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3 Empirische studies 

3.1 Inleiding 

In Hoofdstuk 2 is het theoretisch kader van het onderzoek uiteengezet. Hierin is beschreven 
dat  het  resultaat  van  een  pleegzorgplaatsing wordt  beïnvloed  door  veranderingen  in  de 
verschillende sociale omgevingen. De meest ingrijpende verandering is het tot stand komen 
van  het microsysteem  pleeggezin. Met  name  het  samenspel  tussen  kenmerken  van  het 
pleegkind en kenmerken van het pleeggezin wordt gezien als bepalend voor het  resultaat 
van de pleegzorgplaatsing.  
Zoals beschreven  in Hoofdstuk 1 wordt het resultaat van de pleegzorgplaatsing beoordeeld 
aan de hand van twee criteria, namelijk 1) de continuïteit van de pleegzorgplaatsing en 2) de 
ontwikkeling van het pleegkind  tijdens de plaatsing. Derhalve  zal  in paragraaf 3.2 worden 
ingegaan  op  empirische  studies  naar  dit  eerste  criterium  en  zal  paragraaf  3.3  een 
beschrijving geven van diverse longitudinale studies naar de ontwikkeling van pleegkinderen 
tijdens de pleegzorgplaatsing.  
In beide paragrafen wordt een narratieve bespreking gegeven van de onderzoeksliteratuur. 
Deze  is  geordend  naar  de  uit  het  4‐variabelenmodel  (Rink,  1995,  2004)  ontleende, 
persoonlijke eigenschappen van de opvoedingsvariabelen pleegkind  (K), pleegouder  (O) en 
de kenmerken van de situationele context (Sc) van het pleeggezin. 

3.2 Empirische studies naar de continuïteit van de pleegzorgplaatsing 

In  deze  paragraaf  wordt  ingegaan  op  empirische  studies  naar  de  continuïteit  van  de 
pleegzorgplaatsing. Paragraaf 3.2.1 geeft per pleegkindkenmerk een overzicht van relevante 
onderzoeksbevindingen  en  in paragraaf  3.2.2 wordt de onderzoeksliteratuur  aan de hand 
van  de  pleeggezinkenmerken  (pleegouder  en  situationele  context  van  het  pleeggezin), 
besproken. 

3.2.1 Pleegkindkenmerken 

Rink (1995, 2004) beschrijft een zestal persoonlijke kenmerken van de K‐variabele. Deze zijn 
achtereenvolgens de  fysieke, gedrags‐, affectieve, conatieve, cognitieve en  temperaments‐
kenmerken van het kind. In onderliggende paragraaf zijn onderzoeksbevindingen uit diverse 
studies  naar  de  continuïteit  van  de  pleegzorgplaatsing  geordend  aan  de  hand  van 
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bovengenoemde  kenmerken.  Tevens  is  aan  het  eind  van  de  paragraaf  een  aanvullend 
kenmerk, namelijk de hulpverleningsgeschiedenis van het pleegkind, toegevoegd.  
Naast  de  persoonlijke  kenmerken  wijst  Rink  op  de  kenmerken  van  de  K‐variabele  die 
betrekking hebben op de wijze waarop het kind reageert op de opvoeding. Echter, vanwege 
het  ontbreken  van  onderzoeksliteratuur  worden  deze  kenmerken  in  onderliggende 
paragraaf niet beschreven. 
 
Fysieke kenmerken 
In de onderzoeksliteratuur is de associatie tussen continuïteit van de plaatsing en een aantal 
fysieke kenmerken van het pleegkind onderzocht. Deze zijn achtereenvolgens: de leeftijd, de 
sekse, de etniciteit en een lichamelijke handicap.  
Betreffende het verband tussen de leeftijd van het pleegkind bij aanvang van de plaatsing en 
het  risico  op  een  breakdown  lijken  de  onderzoeksbevindingen  consistent.  Minty  (1999) 
concludeert,  in een  review naar het verloop van  langdurige pleegzorgplaatsingen, dat met 
name bij adolescente pleegkinderen het  risico op een breakdown groot  is. Deze conclusie 
wordt  in een groot aantal  studies bevestigd  (zie onder meer Barber, Delfabbro & Cooper, 
2001;  Berridge &  Cleaver,  1987; George,  1970;  James,  2004;  Kalland &  Sinkkonen,  2001; 
Napier, 1972; Parker, 1966; Strijker & Zandberg, 2001; Strijker, Zandberg & Van der Meulen, 
2005;  Trasler,  1960).  Zo  concluderen  Strijker,  Zandberg  en  Van  der  Meulen  dat  voor 
pleegkinderen  ouder  dan  10.5  jaar  de  kans  op  een  breakdown  elf  keer  groter  is  dan  bij 
jongere  pleegkinderen.  Studies  waarin  specifiek  het  plaatsingsverloop  van  adolescente 
pleegkinderen is onderzocht rapporteren op hoge breakdownpercentages, variërend van 40 
tot  53%  (Farmer  et  al.,  2004;  Leathers,  2006;  Sallnäs  et  al.,  2004).  In  het  onderzoek  van 
Sinclair,  Wilson  en  Gibbs  (2005),  ten  slotte,  is  een  vergelijking  gemaakt  tussen  het 
breakdownpercentage van jonge pleegkinderen (tot elf jaar) en adolescente pleegkinderen. 
Na een follow‐up van veertien maanden bleek voor de eerste groep 11% breakdown en voor 
de adolescente pleegkinderen 30%. 
 
In  diverse  studies  is  de  sekse  van  het  pleegkind  bestudeerd  in  samenhang  met  de 
continuïteit van de plaatsing. Er zijn twee studies gevonden waarbij een samenhang wordt 
gerapporteerd  (Sallnäs  et  al.,  2004;  Smith,  Stormshak,  Chamberlain & Whaley,  2001). De 
auteurs  stellen,  bij  respectievelijk  onderzoeken  naar  reguliere  en  therapeutische 
pleegzorgplaatsingen, dat voor adolescenten vanaf dertien jaar het risico op een breakdown 
bij meisjes groter is dan bij jongens. In een groot aantal andere studies bleek de continuïteit 
van  de  plaatsing  niet  geassocieerd met  de  sekse  van  het  pleegkind  (Berridge &  Cleaver, 
1987; Chamberlain et al., 2006; Fanshel & Shinn, 1978; Farmer et al., 2004; Newton et al., 
2000;  Sinclair & Wilson, 2003;  Sinclair  et al., 2005;  Strijker,  Zandberg & Van der Meulen, 
2002).  Er  kan  dan  ook  gesteld  worden  dat,  in  tegenstelling  tot  de  hiervoor  beschreven 
associatie met de leeftijd, de continuïteit van de plaatsing niet eenduidig is geassocieerd met 
de sekse van het pleegkind.  
 
In  de  studie  van  Pardeck  (1984)  is  een  associatie  gevonden  tussen  het  aantal  ervaren 
pleegzorgplaatsingen  en de  etniciteit  van het  pleegkind. Na  analyse  van  ruim  vierduizend 
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plaatsingen  komt  naar  voren  dat  voor  blanke  pleegkinderen  de  kans  op  het  ervaren  van 
meerdere  verplaatsingen  groter  is  dan  voor  Afrikaans‐Amerikaanse  pleegkinderen.  De 
onderzoeken  van Chamberlain  et al.  (2006), Newton  et al.  (2000) en  Sallnäs  et al.  (2004) 
laten daarentegen geen verband zien tussen de etniciteit van het pleegkind en het risico op 
een  breakdown.  Echter  in  geen  van  deze  onderzoeken  is  de  etniciteit  van  het  pleegkind 
gematcht met de etniciteit van het pleeggezin. Uit onderzoek van Sinclair et al. (2005) blijkt 
dat voor allochtone  jongens die zijn geplaatst  in niet‐allochtone pleeggezinnen, de kans op 
een  breakdown  kleiner  is  dan  voor  allochtone  jongens  geplaatst  in  pleeggezinnen  met 
dezelfde  etnische  achtergrond.  Dit  verband  is  overigens  niet  bij  allochtone  meisjes 
gevonden.  
 
In  een  tweetal  studies,  ten  slotte,  is  de  associatie  tussen  de  aanwezigheid  van  een 
lichamelijke handicap bij het pleegkind en een breakdown bestudeerd (Farmer et al., 2004; 
Sinclair et al., 2005). In beide studies wordt geen verband gevonden. 
 
Gedrags‐ en affectieve kenmerken 
In Hoofdstuk 2 is besproken dat een groot deel van de pleegkinderen een voorgeschiedenis 
kent  van  verwaarlozing  en/of  mishandeling.  Vaak  zijn  hierdoor  problemen  in  het 
functioneren van het pleegkind ontstaan (zie § 2.5). Onderzoeken waarin dit functioneren is 
bestudeerd  zijn  veelal  gericht op de emotionele en  gedragsproblemen  van het pleegkind. 
Het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  wordt  dan  beschreven  in  termen  van 
probleemgedrag. Hierbij worden veelal  twee vormen van probleemgedrag onderscheiden, 
namelijk  internaliserend  en  externaliserend  probleemgedrag.  Het  internaliserend 
probleemgedrag heeft betrekking op emotionele problemen (Stevens et al., 2005) en betreft 
het  ‘naar  binnen  gekeerd  gedrag’,  zoals  excessief  teruggetrokken  gedrag,  angsten  en 
depressie.  Externaliserend  probleemgedrag  heeft  daarentegen  betrekking  op  het  ‘naar 
buiten gekeerde acting‐out gedrag’, zoals agressie en hyperactiviteit (Rispens, Hermanns & 
Meeus, 1996).  
In onderliggende studie wordt bij deze indeling aangesloten. Derhalve zal eerst een overzicht 
worden gegeven van resultaten uit onderzoek naar de samenhang van de continuïteit van de 
plaatsing met het gedragsmatig functioneren. Voorts wordt ingegaan op de samenhang met 
het emotioneel functioneren van het pleegkind.  
 
Een  van  de  eerste  studies  naar  de  relatie  tussen  het  gedragsmatig  functioneren  van 
pleegkinderen  en  de  continuïteit  van  de  plaatsing  is  de  retrospectieve  studie  van  Parker 
(1966). Uit de studie blijkt een positieve associatie tussen het in het dossier gerapporteerde 
externaliserende  probleemgedrag  en  het  vóórkomen  van  een  breakdown.  In  hierop 
volgende retrospectieve  (George, 1970;  James, 2004; Pardeck, 1983, 1984; Stone & Stone, 
1983;  Walsh  &  Walsh,  1990)  en  prospectieve  onderzoeken  (Barber  &  Delfabbro,  2002; 
Barber et al., 2001; Bastiaensen, 2001; Farmer et al., 2004; Leathers, 2006; McAuley & Trew, 
2000;  Newton  et  al.,  2000;  Sinclair  et  al.,  2005;  Strijker  &  Zandberg,  2001;  Strijker  & 
Zandberg, 2004; Strijker et al., 2002) evenals in reviews (Minty, 1999; Proch & Taber, 1985; 
Redding et al., 2000) wordt dit bevestigd. Deze studies zijn weliswaar heterogeen van aard 
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wat  betreft  de  looptijd  van  het  onderzoek  (variërend  van  vier  tot  zestig maanden),  het 
gebruikte  instrumentarium  (wel  of  niet  gestandaardiseerd),  de  betrokken  informanten 
(pleegouder, pleegzorgwerker, casemanager of leerkracht) en de gekozen onderzoeksgroep, 
echter  consistent  in de uitkomst dat de externaliserende  gedragsproblematiek een  sterke 
voorspeller van breakdown  is. Zo constateren Strijker en Zandberg  (2005), dat de kans op 
een  breakdown  twee  keer  zo  groot  is  voor  pleegkinderen met  ernstige  externaliserende 
gedragsproblemen  in  vergelijking  met  pleegkinderen  waarbij  geen  sprake  is  van  deze 
gedragsproblemen. 
 
