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1 Inleiding 

1.1 Pleegzorg in Nederland 

Pleegzorg  is een vorm van  jeugdhulpverlening waarbij een  jeugdige wordt geplaatst  in een 
ander gezin dan het gezin van herkomst (Tilanus, 1997) en heeft tot doel het bieden van een 
zo optimaal mogelijke  leef‐ en opvoedingssituatie aan de  jeugdige zodat deze zich gunstig 
kan ontwikkelen (Wit et al., 1971). Pleegzorg heeft weliswaar een lange historische traditie, 
maar  is pas vanaf de  jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw erkend als volwaardige 
hulpverleningsvorm  (Van  Lieshout,  1997). Waar  tot  en met  de  jaren  zeventig  een  ruime 
meerderheid  van  de  pleegzorgplaatsingen  bestaat  uit  voogdijplaatsingen  met  een 
permanent karakter, komt  in het begin van de  jaren tachtig de pleegzorg  formeel  in beeld 
voor de opvang van  jeugdigen zonder  justitiële maatregel. Hierdoor ontstaat onder andere 
een  toenemende  vraag  naar  vrijwillige  pleegzorg  van  tijdelijke  aard  (Spaans,  Berben  & 
Reeuwijk, 1989; Werkgroep Pleegzorg, 1991).  
Deze erkenning wordt grotendeels bewerkstelligd door het verschijnen van de regeringsnota 
‘Pleegzorg  in  perspectief’  (1983)  en  de  eindrapportages  van  twee  interdepartementale 
werkgroepen:  Interdepartementale  Werkgroep  Residentiële  Voorzieningen  (1984)  en 
Interdepartementale Werkgroep  voor de Ambulante Preventieve Voorzieningen  (1984).  In 
de regeringsnota ‘Pleegzorg in perspectief’ wordt pleegzorg gedefinieerd als: “De opvoeding 
en verzorging van één of meer minderjarigen door één of meer natuurlijke personen, zijnde 
niet de ouders, adoptief‐ of stiefouders van die minderjarige(n), in regelmatige samenspraak 
met een begeleidende instantie op basis van een indicatie tot (psycho‐sociale) hulpverlening 
aan  die  minderjarige(n)  én  veelal  zijn/hun  ouders”  (p.  5).  Daarnaast  leiden  beide 
eindrapportages  van  bovengenoemde  interdepartementale  werkgroepen  tot  het 
onderscheid van de hulpverlening in vier werksoorten namelijk, ambulant (bij ouders thuis), 
dagbehandeling of semiresidentieel, pleegzorg en residentiële zorg. Het zou uiteindelijk nog 
tot 1991 duren, het  jaar waarin de  in 1989  verschenen Wet op de  Jeugdhulpverlening  in 
werking  treedt,  voor  de  pleegzorg  definitief  wordt  erkend  als  een  afzonderlijke  en 
zelfstandige  vorm  van  jeugdhulpverlening  (Van  Lieshout,  1997). Onder  invloed  van  de  in 
1991 verschenen nota  ‘Voorzien  in Pleegzorg’ (Werkgroep Pleegzorg, 1991) en de adviezen 
van de Commissie Harmonisatie van Normen (1991) vindt verdere professionalisering plaats 
door de regionalisatie en decentralisatie van de pleegzorg. De nota  ‘Voorzien  in Pleegzorg’ 
