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Knelpunten Uitgangsvragen

Wat zijn in de  

jeugdzorg knelpunten op 

het gebied van pleegzorg 

en op welke vragen moet 

de richtlijn antwoord 

geven?

Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse  
voor de ontwikkeling van een richtlijn pleegzorg voor de 

jeugdzorg. De kaart geeft een overzicht van de  
uitgangsvragen waarop de richtlijn antwoord moet geven. 
Waar op de kaart ‘ouders’ staat, betreft dit de biologische 

ouders van een pleegkind. De knelpuntenanalyse is tot 
stand gekomen op basis van twee denksessies met 

deskundigen. Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Definitie

Plaatsing

Interventies

Het ontwikkelingsbelang 
van pleegkinderen is geen 
eenduidig begrip.

Terugplaatsing is altijd het  
uitgangspunt maar is niet voor  
alle kinderen de beste oplossing.

Het duurt vaak lang voordat een 
opvoedingsbesluit wordt genomen.

De plaatsing van een pleegkind 
blijkt vaak niet houdbaar op 
lange termijn.

Het ontbreekt aan effectieve interventies 
om een dreigend onbedoeld einde van 
plaatsingen (‘breakdown’) te voorkomen.

De kennis over interventies bij 
ontwikkelingsproblemen van 
pleegkinderen is beperkt.

Wat wordt verstaan onder het ontwikkelingsbelang van een pleegkind?
Welke criteria en instrumenten maken inzichtelijk in hoeverre het ontwikkelingsbelang in het geding is?
Wat zijn beschermende en risicofactoren die de ontwikkeling van pleegkinderen beïnvloeden?

Wat zijn criteria om een pleeggezin te verkiezen boven terugplaatsing en hoe kunnen deze worden gewogen?

Wat zijn de succes- en risicofactoren voor succesvolle plaatsing en hoe kunnen hulpverleners deze beïnvloeden?
Wat moet, op welke manier, bekend zijn over pleegkind en -gezin om een optimale match te kunnen maken?
Hoe kan de kans op ontwikkelingsschade bij een pleegkind door overplaatsing worden geminimaliseerd?
Wat zijn criteria om te kiezen voor crisisplaatsing in plaats van langetermijnplaatsing?

Wat zijn signalen van risico op breakdown en wie moet dit signaleren?
Wat zijn effectieve interventies voor het voorkomen van ‘breakdown’?

Wat moeten gezinsvoogden weten bij voorbereiding van een opvoedingsbesluit en wat zijn instrumenten hiervoor?
Wat is, voor welk kind, de termijn waarbinnen een opvoedingsbesluit moet worden genomen?
Welke rol kunnen pleegkind en (pleeg)ouders vervullen bij het nemen van een opvoedingsbesluit?
Welke kennis en kunde is vereist om pleegkind en (pleeg)ouders te begeleiden bij een opvoedingsbesluit?

Wat zijn effectieve interventies voor belangrijke aandachtspunten bij pleegkinderen, zoals loyaliteit?
In hoeverre is het nodig om generieke interventies uit de jeugdzorg aan te passen voor pleegkinderen?
Hoe kunnen hulpverleners pleegouders ondersteunen bij de ontwikkeling van hun pleegkind?
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Terugplaatsing
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