In  tegenstelling  tot  de  hiervoor  beschreven  associatie  van  de  continuïteit  met  het 
gedragsmatig  functioneren  is  de  associatie  met  het  emotioneel  functioneren  minder 
eenduidig. Dit  kan  enerzijds  gewijd worden  aan  de  gehanteerde  onderzoeksmethode.  Zo 
twijfelt Parker  (1966) aan de bruikbaarheid van dossieronderzoek voor de  taxatie van het 
emotioneel  functioneren. De  auteur  stelt  hierover:  “The  description  and  identification  of 
behaviour problems from recorded material  is fraught with difficulties. This is partly due to 
the  fact  that  certain  problems  are more  likely  to  be  noted  than  others.  Thus  aggressive 
behaviour may attract more attention than excessive withdrawal or timidity” (pp. 44‐45). 
Anderzijds worden  in  recente  studies  tegenstrijdige  onderzoeksresultaten  gerapporteerd. 
Uit  onderzoeken  van  McAuley  en  Trew  (2000)  en  Barber  et  al.  (2001),  waarbij  het 
emotioneel  functioneren met  gestandaardiseerde  instrumenten  is  getaxeerd,  blijkt  geen 
associatie met  de  continuïteit  van  de  plaatsing.  Daarentegen  constateren  Farmer  et  al. 
(2004)  een  negatieve  samenhang met  de  plaatsingscontinuïteit.  Voor  pleegkinderen met 
problemen in het emotioneel functioneren blijkt de kans op een breakdown kleiner dan voor 
pleegkinderen  bij wie  deze  problemen  niet worden  gerapporteerd. Overigens  betreft  het 
hier  een  groep  pleegkinderen  waarbij  geen  sprake  is  van  externaliserende 
gedragsproblemen. Uit de  studie van Strijker et al.  (2005) blijkt dat wanneer  zowel  in het 
emotioneel als het gedragsmatig functioneren problemen worden gerapporteerd de kans op 
een  breakdown  groter  is  dan  wanneer  enkel  externaliserende  problematiek  is 
gerapporteerd.  
In een aantal onderzoeken  is het hechtingsgedrag van het pleegkind  in samenhang met de 
continuïteit van de plaatsing onderzocht. Zo constateren Walsh en Walsh (1990) en Farmer 
et  al.  (2004)  dat  de  kans  op  een  breakdown  toeneemt  voor  pleegkinderen  die  zich 
voorafgaand aan de plaatsing niet aan een volwassene hebben gehecht. Ten aanzien van de 
hechting identificeerden Sinclair et al. (2005) twee typen pleegkinderen. Tot het eerste type 
behoren pleegkinderen die zich  terugtrekken uit sociaal contact en slechts sporadisch hun 
affectie  en  gevoelens  tonen.  Het  tweede  type  kenmerkt  zich  door  externaliserend 
probleemgedrag  waarmee  aandacht  en  affectie  van  de  pleegouder  wordt  gevraagd.  De 
auteurs stellen vast dat met name dit tweede type is geassocieerd met een breakdown van 
de  plaatsing.  Voor  de  pleegkinderen  waar  de  hechtingsproblemen  zich  uiten  in 
internaliserende problemen (eerste type) blijkt geen verhoogde kans op een breakdown.  
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Conatieve kenmerken 
Er is één studie gevonden waarbij een conatief kenmerk van het pleegkind is onderzocht in 
samenhang met de continuïteit van de plaatsing. Dit betreft het onderzoek van Sinclair et al. 
(2005) waarbij aan de pleegouder is gevraagd naar de motivatie van het pleegkind om in het 
pleeggezin te verblijven. Hier zijn aanwijzingen gevonden dat een geringe motivatie van het 
pleegkind geassocieerd is met een verhoogd risico op een breakdown.  
  
Cognitieve kenmerken 
In  een  aantal  studies  zijn  de  cognitieve  kenmerken  van  het  pleegkind,  waaronder  het 
intelligentieniveau  (IQ),  de  aanwezigheid  van  leerproblemen  en  het  onderwijstype, 
bestudeerd  in  hun  samenhang  met  de  continuïteit  van  de  plaatsing.  Aangaande  het 
intelligentieniveau  lijkt er geen  significante associatie met de continuïteit van de plaatsing 
(Kraus, 1971). Wel wordt door Kraus gewezen op een mogelijke trend tussen de hoogte van 
het IQ en het risico op een breakdown. Relatief veel plaatsingen van pleegkinderen met een 
IQ lager dan 70 bleken te resulteren in een breakdown. Vanwege een lage statistische power 
bleek echter het aantonen van een statistisch significante samenhang niet mogelijk.  
Wat betreft de aanwezigheid van  leerproblemen  (Sinclair et al., 2005) alsook het door het 
pleegkind gevolgde onderwijstype – regulier of speciaal – (Lipscombe et al., 2003; Strijker et 
al., 2005) is geen samenhang met de continuïteit van de plaatsing gevonden.  
 
Temperamentskenmerken 
Er zijn geen studies gevonden naar de samenhang tussen kenmerken van het temperament 
van het pleegkind en de continuïteit van de plaatsing. Wel heeft een tweetal studies hiermee 
raakvlakken. Ten eerste  is dit de  studie van Doelling en  Johnson  (1990) waarin de  invloed 
van  het  temperament  van  het  pleegkind  op  het  succes  van  de  pleegzorgplaatsing  is 
onderzocht.  De  auteurs  hebben  het  succes  geoperationaliseerd  met  behulp  van  de 
beoordeling van de pleegouder en pleegzorgwerker over het verloop van de plaatsing. Hier 
bleek echter geen samenhang tussen het temperament van het pleegkind en het succes van 
de  pleegzorgplaatsing.  In  de  tweede  studie  is  het  temperament  van  adolescente 
pleegkinderen  in  samenhang met het  functioneren van het pleeggezin onderzocht  (Green, 
Braley &  Kisor,  1996). Ook  in  deze  studie  blijkt  het  temparament  van  het  pleegkind  niet 
geassocieerd met de uitkomstmaat, in dit geval het pleeggezinsfunctioneren.  
 
Hulpverleningsgeschiedenis 
De  samenhang  tussen de hulpverleningsgeschiedenis van het pleegkind en de  continuïteit 
van de pleegzorgplaatsing is in diverse studies onderzocht. In een review naar het resultaat 
van  (therapeutische)  pleegzorgplaatsingen  concluderen  Redding  et  al.  (2000)  dat  de 
continuïteit  van  de  plaatsing  is  geassocieerd met  de  hulpverleningsgeschiedenis  van  het 
pleegkind. Zij vinden een positieve samenhang tussen zowel de verblijfsduur van het kind in 
een residentiële  instelling als het aantal eerdere pleegzorgplaatsingen en het risico op een 
breakdown.  
Dit  komt  overeen  met  eerdere  studies  van  Trasler  (1960)  en  Parker  (1966).  In  beide 
retrospectieve  onderzoeken  wordt  een  significante  toename  van  het  risico  op  een 
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breakdown gevonden, indien het pleegkind voorafgaand aan de plaatsing langere tijd in een 
residentiële  setting  heeft  doorgebracht.  Napier  (1972)  richtte  zich  op  de  gevolgen  van 
eerdere pleegzorgplaatsingen en constateert dat het aantal eerdere pleegzorgplaatsingen is 
geassocieerd met een verhoogde kans op een breakdown van de actuele plaatsing. Tevens 
stelt Napier dat de breakdownkans verder toeneemt wanneer eerdere pleegzorgplaatsingen 
ongunstig  voortijdig  werden  beëindigd.  Een  bevinding  die  in  latere  onderzoeken  wordt 
bevestigd (Sinclair et al., 2005; Walsh & Walsh, 1990).  
Overigens  blijkt  in  twee  studies  het  aantal  eerdere  plaatsingen  niet  geassocieerd met  de 
continuïteit van de actuele plaatsing (Kalland & Sinkkonen, 2001; Strijker et al., 2002). In de 
studie van Kalland en Sinkkonen kan dit wellicht worden toegeschreven aan de  leeftijd van 
de  pleegkinderen,  gemiddeld  jonger  dan  vier  jaar.  Strijker  et  al.  (2002)  schrijven  de 
bevindingen  toe aan een mogelijke beslissing van  instellingen voor  jeugdzorg om kinderen 
met  een  lange  hulpverleningsgeschiedenis  niet  meer  in  de  pleegzorg  te  plaatsen.  Een 
alternatieve  verklaring  zou  kunnen  zijn  dat  een  mogelijke  associatie  niet  is  gevonden 
vanwege een  lage statistische power.  In een grootschalig onderzoek van Strijker en Knorth 
(2007)  naar  het  plaatsingverloop  van  ruim  vierhonderd  pleegkinderen,  blijkt  een  langere 
hulpverleningsgeschiedenis wel degelijk geassocieerd met een breakdown. 
 
Intermezzo 

In  het  voorgaande  is,  geordend  naar  persoonlijke  kenmerken  van  het  pleegkind,  een 
overzicht  gegeven  van  resultaten  uit  onderzoeken  naar  de  continuïteit  van  de 
pleegzorgplaatsing. Alvorens  in  te gaan op  studies naar de kenmerken van het pleeggezin 
wordt eerst het voorgaande kort besproken.  
Uit  het  overzicht  kan  worden  opgemaakt  dat  voor  een  drietal  pleegkindkenmerken  de 
onderzoeksresultaten  tamelijk consistent zijn wat betreft de associatie met de continuïteit 
van  de  plaatsing.  Ten  eerste  is  dit  de  leeftijd  van  het  pleegkind  bij  plaatsing  in  het 
pleeggezin. Hoe ouder het pleegkind bij plaatsing, hoe groter het risico op een breakdown. 
Het  tweede  kenmerk  betreft  de  externaliserende  gedragsproblematiek  bij  plaatsing  en 
gedurende  het  verblijf  in  het  pleeggezin. Dit  type  gedrag  blijkt  in  diverse  studies  positief 
geassocieerd met een breakdown van de plaatsing. Overigens is het verband tussen de ernst 
van het probleemgedrag bij het pleegkind en de continuïteit van de plaatsing voornamelijk 
gemeten  vanuit  het  perspectief  van  de  pleegouder.  Mogelijk  verklaart  dat  waarom  de 
internaliserende gedragsproblematiek minder eenduidig geassocieerd is met de continuïteit 
van  de  plaatsing.  Aangezien  de  directe  omgeving  minder  hinder  ondervindt  van 
internaliserend probleemgedrag dan  van externaliserend probleemgedrag  ligt het  voor de 
hand  te veronderstellen dat de associatie met breakdown minder  sterk en niet  statistisch 
significant  is.  Onderzoek  vanuit  het  perspectief  van  het  pleegkind  zou mogelijk wel  een 
relatie  tussen  de  ernst  van  internaliserend  probleemgedrag  en  de  continuïteit  van  de 
plaatsing kunnen aantonen (Strijker & Van Oijen, 2008).  
Het  derde  kenmerk  betreft  de  hulpverleningsgeschiedenis  van  het  pleegkind.  Uit 
verschillende  studies  blijkt  de  continuïteit  van  de  actuele  plaatsing  geassocieerd met  het 
aantal  eerder  ervaren  residentiële  en  pleegzorgplaatsingen  van  het  pleegkind.  Voor 
pleegkinderen die vaker van verblijfsmilieu zijn veranderd blijkt een verhoogde kans op een 
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breakdown.  Overigens  lijkt  hier  sprake  van  een  onderlinge  samenhang  tussen  de  drie 
kenmerken  van het pleegkind. De  kans op een  langere hulpverleningsgeschiedenis neemt 
toe  naarmate  het  pleegkind  ouder  is  en  daarnaast  blijkt  een  langere  hulpverlenings‐
geschiedenis geassocieerd met een toename van externaliserend probleemgedrag (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 de plaatsingscontinuïteit.  

