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6 Samenvattende conclusies, 
discussies en aanbevelingen  

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de  samenvattende conclusies gepresenteerd en een  interpretatie 
daarvan gegeven. Ten eerste wordt in paragraaf 6.2 per onderzoeksvraag de samenvattende 
conclusie  beschreven.  Daarna  volgen  in  paragraaf  6.3  een  inhoudelijke  discussie  naar 
aanleiding  van  de  onderzoeksbevindingen  en  aanbevelingen  voor  verder  onderzoek.  In 
paragraaf  6.4  wordt  ingegaan  op  een  aantal  methodologische  kanttekeningen  en  het 
hoofdstuk wordt in paragraaf 6.5 afgesloten met enkele aanbevelingen voor de praktijk. 

6.2 Samenvattende conclusies 

In deze paragraaf worden de samenvattende conclusies weergegeven. Paragraaf 6.2.1 geeft 
deze van de eerste twee onderzoeksvragen en de paragrafen 6.2.2 tot en met 6.2.5 geven 
deze conclusies respectievelijk van de onderzoeksvragen drie tot en met zes. 

6.2.1 Kenmerken van het pleegkind en pleeggezin: eerste en tweede meting 

Ten eerste is het emotioneel en gedragsmatig functioneren van het pleegkind gemeten met 
de Child Behavior Checklist  (CBCL) en de Youth Self‐Report  (YSR). Uit de pleegoudertaxatie 
van de eerste meting bleek voor elk van de CBCL‐schalen de gemiddelde ernstscore  in het 
normaal  gebied  te  vallen.  Analyses  van  de  individuele  CBCL‐scores  lieten  echter  een 
aanzienlijke  variatie  zien  in  het  door  pleegouders  ervaren  emotioneel  en  gedragsmatig 
functioneren  van  het  pleegkind.  Bij  50%  van  de  pleegoudertaxaties  bleek  de  Totale 
Probleemscore  in het grens‐klinisch gebied te  liggen. Wat betreft de bredebandsyndromen 
‘Internaliseren’  en  ‘Externaliseren’  valt  de  ernstscore  van  ruim  40%  van  de  pleegouder‐
taxaties in het grens‐klinisch gebied. Er kan dan ook gesteld worden dat een groot deel van 
de  pleegouders  al  snel  na  aanvang  van  de  pleegzorgplaatsing  aanzienlijke  tot  ernstige 
emotionele en gedragsproblemen bij hun pleegkind ervaart.  
Uit  de  zelftaxatie  van  de  pleegkinderen  bleek,  evenals  bij  de  pleegoudertaxatie,  de 
gemiddelde  score  op  alle  schalen  in  het  normaal  gebied  te  vallen.  Voor  20%  van  de 
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pleegkinderen  viel  de  Totale  Probleemscore  in  het  grens‐klinisch  gebied.  Voor  de  beide 
bredebandsyndromen gold dit voor nagenoeg een kwart van de pleegkinderen.  
Vergelijking van de taxaties van beide informanten liet zien dat er verschillen zijn tussen de 
pleegouder‐ en de pleegkindtaxatie van het emotioneel en gedragsmatig  functioneren. De 
gemiddelde ernstscore van het pleegkind bleek statistisch significant hoger voor de schalen 
‘Denkproblemen’,  ‘Delinquent Gedrag’,  ‘Externaliseren’  en  ‘Totale  Probleemscore’. Op  de 
overige  schalen werd  geen  verschil  in  gemiddelde  ernstscores  tussen  beide  informanten 
gevonden.  
Vervolgens  is voor de kenmerken van het pleegkind de houding van de pleegkinderen  ten 
opzichte  van  sociale  grenzen  (ASL) onderzocht en  vergeleken met de  referentiegroep  van 
Boersma (2004). Voor de gekende reacties was er geen verschil met de referentiegroep. De 
pleegkinderen noemden voornamelijk de reactietypen  ‘Aanpassen’ en  ‘Overschrijden’ en  in 
mindere mate de  reactietypen  ‘Terugtrekken’ en  ‘Onderhandelen’. Bij de gewilde  reacties 
bleken de pleegkinderen vooral geneigd te kiezen voor het ‘Aanpassen’ aan de sociale grens. 
De pleegkinderen kozen het minst voor het ‘Terugtrekken’ uit de situatie. In vergelijking met 
de referentiegroep bleken de pleegkinderen gemiddeld statistisch significant vaker te kiezen 
voor het reactietype ‘Onderhandelen’.  
Behalve de kenmerken van het pleegkind zijn kenmerken van het pleeggezin gemeten. Een 
van de  gemeten  kenmerken betrof de opvoeding door pleegouders welke werd  gemeten 
met de Vragenlijst Opvoedingstaken voor Ouders  (VOVO). Het onderzoeksresultaat toonde 
dat de pleegouders de opvoedingstaken meer dan gemiddeld  tot veel hebben uitgevoerd. 
Dit  gold  tevens  voor  de  beide  opvoedingsdimensies  ‘Ondersteuning’  en  ‘Controle’.  In 
vergelijking met de referentiegroep bleken de pleegouders gemiddeld statistisch significant 
hoger  te  scoren  op  de  opvoedingsdimensie  ‘Ondersteuning’.  Dit  wil  zeggen  dat  de 
pleegouders  de  opvoedingstaken  behorende  bij  deze  dimensie  (Communicatie  en 
Acceptatie) meer benadrukten dan de ouders uit de referentiegroep.  
Voor  de  kenmerken  van  de  situationele  context  is  het  gezinsklimaat  (GKS‐II)  in  het 
pleeggezin  gemeten. De  gemiddelde  schaalscores  van  de  pleegouders  liggen  rondom  het 
normgemiddelde.  In  vergelijking  met  de  normgroep  bleek  de  gemiddelde  score  van  de 
pleegouders significant hoger op de schaal  ‘Expressiviteit’ en significant  lager op de schaal 
‘Conflict’.  Dit  duidt  erop  dat  er  in  de  pleeggezinnen,  in  vergelijking met  het  gemiddelde 
Nederlandse gezin, meer mogelijkheden zijn om gevoelens en meningen openlijk te uiten en 
minder uitingen zijn van boosheid en agressie. Ook de gemiddelde score van de pleegouders 
op de Gezinsrelatie Index bleek significant hoger dan bij de normgroep. Dit is echter weinig 
verrassend  aangezien  de  eerdergenoemde  schalen  ‘Expressiviteit’  en  ‘Conflict’  beide  deel 
uitmaken van deze index.  
 
Op  het  tweede meetmoment  zijn  wederom  de  kenmerken  van  het  pleegkind  gemeten, 
waarbij gebruikgemaakt is van dezelfde instrumenten en informanten. 
Wat betreft het emotioneel en gedragsmatig  functioneren van het pleegkind kwam bij de 
pleegoudertaxatie naar voren dat de gemiddelde ernstscore op Externaliseren en de Totale 
Probleemscore in het grens‐klinisch gebied lagen. Voor de overige schalen lag de gemiddelde 
ernstscore  in het normaal  gebied. Analyses  van de  individuele ernstscores  lieten  zien dat 
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voor  60%  van de pleegoudertaxatie de  Totale Probleemscore  in het  grens‐klinisch  gebied 
valt.  Een  vergelijkbaar  percentage  grens‐klinische  scores  werd  gevonden  op  het 
bredebandsyndroom  ‘Externaliseren’.  Voor  Internaliseren  bleek  ruim  40%  van  de 
pleegoudertaxatie in het grens‐klinisch gebied te vallen. Er kan dan ook gesteld worden dat 
meer  dan  de  helft  van  de  pleegouders  bij  de  tweede  meting  aanzienlijke  tot  ernstige 
problemen in het emotioneel en gedragsmatig functioneren van hun pleegkind ervoer.  
In  tegenstelling  tot de pleegoudertaxatie bleek uit de zelftaxatie van de pleegkinderen dat 
de gemiddelde ernstscores op alle schalen  in het normaal gebied vielen. Voor 14% van de 
pleegkinderen  lag  de  Totale  Probleemscore  in  het  grens‐klinisch  gebied,  met  nagenoeg 
dezelfde percentages voor de beide bredebandsyndromen. 
Vergelijking van de pleegoudertaxatie met de pleegkindtaxatie toonde bij de tweede meting 
op geen enkele schaal een statistisch significant hogere ernstscore voor de pleegkindtaxatie. 
Wel werd op twee schalen ‐  ‘Sociale Problemen’ en  ‘Aandachtsproblemen’ ‐ een statistisch 
significant hogere gemiddelde ernstscore voor de pleegouder gevonden. 
In de houding van de pleegkinderen  ten opzichte van sociale grenzen bleek evenals bij de 
eerste meting  voor  de  gekende  reacties  geen  verschil met  de  referentiegroep. Wederom 
noemden de pleegkinderen vooral de  reactietypen  ‘Aanpassen’ en  ‘Overschrijden’ gevolgd 
door de  reactietypen  ‘Terugtrekken’ en  ‘Onderhandelen’. Bij de gewilde  reacties kozen de 
pleegkinderen voornamelijk voor het reactietype  ‘Aanpassen’ en  in mindere mate voor het 
Overschrijden, Onderhandelen  en  Terugtrekken  van  de  sociale  grens.  Voor  deze  reacties 
werd wel  een  verschil met de  referentiegroep  gevonden,  in die  zin dat de pleegkinderen 
gemiddeld  statistisch  significant  vaker  kozen  voor  het  reactietype  ‘Aanpassen’  en minder 
vaak voor het reactietype ‘Overschrijden’ dan de jongeren uit de referentiegroep.  