geeft een antwoord op diverse gesignaleerde knelpunten en bevat uitgangspunten waaraan 
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de nieuw op  te  richten Voorziening voor Pleegzorg moet voldoen. Dit  leidt halverwege de 
jaren  negentig  onder  andere  tot  de  oprichting  van  verschillende  Voorzieningen  voor 
Pleegzorg1,  het  organisatorisch  scheiden  van  plaatsende  en  begeleidende  instanties 
(ontvlechting), het versterken van de positie van pleegouders en pleegkind en het verplicht 
stellen  van  een  hulpverleningsplan  in  de  vorm  van  een  pleegcontract  (Inspectie 
Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming, 1998; Van Lieshout, 1997).  
In  het  hierop  volgende  decennium  vindt  –  onder  invloed  van  de  ontwikkelingsprojecten 
‘Innovatieprogramma Pleegzorg’ (1994‐1996), ‘Trillium’ (1998‐2001) en ‘Pleegzorg 2’ (2002‐
2004)  –  verdere  innovatie,  kwaliteitsverbetering  en  professionalisering  van  de  pleegzorg 
plaats.  Het  Innovatieprogramma  Pleegzorg  subsidieerde  diverse  deelprojecten.  Deze 
deelprojecten betroffen de  indicatiestelling  (Robbroeckx & Emans, 1997), de ontwikkeling 
van een  instrumentarium voor de pedagogische begeleiding van pleeggezinnen (Weterings, 
Bloemberg, Pruijs & Pool,  1998),  een  tevredenheidsonderzoek over de  geboden hulp  aan 
pleegouders (Van Beek, 1998) en pleegkinderen (Van Beek, 1998a) en de matching (Strijker 
& Zandberg, 1999). 
Ook het  Trilliumproject  kende diverse deelprojecten welke  gezamenlijk hebben  geleid  tot 
verdere  innovatie  en  kwaliteitsverbetering  van  de  pleegzorg.  In  dit  project  zijn  de 
uitgangspunten van de toekomstige Wet op de Jeugdzorg als leidraad genomen, waaronder 
een op de vraag van de cliënt ingericht jeugdzorgstelsel en een zorgaanbod in de vorm van 
modules (Dhuyvetter, 2001). Dit leidt onder andere tot het visiedocument ‘Pleegzorg in een 
veranderende jeugdzorg’ (Hermanns & Horn, 2000) en een beschrijving van de varianten van 
pleegzorg (Dhuyvetter, 2001). Door deze varianten gedifferentieerd en flexibel aan te bieden 
in  het  zorgprogramma  kan  beter  worden  aangesloten  bij  de  individuele  vraag  van  de 
jeugdige en zijn gezin (Hermanns & Horn, 2000).  
Het project Pleegzorg 2 diende ten slotte om de verworvenheden van Trillium te verankeren 
en de randvoorwaarden  te creëren voor de pleegzorg bij de uitwerking van de Wet op de 
Jeugdzorg. Dit hield voornamelijk  in het verder ontwikkelen van de  in Trillium uitgewerkte 
pleegzorgvisie ten aanzien van de hulpverlenings‐ en opvoedingsvariant en het creëren van 
voorwaarden voor de implementatie van beide varianten (Van den Born, 2004). 
 