3.2.2 Pleeggezinkenmerken 

In  deze  paragraaf  wordt  ingegaan  op  empirische  studies  naar  de  samenhang  tussen 
kenmerken  van  het  pleeggezin  en de  continuïteit  van  de plaatsing.  Ten  eerste  komen  de 
pleegouderkenmerken aan bod en vervolgens de kenmerken van de situationele context van 
het pleeggezin.  
 

3.2.2.1 Pleegouderkenmerken 

Ook  aan  de  O‐variable  schrijft  Rink  (1995,  2004)  een  zestal  persoonlijke  kenmerken  toe 
waarmee  invloed  op  het  opvoeden  wordt  uitgeoefend.  In  het  hierop  volgend  overzicht 
worden deze kenmerken  in hun samenhang met de continuïteit van de pleegzorgplaatsing 
beschreven. Aansluitend worden studies beschreven waarin de samenhang tussen de wijze 
waarop de pleegouder opvoedt en de continuïteit van de plaatsing is onderzocht. 
 
Fysieke kenmerken 
Er zijn diverse studies uitgevoerd naar de samenhang van de continuïteit van de plaatsing 
met de  leeftijd van de pleegouder. De hierna beschreven onderzoeksresultaten geven een 
weinig eenduidig beeld.  
In  verschillende  onderzoeken  is  een  associatie  gevonden  tussen  de  leeftijd  van  de 
pleegouder en de  continuïteit  van de plaatsing. Bij een aantal  van deze  studies blijkt een 
hogere  leeftijd van de pleegmoeder  (Berridge & Cleaver, 1987; Kraus, 1971; Parker, 1966; 
Trasler, 1960) en de pleegvader  (Walsh & Walsh, 1990) geassocieerd met een verminderd 
risico op een breakdown. Parker (1966) constateert hierbij echter een relatie met de leeftijd 
van de eigen kinderen van de pleegouders. Hij wijst erop dat bij oudere pleegmoeders de 
leeftijd van de eigen kinderen doorgaans hoger  ligt dan bij  jongere pleegmoeders. Volgens 
de auteurs heeft deze hogere leeftijd wellicht een positief effect op de plaatsingscontinuïteit 
(zie hiervoor de kenmerken van de situationele context).  
Overigens constateren George (1970) en recentelijk Sinclair et al. (2005) dat een breakdown 
vaker vóórkomt bij oudere pleegouders. George (1970) stelt bijvoorbeeld vast dat voor een 
pleegmoeder  in de  leeftijdscategorie 25 ‐ 34 jaar, de kans op een breakdown kleiner  is dan 
voor  oudere  pleegmoeders. Maar  ook  in  deze  studies  zijn  aanwijzingen  gevonden  dat  de 
gerapporteerde associatie spurieus van aard is. Er bleek namelijk dat oudere pleegkinderen 
voornamelijk geplaatst waren  in pleeggezinnen met oudere pleegouders terwijl de  jongere 
pleegouders  veelal  jongere  pleegkinderen  opvingen.  Indien  statistisch wordt  gecorrigeerd 
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voor de  leeftijd van de pleegkinderen dan blijkt de  leeftijd van de pleegouders niet  langer 
geassocieerd met de continuïteit van de plaatsing (Sinclair et al., 2005). 
Dit sluit aan bij resultaten van studies van Farmer et al. (2004), Napier (1972) en Strijker en 
Zandberg (2001). In geen van deze studies blijkt de leeftijd van de pleegouders geassocieerd 
met de continuïteit van de plaatsing. 
 
Gedrags‐ en affectieve kenmerken 
Studies  naar  mogelijke  associaties  tussen  de  gedragskenmerken  van  pleegouders  en  de 
continuïteit van de pleegzorgplaatsing zijn niet gevonden.  
Wel  is, aangaande de affectieve kenmerken van de pleegouder, onderzoek bekend naar de 
door pleegouder ervaren stress of spanning in samenhang met het risico op een breakdown 
(Farmer,  Lipscombe  &  Moyers,  2005;  Farmer  et  al.,  2004).  Hierbij  is  door  de  auteurs 
onderscheid gemaakt tussen stress die pleegouders voorafgaand aan de plaatsing ervaren en 
de  stress  die  tijdens  de  plaatsing  optreedt.  De  stress  voorafgaand  aan  de  plaatsing  is 
geoperationaliseerd  door  het  aantal  stressvolle  levensgebeurtenissen  in  het  halfjaar  voor 
plaatsing  te meten. De door de pleegouders ervaren stress  tijdens de plaatsing  is op  twee 
manieren  gemeten.  Ten  eerste  door  de  pleegouder  te  bevragen  of  deze  wel  of  geen 
overmatige stress ervaart en ten tweede met behulp van een door de pleegouder ingevulde 
vragenlijst  (General Health Questionnaire; Goldberg & Hillier, 1979). Deze vragenlijst geeft 
onder  meer  een  indicatie  van  de  aanwezige  emotionele  problemen,  zoals  angst  en 
depressie. Dit wordt door de auteurs geïnterpreteerd als een maat voor de ervaren stress. 
De  auteurs  constateren  een  samenhang  tussen  de  gemeten  stress  voorafgaand  aan  de 
plaatsing  en  de  continuïteit  van  de  plaatsing:  indien  een  halfjaar  voor  plaatsing  meer 
stressvolle  levensgebeurtenissen plaatsvinden, neemt de  kans op  een breakdown  toe. De 
onderzoekers vinden geen relatie met de ervaren stress tijdens de plaatsing. Wel vinden zij 
aanwijzingen  voor  een  indirect  verband met  de  continuïteit  van  de  plaatsing. De  ervaren 
stress  tijdens  de  plaatsing  blijkt  geassocieerd  met  de  kwaliteit  van  de  opvoeding. 
Pleegouders die  tijdens de plaatsing meer stress ervaren  reageren minder sensitief op het 
pleegkind  en  vertonen  meer  afkeer  ten  opzichte  van  het  pleegkind.  Deze  verminderde 
kwaliteit van de opvoeding blijkt vervolgens geassocieerd met een verhoogde kans op een 
breakdown. 
 
Conatieve kenmerken 
Stone  en  Stone  (1983)  stellen  dat  de  motivatie  van  pleegouders,  beoordeeld  door 
pleegzorgwerkers,  is  geassocieerd met  de  continuïteit  van  de  plaatsing.  In  de  door  hen 
uitgevoerde studie blijkt voor gemotiveerde pleegouders de kans op een breakdown kleiner. 
Onduidelijk  is echter op welke wijze de motivatie van pleegouders  is geoperationaliseerd. 
Wat dit betreft, biedt de studie van Kraus (1971) meer aanknopingspunten. In deze studie is 
de  motivatie  van  pleegouders  gegroepeerd  in  vier  categorieën.  Ten  eerste  zijn  dit 
pleegouders die zich vanwege een algemene  interesse  in kinderen beschikbaar stellen voor 
pleegzorg. Een tweede categorie omvat pleegouders die vanwege een specifiek kind kiezen 
voor pleegzorg. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan netwerkpleegzorg. Bij de derde 
categorie pleegouders is de motivatie voornamelijk gelegen in de compositie van de huidige 
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gezinssituatie,  in  die  zin  dat  de  pleegouders  een  speelkameraadje  voor  het  eigen  kind 
zoeken. De  vierde  categorie,  ten  slotte, wordt  gevormd door pleegouders die  geen eigen 
kinderen kunnen krijgen maar wel graag een kind willen opvoeden. De auteur concludeert 
dat de motivaties  ‘algemene  interesse  in kinderen’ of een  ‘specifiek kind’ geassocieerd zijn 
met  succesvolle  plaatsingen,  terwijl  de  motivatie  ‘speelkameraadje  voor  eigen  kind’  is 
geassocieerd met breakdown.  
 
Cognitieve kenmerken 
Er  is  weinig  onderzoek  bekend  naar  de  samenhang  tussen  het  opleidingsniveau  van  de 
pleegouder en de continuïteit van de pleegzorgplaatsing. Bastiaensen (2001) constateert een 
associatie tussen het opleidingsniveau van de pleegmoeder en de door pleegouders ervaren 
opvoedingsbelasting, met  voor  hoger  opgeleide  pleegmoeders meer  opvoedingsbelasting 
naarmate de plaatsing vordert dan voor lager opgeleide pleegmoeders. Uit analyses van een 
retrospectief  longitudinaal  onderzoek,  waarin  de  dossiers  van  419  pleegkinderen  zijn 
bestudeerd, wordt  echter  geen  samenhang  gevonden  tussen het opleidingsniveau  van de 
pleegmoeder  en  de  continuïteit  van  de  plaatsing  (Strijker,  2005).  Wel  blijkt  hier  een 
associatie met het opleidingsniveau van de pleegvader,  in die zin dat een hogere opleiding 
van de pleegvader geassocieerd is met een verhoogde kans op een breakdown.  
 
Studies  naar  de  samenhang  tussen  de  pleegzorgervaring  van  pleegouders  met  de 
continuïteit  van  de  plaatsing  geven  een  tamelijk  eenduidig  beeld.  Enkel  in  de  studie  van 
Berridge en Cleaver (1987) werd een samenhang tussen beide gevonden. Zij stelden vast dat 
een  langere  pleegzorgervaring  was  geassocieerd  met  een  verminderde  kans  op  een 
breakdown.  In  de  overige  gevonden  studies  (George,  1970;  Napier,  1972;  Parker,  1966; 
Sinclair et al., 2005; Strijker et al., 2005) werd geen verband tussen de pleegzorgervaring en 
de  continuïteit  van  de  plaatsing  vastgesteld.  Overigens  merkt  George  hierbij  op  dat 
pleegzorgaanbieders bij de meer ervaren pleegouders mogelijk oudere pleegkinderen met 
meer gedragsproblemen plaatsen.  
 
Temperamentskenmerken 
Evenals bij de  temperamentskenmerken  van het pleegkind  zijn  geen  studies  aangetroffen 
waarin het temperament van pleegouders  is bestudeerd  in samenhang met de continuïteit 
van de pleegzorgplaatsing. Wel zijn in een tweetal onderzoeken aanwijzingen gevonden dat 
het temperament van de pleegouder van invloed is op het verloop van de plaatsing. Doelling 
en Johnson (1990) constateren bijvoorbeeld dat plaatsingen waarbij pleegmoeders als meer 
rigide werden getypeerd en waarbij de verwachtingen van de pleegmoeder met betrekking 
tot het  temperament  van het pleegkind niet overeen bleek  te  komen met het werkelijke 
temperament, minder vaak als  succesvol werden beoordeeld. Deze bevindingen  zijn deels 
gerepliceerd  in de  studie van Green et al.  (1996). Zij  constateren dat plaatsingen van een 
negatief  gestemd  pleegkind  bij  een  als  rigide  getypeerde  pleegmoeder, minder  succesvol 
verlopen dan plaatsingen bij een meer flexibel getypeerde pleegmoeder. 
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Opvoedingskenmerken 
Naast de persoonlijke kenmerken van de ouder onderscheidt Rink (1995, 2004) kenmerken 
die betrekking hebben op de wijze waarop de ouder opvoedt. 
 