6.2.2 Ontwikkeling van de pleegkinderen tijdens de pleegzorgplaatsing 

De  derde  onderzoeksvraag  betrof  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen  tijdens  de 
pleegzorgplaatsing wat betreft het emotioneel en gedragsmatig functioneren én de houding 
ten opzichte van sociale grenzen. Voor de gehele onderzoeksgroep zijn de veranderingen op 
groepsniveau en op individueel niveau geanalyseerd. Wat betreft de verandering in het door 
pleegouders ervaren emotioneel en gedragsmatig functioneren van het pleegkind was er op 
groepsniveau  sprake  van  een  statistisch  significante  toename  van  het  gerapporteerde 
probleemgedrag. Deze  toename betrof de Totale Probleemscore, het bredebandsyndroom 
‘Externaliseren’  en  de  smallebandsyndromen  ‘Delinquent  Gedrag’,  ‘Agressief  Gedrag’, 
‘Sociale Problemen’ en  ‘Denkproblemen’. Uit de analyses op  individueel niveau bleek voor 
ruimschoots 60% van de pleegoudertaxatie geen verandering  in de Totale Probleemscore. 
Voor  bijna  30%  van  de  pleegoudertaxaties  werd  een  significante  toename  in  de  Totale 
Probleemscore gevonden en voor de overige nagenoeg 10% een  significante afname. Wat 
betreft de  twee bredebandsyndromen bleek  voor nagenoeg 40%  van de pleegouders een 
significante toename van het externaliserend probleemgedrag en voor ongeveer 15% van de 
pleegouders een significante toename van het internaliserende probleemgedrag.  
Aangaande  de  verandering  in  het  door  het  pleegkind  zelf  ervaren  emotioneel  en 
gedragsmatig functioneren werd op groepsniveau geen verandering tussen beide metingen 
gevonden. Dit kwam tevens naar voren bij de analyses op individueel niveau. Voor driekwart 
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van de zelftaxaties bleek de Totale Probleemscore op beide meetmomenten onveranderd, 
voor 10% was er sprake van een significante toename van de ernstscore en voor 15% een 
significante  afname  van  de  ernstscore.  Op  de  bredebandsyndromen  ‘Internaliseren’  en 
‘Externaliseren’ is het opvallend dat relatief veel pleegkinderen – ruim 20% – een significante 
afname van het externaliserende probleemgedrag rapporteerden. Voor Internaliseren bleek 
bij 10% van de zelftaxaties een significante afname van de ernstscore.  
De verandering van de pleegkinderen  in hun houding ten opzichte van sociale grenzen kon 
slechts voor een beperkte groep worden geanalyseerd (n=14). Deze analyses lieten zien dat 
er op groepsniveau geen verandering optrad. Op individueel niveau bleek bij de schalen van 
de gekende en de gewilde reacties voor 70 tot 100% van de rapportages geen verandering. 
In  het  totaal  aantal  gekende  reacties was  bij  één  pleegkind  sprake  van  een  significante 
afname. Voor de gewilde overschrijdingsreacties werd voor één pleegkind een significante 
afname  en  voor  één  pleegkind  een  significante  toename  gevonden.  Het  totaal  aantal 
genoemde motivaties bleek voor geen van de pleegkinderen significant veranderd. 

6.2.3 Plaatsingsverloop 

Na  het  beschrijven  van  de  pleegkind‐  en  pleegouderkenmerken  op  de  eerste meting,  de 
pleegkindkenmerken  op  de  tweede  meting  en  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen 
naarmate  de  plaatsing  vordert,  is  ingegaan  op  het  plaatsingsverloop.  Hierbij  hebben we 
enerzijds de prevalentie van breakdown onderzocht en zijn we anderzijds nagegaan welke 
kenmerken van het pleegkind, het pleeggezin of een combinatie van beide een breakdown 
voorspellen.  
Wat betreft de breakdownprevalentie bleek gedurende de looptijd van het onderzoek meer 
dan de helft van de plaatsingen te zijn beëindigd. Bij een groot deel van deze beëindigingen 
was  sprake van een breakdown, 45.7% van de gestarte pleegzorgplaatsingen eindigden  in 
een  breakdown.  De  gemiddelde  duur  van  deze  plaatsingen  bedroeg  dertien  maanden. 
Daarna is onderzocht welke kenmerken van het pleegkind en het pleeggezin (pleegouder en 
situationele  context),  gemeten  bij  de  eerste  meting,  geassocieerd  waren  met  het 
plaatsingsverloop. Op univariaat niveau bleken voor het pleegkind de achtergrondvariabelen 
‘leeftijd’,  ‘type onderwijs’ en  ‘verblijf  voorafgaand aan plaatsing’, alsmede de beoordeling 
van  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  door  zowel  de  pleegouder  als  het 
pleegkind, statistisch significant geassocieerd met het plaatsingsverloop. Een oudere leeftijd, 
het volgen van speciaal onderwijs, een verblijf in een residentiële voorziening en een hogere 
ernstscore  op  de  CBCL  en  YSR  vergroten  het  risico  op  een  breakdown. Wat  betreft  de 
kenmerken  van  het  pleeggezin  werd  enkel  de  opvoeding  geassocieerd  met  het 
plaatsingsverloop.  Voor  pleegouders  die  in  de  opvoeding  van  hun  eigen  kind  de 
opvoedingstaken meer benadrukten bleek de kans op een breakdown kleiner. Vervolgens is 
op multivariaat niveau getoetst welke combinatie van predictoren het plaatsingsverloop het 
meest accuraat voorspelden. Eerst  is een  theoretisch model met de volgende predictoren 
getoetst:  de  door  pleegouders  ervaren  externaliserende  gedragsproblemen  (op  de  eerste 
meting), de  leeftijd van het pleegkind (bij aanvang van de plaatsing) en het verblijf van het 
pleegkind voorafgaand aan de plaatsing. Dit model bleek voor 67.4% van de plaatsingen het 
plaatsingsverloop correct  te classificeren. Daarna  is onderzocht met welke combinatie van 
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predictoren dit  theoretisch  voorspellingsmodel  kon worden  verbeterd. Het model met de 
predictoren  ‘CBCL  Externaliseren’,  ‘YSR  Internaliseren’,  ‘leeftijd  van  het  pleegkind’  en  het 
‘type  onderwijs  van  het  pleegkind’,  gaf  de  meest  accurate  voorspelling  van  het 
plaatsingsverloop. Met dit model werd het plaatsingsverloop voor 79.5% van de plaatsingen 
correct geclassificeerd.  Indien enkel het perspectief van de pleegouder werd gevolgd bleek 
het model met  de  predictoren  ‘CBCL  Totale  Probleemscore’,  ‘leeftijd  van  het  pleegkind’, 
‘verblijf  van  het  pleegkind  voorafgaand  aan  de  plaatsing’  en  het  ‘type  onderwijs  van  het 
pleegkind’, de meest accurate voorspelling van het plaatsingsverloop op te leveren. Met dit 
model werd het plaatsingsverloop voor 77.2% van de plaatsingen correct geclassificeerd. De 
constructie van het voorspellingsmodel vanuit het perspectief van het pleegkind, waarbij de 
predictor ‘CBCL Totale Probleemscore’ werd vervangen door de ‘YSR Totale Probleemscore’ 
leidde tot een kleine reductie van het percentage correct geclassificeerde plaatsingen. Met 
dit  model  werd  75.9%  van  de  plaatsingen  correct  geclassificeerd.  Tot  slot  bleek  de 
opvoedingsscore  (‘VOVO  Totaalscore’)  in  het multivariate model  geen  unieke  bijdrage  te 
leveren aan het voorspellen van het plaatsingsverloop. 

6.2.4 Plaatsingsverloop en ontwikkeling van de pleegkinderen 

In  het  voorgaande  is  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen  en  het  plaatsingsverloop 
besproken.  In  onderliggende  paragraaf  wordt  ingegaan  op  de  ontwikkelingsverschillen 
tussen pleegkinderen waarvan de plaatsing als gepland  is verlopen (gepland verloop groep) 
en de pleegkinderen waarvan de plaatsing eindigde in een breakdown (breakdowngroep).  
 