Vormen van pleegzorg 
In de nota ‘Voorzien in Pleegzorg’ (Werkgroep Pleegzorg, 1991) worden wat betreft het doel 
van  de  pleegzorgplaatsing  twee  vormen  onderscheiden,  namelijk  perspectiefzoekende  en 
perspectiefbiedende  plaatsingen.  Met  een  perspectiefzoekende  plaatsing  wordt  een 
kortdurend (maximaal zes maanden tot een jaar) verblijf van een pleegkind in de pleegzorg 
verstaan.  Het  verblijf  van  het  pleegkind  heeft  tot  doel  duidelijkheid  omtrent  het 
toekomstperspectief van het pleegkind te verkrijgen. Er dient te worden vastgesteld of het 
pleegkind op termijn weer thuis kan wonen ofwel langdurig is aangewezen op een verblijf in 
de pleeg‐ of residentiële zorg. Met een perspectiefbiedende plaatsing wordt een langdurend 
(langer dan een jaar) verblijf van een pleegkind in de pleegzorg verstaan. Het verblijf van het 

                                                       
1 Sinds het in werking treden van de Wet op de Jeugdzorg (januari 2005) wordt de Voorziening voor Pleegzorg aangeduid als 
pleegzorgaanbieder (zorgaanbieder Pleegzorg). In het navolgende wordt hierbij aangesloten. 
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pleegkind  heeft  hier  tot  doel  een  zo  goed  mogelijke  ingroei  van  het  pleegkind  in  het 
pleeggezin (Zandberg, 1997).  
In het visiedocument ‘Pleegzorg in een veranderende jeugdzorg’ (Hermanns & Horn, 2000) is 
een  herdefiniëring  van bovengenoemde  vormen  van  pleegzorg  gemaakt.  In  dit  document 
worden  twee  basale  invalshoeken  onderscheiden,  namelijk  pleegzorg  als  hulpverlenings‐
variant en pleegzorg als opvoedingsvariant2. Pleegzorg als hulpverleningsvariant kan worden 
ingezet wanneer sprake is van (opvoedings)problemen waardoor de jeugdige niet meer thuis 
kan en/of wil wonen, maar waar nog wel uitzicht  is op een dusdanige verbetering van de 
gezinssituatie dat de oorspronkelijke gezinssituatie weer kan worden hersteld. Pleegzorg als 
opvoedingsvariant  kan  daarentegen  worden  ingezet  wanneer  er  geen  perspectief  is  op 
herstel van de oorspronkelijke gezinssituatie.  
Naast  bovengenoemde  indelingen  is,  naar  aanleiding  van  het  advies  van  de  Commissie 
Harmonisatie  van Normen  (1990)  een  indeling  naar  intensiteit  van  de  pleegzorgplaatsing 
mogelijk (Robbroeckx & Bastiaensen, 2001; Strijker & Zandberg, 1999; Zandberg, 1997). Op 
deze wijze kunnen een basisvariant en een intensieve variant worden onderscheiden. Beide 
varianten omvatten een (permanent) verblijf en verzorging van de jeugdige in het pleeggezin 
maar  verschillen wat betreft de  intensiteit  van de begeleiding. De basisvariant omvat die 
plaatsingen waarbij  incidentele  pedagogische  hulp  (enkele  uren  per week)  voldoet.  In  de 
intensieve  variant wordt,  vanwege  ernstiger  problematiek met  en  rondom  het  pleegkind, 
meer (multidisciplinaire) pedagogische hulp geboden (Zandberg, 1997).  
Een  ander  onderscheid  in  pleegzorgplaatsingen  kan  gemaakt worden  ten  aanzien  van  de 
mate  van  verwantschap  of  relatie  die  er  bestaat  tussen  het  pleegkind  en  het  pleeggezin 
(Bastiaensen,  2001;  Robbroeckx  &  Bastiaensen,  2001;  Strijker  &  Zandberg,  1999,  2001). 
Strijker en Zandberg  (2001)  verwijzen naar  familieplaatsingen wanneer de  jeugdige wordt 
opgevangen door de naaste familie, netwerkplaatsingen als de  jeugdige wordt opgevangen 
door bekenden van de ouders en/of de jeugdige en ten slotte bestandsplaatsingen wanneer 
er geen relatie tussen het pleeggezin, de jeugdige en diens ouders bestaat.  
Ten  slotte  is een onderscheid mogelijk naar het  juridisch kader waarin de plaatsing wordt 
uitgevoerd (Bastiaensen, 2001; Robbroeckx & Bastiaensen, 2001; Strijker & Zandberg, 2001). 
Ook  hier  onderscheiden  Strijker  en  Zandberg  drie  categorieën.  Ten  eerste  zijn  dit  de 
vrijwillige  plaatsingen  waarbij  ouders  vrijwillig  akkoord  gaan  met  en/of  besluiten  tot 
plaatsing van hun kind  in een pleeggezin. Ten tweede de gezinsvoogdijplaatsingen, waarbij 
sprake  is van een  juridische maatregel  in de vorm van een ondertoezichtstelling  (OTS). Dit 
houdt  in  dat  de  jeugdige  onder  toezicht  wordt  geplaatst  en  een  gezinsvoogd  krijgt 
toegewezen. De ouder is nog steeds belast met het ouderlijk gezag, echter in de uitoefening 
hiervan beperkt door de bevoegdheid  van de  gezinsvoogd  (Punselie, 2000, 2006;  Strijker, 
2006). De  derde  categorie  omvat  de  voogdijplaatsingen. Bij  deze  plaatsingen  is  eveneens 
sprake van een  juridische maatregel, echter hier  is aan de  jeugdige een voogd toegewezen 
door  de  ontheffing  of  ontzetting  van  de  ouders  uit  de  ouderlijke macht.  Deze  voogd  is 
formeel verantwoordelijk voor de opvoeding van de jeugdige. 