In een aantal studies zijn aspecten van de opvoeding in hun samenhang met de continuïteit 
van de pleegzorgplaatsing bestudeerd. Scholte (1995) noemt een tweetal onderzoeken (Van 
den Oever, Hoogheid & Hirschfeldt, 1979; Wit et al., 1971) en stelt naar aanleiding hiervan 
dat het hanteren van een autoritaire opvoedingsstijl door pleegouders  is geassocieerd met 
een breakdown.  
In  de  studie  van  Stone  en  Stone  (1983)  blijkt  de  kwaliteit  van  het  pleegouderschap 
geassocieerd met de continuïteit van de plaatsing. De auteurs constateren dat pleegouders 
die meer aandacht besteden aan het stimuleren van de  intellectuele ontwikkeling van het 
pleegkind en pleegouders die als meer bekwaam worden beoordeeld minder risico op een 
breakdown  lopen.  In de studie wordt echter niet beschreven waarop deze bekwaamheid  is 
gebaseerd. Smith  (1994) geeft  in haar studie handreikingen voor de samenhang  tussen de 
kwaliteit  van  de  opvoedingsomgeving  in  het  pleeggezin  en  het  functioneren  van  (jonge) 
pleegkinderen.  In  deze  studie  is  de  opvoedingsomgeving  onder meer  geoperationaliseerd 
door de mate waarin pleegouders de (cognitieve) ontwikkeling van het pleegkind stimuleren, 
te meten. De auteur stelt vast dat de kwaliteit van de opvoedingsomgeving  is geassocieerd 
met het internaliserend en externaliserend probleemgedrag van het pleegkind. Pleegouders 
die meer stimulerende activiteiten met het pleegkind ondernemen, zoals het aanmoedigen 
om kleuren te leren of te helpen bij klusjes, rapporteren minder probleemgedrag. Echter, of 
er een relatie bestaat tussen de kwaliteit van de opvoedingsomgeving en de continuïteit van 
de plaatsing is in deze studie niet getoetst. De studies van Farmer et al. (2004) en Sinclair et 
al. (2005) gaan wel in op deze relatie. Door Farmer et al. is de opvoeding van de pleegouders 
beoordeeld met de opvoedingsdimensies ‘Ondersteuning’ en ‘Controle’ (Maccoby & Martin, 
1983; Wolfe,  1987).  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 resulteren in een breakdown. In de studie van 
Sinclair et al. (2005)  is het pleegouderschap beoordeeld met drie maten: een maat voor de 
opvoeding  (de  opvoedingsscore),  een  maat  voor  de  kindgerichtheid  (de  score  voor 
kindgerichtheid)  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 mate van kindgerichtheid meten de auteurs 
aan de hand van het aantal activiteiten dat de pleegouder met het pleegkind onderneemt. 
De  interactie  tussen pleegouder en pleegkind,  ten  slotte,  is door hen  geoperationaliseerd 
met  behulp  van  een  afwijzingsscore.  Deze  score  heeft  betrekking  op  de  mate  waarin 
pleegouders laten merken dat ze het pleegkind afwijzen. 
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Uit het onderzoek blijkt dat  zowel de opvoedings‐ als de afwijzingsscore  zijn geassocieerd 
met de continuïteit van de plaatsing. Voor plaatsingen waarbij de pleegouders het pleegkind 
minder ondersteuning bieden en meer afwijzing  tonen, blijkt een  verhoogde  kans op een 
breakdown.  Daarbij  blijkt,  na multivariate  analyse,  de  afwijzingsscore  van  invloed  op  de 
samenhang tussen het probleemgedrag en de continuïteit van de plaatsing (zie ook § 3.2.1). 
De auteurs constateren dat de ernst van het probleemgedrag alleen 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.  
In de  studie van Strijker en Zandberg  (2001)  is de opvoeding van pleegouders beoordeeld 
met  behulp  van  de  vragenlijst  Opvoedersgedrag  (Gerris  et  al.,  1993).  Hiervoor  zijn 
pleegouders  drie  maanden  na  aanvang  van  de  plaatsing  bevraagd  op  een  aantal 
ondersteunings‐ (zoals de uiting van affectie en het aanmoedigen van onafhankelijkheid) en 
controleaspecten (zoals het straffen en belonen van gedrag) in de opvoeding van een van de 
eigen kinderen. De onderzoekers constateren echter geen  relatie  tussen deze aspecten en 
de plaatsingscontinuïteit.  
 
Intermezzo 

In  het  bovenstaande  is  een  overzicht  gegeven  van  de  resultaten  uit  onderzoek  naar  de 
samenhang van de plaatsingscontinuïteit met de persoonlijke kenmerken van pleegouders. 
Het hier  gevonden beeld  is minder  eenduidig dan bij de persoonlijke  kenmerken  van het 
pleegkind. Er zijn weliswaar aanwijzingen gevonden voor een associatie met de leeftijd, met 
de  ervaren  stress  (voorafgaand  aan  de  plaatsing)  en met  de motivatie  van  pleegouders, 
echter  de  onderzoeken  zijn  veelal  niet  gerepliceerd  of  er  worden  tegenstrijdige 
onderzoeksresultaten  gevonden.  Hierdoor  kunnen  vraagtekens  worden  geplaatst  bij  de 
generaliseerbaarheid van deze bevindingen.  
Vervolgens zijn onderzoeksresultaten beschreven die betrekking hebben op de wijze waarop 
de pleegouder opvoedt  in samenhang met de continuïteit van de plaatsing. Hier  is slechts 
een  klein  aantal  studies  gevonden.  Deze  leveren  aanwijzingen  dat  de  kwaliteit  van  de 
opvoeding en opvoedingsomgeving van invloed zijn op het verloop van de plaatsing. In drie 
studies  is  de  opvoeding  door  pleegouders  beoordeeld  in  termen  van  ondersteunings‐  en 
controleaspecten.  In  twee  van  deze  studies  blijken  deze  aspecten  geassocieerd met  de 
continuïteit van de plaatsing. Wat dit betreft  lijkt de kans op een breakdown kleiner voor 
pleegouders  met  een  autoritatieve  opvoedingsstijl.  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 (responsiviteit) en anderzijds controle uit te 
oefenen  ten opzichte van het doen en  laten van het pleegkind. Overigens  is  in een derde 
studie geen samenhang van de opvoeding met de plaatsingscontinuïteit gevonden. 
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3.2.2.2 Kenmerken van de situationele context van het pleeggezin 

Ten  aanzien  van  de  situationele  context  onderscheidt  Rink  (1995,  2004)  kenmerken  die 
betrekking hebben op: de opvoedingsgroep, de huisvesting en het interieur, de kwaliteit van 
de woonomgeving en de financiële mogelijkheden van het gezin.  
 
Groepskenmerken 
In de literatuur zijn studies aangetroffen waarin de samenstelling van het pleeggezin (aantal 
opvoeders, aanwezigheid van eigen kinderen, verwantschap) is bestudeerd in relatie met de 
continuïteit van de pleegzorgplaatsing.  
 
Ten aanzien van het aantal opvoeders  in het pleeggezin  is  in diverse studies gerapporteerd 
over verschillen tussen pleeggezinnen met één of twee pleegouders (George, 1970; Parker, 
1966; Trasler, 1960; Sinclair et al., 2005). In geen van deze studies  is een associatie met de 
continuïteit van de plaatsing gevonden. Overigens wordt in een aantal van deze studies wel 
degelijk  een  verschil  in  breakdownpercentages  geconstateerd  ten  voordele  van  de 
eenoudergezinnen, maar vanwege het kleine aantal eenoudergezinnen bleek onvoldoende 
statistische power om een mogelijke associatie aan  te  tonen  (Parker, 1966; Trasler, 1960; 
Sinclair et al., 2005).  
 
In  diverse  onderzoeken  is  de  continuïteit  van  de  plaatsing  in  samenhang  met  a)  de 
aanwezigheid  van  andere  kinderen  en  b)  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  associatie  met  dit 
leeftijdsverschil  (George,  1970;  Napier,  1972;  Sinclair  et  al.,  2005).  Wel  constateerden 
George en Napier dat bij de aanwezigheid van één of meer eigen kinderen in het pleeggezin 
de kans op een breakdown toeneemt. Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat bij 
de  pleeggezinnen  zonder  eigen  kinderen  voornamelijk  jonge  pleegkinderen  werden 
geplaatst (Napier, 1972). 
Voorts  is door Chamberlain et al.  (2006) niet de aan‐ of afwezigheid van andere kinderen, 
maar  het  aantal  kinderen  in  het  pleeggezin  als  mogelijke  predictor  voor  breakdown 
bestudeerd.  Hier  bleek  het  aantal  kinderen  niet  geassocieerd  met  de  kans  op  een 
breakdown. Wel constateerden zij een trend die erop wees dat wanneer er bij het pleegkind 
sprake  was  van  ernstige  gedragsproblemen  het  aantal  kinderen  in  het  pleeggezin  wel 
degelijk positief is geassocieerd 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.  
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In een Nederlandse studie, ten slotte, 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.  
 
Ten aanzien van de verwantschap van het pleeggezin met het pleegkind wordt door diverse 
auteurs  (Clark,  1995;  Holland,  Faulkner  &  Perez‐del‐Aguila,  2005;  Iglehart,  1994,  2004) 
verondersteld dat het plaatsen van kinderen in netwerkgezinnen voordelen heeft boven het 
plaatsen  in  een  bestandsgezin.  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 et al., 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). 
Een  overeenkomstig  beeld  ten  aanzien  van  nationale  en  internationale  studies  wordt 
gevonden wanneer  studies worden bezien waarin de  samenhang  van het  type pleeggezin 
met  de  plaatsingscontinuïteit  is  onderzocht. Waar  in  Nederlands  onderzoek  geen  relatie 
wordt gevonden  (Strijker & Knorth, 2007;  Strijker et al., 2002,  Strijker et al., 2005)  tonen 
buitenlandse studies wel een associatie tussen het type plaatsing (netwerk/bestand) en de 
continuïteit  (Chamberlain  et  al.,  2006;  James,  2004;  Usher,  Randolph  &  Gogan,  1999). 
Plaatsing in een netwerkgezin verkleint de kans op een breakdown. Zo  is door Chamberlain 
et al.  (2006) berekend dat voor kinderen  in een bestandsgezin de kans op een breakdown 
drie keer groter is dan voor kinderen in een netwerkgezin. 
 
Huisvesting en interieur, kwaliteit van de woonomgeving en financiële mogelijkheden  
Kenmerken die betrekking hebben op de huisvesting, het  interieur en de  kwaliteit  van de 
woonomgeving  blijken  nauwelijks  onderzocht  in  samenhang met  de  continuïteit  van  de 
plaatsing. Er is één studie gevonden waarin de associatie tussen het verloop van de plaatsing 
en  een  aspect  van  de  huisvesting,  namelijk  de  grootte  van  het woonhuis,  is  onderzocht 
(Kraus, 1971). In deze studie is geen samenhang tussen beide gevonden.  
 