Voor  zowel  de  gepland  verloop  groep  als  de  breakdowngroep  zijn  de  veranderingen  op 
groeps‐ en individueel niveau geanalyseerd. Wat betreft de verschillen tussen beide groepen 
in  het  door  pleegouders  ervaren  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  het 
pleegkind bleek op groepsniveau het volgende: de gemiddelde Totale Probleemscore van de 
breakdowngroep alsook de gemiddelde ernstscores voor beide bredebandsyndromen bleken 
op  beide meetmomenten  statistisch  significant  hoger  dan  de  ernstscores  van  de  gepland 
verloop groep. Daarnaast werd voor beide groepen een  toename  in de gemiddelde Totale 
Probleemscore en het externaliserend gedrag gevonden. Ten  slotte was er voor de Totale 
Probleemscore  en  de  bredebandsyndromen  sprake  van  een  interactie‐effect  van 
plaatsingsverloop over meting. De pleegoudertaxatie van de breakdowngroep liet naarmate 
de  plaatsing  vorderde  een  grotere  toename  in  gemiddelde  ernstscores  zien  dan  de 
pleegoudertaxatie van de gepland verloop groep.  
Uit  de  analyses  op  individueel  niveau  bleek  voor  nagenoeg  de  helft  van  de 
breakdownplaatsingen  een  significante  toename  in  de  Totale  Probleemscore.  Bij  de 
plaatsingen  met  een  gepland  verloop  werd  een  significante  toename  in  de  Totale 
Probleemscore gevonden bij 15% van deze plaatsingen. 
Uit de  zelftaxaties  van de pleegkinderen werd op  groepsniveau een  verschil  tussen beide 
groepen  gevonden.  De  pleegkinderen  van  de  breakdowngroep  rapporteerden  op  beide 
meetmomenten  een  hogere  Totale  Probleemscore  en  een  hogere  ernstscore  op  het 
internaliserend gedrag. Een binnengroepen‐ en interactie‐effect werd echter niet gevonden. 
Uit  de  analyses  op  individueel  niveau  bleek  nauwelijks  verschil  tussen  beide  groepen.  Bij 
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zowel  de  gepland  verloop  groep  als  de  breakdowngroep  werd  voor  driekwart  van  de 
pleegkinderen  geen  significante  verandering  in  de  Totale  Probleemscore  tussen  beide 
metingen  gevonden.  Ook  kwam  naar  voren  dat  binnen  beide  groepen  de  Totale 
Probleemscore  voor ongeveer 15%  van de pleegkinderen  significant  verminderde en  voor 
10% significant toenam.  
Tot  slot  was  het  de  bedoeling  om  verschillen  tussen  beide  groepen  wat  betreft  de 
verandering  in  de  houding  van  de  pleegkinderen  ten  opzichte  van  sociale  grenzen  te 
onderzoeken. Echter vanwege de  lage  respons bij de breakdowngroep werd het uitvoeren 
van analyses niet zinvol geacht.  

6.2.5 Resultaat van de pleegzorgplaatsing 

Centraal  in  het  onderzoek  stond  de  vraag  welke  combinatie  van  pleegkind‐  en 
pleeggezinkenmerken  voorspellend  zijn  voor  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing. Het 
resultaat van de pleegzorgplaatsing  is  in onderliggende studie geoperationaliseerd door de 
uitkomstvariabelen plaatsingsverloop en de ontwikkeling van het pleegkind te combineren. 
Met behulp van deze combinatie is voor elke plaatsing vastgesteld of er sprake was van een 
positief  dan  wel  negatief  resultaat.  Aangezien  de  ontwikkeling  van  het  pleegkind  zowel 
vanuit het pleegouder‐ als pleegkindperspectief is bepaald, is ook het resultaat vanuit beide 
perspectieven  beoordeeld.  Vanuit  het  perspectief  van  de  pleegouder  bleek  het  resultaat 
voor  de  helft  van  de  plaatsingen  positief  en  vanuit  het  pleegkindperspectief  werd  het 
resultaat voor bijna 60% van de plaatsingen als positief beoordeeld.  
Tot  slot  is  getoetst  welke  combinatie  van  predictoren  het  resultaat  van  de 
pleegzorgplaatsing het meest accuraat voorspelde. Voor het voorspellen van het  resultaat 
vanuit  het  pleegouderperspectief  bleek  het  model  met  de  predictoren:  ‘CBCL  Totale 
Probleemscore’,  ‘leeftijd pleegkind’ en het  ‘type onderwijs’ dat het pleegkind  volgt 66.7% 
van de plaatsingen correct te classificeren. Vanuit het pleegkindperspectief bleken alleen de 
predictoren  ‘leeftijd  pleegkind’  en  ‘type  onderwijs’  een  bijdrage  te  leveren  aan  het 
voorspellingsmodel. Met dit model werd voor 71.2% van plaatsingen het  resultaat correct 
geclassificeerd. 

6.3 Inhoudelijke discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In deze paragraaf worden een aantal onderzoeksbevindingen  inhoudelijk bediscussieerd en 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven. Aan de orde komen: het  functioneren van 
de  pleegkinderen  (§  6.3.1),  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen  (§  6.3.2),  het 
plaatsingsverloop (§ 6.3.3) en tot slot het resultaat van de pleegzorgplaatsing (§ 6.3.4).  

6.3.1 Functioneren van de pleegkinderen 

Evenals in eerdere studies blijkt een aanzienlijk deel van de pleegouders ernstige problemen 
te ervaren betreffende het emotioneel en gedragsmatig functioneren van hun pleegkind (zie 
onder meer Armsden et al., 2000; Clausen et al., 1998; De Munter & Hellinckx, 1996; Kean, 
1983; Keller et al., 2001; Van Holen, Vanderfaeillie & Haarsma, 2007; Vig, Chinitz & Shulman, 
2005).  Het  gevonden  percentage  pleegkinderen  dat  volgens  pleegouders  aanzienlijke  tot 
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ernstige emotionele en gedragsproblemen  laat zien  is  in onderliggende studie vergelijkbaar 
met Nederlandse onderzoeken van Strijker en Zandberg (1999) en Bastiaensen (2001).  
Studies  waarbij  het  pleegkind  zelf  is  bevraagd  omtrent  zijn  of  haar  emotioneel  en 
gedragsmatig  functioneren  zijn  zeer  schaars.  Er werd  slechts  één onderzoek  aangetroffen 
waarbij dit  functioneren met een gestandaardiseerd  instrument werd gemeten  (Farmer et 
al.,  2004).  In  deze  studie  constateerden  de  onderzoekers  dat  de  pleegkinderen  zelf 
nauwelijks problemen rapporteerden terwijl hun pleegouders dit wel doen. Studies waarin 
de YSR is afgenomen bij pleegkinderen zijn door ons niet aangetroffen. In overeenstemming 
met de studie van Farmer et al. (2004) blijkt uit onderliggende studie dat in vergelijking met 
de pleegouders aanzienlijk minder pleegkinderen het eigen  functioneren als problematisch 
ervaart.  Dit  geldt  zowel  op  de  eerste  als  de  tweede  meting.  Overigens  zijn  voor  de 
beoordeling van dit  functioneren de T‐scores van de YSR en CBCL gebruikt. Vergelijking op 
ruwe scores tussen pleegouder en pleegkind zijn niet bekend, echter onderzoeken naar de 
verschillen  in  taxaties  tussen  ouder  en  jongere  bij  niet‐klinische  groepen  tonen  een 
gemiddelde  hogere  ruwe  ernstscore  voor  de  jongere  (Achenbach,  Dumenci  &  Rescorla, 
2002; Sourander, Helstelä & Helenius, 1999; Verhulst & Van der Ende, 1992). Daarentegen is 
een omgekeerd patroon  zichtbaar bij  klinische  groepen, met een  gemiddeld hogere  ruwe 
ernstscore  voor de ouder  (Handwerk,  Larzelere,  Soper &  Friman,  1999).  In onderliggende 
studie  vonden we  op  de  eerste meting  een  hogere  gemiddelde  ruwe  ernstscore  voor  de 
pleegkinderen  op  de  schalen  ‘Externaliseren’  en  ‘Totale  Probleemscore’.  Op  het  tweede 
meetmoment  werd  daarentegen  op  deze  schalen  geen  verschil  gevonden  tussen  beide 
informanten. Op de schalen ‘Sociale Problemen’ en ‘Aandachtsproblemen’ rapporteerden de 
pleegouders  op  het  tweede  meetmoment  een  hogere  ruwe  ernstscore  dan  de 
pleegkinderen.  Een  associatie met het plaatsingsverloop  lijkt hier  voor de hand  te  liggen, 
immers  de  pleegouders  van  de  breakdownplaatsingen  rapporteerden  significant  meer 
probleemgedrag  op  de  tweede meting  dan  de  pleegouders  van  de  plaatsingen met  een 
gepland  verloop.  Deze  associatie  werd  niet  gevonden  bij  de  zelftaxaties  van  de 
pleegkinderen.  