                                                       
2  In het visiedocument wordt weliswaar gesproken over  ‘pleegzorg als module  in een zorgprogramma’ en  ‘pleegzorg als 
opvoedingsvariant’  maar  in  latere  publicaties  worden  deze  respectievelijk  geduid  als  ‘hulpverleningsvariant’  en 
‘opvoedingsvariant’ (Steensma, 2005). Ten behoeve van eenduidigheid worden laatstgenoemde termen hier gehanteerd. 
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Doel van de pleegzorgplaatsing 
Doorgaans  is het doel van de pleegzorgplaatsing gericht op het zo snel mogelijk herstellen 
van  de  oorspronkelijke  opvoedingssituatie  of  het  op  korte  termijn  verkrijgen  van 
duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan  (Hermanns & Horn, 2000).  Indien mogelijk 
heeft de pleegzorgplaatsing een afgebakend en tijdelijk karakter, waarin wordt toegewerkt 
naar  een  thuisplaatsing.  Blijkt  echter  herstel  van  een  aanvaardbare  pedagogische 
opvoedingssituatie bij ouders niet mogelijk dan is het doel van de pleegzorgplaatsing gericht 
op het bieden van een nieuw perspectief voor de opvoeding van de  jeugdige  (Weterings, 
1991,  2005).  Dientengevolge  is  de  pleegzorgplaatsing  langdurig  van  aard  waarbij  wordt 
gestreefd naar een zo goed mogelijke ingroei van de jeugdige in het pleeggezin. Het doel van 
de  pleegzorgplaatsing  is  hierbij  het  bieden  van  een  stabiele  leef‐  en  opvoedingssituatie 
waarin de jeugdige zich gunstig kan ontwikkelen. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat 
continuïteit  in  leef‐  en  opvoedingssituatie  een  onmisbare  voorwaarde  is  voor  de 
ontwikkeling van de jeugdige en wisselingen in de leef‐ en opvoedingssituatie risico’s voor de 
ontwikkeling  van de  jeugdige meebrengen  (Kalverboer &  Zijlstra,  2006; Weterings,  2005). 
Deze  continuïteit  in  leef‐  en  opvoedingssituatie  heeft  betrekking  op  de  intentie  om  het 
pleegkind tot aan de volwassenheid in het pleeggezin te laten opgroeien (De Meyer, 2002). 

1.2 Probleemstelling 

3Het  Nederlands  Jeugdinstituut  (NJi )  heeft  berekend  dat  in  2002  door  ruim  100.000 
jeugdigen gebruik  is gemaakt van de  jeugdhulpverlening. Van deze  jeugdigen  is nagenoeg 
een  derde  deel  (29%)  uit  huis  geplaatst, waarvan  bij  benadering  16.000  jeugdigen  in  de 
residentiële  zorg  en  14.000  in  de  pleegzorg  (De Graaf,  Schouten &  Konijn,  2005;  Knorth, 
2005).  Inmiddels  is  het  aantal  jeugdigen  dat  jaarlijks  gebruikmaakt  van  de  pleegzorg 
toegenomen  tot  ruim 20.000  jeugdigen  in 2007. Hiervan verblijft ongeveer 30%  langdurig, 
dat  wil  zeggen  langer  dan  één  jaar,  in  het  pleeggezin  (Bureau  Landelijke  Voorlichting 
Pleegzorg, 2008).  
Ondanks het toenemend aantal jeugdigen dat in de pleegzorg wordt geplaatst is er nog maar 
weinig  kennis  over  de  ontwikkeling  van  deze  jeugdigen  tijdens  de  pleegzorgplaatsing 
(Lambermon,  2005;  Lipscombe,  Moyers  &  Farmer,  2004;  Strijker  &  Zandberg,  2001; 
Zandberg, Knorth & Strijker, 2007). Anders is dit gesteld met studies naar de continuïteit van 
de pleegzorgplaatsingen. Zo constateert De Meyer  (2002), een aantal Nederlandse studies 
overziend, dat 25  tot 50% van de pleegzorgplaatsingen voortijdig worden beëindigd. Deze 
cijfers betreffen evenwel gunstig (gepland) als ongunstig voortijdig beëindigde plaatsingen. 
Strijker  en  Zandberg  (2001)  stellen  vast  dat  30%  van  de  langdurige  pleegzorgplaatsingen 
ongunstig  voortijdig  worden  beëindigd.  Zij  hanteren  hiervoor  de  uit  de  Angelsaksische 
literatuur afkomstige  term  ‘breakdown’. Omwille van eenduidigheid  in  terminologie wordt 
hierbij aangesloten. 
Diverse auteurs wijzen op de negatieve gevolgen van een breakdown voor de verschillende 
betrokkenen (zie onder meer Berridge & Cleaver, 1987; Junger‐Tas, 1981; Newton, Litrownik 
                                                       