Om zicht te krijgen op een eventuele samenhang tussen de continuïteit van de plaatsing en 
de financiële mogelijkheden van het pleeggezin is in een aantal studies gebruikgemaakt van 
de  sociaaleconomische  status  (SES)  van  het  pleeggezin.  Een  inschatting  van  de  SES  kan 
worden verkregen met behulp van drie kernindicatoren, te weten de opleiding, het inkomen 
en het beroepsniveau (Kunst et al., 2005). Vanwege het ontbreken van inkomensgegevens is 
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in  een  van  deze  studies  een  inschatting  van  de  SES  verkregen  met  behulp  van  het 
opleidingsniveau  en  de werksituatie  van  pleegouders  (Strijker &  Zandberg,  2002;  Strijker, 
2005).  De  eerste  studie  betrof  136  Zuid‐Hollandse  pleegzorgplaatsingen.  Hier  blijkt  geen 
associatie  tussen  SES  van  het  pleeggezin  en  de  continuïteit  van  de  plaatsing  (Strijker  & 
Zandberg,  2002).  De  tweede  studie  omvatte  een  grootschalig  longitudinaal  retrospectief 
dossieronderzoek met  pleegzorgplaatsingen  uit Groningen,  Friesland  en Drenthe.  In  deze 
studie blijkt een relatie tussen de SES van het pleeggezin en de continuïteit van de plaatsing, 
met voor de breakdownplaatsingen een gemiddeld lagere SES (Strijker, 2005).  
 
Intermezzo 

In  het  hiervoor  gegeven  overzicht  zijn  onderzoeksresultaten  naar  de  samenhang  tussen 
kenmerken  van  de  situationele  context  van  het  pleeggezin  en  de  plaatsingscontinuïteit 
gegeven.  Verschillen  tussen  een‐  en  tweeoudergezinnen  zijn  niet  aangetoond.  Diverse 
onderzoeken zijn gericht op de aanwezigheid van eigen kinderen en het leeftijdsverschil van 
deze  kinderen met  het  pleegkind. Deze  studies  leveren  echter  geen  eenduidig  beeld  op. 
Mogelijk  is hier  sprake  van  interveniërende  variabelen  zoals het probleemgedrag  van het 
pleegkind. Wat betreft de associatie met het  type pleeggezin  (netwerk of bestand)  is een 
opmerkelijk  verschil  gesignaleerd  tussen  Nederlandse  en  buitenlandse  studies.  In 
tegenstelling  tot  de  buitenlandse  studies  blijkt  het  type  pleeggezin  in  Nederlandse 
onderzoeken  niet  geassocieerd met  de  plaatsingscontinuïteit. Mogelijk  dat  verschillen  in 
wetgeving en sociaaleconomische omstandigheden hieraan ten grondslag liggen. 
Ten  slotte  zijn  studies  bekeken  waarbij  de  invloed  van  de  SES  van  het  pleeggezin  is 
bestudeerd.  Slechts  twee  onderzoeken  zijn  gevonden  en  het  gevonden  beeld  is  niet 
consistent.  

3.3 Empirische studies naar de ontwikkeling van pleegkinderen 

Het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing wordt  in  onderhavige  studie  beoordeeld  aan  de 
hand van de  continuïteit van de pleegzorgplaatsing en de ontwikkeling van pleegkinderen 
tijdens  de  plaatsing.  In  de  vorige  paragraaf  is  een  overzicht  gegeven  van  onderzoeks‐
resultaten  naar  kenmerken  die  geassocieerd  zijn met  de  continuïteit  van  de  plaatsing.  In 
onderliggende paragraaf  zal worden  ingegaan op empirische  studies naar de ontwikkeling 
van pleegkinderen tijdens de pleegzorgplaatsing.  
Alvorens diverse nationale en internationale studies te beschrijven zal in paragraaf 3.3.1 kort 
uiteen worden gezet wat onder ontwikkeling wordt verstaan en op welk ontwikkelingsaspect 
onderliggende studie  is gericht. Vervolgens wordt  in paragraaf 3.3.2 een overzicht gegeven 
van  binnen‐  als  buitenlandse  studies  naar  de  ontwikkeling  van  pleegkinderen.  Hierbij  is 
gezocht  naar  studies  die  gepubliceerd  zijn  in  de  periode  1990  tot  2006.  Ten  slotte  gaat 
paragraaf 3.3.3 in op de kenmerken van het pleegkind (K‐variabele) en het pleeggezin (O‐ en 
Sc‐variabele) die in de beschreven studies met de ontwikkeling zijn geassocieerd. 
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3.3.1 Ontwikkeling 

Overeenkomstig  het  Internationaal  Verdrag  inzake  de  Rechten  van  het  Kind  (Verenigde 
Naties,  1991)  dienen  bij  beslissingen  voor  een  uithuisplaatsing  het  belang  van  het  kind 
voorop te worden gesteld. Volgens Weterings et al. (1998) houdt dit in dat er voorwaarden 
worden geschapen waarin het kind zich kan ontwikkelen tot een adequaat functionerende 
volwassene. De plaatsing in een pleeggezin dient dan ook in eerste instantie ter bevordering 
van  een  gunstige  ontwikkeling  van  het  kind  (Wit  et  al.,  1971).  Liebert,  Poulos  en  Strauss 
(1974)  definiëren  ontwikkeling  als:  “the  process  of  growth  and  change  in  capability  over 
time, as a function of both maturation and interaction with the environment” (p. 18). Vanuit 
deze  definitie  kan  ontwikkeling  worden  opgevat  als  een  proces  van  verandering  in  het 
persoonlijk  functioneren  in  de  tijd  en  worden  beoordeeld  door  het  vaststellen  van  het 
verschil  in  functioneren tussen meetmomenten  (Van Ooyen‐Houben, Schiewold, Schneider 
&  Smeets,  1990). Dit  functioneren  omvat  diverse  domeinen, waaronder  het  lichamelijke, 
cognitieve, sociale en emotionele functioneren (Koot, 2000). 
In het vorige hoofdstuk  is beschreven dat veel pleegkinderen  in hun voorgeschiedenis zijn 
geconfronteerd met een vorm van verwaarlozing en/of mishandeling en dat dit vaak leidt tot 
een  inadequaat  gedragspatroon  (zie § 2.5).  Studies naar het emotioneel en  gedragsmatig 
functioneren  van  pleegkinderen  bevestigen  dit  en  laten  zien  dat  bij  een  groot  aantal 
pleegkinderen  sprake  is  van  ernstige  emotionele  en  gedragsproblemen  (zie  onder meer 
Armsden, Pecora, Payne &  Szatkiewicz, 2000; Bastiaensen, 2001; Clausen  et al., 1998; De 
Munter & Hellinckx, 1996; Kean, 1983; Strijker & Zandberg, 1999; Vig, Chinitz & Shulman, 
2005).  
 
Naar de analogie van Kok (1997) wijzen deze problemen op een gestagneerde ontwikkeling 
(Weterings et al., 1998). Een verandering  in het emotioneel en gedragsmatig  functioneren 
kan derhalve worden opgevat als een maat voor de ontwikkeling van het pleegkind.  In het 
navolgende staat deze maat centraal. 

3.3.2 Overzicht  van  longitudinale  studies  naar  de  verandering  in  het  emotioneel  en 
gedragsmatig functioneren van pleegkinderen 

De  gevonden  studies  worden  elk  kort  beschreven  wat  betreft  het  onderzoeksdoel,  de 
onderzoeksmethode en de resultaten ten aanzien van veranderingen  in het emotioneel en 
gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen. Om  de  studies  te  vergelijken  is  hierbij 
specifiek aandacht geschonken aan aspecten van de onderzoeksopzet – zoals de grootte van 
de onderzoeksgroep, de leeftijd van de pleegkinderen, het type pleegzorgplaatsing – en aan 
aspecten van de onderzoeksmethode, zoals de  looptijd, de meetinstrumenten en het  type 
informant.  
In  het  eerste  deel  van  deze  paragraaf wordt  ingegaan  op  de Nederlandse  studies  en  het 
tweede deel beschrijft een aantal buitenlandse onderzoeken. Elk deel wordt afgesloten met 
een overzichtstabel (Tabel 3.1 en 3.2) van de belangrijkste onderzoekskenmerken.  
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Beschrijving onderzoeksresultaten Nederlandse studies 
Er  zijn  zes  Nederlandse  studies  gevonden  waarin  met  behulp  van  gestandaardiseerde 
instrumenten  veranderingen  in  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  het 
pleegkind tijdens de pleegzorgplaatsing zijn gemeten.  
Halverwege de jaren tachtig is een groep van 124 uit huis geplaatste kinderen in de leeftijd 
tot elf  jaar  twee  jaar  lang  gevolgd  vanaf de uithuisplaatsing. Het betrof een  longitudinaal 
onderzoek met een prospectieve opzet naar onder meer de sociaal‐emotionele ontwikkeling 
van  jonge  kinderen  geplaatst  in  een  residentiële  voorziening  of  in  een  pleeggezin  (Van 
Ooyen‐Houben  et  al.,  1990;  Van  Ooyen‐Houben,  1991).  Van  de  totale  onderzoeksgroep 
verbleven  27  kinderen  twee  jaar  lang  in  de  pleegzorg.  De  gemiddelde  leeftijd  van  deze 
kinderen  is niet beschreven, maar wel  is bekend dat 70% bij  aanvang  van het onderzoek 
jonger dan  vijf  jaar was. Verder  is  van  zeventien pleegkinderen bekend dat  zij  tijdens het 
onderzoek meerdere pleegzorgplaatsingen hebben doorlopen.  
Het verloop van de sociaal‐emotionele ontwikkeling van de pleegkinderen  is gemeten met 
behulp van de Child Behavior Characteristics Form (CBC; Borgatta & Fanshel, 1970; Fanshel 
& Shinn, 1978). Deze vragenlijst  informeert onder meer naar aspecten van het emotioneel 
en  gedragsmatig  functioneren  en  is  respectievelijk  drie,  negen,  achttien  en  vierentwintig 
maanden na uithuisplaatsing door de pleegouder ingevuld.  
Vergelijking  van  de  CBC‐rapportages  laat  zien  dat  de  pleegkinderen  bij  de  eerste  en  de 
laatste meting nagenoeg hetzelfde worden beoordeeld. Op basis hiervan  concludeert Van 
Ooyen‐Houben  (1991) dat er sprake  is van een redelijke tot hoge stabiliteit wat betreft de 
gemeten emotionele en gedragsaspecten van de pleegkinderen voor zover het de visie van 
de pleegouders betreft. 
 