6.3.2 Ontwikkeling van de pleegkinderen 

Wat  betreft  de  veranderingen  in  het  door  pleegouders  gerapporteerde  probleemgedrag 
werd geconcludeerd dat er op groepsniveau sprake is van statistisch significante toename in 
ernst. Ook na correctie voor het plaatsingsverloop blijkt dat  zowel de pleegouders van de 
breakdownplaatsingen als de pleegouders van de plaatsingen met een gepland verloop op 
groepsniveau meer  probleemgedrag  bij  de  tweede meting  rapporteren  dan  op  de  eerste 
meting. Op basis van ander onderzoek werd echter continuïteit en stabiliteit van het door 
pleegouders gerapporteerd probleemgedrag verwacht  (zie bijvoorbeeld Bastiaensen, 2001; 
Farmer  et  al.,  2004; McAuley  &  Trew,  2000;  Van  Ooyen‐Houben,  1991).  Een  mogelijke 
verklaring voor dit verschil met andere studies betreft de  leeftijd van de pleegkinderen.  In 
tegenstelling tot veel andere studies richtten we ons specifiek op adolescente pleegkinderen 
en  het  is  niet  uitgesloten  dat  het  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  van  deze 
pleegkinderen een ander beloop kent dan bij  jongere pleegkinderen (Armsden et al., 2000; 
Van  Holen,  Vanderfaeillie  &  Trogh,  2007).  Zo  lijkt  bijvoorbeeld  een  belangrijke 
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ontwikkelingstaak  voor  de  adolescent,  de  ontwikkeling  van  autonomie  (Noom, Deković & 
Meeus,  1996),  haaks  te  staan  op  de  plaatsing  in  een  pleeggezin. Van  pleegouders wordt 
immers  gevraagd  (en  verwacht)  dat  zij  het  pleegkind  een  veilige  en  stabiele 
opvoedingssituatie bieden (Downes, 1992). Echter het appèl wat hiermee op het pleegkind 
wordt  gedaan  is  niet  in  overeenstemming met  het  streven  naar meer  autonomie  bij  het 
puberende  pleegkind  (Hipgrave,  1989).  Een  andere  verklaring  kan  liggen  in  de  gebruikte 
statistische analyses. Het is mogelijk dat de uitkomsten van onderliggende studie, verkregen 
met  behulp  van multivariate  statistische modellen,  verschillen  van  onderzoeken  waarbij 
gebruikgemaakt is van analyses op univariaat niveau (Oosterman, 2007). 
In  tegenstelling  tot  de  pleegoudertaxatie  wordt  bij  de  door  het  pleegkind  zelf 
gerapporteerde probleemgedrag geen veranderingen  in groepsgemiddelden gevonden. Dit 
geldt zowel voor de plaatsingen met een gepland verloop als de breakdownplaatsingen. Ook 
op individueel niveau blijkt er voor driekwart van de pleegkindtaxaties sprake van stabiliteit. 
Aangezien  naar  veranderingen  in  het  door  het  pleegkind  zelf  gerapporteerde 
probleemgedrag voor zover ons bekend nog geen onderzoek is gedaan kunnen de resultaten 
niet  met  andere  pleegzorgstudies  worden  vergeleken.  Wel  is  het  mogelijk  om  een 
vergelijking  te maken met  niet  naar  jeugdzorg  verwezen  adolescenten.  Studies  van  Reitz 
(2004), De Jonge (2006) en Wattum en Verhulst (1994) naar respectievelijke één‐, anderhalf‐ 
en  tweejaarsstabiliteit  van  zelfgerapporteerd  probleemgedrag  tonen  eveneens  een  hoge 
mate van stabiliteit.  
Opvallend is het gevonden verschil in het emotioneel en gedragsmatig functioneren volgens 
het oordeel van de pleegouder en van het pleegkind zelf.  
Deels zou dit verklaard kunnen worden door de context waarin de CBCL werd  ingevuld.  In 
tegenstelling  tot  bij  de  gepland  verloop  groep  verbleef  het  pleegkind  niet  meer  in  het 
pleeggezin op het moment dat de CBCL werd afgenomen bij de breakdowngroep. Het is niet 
uitgesloten dat dit van invloed is geweest op de wijze waarop pleegouders de CBCL invulden. 
Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een overschatting van de problematiek vanwege 
een onbewuste neiging tot legitimatie van de breakdown.  
Overigens  vonden  Harder,  Knorth  en  Zandberg  (2006)  in  een  meta‐analyse  naar  de 
uitkomsten  in de  residentiële  jeugdzorg  eveneens  verschillen  tussen  informanten  van het 
probleemgedrag. Zij stelden vast dat uit de rapportages van de groepsopvoeders een  lichte 
toename of geen verandering van probleemgedrag bleek terwijl uit de zelfrapportages van 
de jongeren een afname van probleemgedrag werd gevonden.  
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6.3.3 Plaatsingsverloop 

Prevalentie van breakdown 
Een  centrale plek  in onderliggende  studie werd  ingenomen  voor het onderzoeken  van de 
continuïteit  van  de  pleegzorgplaatsingen  bij  adolescente  pleegkinderen.  In  het  eerste 
hoofdstuk werd gesteld dat 30% van de  langdurige pleegzorgplaatsingen (leeftijd 0‐18  jaar) 
in Nederland  resulteert  in een breakdown  (Strijker & Zandberg, 2001). Onderzoek naar de 
continuïteit  van  pleegzorgplaatsingen  specifiek  gericht  op  plaatsingen  van  adolescente 
pleegkinderen  is  in  Nederland  niet  eerder  uitgevoerd.  Bevindingen  uit  buitenlandse 
onderzoeken (Farmer et al., 2004; Leathers, 2006; Sallnäs et al., 2004) schetsen echter een 
beeld waarbij het percentage breakdown voor deze groep pleegkinderen aanzienlijk hoger 
ligt. De onderzoeksresultaten uit onderliggende  studie bevestigen dit beeld. Nagenoeg de 
helft (45.7%) van de plaatsingen eindigde  in een breakdown. Dit percentage  lijkt overigens 
vergelijkbaar  met  breakdownpercentages  in  de  residentiële  jeugdzorg,  waar  in  recente 
studies  is  gebleken  dat  tussen  de  31  en  51%  van  de  behandelingen  resulteert  in  een 
breakdown (Harder, Knorth & Zandberg, 2006).  
 
Predictoren van het plaatsingsverloop 
De  analyses  ten  behoeve  van  de  predictie  van  het  plaatsingsverloop  aan  de  hand  van 
pleegkind‐ en pleeggezinkenmerken toont een aantal opvallende uitkomsten.  
 
Uit de univariate  analyses bleek  geen  van de onderzochte  kenmerken  van de  situationele 
context  geassocieerd  met  het  plaatsingsverloop.  Evenals  in  de  studie  van  Strijker  en 
Zandberg (2001) bleek de aanwezigheid van andere kinderen en het leeftijdsverschil met het 
pleegkind  niet  geassocieerd  met  het  plaatsingsverloop.  De  associatie  die  Strijker  en 
Zandberg (2001) vonden met de positie van het pleegkind in de kinderrij van het pleeggezin 
werd  in onderliggende  studie niet gerepliceerd. Verder bleek er eveneens geen associatie 
tussen  de  verwantschap  van  het  pleegkind  met  het  pleeggezin  (bestandsplaatsing  of 
netwerkplaatsing)  en  het  plaatsingsverloop.  Deze  bevinding  is  in  lijn  met  Nederlandse 
studies (zie onder meer Strijker & Knorth, 2007)  
Ook bleek het gezinsklimaat, gemeten met de GKS‐II, niet rechtstreeks geassocieerd met het 
plaatsingsverloop. Wel toonde een exploratieve analyse een negatieve samenhang tussen de 
indices  van  de  GKS‐II  en  het  door  het  pleegkind  gerapporteerd  externaliserend 
probleemgedrag. Mogelijk  kan het  gezinsklimaat worden opgevat  als een  interveniërende 
variabele  die  indirect,  door  de  associatie  met  het  externaliserende  probleemgedrag,  is 
geassocieerd  met  het  plaatsingsverloop.  Verder  onderzoek  naar  de  invloed  van  het 
gezinsklimaat op het emotioneel en gedragsmatig  functioneren kan meer  inzicht geven  in 
deze associatie.  
 
