/of onder druk gezet voelen.

5.  Het is in het belang van het kind om de tweedeling in pleeggezinnen voor de 
hulpverleningsvariant en de opvoedingsvariant op te heffen. Pleeggezinnen zouden 
vanaf de start rekening moeten houden met beide opties. In de praktijk kiezen sommige 
organisaties echter voor het handhaven van deze tweedeling, vanwege het krappe aanbod 
van pleeggezinnen en de voorkeur die sommige pleeggezinnen hebben.

Aanvullende signalen
6.  Het is van belang dat de handelwijze en besluitvorming van de (gezins-)voogd (BJZ) 

inzichtelijk en transparant is. Die inzichtelijkheid komt nogal eens in gedrang als er binnen 
een korte periode meerdere (gezins-)voogden elkaar opvolgen in een casus. Tot op heden 
ontbreken niet alleen toetsingscriteria voor (gezins-)voogden om het werk van BJZ te 
kunnen wegen op effectiviteit met betrekking tot de ontwikkeling van het kind, maar ook 
een college of instantie, die systematisch het werk van BJZ kan toetsen.

7.  De uitvoering van de aanbevelingen in de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en 
jeugdbescherming veronderstelt dat pleegzorgbegeleiding een specialisme is. In twee 
grootstedelijke regio’s is uitgeprobeerd of de begeleiding van pleeggezinnen ondergebracht 
zou kunnen worden door generalistisch werkende hulpverleners. Op basis van de 
ervaringen in de praktijk is er toch voor gekozen pleegzorgbegeleiding door specialistisch 
werkende hulpverleners te laten uitvoeren.

8.  Het blijkt juridisch lastig voor pleegouders en ouders om voldoende geïnformeerd te 
worden over de voorgeschiedenis van het kind, terwijl dit wel van belang kan zijn voor een 
goede begeleiding en opvoeding van het kind.

9.  In de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen pleegzorg in vrijwillig kader en pleegzorg in gedwongen kader. Tijdens gesprekken 
met de klankbordgroep is er geen eenduidigheid over de vraag of de aanbevelingen 
pleegzorg in het vrijwillig kader altijd uitgevoerd wordt kunnen worden. Wanneer ouders 
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eenzijdig kunnen besluiten om de pleegzorgplaatsing te beëindigen, zet dat de uitvoering 
van aanbevelingen onder druk. Het is echter onduidelijk wat de consequenties zijn van 
vrijwillige pleegzorg en hoe dit in de praktijk op dit moment functioneert.

10.  In deze richtlijn is relatief weinig aandacht voor de samenwerking met onderwijs ingeruimd. 
Bij een herziening van de richtlijn zou het aanbevelenswaardig zijn hieraan een nieuw 
hoofdstuk te wijden.