Midden  jaren negentig  is door Bastiaensen (2001),  in een studie naar onder meer de wijze 
waarop pleegouders de opvoedingssituatie beleven, een cohort pleegzorgplaatsingen  ruim 
twee  jaar  gevolgd.  Het  betrof  langdurige  bestands‐  en  netwerkplaatsingen  van  acht‐  tot 
dertienjarige pleegkinderen met een gemiddelde leeftijd van ruim tien jaar.  
Naast  het  meten  van  de  opvoedingsbelasting  en  de  veranderingen  hierin  is  informatie 
ingewonnen  over  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen. 
Hiervoor  is op drie meetmomenten, te weten drie, vijftien en zevenentwintig maanden na 
aanvang  van  de  plaatsing,  door  zowel  pleegmoeder  als  pleegvader  de  Child  Behavior 
Checklist (CBCL; Verhulst, Van der Ende & Koot, 1996) ingevuld.  
Bij  de  eerste meting  bedroeg  het  aantal  pleegouderparen  ruim  honderd  en  uit  de  CBCL‐
rapportages  blijkt  dat  bij  meer  dan  40%  van  de  pleegkinderen  sprake  is  van  ernstig 
probleemgedrag.  Pleegmoeders  signaleren  hierbij meer  problemen  dan  pleegvaders, met 
name wat betreft het internaliserend probleemgedrag.  
Om veranderingen in de emotionele en gedragsproblematiek over de volledige looptijd van 
de studie te meten waren gegevens van 55 pleegzorgplaatsingen beschikbaar. Hieruit blijkt 
dat de door pleegouders ervaren problematiek tamelijk stabiel blijft naarmate de plaatsing 
vordert.  Enkel  in  de  gepercipieerde  ernst  van  aandachtsproblematiek  is  een  significante 
daling zichtbaar tussen de tweede en derde meting.  
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In  1996  is  aan  de  Rijksuniversiteit  Groningen  een  studie  gestart  naar  het  verloop  van 
langdurige  bestands‐  en  netwerkplaatsingen.  Naast  onderzoek  naar  factoren  die  de 
continuïteit  en  de  kans  op  een  breakdown  voorspellen  was  de  studie  gericht  op  de 
veranderingen  in  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen. 
Hiervoor  is drie en achttien maanden na aanvang van de plaatsing door pleegmoeders de 
CBCL  ingevuld  (Strijker & Zandberg, 2001). De onderzoeksgroep betrof bij aanvang van de 
studie 91 plaatsingen van pleegkinderen  in de  leeftijd van vier  tot zeventien  jaar, met een 
gemiddelde leeftijd van afgerond elf jaar (Strijker et al., 2005).  
Met de bij de eerste meting verkregen CBCL‐rapportages  is met behulp van clusteranalyse 
een taxonomie van probleemprofielen geconstrueerd. Het clustermodel  indiceerde vier, op 
ernst  van  probleemgedrag  geordende,  typen  pleegkinderen.  Als  eerste  een  groep 
pleegkinderen  waarbij  weinig  probleemgedrag  wordt  gerapporteerd.  Dit  type  wordt 
aangeduid  als  ‘Normaal’.  Een  tweede  groep  omvat  pleegkinderen  waarbij  relatief  veel 
sociale  en  aandachtsproblemen  en  weinig  externaliserende  problemen  worden 
gerapporteerd. Dit  type wordt  door  de  auteurs  de  naam  ‘Aandachtsproblemen  –  Sociale 
problemen’  toegeschreven. De derde groep pleegkinderen onderscheidt  zich,  ten opzichte 
van het vorige  type, door de aanwezigheid van externaliserende problematiek en krijgt de 
naam  ‘Agressief – Delinquent’. Tot de vierde groep,  ten  slotte, behoren de pleegkinderen 
met zowel ernstige internaliserende als externaliserende problematiek. De auteurs schrijven 
dit type pleegkind de naam ‘Teruggetrokken – Sociale problemen’ toe.  
Vervolgens is het ontwikkelingsverloop van de pleegkinderen bepaald door de pleegkinderen 
na achttien maanden opnieuw te classificeren volgens de hierboven beschreven taxonomie. 
De auteurs concluderen dat de homotypische continuïteit, of het percentage pleegkinderen 
dat  niet  van  groep  verandert  57%  is  en  de  heterotypische  continuïteit  43%  bedraagt.  Zij 
stellen  daarbij  dat  van  de  pleegkinderen  die  van  groep  veranderen  bij  benadering  20% 
vooruitgang boekt en 23% achteruitgang (Strijker et al., 2005).  
 
In  de  studie  ‘Effectieve  hulpverlening  aan  jeugdigen  met  meervoudige  psychosociale 
problemen’ richtten de onderzoekers zich onder meer op het ontwikkelingsverloop van de 
bij  jeugdzorg  aangemelde  kinderen  (Scholte  &  Van  der  Ploeg,  2002a,  2002b).  Dit 
ontwikkelingsverloop werd vastgesteld door middel van een longitudinaal onderzoek waarbij 
de aanvangsproblematiek  is vergeleken met de problematiek nadat de  jeugdigen twee  jaar 
jeugdzorg hebben ontvangen. Om deze problematiek  in kaart  te brengen  is onder andere 
gebruikgemaakt van een door ouders ingevulde CBCL.  
Van de 230 aangemelde  jeugdigen werd uiteindelijk 10% geplaatst  in een pleeggezin. Het 
betrof hier zowel bestands‐ als netwerkpleeggezinnen en gemiddeld zijn de pleegkinderen 
bij  aanvang  elf  jaar  oud.  Van  tien  pleegkinderen  is,  zowel  op  de  voor‐  als  de  nameting 
informatie  over  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  verkregen.  Achtergrond‐
informatie over deze groep  jeugdigen  is niet beschikbaar en eveneens  is onduidelijk of de 
vragenlijst is afgenomen bij ouders of pleegouders. 
Wat  betreft  veranderingen  in  het  functioneren  van  de  pleegkinderen,  concluderen  de 
onderzoekers  dat  bij  20%  van  de  pleegkinderen  een  verbetering  ten  opzichte  van  de 
aanvangsproblematiek is opgetreden. Bij 60% van de pleegkinderen worden geen verschillen 
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tussen  beide  metingen  gerapporteerd.  Hiervan  blijkt  tweederde  op  beide  metingen  als 
klinisch te worden beoordeeld en een derde op beide metingen als niet‐klinisch. Ten slotte 
stellen de onderzoekers bij 20% van de pleegkinderen een verslechtering in het emotioneel 
en gedragsmatig functioneren vast.  
 
Ten behoeve van het project ‘Versterking Pleegzorg Noord‐Brabant’ is bij 95 pleegkinderen, 
geplaatst  in 55 pleeggezinnen, onder meer de verandering  in de door pleegouders ervaren 
emotionele  en  gedragsproblemen  van  het  pleegkind  in  een  periode  van  een  halfjaar 
onderzocht.  Daarnaast  betrof  dit  onderzoek  voor  dezelfde  periode  ook  de 
opvoedingsbelasting (Damen & Pijnenburg, 2005). De pleegkinderen waren bij aanvang van 
het onderzoek gemiddeld  tien  jaar oud en  zij verbleven op dat moment gemiddeld dertig 
maanden  in  het  pleeggezin.  De  aan  de  studie  deelnemende  pleeggezinnen  bleken 
voornamelijk  bestandsgezinnen  (85%)  en  de  plaatsingen waren  veelal  langdurig  van  aard 
(63%). Om de verandering  in de ernst van de emotionele en gedragsproblematiek vast  te 
stellen is gebruikgemaakt van de CBCL. Deze vragenlijst is op twee meetmomenten, namelijk 
bij aanvang van de  studie en vervolgens vijf maanden  later, door een van de pleegouders 
ingevuld.  
Bij  de  eerste  meting  wordt  bij  66%  van  de  pleegkinderen  ernstige  emotionele  en 
gedragsproblematiek gerapporteerd. Dit percentage bedraagt bij de tweede meting 56% van 
de pleegkinderen. Vervolgens is met behulp van de Reliable Change Index bij 41 plaatsingen 
de verandering tussen beide meetmomenten vastgesteld. Uit de berekening blijkt dat voor 
49% van de plaatsingen de emotionele en gedragsproblematiek betrouwbaar is afgenomen.  
 
Nagenoeg  parallel  aan  bovengenoemde  studie  vond  een  evaluatieonderzoek  ‘Integrale 
Pleegzorg  Gelderland’  plaats  (Damen  &  Veerman,  2005).  In  dit  onderzoek  zijn  88 
pleegzorgplaatsingen  onderzocht  op  onder  andere  veranderingen  in  het  emotioneel  en 
gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen  door  bij  pleegouders  op  twee 
meetmomenten de CBCL af te nemen. Gemiddeld bedroeg de periode tussen de metingen 
acht maanden. De pleegkinderen waren gemiddeld negen  jaar oud en bij aanvang van het 
onderzoek verbleven deze kinderen gemiddeld drie jaar  in het pleeggezin. Ruim tweederde 
van  de  plaatsingen  had  een  reguliere  pleegzorgindicatie  en  een  derde  een  indicatie  voor 
intensieve pleegzorg.  
Bij de eerste meting wordt vastgesteld dat 60% van de pleegouders ernstige emotionele en 
gedragsproblematiek  rapporteert.  Bij  de  tweede  meting  bedraagt  dit  percentage  59. 
Uiteindelijk  is  van  38  pleegzorgplaatsingen  op  zowel  de  voor‐  als  de  nameting  CBCL‐
rapportage verkregen waarmee met behulp van de Reliable Change Index de verandering in 
de emotionele en gedragsproblemen is bepaald. De onderzoekers concluderen dat de ernst 
van de problematiek  gemiddeld  licht  is  toegenomen, maar  stellen dat deze  toename niet 
statistisch significant is. Wat betreft de geboekte vooruitgang wordt geconcludeerd dat 26% 
van de pleegouders op de tweede meting minder probleemgedrag rapporteert.  
 
De hiervoor beschreven longitudinale studies worden in Tabel 3.1 weergegeven. 
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Tabel 3.1   Nederlandse  longitudinale  studies  naar  veranderingen  in  de  emotionele  en 
gedragsproblematiek van pleegkinderen 

Onderzoeksopzet  Kenmerken onderzoeksgroep  

Auteur a 
(jaartal) 

Looptijd  Aantal 
metingen 

Informant  Instrument  Steekproef Eenheid 
van 

N b Leeftijd c
(in mnd) 

analyse 

   

(T1 –Te)  (in jaren) 

  min – max 
(M) 

Van Ooyen‐
Houben 

21  4  pleegouder  CBC  plaatsings‐ 
cohort 

pleegkind  27  0‐11 
  (‐) 

(1991) 
                 

Bastiaensen  24  3  pleegouder  CBCL  plaatsings‐ 
cohort 

plaatsing  55  8‐13 
(2001)  (10.4) 
                 

Strijker & 
Zandberg 

15  2  pleegouder  CBCL  plaatsings‐ 
cohort 

plaatsing  76  4‐17 
(10.9) 

(2001) 
                 

Scholte & 
Van der 
Ploeg (2002) 

24  2  (pleeg)ouder  CBCL  plaatsings‐ 
cohort 

plaatsing  10  1‐17 
  (11) 

                 

Damen & 
Pijnenburg 

6  2  pleegouder  CBCL  cross‐
sectioneel 

plaatsing  41  4‐18 
  (10) 

(2005) 
                 

Damen & 
Veerman 

8  2  pleegouder  CBCL  cross‐
sectioneel 

plaatsing  38  ≤18 
(9.5) 

(2005) 

a   In de tabel wordt verwezen naar één publicatie. Bij diverse studies zijn echter in verschillende publicaties additionele 
 onderzoeksdata gevonden. Deze publicaties worden in de tekst benoemd. 

b  ‘N T1 –Te’ betreft de plaatsingen/pleegkinderen die gedurende de volledige looptijd van het onderzoek deelnamen. 
c  De gemiddelde leeftijd is gebaseerd op de onderzoeksgroep bij T1. 