Wat  betreft  de  pleegouderkenmerken werd  in  de  univariate  analyses  alleen  een  verband 
gevonden  met  de  opvoedingsscore.  Hier  gold  dat  de  mate  waarin  pleegouders  de 
opvoedingstaken  (dimensies  ‘Ondersteuning’ en  ‘Controle’) benadrukten  (in de opvoeding 
van hun eigen kind) negatief was geassocieerd met de kans op een breakdown. Deze relatie 
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werd  eveneens  gevonden  in  studies  van  Farmer  et  al.  (2004)  en  Sinclair  et  al.  (2005).  In 
tegenstelling tot het onderzoek van Sinclair et al.  (2005) toonde de multivariate analyse  in 
onderliggende  studie  geen  significant  effect  van  de  opvoedingsscore  op  het 
plaatsingsverloop. Het  is niet ondenkbaar dat verschillen  in opzet en uitvoering van beide 
studies  tot  deze  uiteenlopende  onderzoeksresultaten  hebben  geleid.  Zo  verschillen  beide 
studies onder meer wat betreft de geraadpleegde  informant ten aanzien van de opvoeding 
(pleegouder  versus  pleegzorgwerker),  het  object  van  het  instrument  (eigen  kind  versus 
pleegkind),  de  leeftijdsrange  van  de  pleegkinderen  (11‐18  jaar  versus  4‐18  jaar)  en  de 
groepsomvang  (73 versus 387). Verder onderzoek naar de opvoeding door pleegouders  is 
nodig  om  het  effect  hiervan  op  het  plaatsingsverloop  en  functioneren  van  (adolescente) 
pleegkinderen  te  achterhalen.  Overigens  zal  in  samenhang  hierbij,  met  name  voor 
adolescente pleegkinderen, de effecten van de school en de vriendengroep moeten worden 
meegenomen (Harris, 1995; Van der Mooren, 2006). 
 
Betreffende  de  pleegkindkenmerken  toonden  de  univariate  en multivariate  analyses  een 
significant  effect  van  de  predictoren  ‘leeftijd  pleegkind’,  ‘verblijf’,  ‘type  onderwijs’  en  de 
pleegouder‐  en  pleegkindtaxaties  van  de  ‘emotionele  en  gedragsproblemen’  bij  het 
pleegkind op het plaatsingsverloop. Deze bevindingen komen sterk overeen met resultaten 
van  een  meta‐analyse  naar  breakdown  in  de  pleegzorg  (Oosterman  et  al.,  2007).  Naar 
aanleiding  van  het  Angelsaksische  literatuuronderzoek  concluderen  de  auteurs  dat  een 
oudere  leeftijd,  een  eerdere  plaatsing  in  een  residentiële  setting  of  in  een  pleeggezin  en 
gedragsproblemen  een  risico  vormen  voor  het  plaatsingsverloop.  In  onderliggende  studie 
bleken  naast  deze  predictoren  ook  het  ‘type  onderwijs’  en  de  ‘pleegkindtaxatie  van  de 
emotionele en gedragsproblemen’ (YSR) geassocieerd met het plaatsingsverloop.  
De predictor ‘type onderwijs’ werd gedichotomiseerd in de categorieën ‘regulier onderwijs’ 
en  ‘speciaal  onderwijs’.  In  onderliggende  studie  betrof  het  speciaal  onderwijs  voor  alle 
pleegkinderen het cluster 4 onderwijs. Deze vorm van speciaal onderwijs wordt geboden aan 
leerlingen  met  psychiatrische  problematiek  en/of  ernstige  gedragsproblemen  (Huyghen, 
2007). Het  ligt dan ook voor de hand om te veronderstellen dat de problematiek van deze 
pleegkinderen een extra belasting voor het pleeggezin vormt. Tabel 4.2 laat zien dat 12% van 
de  pleegkinderen  speciaal  onderwijs  volgde  en  het  dus  een  relatief  kleine  groep  van  elf 
pleegkinderen  betrof.  Hiervan  eindigden  negen  (82%)  plaatsingen  in  een  breakdown 
waarmee de hoge odds ratio’s van de gevonden modellen worden verklaard. In een eerdere 
studie werd echter geen verband gevonden tussen het volgen van speciaal onderwijs en het 
risico op  een breakdown  (Strijker,  Zandberg & Van der Meulen,  2005). Wel  constateerde 
Bastiaensen  (2001)  dat  pleegouders  meer  probleemgedrag  rapporteerden  voor 
pleegkinderen  die  speciaal  onderwijs  volgden  dan  voor  pleegkinderen  uit  het  regulier 
onderwijs. Het is mogelijk dat een cumulatief effect van risicofactoren in meerdere systemen 
uit  het  ecologische  model  met  name  bij  adolescente  pleegkinderen  de  kans  op  een 
breakdown vergroten.  
Het  literatuuroverzicht  in  Hoofdstuk  3  toont  dat  het  probleemgedrag  van  het  pleegkind, 
ongeacht  het  type  informant  (pleegouder,  pleegzorgwerker,  casemanager,  leerkracht) 
samenhangt met het plaatsingsverloop.  In onderliggende studie  is, voor zover ons bekend, 
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voor  het  eerst  onderzocht  of  deze  samenhang  ook  geldt wanneer  het  pleegkind  zelf  als 
informant  dient.  Uit  de  analyses  bleek  op  zowel  univariaat  als  multivariaat  niveau  een 
significant effect  van het door pleegkinderen  zelf  gerapporteerde probleemgedrag op het 
plaatsingsverloop. Hiermee blijkt dat ook de  informatie van het pleegkind zelf betreffende 
zijn  emotioneel  en  gedragsmatig  functioneren  kan worden  gebruikt om het  risico op  een 
breakdown in te schatten. Het lijkt dan ook zinvol om in toekomstig onderzoek te toetsen of 
het  zelfgerapporteerde probleemgedrag  voorafgaand  aan  de  pleegzorgplaatsing  eveneens 
prognostisch  is geassocieerd met het plaatsingsverloop. Als dit het geval  is dan wordt het 
voor de pleegzorgaanbieder mogelijk om niet  tijdens maar voorafgaand aan een plaatsing 
het  risico op een breakdown  te beoordelen en  indien nodig van meet af aan aanvullende 
hulpverlening in te zetten.  
 
Voorspellingsmodellen van het plaatsingsverloop 
Op basis van de gevonden (univariate) predictoren zijn verschillende voorspellingsmodellen 
geconstrueerd.  Voor  de  constructie  van  deze  modellen  diende  het  model  met  de 
predictoren  ‘CBCL  Externaliseren’,  ‘leeftijd  pleegkind’  en  ‘verblijf’  als  theoretisch 
referentiemodel en werd onderzocht of de effectiviteit van dit model kon worden verbeterd. 
Hiervoor zijn predictoren exploratief aan het model  toegevoegd of, vanwege collineariteit, 
vervangen door een ander  inhoudelijk overeenkomende predictor. Dit proces heeft geleid 
tot  de  constructie  van  drie  statistisch  significante modellen  (model  2,  5  en  6) waarmee 
vanuit  respectievelijk  het  pleegouderperspectief,  het  pleegkindperspectief  en  een 
combinatie  van  beide  perspectieven  het  plaatsingsverloop  meer  accuraat  kon  worden 
voorspeld dan met het theoretisch referentiemodel. Wat betreft de effectiviteit van de drie 
modellen  kan  een  onderlinge  vergelijking  plaatsvinden  aan  de  hand  van  verschillende 
criteria (Cohen et al., 2003; Peng, Lee & Ingersoll, 2002). Dit zijn onder meer:  
a de waarde van de Chi²‐toets (likelihood ratio toets); 
b de goodness‐of‐fit maten (indices van Nagelkerke en McFadden) en 
c de classificatieresultaten waaronder de efficiëntie van het model  (totaal aantal correct 

geclassificeerde  cases),  de  sensitiviteit  van  het  model  (proportie  plaatsingen  correct 
geclassificeerd als breakdown) en de  specificiteit van het model  (proportie plaatsingen 
correct geclassificeerd als gepland verloop).  

 
Een onderlinge vergelijking van de drie modellen aan de hand van deze criteria laat zien dat 
de modellen in effectiviteit weinig van elkaar verschillen. Het model met een combinatie van 
de  pleegouder‐  en  pleegkindtaxaties  (Model  6)  is  in  het  voorspellen  van  het 
plaatsingsverloop het meest efficiënt  (79.5% correct geclassificeerd) en bereikt de hoogste 
waarden  voor  sensitiviteit  (72.2%)  en  specificiteit  (85.1%).  Daarentegen  wordt  met  het 
model waarbij  alleen  gebruik  is  gemaakt  van de pleegoudertaxatie  (Model 2) een hogere 
waarde op de Chi²‐toets en indices van Nagelkerke en McFadden gevonden. Het verschil met 
Model  6  is  echter  klein waarbij  overigens  de  power  van Model  6  (en Model  5)  vanwege 
toevoeging van de pleegkindtaxatie kleiner is dan van Model 2 en de predictor ‘verblijf’ niet 
statistisch significant bijdraagt aan het model.  
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Tot slot dient nog een kritische noot  ten opzichte van de gevonden voorspellingsmodellen 
en classificatieresultaten te worden geplaatst. Aangezien voor zowel de constructie van de 
modellen als het beoordelen van de effectiviteit van deze modellen gebruik  is gemaakt van 
dezelfde dataset  is het aannemelijk dat er een  te optimistisch beeld  is verkregen van het 
classificatieresultaat. In aanvullend onderzoek dient de betrouwbaarheid en validiteit van de 
classificatieresultaten te worden getoetst door middel van kruisvalidatie (Strijker, 1995). 

