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Gevolgen van 
Uithuisplaatsen

 Gevoelens van onveiligheid, depressiviteit; 

 Verergeren van gedragsproblemen met als gevolg dat 
kinderen worden doorgeplaatst - van instelling naar 
instelling of van pleeggezin naar pleeggezin en soms 
weer uithuisgeplaatst uit gezinshuizen (Van der Helm, 2021) 

 Traumatisch ervaring vanwege het verlies van ouders, 
broers, zussen, vrienden en school; Ontwikkelen van 
gedragsproblemen (Leloux-Opmeer, 2018)

 Positief effect op korte termijn voor deel van kinderen 
(https://www.nji.nl/uithuisplaatsing/onderzoek-naar-effectiviteit)



1. Hoe kunnen de problemen in gezinnen zo hoog 
oplopen dat uithuisplaatsen van kinderen dreigt of 
plaatsvindt?

2. Wat is de rol van (het)  jeugdzorg(systeem)?

3. Hoe kunnen we tot veranderingen komen? Foto: pixabay.com



Hoe kunnen de 
problemen in 
gezinnen zo 

hoog oplopen?

Combinatie en wisselwerking van 
problemen:

1) socio-economische problemen

2) psycho-sociale problemen

3) missende buffers

4) hulp is niet effectief genoeg

5) hulpverleningssysteem

 Chronisch crisisverloop

 Gezinnen met meervoudige en 
complexe problemen

Knot-Dickscheit, Tausendfreund, & Boelhouwer (2022);
NCJ (2022); Ditters, Vink, & De Wilde (2022)



Gevolgen voor 
kinderen

Verhoogd risico op:

 Ontwikkelingsproblemen; 

 Emotionele problemen;

 Gedragsproblemen; en 

 Risico op verwaarlozing, mishandeling en misbruik. 

Voornaamste doelgroep van de jeugdbescherming.

(Knot-Dickscheit, Tausendfreund, & Boelhouwer, 2020)



De wensen van 
kinderen en 

ouders

 Betrek het kind
Wees flexibel
 Kijk naar oorzaak van gedrag
Help bij het vinden/opbouwen van een sociaal 

netwerk
Geef langdurige ondersteuning
 Zorg voor hulp na afloop 
Help ons vaardigheden te ontwikkelen 
Geef ons tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen

(Visscher, et al., 2021; Van Assen, Knot-Dickscheit, Grietens, & Post, 2021)



Wat is de rol van 
(het) jeugdzorg

(-systeem)?

Te weinig gericht op: 
 kind en hele gezin;
 praktische hulp; 
 opbouwen sociaal netwerk; 
 voordoen/oefenen; en
 ontwikkelen van vaardigheden bij kinderen

 Hulp wordt beëindigd hoewel veel kinderen nog ernstige 
problemen hebben.
 Op lange termijn toch nog veel uithuisplaatsingen.

(Visscher, et al., 2020; Van Assen, et al., 2020)



Wat is de rol van 
(het) jeugdzorg

(-systeem)?

 Kinderen worden onvoldoende gezien en gehoord.

 Verbeteren opvoedgedrag ouders is niet genoeg.

 Hulpverleners doen onvoldoende waar kinderen en ouders 
behoefte aan hebben en wat uit onderzoek nodig blijkt.

 Hulp is reactief en ‘op en af’ i.p.v. proactief en langdurig.

 Wet- en regelgeving sluit niet aan bij wat gezinnen nodig 
hebben.

(o.a. Knot-Dickscheit & Knorth, 2019; Knot-Dickscheit, Tausendfreund, & Boelhouwer, 2019)



Hoe kunnen 
we tot 

veranderingen 
komen?

https://www.bewegingvannul.nl/samennaarnul

GMCP = Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Het belang van het kind moet 
voorop staan bij alle maatregelen 
die kinderen aangaan.
(IVRK, artikel 3)



Dank voor uw aandacht!
Een pdf van de lezing incl. literatuurlijst en extra leestips komt te staan op de Website van het 
Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen:
https://www.rug.nl/gmw/expertisecentrum-gmcp/



Inspiratie

Werkzame Elementen van Interventies 
https://www.youtube.com/watch?v=X3cETl1dQv8

Website van het Expertisecentrum GMCP met 
verschillende Webinars:
https://www.rug.nl/gmw/expertisecentrum-gmcp/

Nieuwsbrief van het Expertisecentrum GMCP 
via email of op LinkedIn

Boek
Knot-Dickscheit J. & Knorth, E.J. (Red.). Gezinnen met meervoudige 
en complexe problemen. Theorie en Praktijk. Rotterdam: Lemniscaat.

Academische Kenniswerkplaatsen in Friesland en Groningen
https://awtjf.nl/
https://c4youth.nl/
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