 
Beschrijving onderzoeksresultaten buitenlandse studies 
In de Angelsaksische onderzoeksliteratuur zijn vijf studies gevonden waarin met behulp van 
gestandaardiseerde  instrumenten  veranderingen  in  het  emotioneel  en  gedragsmatig 
functioneren van pleegkinderen tijdens de plaatsing zijn gemeten.  
 
Halverwege  de  jaren  negentig  is  in  een  prospectieve  studie  naar  het  verloop  van 
pleegzorgplaatsingen een groep van negentien Noord‐Ierse pleegkinderen tijdens het eerste 
jaar van de plaatsing gevolgd (McAuley, 1996; McAuley & Trew, 2000). Het betrof langdurige 
bestandsplaatsingen  van  pleegkinderen  in  de  leeftijd  van  vier  tot  elf  jaar  met  een 
gemiddelde  leeftijd  van  ruim  acht  jaar.  De  studie  was  onder  meer  gericht  op  a)  de 
overeenstemming  in perceptie  tussen beide pleegouders en de  leerkracht  ten aanzien van 
de  emotionele  en  gedragsproblematiek  van  het  pleegkind  en  b)  veranderingen  in  deze 
perceptie  van  probleemgedrag.  Derhalve  is  door  beide  pleegouders  en  de  leerkracht  op 
twee meetmomenten, te weten vier en twaalf maanden na aanvang van de plaatsing, een 
gedragsvragenlijst  ingevuld.  Dit  waren  respectievelijk  de  Child  Behavior  Checklist  (CBCL; 
Achenbach, 1991a) en de Teachers Report Form (TRF; Achenbach, 1991b).  
De onderzoekers constateren dat de pleegouders onderling overeenstemmen wat betreft de 
beoordeling van het probleemgedrag. Daarentegen blijkt er geen overeenstemming tussen 
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de pleegouders en de leerkracht. Verder worden geen veranderingen in het probleemgedrag 
gevonden naarmate de plaatsing vordert. Dit geldt  zowel de pleegouderrapportage als de 
rapportage van de leerkracht.  
 
De  tweede  studie  is een  in de Verenigde  Staten uitgevoerd onderzoek  van Newton  et al. 
(2000) naar de samenhang tussen de emotionele en gedragsproblematiek van pleegkinderen 
en het plaatsingsverloop. Bij 465 pleegkinderen  in de  leeftijd van  twee  tot  zeventien  jaar, 
met een gemiddelde leeftijd van ruim zes jaar, is het aantal verplaatsingen tijdens de eerste 
achttien  verblijfsmaanden  in  de  pleegzorg  vastgesteld.  Tevens  is  door  de  ouder  of 
pleegouder in deze periode op twee meetmomenten een gedragsvragenlijst (CBCL) ingevuld. 
De eerste meting vond plaats vijf maanden nadat het kind in de pleegzorg was geplaatst en 
de  tweede  meting  gemiddeld  dertien  maanden  na  de  eerste.  Specifieke  informatie 
betreffende het type pleegzorgplaatsing en de informanten is niet gevonden.  
Ten eerste bestudeerden de onderzoekers de samenhang tussen enerzijds de ernst van de 
problematiek vastgesteld op de eerste meting en anderzijds de verandering  in de ernst van 
deze problematiek. Hiervoor construeerden zij twee groepen, namelijk een groep waarbij vijf 
maanden na plaatsing  in de pleegzorg geen ernstig probleemgedrag  is gerapporteerd (42% 
van de plaatsingen)  en een  groep waarbij op dat moment wel ernstig probleemgedrag  is 
gerapporteerd  (58%  van  de  plaatsingen). Wat  betreft  de  verandering  in  probleemgedrag 
stellen  de  auteurs  vast dat  de  gemiddelde  problematiek  bij  de  eerste  groep  significant  is 
toegenomen,  terwijl  deze  bij  de  tweede  groep  significant  is  afgenomen.  Wel  blijft  de 
gemiddelde problematiek van deze tweede groep significant ernstiger dan die van de eerste 
groep.  
Ten  tweede  is  de  samenhang  tussen  de  problematiek  van  het  pleegkind  en  het 
plaatsingsverloop  onderzocht.  Hieruit  blijkt  dat met  name  de mate  van  externaliserende 
problematiek  is  geassocieerd met  het  verloop  van  de  plaatsing.  Pleegkinderen  die  op  de 
eerste meting als agressief en/of delinquent worden beoordeeld,  lopen meer risico op het 
ervaren van één of meerdere verplaatsingen. 
Ten  slotte  is  onderzocht  in  hoeverre  het  aantal  verplaatsingen  is  geassocieerd  met 
veranderingen  in de gemeten pleegkindproblematiek. De onderzoekers stellen vast dat het 
aantal  verplaatsingen  is  geassocieerd  met  een  toename  van  zowel  internaliserend  als 
externaliserend probleemgedrag. Dit geldt met name voor de groep pleegkinderen waarbij 
op de eerste meting geen tot weinig probleemgedrag werd gerapporteerd.  
 
Om zicht te krijgen op de psychosociale ontwikkeling van pleegkinderen  is  in Australië een 
cohort van 235 pleegkinderen gevolgd tijdens een periode van twee jaar na plaatsing in een 
pleeggezin (Barber & Delfabbro, 2003, 2005; Barber et al, 2001).  
Het  betrof  hier  kortdurende  en  langdurende  pleegzorgplaatsingen  van  vier‐  tot 
zeventienjarige kinderen, met een gemiddelde  leeftijd van bijna elf  jaar, geplaatst  in zowel 
bestands‐ als netwerkgezinnen. Ter bepaling van het psychosociale functioneren maakten de 
onderzoekers gebruik van een verkorte versie van de Child Behavior Checklist (CBC; Boyle et 
al., 1987). Deze verkorte gedragsvragenlijst, bestaande uit de  schalen grensoverschrijdend 
gedrag, hyperactiviteit en emotionele problematiek, werd bij aanvang van de plaatsing en 
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vervolgens  na  vier,  acht,  twaalf  en  24 maanden  door  de  casemanager  van  het  pleegkind 
ingevuld. In overeenstemming met de hiervoor beschreven studie van Newton et al. (2000) 
zijn de pleegkinderen gedurende hun verblijf  in de pleegzorg gevolgd. Dit houdt  in dat bij 
beëindiging  van  de  pleegzorgplaatsing  de  studie  kon  worden  vervolgd,  mits  het  kind 
wederom  in  een  pleeggezin  werd  geplaatst.  Op  deze  wijze  werd  uiteindelijk  bij  109 
pleegkinderen  gedurende  een  tweejarig  verblijf  in  de  pleegzorg  de  verandering  in  het 
psychosociale functioneren vastgesteld.  
De onderzoekers stellen vast dat casemanagers in de eerste vier maanden van de studie een 
afname van de emotionele problematiek, het hyperactief gedrag en het grensoverschrijdend 
gedrag signaleren (Barber & Delfabbro, 2003). Na deze periode stabiliseert het psychosociaal 
functioneren  van  de  pleegkinderen.  Uiteindelijk  wordt  in  vergelijking  met  de 
aanvangsproblematiek  na  twee  jaar  significant  minder  grensoverschrijdend  gedrag  en 
emotionele problemen gerapporteerd. Deze afname  is met name  in de eerste periode na 
plaatsing  in  de  pleegzorg  gerealiseerd.  Vergelijking  van  de  één‐  en  tweejaarsrapportages 
tonen dan ook  geen  verandering  in het psychosociaal  functioneren  van de pleegkinderen 
(Barber & Delfabbro, 2005). 
 
Eind  jaren  negentig  is  door  Farmer  et  al.  (2004)  in  Engeland  een  uitgebreid  onderzoek 
gestart naar het verloop van pleegzorgplaatsingen bij adolescente pleegkinderen. De studie 
was  onder  andere  gericht  op  de  samenhang  tussen  de  opvoedingsstrategieën  van 
pleegouders en het succes van de plaatsing. Het betrof 68 bestandsplaatsingen van elf‐ tot 
zeventienjarige  jongeren met een gemiddelde  leeftijd van ruim veertien  jaar (Lipscombe et 
al., 2003).  
Gedurende het eerste  jaar van de pleegzorgplaatsing zijn onder meer veranderingen  in het 
psychosociaal  functioneren,  zoals  de  emotionele  en  gedragsproblematiek  van  de 
pleegkinderen,  vastgesteld.  Hierbij  is  gebruikgemaakt  van  de  Strenght  and  Difficulties 
Questionnaire (SDQ; Goodman, 1994) welke door zowel de pleegouder als het pleegkind drie 
en twaalf maanden na aanvang van de plaatsing is ingevuld. De SDQ omvat, naast een schaal 
voor  prosociaal  gedrag,  de  schalen  hyperactiviteit,  emotionele  problemen,  gedrags‐
problemen en problemen met leeftijdsgenoten. 
Wat  betreft  de  verandering  in  het  psychosociaal  functioneren  van  het  pleegkind  wordt 
vastgesteld  dat  de  pleegouders  naarmate  de  plaatsing  vordert,  procentueel  meer 
pleegkinderen  als  problematisch  beoordelen.  Een  statistisch  significante  toename  wordt 
echter  enkel  gevonden  voor  de  schaal  ‘problemen  met  leeftijdsgenoten’.  Uit  de 
zelfrapportages  van  de  pleegkinderen  blijkt  weinig  verandering  in  het  psychosociaal 
functioneren.  Enkel  wat  betreft  de  emotionele  problematiek  is  er  een  significante 
verandering zichtbaar. Naarmate de plaatsing vordert, rapporteren de pleegkinderen meer 
emotionele problemen. 
Ondanks deze veranderingen concluderen de auteurs dat over de gehele  linie genomen de 
aard en ernst van de problematiek gedurende het onderzoek stabiel blijven. Zij stellen dat 
een periode van negen maanden waarschijnlijk  te kort  is om  (grote) veranderingen  in het 
psychosociaal  functioneren waar  te  nemen.  Overigens  komt  uit  de  onderzoeksresultaten 
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naar  voren  dat  pleegkinderen met  voornamelijk  externaliserende  gedragsproblemen  een 
groter risico hebben op deterioratie dan pleegkinderen met internaliserende problemen.  
 
In  1998  is,  eveneens  in  Engeland,  het  verloop  van  ruim  vijfhonderd  pleegzorgplaatsingen 
gedurende een periode van veertien maanden gevolgd  (Sinclair & Wilson, 2003; Sinclair et 
al., 2005). De studie was gericht op het  identificeren van  factoren die met het succesvolle 
verloop  van  een  pleegzorgplaatsing  zijn  geassocieerd.  Succes werd  door  de  onderzoekers 
geoperationaliseerd aan de hand van verschillende criteria, waaronder de continuïteit van 
de plaatsing.  
De  onderzoeksgroep  was  heterogeen  van  aard,  in  die  zin  dat  het  een  cross‐sectionele 
steekproef  betrof  van  alle  lopende  pleegzorgplaatsingen  van  zeven  pleegzorgaanbieders. 
Hierdoor omvatte de  studie  zowel  kortdurende  als  langdurende pleegzorgplaatsingen  van 
pleegkinderen in alle leeftijden die bij aanvang van het onderzoek al een kortere of langere 
periode in het betreffende pleeggezin verbleven. Om zicht te krijgen op de veranderingen in 
het emotioneel en gedragsmatig functioneren van de pleegkinderen is door pleegouders op 
twee meetmomenten onder meer de SDQ ingevuld.  
Uit  de  verschillen  tussen  beide  meetmomenten  stellen  de  onderzoekers  vast  dat  de 
veranderingsscores op de SDQ bij 47% van de pleegkinderen op een verbeterd functioneren 
duidt. Bij eveneens 47% is volgens de onderzoekers sprake van een verslechtering en bij 6% 
wordt geen verandering  in het  functioneren vastgesteld. Uit de onderzoeksrapportage kan 
echter niet worden opgemaakt welke criteria de onderzoekers hanteren om vast te stellen of 
er  sprake  is  van  een  voor‐  of  achteruitgang  in  het  functioneren.  Op  grond  van  de 
stabiliteitscoëfficiënt van  .82 kan worden geconcludeerd dat er over het algemeen weinig 
verandering  is  in  het  functioneren  van  de  pleegkinderen.  Dit  geldt  overigens  niet  voor 
pleegkinderen die op de eerste meting als zeer problematisch zijn geclassificeerd. Bij deze 
groep  pleegkinderen  is  een  significante  toename  van  probleemgedrag  zichtbaar  op  de 
tweede meting. 
 