6.3.4 Resultaat van de plaatsing  

Tot slot is het resultaat van de pleegzorgplaatsingen bepaald en onderzocht welke pleegkind 
en pleegouderkenmerken hiermee zijn geassocieerd. Knorth  (2005a) geeft vier  indicatoren 
van positieve resultaten  in de  jeugdzorg waaronder de  indicatoren  ‘geen voortijdige uitval’ 
en  ‘probleemreductie’.  In onderliggende studie  is het resultaat van een pleegzorgplaatsing 
als  positief  beoordeeld  indien  het  plaatsingsverloop  als  gepland  verliep  én  er  geen 
verslechtering  in  het  functioneren  van  het  pleegkind  optrad.  Vanwege  een  grote  non‐
respons  op  de  Attitudeschaal  Sociale  Limieten  (ASL;  zie  hiervoor  §  4.7)  bleken  alleen 
gegevens omtrent het emotioneel en gedragsmatig functioneren bruikbaar voor de analyses. 
Uit  de  multivariate  analyses  blijkt  dat  de  voorspellingsmodellen,  zowel  wat  betreft  het 
resultaat  van  de  plaatsing  vanuit  het  pleegouderperspectief  als  vanuit  het 
pleegkindperspectief, naar de hiervoor genoemde criteria  (Cohen et al., 2003; Peng, Lee & 
Ingersoll,  2002)  minder  effectief  zijn  dan  de  voorspellingsmodellen  van  het 
plaatsingsverloop. Desalniettemin bleek ook  in deze analyses een  significant effect van de 
predictoren  ‘CBCL  Totale  Probleemscore’,  ‘leeftijd  pleegkind’  en  ‘type  onderwijs’  op  de 
afhankelijke variabele, resultaat van de plaatsing.  
Wat  betreft  de  toewijzing  aan  het  groepslidmaatschap  (‘negatief  resultaat’/‘positief 
resultaat’)  bleken  er  slechts  kleine  verschuivingen  ten  opzichte  van  de  verdeling 
‘breakdown’/‘gepland verloop’. Vanuit het pleegouderperspectief  (CBCL) werd 15% van de 
plaatsingen met een gepland verloop toegewezen aan de ‘negatief resultaat groep’ en vanuit 
het perspectief van het pleegkind  (YSR) betrof dit 10% van de plaatsingen. Het  is dan ook 
niet verrassend dat wederom  (deels) dezelfde predictoren  significant bleken. Daarnaast  is 
vanwege  non‐respons  op  de  tweede  meting  de  power  van  de  statistische  toetsen 
afgenomen, waarmee significante verbanden minder snel konden worden aangetoond. 

6.4 Methodologische discussie 

In de voorgaande paragrafen zijn de conclusies gepresenteerd en inhoudelijk bediscussieerd. 
Voorliggende  paragraaf  plaatst  een  aantal  methodologische  kanttekeningen  bij  het 
uitgevoerde  onderzoek.  Hierbij  komen  eerst  kanttekeningen  ten  aanzien  van  de 
meetinstrumenten  aan  de  orde,  waarna  de  betrouwbaarheid  en  validiteit  van  het 
onderzoeksdesign wordt besproken. 
 
Betrouwbaarheid en validiteit van het gekozen instrumentarium 
In het onderzoek is gebruikgemaakt van vijf meetinstrumenten waarmee kenmerken van het 
pleegkind  en  het  pleeggezin  zijn  gemeten.  In  het  navolgende  wordt  ieder  instrument 
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besproken waarbij onder andere wordt  ingegaan op aspecten van de afnameprocedure en 
de psychometrische eigenschappen. 
 
Pleegkind 
Het emotioneel en gedragsmatig functioneren van de pleegkinderen werd gemeten met de 
CBCL (informant pleegouder) en de YSR (informant pleegkind). Beide  instrumenten  leveren 
een  subjectieve  taxatie  van  het  pleegkindfunctioneren, waarbij  deze  taxatie  door  diverse 
factoren wordt  beïnvloed. Hier  kan  bijvoorbeeld  gedacht worden  aan  de  leeftijd  van  het 
pleegkind  (Berg‐Nielsen, Vika & Dahl,  2003; Handwerk,  Larzelere,  Soper &  Friman,  1999), 
psychopathologische  symptomen  bij  de  informant  (Seiffge‐Krenke  &  Kollmar,  1998; 
Sourander,  Helstelä &  Helenius,  1999;  Youngstrom,  Loeber &  Stouthamer‐Loeber,  2000), 
persoonlijkheidskenmerken van de  informant (Kroes, 2006) en de context (gezin, school en 
vrije  tijd)  van  de  informant  (Achenbach,  McConaughy  &  Howell,  1987).  Deze  factoren 
kunnen  leiden  tot  een  onderschatting  of  overschatting  van  de  problemen  (Bastiaensen, 
2001; Rosenfeld et al., 1997). Ook in de vorige paragraaf werd al verwezen naar de mogelijke 
invloed van een breakdown op de betrouwbaarheid van de CBCL‐rapportage. Aangezien de 
pleegouder  een  bij  de  plaatsing  betrokken  partij  is  kan  niet  met  zekerheid  worden 
vastgesteld dat zij zonder bias de CBCL hebben ingevuld. Dit geldt tevens voor het pleegkind 
waarbij bijvoorbeeld het optreden van een breakdown een (bewuste) zelfonderschatting of 
overschatting  van  de  gedragsproblemen  tot  gevolg  kan  hebben.  Voor  een  objectievere 
taxatie  van  het  pleegkindfunctioneren  is  het  wenselijk  om  naast  de  pleegouder  en  het 
pleegkind  informanten  te  gebruiken  die  geen  onderdeel  uitmaken  van  het  pleeggezin. 
Hierbij valt te denken aan de pleegzorgwerker of de leerkracht van het pleegkind.  
 
In het onderzoek werd de CBCL bij één informant afgenomen (zie Hoofdstuk 4). De redenen 
hiervoor  zijn deels praktisch en deels methodologisch  van  aard. Vanuit praktisch oogpunt 
omdat we de belasting van pleegouders zoveel mogelijk wilden beperken om een voldoende 
grote  onderzoeksgroep  te  behalen. Vanuit methodologisch  oogpunt  aangezien  in  eerdere 
studies niet eenduidig was aangetoond dat pleegouders onderling verschillen in hun taxatie 
van het probleemgedrag. Studies van Bastiaensen (2001) en McAuley en Trew (2000) geven 
wat dit  aangaande een  tegenstrijdig beeld, waarbij Bastiaensen  een  verschil  tussen beide 
informanten rapporteerde maar McAuley en Trew niet.  In onderliggende studie bleek voor 
ruim driekwart van de plaatsingen de pleegmoeder de  informant te zijn. Analyses naar het 
effect van de  informant op de CBCL‐scores van de eerste en  tweede meting alsook op de 
veranderingsscores  tonen geen verschillen voor pleegmoeders en pleegvaders. Wel wordt 
aanbevolen om aanvullend onderzoek te doen naar mogelijke verschillen in taxaties van het 
probleemgedrag tussen pleegmoeders en pleegvaders. 
 
In onderliggende studie zijn de CBCL en YSR, naast de ASL, gebruikt om de ontwikkeling van 
de pleegkinderen  te meten. De CBCL en YSR  zijn betrouwbare en valide  instrumenten die 
tevens mogelijkheden bieden  tot  internationale  vergelijkingen.  In  een overzichtstudie  van 
Nederlandse onderzoeken naar het effect van de jeugdzorg vragen Boendermaker, Van der 
Veldt  en  Booy  (2003)  zich  af  of  de  CBCL  geschikt  is  voor  toepassing  in  longitudinaal 
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onderzoek.  De  auteurs  geven  aan  dat  het  bijvoorbeeld  onduidelijk  is  of  het  instrument 
voldoende sensitief  is om vooruitgang  te meten. Daarnaast meet de CBCL  (en YSR) slechts 
een selectie van voorkomende emotionele en gedragsproblemen (Van Holen, Vanderfaeillie 
& Haarsma, 2007). 
 