3 Voorheen bekend als Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). 
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& Landsverk, 2000; Proch & Taber, 1985; Rosenfeld et al., 1997; Strijker & Zandberg, 2001; 
Van den Bergh & Weterings, 2006; Weterings & Van den Bergh, 2005). Genoemde gevolgen 
voor  het  pleegkind  zijn  bijvoorbeeld  een  verminderde  agressieregulatie,  een  negatief 
zelfbeeld en een toenemend wantrouwen in (nieuwe) opvoeders (Junger‐Tas, 1981; Van den 
Bergh & Weterings, 2006). Hierdoor neemt het  vermogen  van het pleegkind om  zich  aan 
(nieuwe) opvoeders te binden verder af (Rosenfeld et al., 1997) en ontstaat er een negatieve 
spiraal  van  toenemende  gedragsproblemen  en  een  verhoogd  risico  op  een  toekomstige 
breakdown  (Newton  et  al.,  2000).  Voor  het  pleeggezin  leidt  een  breakdown  veelal  tot 
spanningen  in de gezinsrelaties (Gilbertson & Barber, 2003; Redding, Fried & Britner, 2000) 
en gevoelens van falen bij de pleegouders (Denby, Rindfleisch & Bean, 1999; Minty, 1999). 
Dit  kan  leiden  tot burn‐out  van het pleeggezin en het  verlies  van een pleeggezin voor de 
zorgaanbieder (Strijker & Zandberg, 2001).  
 
Buitenlandse studies  laten zien dat met name voor adolescente pleegkinderen de kans op 
een  breakdown  groot  is.  Bij  de  plaatsingen  van  deze  pleegkinderen  ligt  het 
breakdownpercentage  zelfs  tussen  de  40  en  53%  (Farmer,  Moyers  &  Lipscombe,  2004; 
Leathers,  2006;  Sallnäs,  Vinnerljung & Westermark,  2004). De  adolescente  pleegkinderen 
vormen  een  kwetsbare  groep  waarnaar  tot  nog  toe  geen  Nederlands  onderzoek  is 
uitgevoerd  aangaande  de  continuïteit  van  deze  plaatsingen  in  samenhang  met  de 
kenmerken van het pleegkind, het pleeggezin of een combinatie van deze kenmerken.  

1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Voorliggend  onderzoek  wil  bijdragen  aan  de  kennis  over  het  verloop  van  langdurige 
pleegzorgplaatsingen van adolescente pleegkinderen. Hierbij is het onderzoek gericht op de 
vooronderstelde samenhang tussen de continuïteit van de pleegzorgplaatsing en kenmerken 
van het pleegkind, het pleeggezin en een combinatie van beide.  
Aangezien  het mogelijk  is  dat  een  plaatsing  voortduurt  terwijl  dit  niet  optimaal  voor  de 
ontwikkeling  van  het  pleegkind  blijkt  te  zijn  (Farmer  et  al.,  2004;  Lipscombe,  Farmer  & 
Moyers, 2003; Minty, 1999; Walsh & Walsh, 1990), wordt in onderliggende studie zowel de 
continuïteit  van  de  plaatsing  als  de  ontwikkeling  van  het  pleegkind  tijdens  de  plaatsing 
onderzocht. Tezamen vormen de continuïteit en de ontwikkeling twee criteria waarmee we 
het resultaat van de pleegzorgplaatsing beoordelen.  
Centraal  in dit onderzoek  staat dan ook de vraag: Welke combinatie van pleegkind‐ en/of 
pleeggezinkenmerken zijn voorspellend voor het resultaat van de pleegzorgplaatsing? 
 
Om een antwoord op deze centrale onderzoeksvraag  te krijgen  is een  longitudinale studie 
uitgevoerd  naar  het  resultaat  van  langdurende  pleegzorgplaatsingen.  Deze  longitudinale 
studie  is gericht op plaatsingen van adolescente pleegkinderen en kent  in een  looptijd van 
anderhalf jaar twee metingen.  
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Hoofdstuk 1 

1.4 Opzet van het proefschrift  

In het volgende hoofdstuk wordt het algemeen theoretisch kader van onderliggende studie 
beschreven. Hierin worden  achtereenvolgens  de  ecologische  theorie  van Bronfenbrenner, 
het opvoedproces van Kok en het 4‐variabelenmodel van Rink besproken. Met behulp van 
deze  drie  theoretische  referentiekaders  is  het  theoretisch  referentiemodel  voor  het 
onderzoek geconstrueerd. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van empirisch onderzoek naar de 
continuïteit  van  pleegzorgplaatsingen  en  de  ontwikkeling  van  pleegkinderen,  waarna  in 
Hoofdstuk 4 de onderzoeksvragen en de methodologische verantwoording worden gegeven. 
In Hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en  in het  laatste hoofdstuk 
komen de conclusies, discussie en aanbevelingen aan bod. 
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