De  hiervoor  beschreven  buitenlandse  longitudinale  studies  worden  in  Tabel  3.2 
weergegeven. 
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Tabel 3.2   Overzicht  van  buitenlandse  longitudinale  studies  naar  veranderingen  in  de  emotionele  en 
gedragsproblematiek van pleegkinderen 

Onderzoeksopzet  Kenmerken onderzoeksgroep  

Auteur a 
(jaartal) 

Land  Looptijd  Aantal 
metingen 

Informant  Instrument Steekproef  Eenheid 
van 

N b
(in mnd) 

analyse 

  Leeftijd c
T1 ‐Te 

 
(in jaren) 
min – max 

(M) 

Mc Auley   Ierland  8  2  pleegouder  CBCL  plaatsings‐  plaatsing  15  4‐11 
(1996)  leerkracht  TRF  cohort  (8.4) 
                   

Newton 
et al. 
(2000)  

USA  13  2  (pleeg)ouder CBCL  plaatsings‐  pleegkind  415  2‐17 
  cohort  (6.6) 

                   

Barber   Australië  24  5  casemanager CBC  plaatsings‐  pleegkind  109  4‐17 
et al.  cohort  (10.8) 
(2001) 
                   

Farmer   Engeland  9  2  pleegouder  SDQ  plaatsings‐  plaatsing  47  11‐17 
et al.  pleegkind  cohort  (14.3) 
(2004)   
                   

Sinclair   Engeland  14  2  pleegouder  SDQ  cross‐  plaatsing  365  4‐18 
et al.    sectioneel  (‐) 
(2005) 

a   In de tabel wordt verwezen naar één publicatie. Bij diverse studies zijn echter in verschillende publicaties additionele 
 onderzoeksdata gevonden. Deze publicaties worden in de tekst benoemd. 

b  ‘N T1 –Te’ betreft de plaatsingen/pleegkinderen die gedurende de volledige looptijd van het onderzoek deelnamen. 
c  De gemiddelde leeftijd is gebaseerd op de onderzoeksgroep bij T1. 

 
Intermezzo 

In het  voorgaande  is  een overzicht  gegeven  van  resultaten uit  longitudinale onderzoeken 
naar het emotioneel en gedragsmatig  functioneren van pleegkinderen. Alvorens  in te gaan 
op  pleegkind‐  en  pleeggezinkenmerken  die  met  verandering  in  dit  functioneren  zijn 
geassocieerd zal eerst het voorgaande worden samengevat.  
Wat  betreft  de  Nederlandse  studies  kan  gesteld  worden  dat, met  uitzondering  van  het 
onderzoek  van  Van  Ooyen‐Houben  (1991),  de  gemiddelde  leeftijd  van  de  pleegkinderen 
nagenoeg tien jaar is. In vijf van de zes studies wordt het verloop van de plaatsing gevolgd. 
Alleen in de studie van Van Ooyen‐Houben wordt het kind gedurende zijn of haar verblijf in 
de pleegzorg gevolgd. Het merendeel van de studies betreft startende plaatsingen.  
Met betrekking tot het emotioneel en gedragsmatig functioneren, blijkt er op groepsniveau 
sprake van stabiliteit. Op individueel niveau wordt bij ongeveer een vijfde tot een kwart van 
de plaatsingen een verbetering in het functioneren van het pleegkind gerapporteerd. In één 
studie  is dit bij nagenoeg de helft  van de pleegkinderen het  geval  (Damen & Pijnenburg, 
2005).  In  twee  onderzoeken  is  eveneens  vermeld  dat  bij  ongeveer  een  vijfde  van  de 
pleegkinderen  sprake  is van een verslechtering  in het  functioneren naarmate de plaatsing 
vordert.  
 
De  buitenlandse  studies  zijn,  in  vergelijking met  de Nederlandse  studies,  onderling meer 
heterogeen  van  aard.  Er  is  een  grotere  diversiteit  aan  meetinstrumenten,  gemiddelde 
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leeftijden van de pleegkinderen en er worden verschillende  informanten geraadpleegd.  In 
drie  van  de  vijf  studies wordt  het  verloop  van  de  plaatsing  gevolgd.  De  overige  studies 
volgen het kind gedurende zijn of haar verblijf in de pleegzorg.  
Evenals de Nederlandse onderzoeksresultaten lijkt er op groepsniveau sprake van stabiliteit 
in het  functioneren.  In één  studie  zijn veranderingen op  individueel niveau gerapporteerd 
(Sinclair et al., 2005). Volgens de auteurs  is bij 47% van de pleegkinderen  sprake van een 
verbetering in het functioneren en bij eveneens 47% een verslechtering in het functioneren. 
Overigens is in deze studie niet beschreven aan de hand van welke criteria is vastgesteld of 
er  sprake  is  van  een  verbetering,  dan  wel  verslechtering  in  het  functioneren  van  het 
pleegkind.  

3.3.3 Pleegkind‐  en  pleeggezinkenmerken  geassocieerd  met  veranderingen  in  het 
emotioneel en gedragsmatig functioneren van het pleegkind tijdens de plaatsing 

In een aantal van de in paragraaf 3.3.2 beschreven studies zijn eveneens kenmerken van het 
pleegkind  en  het  pleeggezin  onderzocht  op  hun  associatie  met  veranderingen  in  het 
emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  het  pleegkind.  De  bevindingen  uit  deze 
studies worden in de onderliggende paragraaf beschreven, waarbij er geordend wordt naar 
de opvoedingsvariabelen pleegkind  (K), pleegouder  (O) en de situationele context  (Sc) van 
het pleeggezin. Echter, vanwege het geringe aantal  studies kon geen onderscheid worden 
gemaakt tussen de verschillende persoonlijke kenmerken van deze opvoedingsvariabelen. 
 
Pleegkindkenmerken 
In  de  studies  uit  de  vorige  paragraaf  zijn  alleen  pleegkindkenmerken  behorende  bij  de 
fysieke, gedrags‐ en affectieve kenmerken en kenmerken van de hulpverleningsgeschiedenis 
bestudeerd in relatie tot veranderingen in het emotioneel en gedragsmatig functioneren van 
het pleegkind.  
Bij twee onderzoeken  is geen associatie gevonden met de fysieke kenmerken  leeftijd, sekse 
(Newton et al., 2000; Damen & Veerman, 2005) en etniciteit (Newton et al., 2000).  
Wat betreft de gedrags‐ en affectieve kenmerken zijn in de studies van Farmer et al. (2004) 
en  Sinclair  et  al.  (2005)  aanwijzingen  gevonden  dat  de  ernst  van  de  emotionele  en 
gedragsproblematiek  geassocieerd  is  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 deterioratie in het gedragsmatig functioneren.  
Ten slotte is in de studie van Newton et al. (2000) een associatie gevonden met kenmerken 
van  de  hulpverleningsgeschiedenis.  Het  ervaren  van meerdere  verplaatsingen  tijdens  de 
onderzoeksperiode bleek samen te hangen met een toename van zowel internaliserende als 
externaliserende gedragsproblemen bij het pleegkind. 
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Pleeggezinkenmerken 
In slechts vier studies (Bastiaensen, 2001; Strijker & Zandberg, 2001; Damen & Pijnenburg, 
2005; Sinclair et al., 2005)  zijn empirische onderzoeksgegevens gevonden betreffende een 
associatie tussen kenmerken van het pleeggezin (O‐ en Sc‐variabele) en veranderingen in het 
emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  de  pleegkinderen  tijdens  de 
pleegzorgplaatsing. Bastiaensen  (2001) vond wat dit betreft een associatie met de  fysieke 
kenmerken leeftijd en sekse van de pleegouder. Indien de pleegvader jonger is rapporteren 
de  pleegouders  naarmate  de  plaatsing  vordert  een  toename  van  emotionele  en 
gedragsproblemen bij het pleegkind.  Is de pleegvader daarentegen ouder dan wordt  in de 
loop van de plaatsing door de pleegouders een afname van deze problemen gerapporteerd.  
In  de  studie  van  Damen  en  Pijnenburg  (2005)  zijn  aanwijzingen  gevonden  dat  de 
competenties  van  pleegouders  geassocieerd  zijn  met  een  afname  van  emotionele  en 
gedragsproblematiek  van  de  pleegkinderen  tijdens  de  plaatsing.  Meer  competente 
pleegouders bleken de gewenste uitkomsten van het  ‘Versterkingsproject’, waaronder een 
vermindering van gedragsproblemen, beter te bereiken. Competenties die genoemd worden 
zijn  ‘pleegouders  kunnen  het  nodige  aan’,  ‘pleegouders  hebben  de  nodige  ervaring’  en 
‘pleegouders hebben voldoende achtergrondkennis’. Als zodanig zouden deze competenties 
kunnen worden bezien als cognitieve kenmerken van de pleegouder. 
Strijker  en  Zandberg  (2001)  combineerden  in  hun  studie  opvoedingskenmerken  met 
kenmerken van de situationele context en construeerden zodoende een  taxonomie van de 
opvoedingsomgevingen  van  de  pleeggezinnen.  Dit  leidde  tot  het  onderscheid  in  vier 
pleeggezintypen  namelijk  ‘Conformerend’,  ‘Structuur’,  ‘Fragiel‐gestructureerd’  en 
‘Betrokken’. Voor een uitgebreide omschrijving van deze vier gezinstypen wordt verwezen 
naar  de  publicatie  van  Strijker  en  Zandberg  (2001).  Hier  volstaan  we  met  een  korte 
beschrijving van de resultaten. De auteurs constateren dat pleegkinderen zich relatief goed 
ontwikkelen  bij  een  plaatsing  in  een  pleeggezin  van  het  type  ‘Structuur’,  dat wil  zeggen 
gezinnen waarbij  de  dagelijkse  gang  van  zaken  goed  is  georganiseerd  en  de  gezinsleden 
elkaar controleren op hun doen en laten. Dit in tegenstelling tot de pleegkinderen geplaatst 
in  het  pleeggezintype  ‘Betrokken’.  Dit  gezinstype,  dat  zich  van  de  andere  drie  typen 
onderscheidt door  relatief weinig gezinsstructuur,  is geassocieerd met een  toename  in de 
ernst van het probleemgedrag bij het pleegkind.  
In de  studie  van  Sinclair et al.  (2005),  ten  slotte,  is geen  samenhang gevonden  tussen de 
beoordeling  van  het  pleegouderschap  en  een  verandering  in  het  emotioneel  en 
gedragsmatig functioneren van het pleegkind tijdens de plaatsing. 
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