Naast  de  CBCL  en  YSR  is  de ASL  gebruikt  om  het  functioneren  van  de  pleegkinderen,  en 
veranderingen hierin gedurende de pleegzorgplaatsing,  te onderzoeken. Opmerkelijk bleek 
echter  de  respons  op  de  ASL,  en  dan  met  name  de  respons  op  de  tweede  meting. 
Uiteindelijk  kon  van  slechts  veertien  pleegkinderen  een  veranderingsscore  worden 
vastgesteld. Voor de lage respons op de ASL kan een aantal verklaringen worden gegeven.  
Het  invullen  van  de  ASL  vergt  van  de  pleegkinderen  een  bepaalde  mate  van 
abstractievermogen waarbij  ze  onder meer moeten  bedenken  op welke wijze  ze  in  een 
beschreven  situatie  zouden  gaan  reageren  (Van der Mooren, 2006). Uit diverse  studies  is 
gebleken dat het de jongere veel tijd kost om de ASL in te vullen (zie onder andere Huyghen, 
2007; Van der Mooren, 2006). Ook in onderliggende studie bleek dit het geval. Het invullen 
van de ASL kostte veel pleegkinderen meer dan een uur en geregeld kwam het voor dat het 
pleegkind  niet  voldoende  concentratie  en  motivatie  kon  opbrengen  om  de  vragenlijst 
volledig af te ronden. Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat de lengte van de vragenlijst 
de  scores  op  de  ASL  heeft  vertekend  en  de  betrouwbaarheid  negatief  heeft  beïnvloed. 
Overigens bleek uit onderzoek van Westerhof (2006) dat het verkorten van de ASL tot gevolg 
heeft  dat  de  betrouwbaarheid  van  de  vragenlijst  afneemt.  Verder  onderzoek  naar  een 
verkorte versie van de ASL verdient echter aanbeveling.  
Een tweede verklaring is mogelijk gelegen in de gehanteerde afnameprocedure van de ASL. 
In longitudinale studies waarbij gekozen werd voor een voornamelijk groepsgewijze afname 
van  de  ASL  (Boersma,  2004;  Dijns,  2008;  Jonker,  2004)  bleek  de  non‐respons  op  de 
vervolgmetingen aanzienlijk lager dan in onderliggende studies. Mogelijk is de ASL, vanwege 
zijn  lengte,  minder  geschikt  voor  studies  waarbij  een  individuele  afnameprocedure 
noodzakelijk is.  
 
Zowel Boersma (2004) als Van der Mooren (2006) constateren een effect van de sekse op de 
ASL‐score van de jongere. Naar de criteria van Cohen (1988) zijn de gevonden effecten klein 
van omvang en derhalve  is gekozen voor één referentiegroep. Met behulp van een t‐toets 
voor onafhankelijke groepen  is geanalyseerd of er voor de pleegzorggroep een verschil  in 
gemiddelden was tussen  jongens en meisjes. Dit bleek, na Bonferonni‐correctie, voor geen 
enkele  schaal  het  geval. Om  de  statistische  power  van  de  analyses  zo  groot mogelijk  te 
houden werd besloten beide seksegroepen voor de analyses samen te voegen.  
 
Pleeggezin 
De VOVO is door pleegouders ingevuld naar aanleiding van de opvoeding van een eigen kind. 
Dit had  tot gevolg dat bij een groot aantal plaatsingen de vragenlijst  is  ingevuld voor een 
kind dat buiten de oorspronkelijke  leeftijdscategorie valt  (zie § 5.2.2). Er bleken weliswaar 
geen statistisch significante verschillen  in gemiddelde score op de VOVO‐schalen tussen de 
leeftijdscategorieën, toch  is het niet ondenkbaar dat de  leeftijd van het kind van  invloed  is 
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geweest op de VOVO‐score. Zo ondervonden diverse pleegouders problemen met de  lange 
retrospectieve  periode  waarover  de  VOVO  ingevuld  diende  te  worden.  Doordat 
verschillende opvoedingsactiviteiten jaren geleden waren uitgevoerd werd een groot beroep 
gedaan  op  de  herinnering  van  de  pleegouder,  waardoor  de  nauwkeurigheid  van  de 
antwoorden  verminderde  (Gerrits,  Deković,  Groenendaal  &  Noom,  1996).  Op  grond  van 
persoonlijke  impressies  bestaat  het  vermoeden  dat  veel  pleegouders  aangaven  deze 
activiteiten gemiddeld te hebben uitgevoerd.  
Bij aanvang van het onderzoek was de VOVO een experimentele vragenlijst waar nog weinig 
psychometrisch  onderzoek  naar  was  gedaan.  Inmiddels  is  de  interne  consistentie  en  de 
begripsvaliditeit onderzocht (zie § 4.6.2). De interne consistentie bleek weliswaar voldoende, 
echter voor slechts één opvoedingstaak  (‘Acceptatie’) werd aannemelijk gemaakt dat deze 
begripsvalide is (Van der Mooren, 2006). Deze kanttekeningen houden in dat de uitkomsten 
van  de  VOVO  met  voorzichtigheid  geïnterpreteerd  dienen  te  worden  en  de  gevonden 
resultaten  niet  gegeneraliseerd  kunnen  worden  naar  de  algemene  opvoeding  in 
(pleeg)gezinnen. 
 
De GKS‐II is gebruikt als operationalisatie van de situationele context in het pleeggezin. Het 
geeft  in onderliggende  studie een  subjectief oordeel  van het door de pleegouder ervaren 
gezinsklimaat in het pleeggezin. Het gezinsklimaat betreft “… de door de gezinsleden ervaren 
kwaliteit van de wijze waarop zij met elkaar en met hun sociale omgeving omgaan” (Jansma 
&  De  Coole,  1996b,  p.  7).  Uit  de  resultaten  van  het  onderzoek  bleek  het  volgens  de 
pleegouder gepercipieerde gezinsklimaat niet te differentiëren tussen plaatsingen met een 
gepland  verloop  en  breakdownplaatsingen. Ook  Strijker  en  Zandberg  (2001)  vonden, met 
uitzondering  van  de  schaal  ‘Normen’,  geen  verschil  in  het  gepercipieerde  gezinsklimaat 
tussen  beide  groepen.  Mogelijk  is  het  instrument  niet  voldoende  sensitief  om  subtiele 
verschillen tussen pleeggezinnen te meten.  
 
Betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoeksdesign 
Betreffende het onderzoeksdesign zal worden  ingegaan op de  interne validiteit, de externe 
validiteit en de statistische conclusie validiteit.  
 
De  interne validiteit heeft betrekking op de vraag of de gevonden  samenhangen opgevat 
mogen  worden  als  causale  verbanden.  Diverse  factoren  kunnen  de  interne  validiteit 
beïnvloeden  waaronder  geschiedenis,  rijping,  instrumentatie,  en  (selectieve)  uitval  (zie 
bijvoorbeeld Magnusson, Bergman, Rudinger & Törestad, 1991; Shadish, Cook & Campbell, 
2002;  Taris,  2000).  Uit  de  casuïstiek  kan  niet  worden  uitgesloten  dat  specifieke 
gebeurtenissen het plaatsingsverloop en/of de ontwikkeling van de pleegkinderen hebben 
beïnvloed  (geschiedenis).  In  paragraaf  2.5  zijn  vanuit  het  ecologische  model  diverse 
omgevingsaspecten  beschreven welke  in meer  of mindere mate  van  invloed  zijn  op  het 
plaatsingsverloop  en  de  ontwikkeling  van  de  pleegkinderen.  De  daar  beschreven 
beïnvloeding door contacten met ouders (zie ook Van den Bergh & Weterings, 2007) alsook 
een  mogelijk  effect  van  de  door  de  pleegzorgaanbieder  geboden  ondersteuning  zijn  in 
onderliggende studie niet bestudeerd.  
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Ook  voor  het  effect  van  rijping,  ofwel  de  veranderingen  in  het  functioneren  van 
pleegkinderen die het gevolg zijn van spontane ontwikkeling, kan niet worden gecontroleerd 
omdat er geen gebruik  is gemaakt van een controlegroep. Deze controlegroep had moeten 
bestaan  uit  jongeren  die  op  belangrijke  achtergrondkenmerken  en  problematiek 
overeenkomen met de pleegkinderen in deze studie en niet in een pleeggezin wonen.  
Bedreiging  van  de  interne  validiteit  door  instrumentatie  lijkt  beperkt  tot  de 
breakdowngroep. Het pleegkindfunctioneren bij plaatsingen met een gepland verloop  is op 
beide metingen met behulp van dezelfde  instrumenten en procedures vastgesteld. Voor de 
breakdowngroep  bleek  dit  praktisch  niet  haalbaar.  Bij  deze  groep  varieerde  het moment 
waarop  de  plaatsing  werd  beëindigd  en  daarmee  ook  de  tijdsduur  tussen  beide 
meetmomenten. Daarnaast verbleef bij deze groep het pleegkind  ten  tijde van de  tweede 
meting  niet  meer  in  het  pleeggezin.  Het  pleegkind  werd  –  indien  mogelijk  –  door  de 
onderzoeker bezocht op zijn verblijfplaats van dat moment. 
In  paragraaf  4.2  is  besproken  dat  een  nadeel  van  het  prospectieve  longitudinale 
onderzoeksdesign  het  aanzienlijke  risico  op  (selectieve)  uitval  betreft.  Gedurende  het 
onderzoek bleek er voor elk instrument een verschillende uitval. Eerder in deze paragraaf is 
al ingegaan op de uitval bij de ASL. Wat betreft de CBCL bleek er gedurende het onderzoek 
een  uitval  van  15%.  Dit  betrof  voornamelijk  breakdownplaatsingen.  Voor  de  YSR  lag  het 
uitvalpercentage  hoger  en  betrof  op  de  tweede meting  24%  van  de  eerste meting. Deze 
uitval  had  geen  consequenties  voor  het  voorspellen  van  het  plaatsingsverloop  aangezien 
hiervoor enkel de onderzoeksgegevens van de eerste meting werden benut. Dit kan echter 
niet  worden  gesteld  voor  het  berekende  ontwikkelingsverloop  en  het  daarvan  afgeleide 
resultaat van de pleegzorgplaatsing.  
Samenvattend kan gesteld worden dat ondanks pogingen om bedreigingen van de  interne 
validiteit  te  ondervangen  dit  slechts  ten  dele  is  gelukt.  Er  kan  dan  ook  niet  worden 
uitgesloten dat de bevindingen  ten  aanzien  van het plaatsingsverloop  en de ontwikkeling 
van  de  pleegkinderen  aan  factoren  zijn  toe  te  schrijven  die  niet  in  het  onderzoek  zijn 
bestudeerd.  
Ook de  inconsistente bevindingen van de  in Hoofdstuk 3 beschreven studies tonen aan dat 
het nog niet mogelijk is om een (causaal) theoretisch verklaringsmodel op te stellen waarin 
de relaties tussen de variabelen in de tijd zijn gespecificeerd. Echter zonder een inhoudelijk 
gespecificeerd theoretisch model zijn ook de relaties tussen de variabelen niet te testen. Een 
van de volgende uitdagingen in de pleegzorg zou het formuleren en testen van een theorie 
kunnen zijn opdat de  invloed van verschillende predictoren kunnen worden gespecificeerd. 
Overigens stelt Rink (2009) dat tot nog toe onderzoekers  in de pedagogiek er nauwelijks  in 
zijn  geslaagd  om  statistische waarden  toe  te  kennen  aan de mate waarin  variabelen  een 
bijdrage leveren aan hun gemeenschappelijke product.  
 
De  externe  validiteit  heeft  betrekking  op  de  mate  waarin  de  gevonden  onderzoeks‐
resultaten  generaliseerbaar  zijn  naar  de  populatie  van  waaruit  de  onderzoeksgroep 
afkomstig  is  (Shadish et al., 2002; Van Yperen & Veerman, 2008). Een bedreiging voor de 
externe validiteit vormt de  (zelf)selectie van de onderzoeksgroep. Omwille van de privacy 
werden  pleegouders  en  pleegkinderen  in  eerste  instantie  door  de  pleegzorgaanbieder 
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benaderd  voor  deelname  aan  het  onderzoek.  Pas  wanneer  pleegouders  hiervoor 
toestemming  verleenden,  ontving  de  onderzoeker  hun  contactgegevens  (zie  §  4.3.2).  Een 
nadeel van deze procedure is dat we sterk afhankelijk waren van een grote groep individuele 
medewerkers  van  de  verschillende  pleegzorgaanbieders  en  we  weinig  invloed  konden 
uitoefenen op de wijze waarop het onderzoek  in de pleeggezinnen werd  geïntroduceerd. 
Ondanks voorlichting in de pleegzorgteams, telefonische uitleg aan de pleegzorgwerkers en 
informatiefolders voor pleegouders bleek tijdens het telefonisch contact van de onderzoeker 
met deelnemende pleegouders regelmatig dat zij onjuiste verwachtingen van het onderzoek 
hadden. Het  is onduidelijk of dit heeft geleid  tot uitval. Daarnaast waren pleegouders  (en 
hun pleegkind) uiteraard niet verplicht om met het onderzoek mee te werken. Bijna de helft 
van de benaderde pleegouders (zie § 4.4.1) gaf dan ook te kennen af te zien van deelname 
aan het onderzoek. Daarnaast bleek een aantal pleegkinderen, ondanks deelname van hun 
pleegouders,  niet  aan  het  onderzoek mee  te  willen  werken  of  ontvingen  hiervoor  geen 
toestemming van hun ouders. Om uitspraken te kunnen doen over de representativiteit van 
de  onderzoeksgroep  is  derhalve  een  non‐respons  analyse  uitgevoerd  ten  opzichte  van 
relevante  achtergrondvariabelen  van  het  pleegkind  en  pleeggezin  (zie  §  4.4.3)  en  het 
plaatsingsverloop (zie § 5.5.2). Hier bleek geen verschil tussen de responsgroep en de non‐
responsgroep. Met enige reserve kan dan ook gesteld worden dat de getrokken conclusies 
over een voldoende mate van externe validiteit beschikken.  
 
Ten slotte wordt in het kader van de statistische conclusie validiteit de vraag gesteld of de 
conclusies statistisch gezien geldig zijn (Shadish et al., 2002). Mogelijke bedreigingen van de 
statistische conclusie validiteit betreffen de  risico’s op een  type  I‐ en  type  II‐fout. Om het 
risico op een  type  I‐fout  te minimaliseren  is  indien mogelijk  gekozen  voor multivariate  F‐
toetsen. Hiermee wordt het risico op kanskapitalisatie verminderd doordat inspectie van de 
univariate  effecten  pas  wordt  ondernomen  indien  het  betreffende  multivariate  effect 
significant  bleek  (Knippenberg &  Siero,  1994).  Verder werd  bij  de  variantieanalyses  voor 
twee  steekproeven  gebruikgemaakt  van  de  Bonferroni‐correctie.  Hiermee  werd 
kanskapitalisatie  tegengegaan door  alpha  te  corrigeren  voor het  aantal uitgevoerde  tests. 
Aan deze procedure  is echter een  aantal nadelen  verbonden.  Stevens  (2002)  stelt dat de 
hiermee verkregen waarde van alpha tamelijk conservatief is waardoor mogelijk significante 
effecten die in werkelijkheid wel bestaan niet worden waargenomen. Parallel hieraan heeft 
de Bonferroni‐correctie nadelige  gevolgen  voor  de  statistische  power  van  de  toets  (Field, 
2005) waardoor de kans op een type II‐fout toeneemt. Hoe  lager de statistische power van 
een toets, hoe groter de kans dat een effect dat in werkelijkheid wel aanwezig is, niet wordt 
gevonden. De statistische power is naast het niveau van alpha onder meer afhankelijk van de 
groepsomvang waarbij geldt dat een kleinere onderzoeksgroep leidt tot een afname van de 
statistische power. Dit probleem trad in onderliggende studie onder andere op bij de toetsen 
naar het effect van het plaatsingsverloop op de ontwikkeling van de pleegkinderen (§ 5.6) en 
de  predictie  van  het  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing  (§  5.7).  Door  bij  de  statistische 
analyses  zowel  p‐waarden  als  effectgroottes  te  vermelden  is  gepoogd  dit  probleem 
gedeeltelijk te ondervangen.  
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6.5 Aanbevelingen voor de praktijk 

Naar  aanleiding  van  onderliggende  studie  kunnen  de  volgende  aanbevelingen  voor  de 
praktijk worden geformuleerd: 
 De  uitkomst  dat  de  kans  op  een  breakdown  van  de  plaatsing  is  geassocieerd met  de 

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

 Resultaten  van onderliggende  studie  laten  zien dat een  systematische  assessment  van 
het emotioneel en gedragsmatig  functioneren van de pleegkinderen  (kort) na aanvang 
van de pleegzorgplaatsing een  indicatie kan geven voor het risico op een breakdown en 
een negatief resultaat van de pleegzorgplaatsing. Het lijkt dan ook zinvol om met behulp 
van  gestandaardiseerde  instrumenten  tijdens  de  plaatsing  het  emotioneel  en 
gedragsmatig  functioneren  van  het  pleegkind  te monitoren  om  plaatsingen met  een 
verhoogd risico op een breakdown vroegtijdig te signaleren. In de hulpverlening aan het 
pleegkind  en  het  pleeggezin  kan  hier  vervolgens  op  worden  geanticipeerd  door met 
name deze plaatsingen extra ondersteuning en begeleiding te bieden (zie ook McAuley, 
1996;  Strijker,  Zandberg  &  Van  der Meulen,  2005;  Taussig,  2002;  Vanderfaeillie,  Van 
Holen & Coussens, 2007).  

 Uit het onderzoek bleek een aanzienlijk deel van de pleegouders ernstige emotionele en 
gedragsproblemen bij hun pleegkind te ervaren. Aangezien deze problemen de kans op 
een  breakdown  en  een  negatief  resultaat  van  de  pleegzorgplaatsing  verhogen  is  het 
essentieel dat pleegouders ondersteuning krijgen bij het hanteren (en verminderen) van 
deze  problemen.  Diverse  auteurs  stellen  echter  dat  deze  ondersteuning  vaak 
onvoldoende  is  (Bastiaensen, 2001; Van den Bergh & Weterings; 2007) waardoor  veel 
pleeggezinnen  niet  voldoende  zijn  toegerust  voor  de  opvang  van  deze  kinderen 
(Lambermon,  2005).  Ondersteuning  aan  pleegouders  rondom  de  emotionele  en 
gedragsproblematiek van hun pleegkind dient onder meer gericht te zijn op het bieden 
van inzicht in de achtergronden van de problematiek. Gedragingen die betekenis krijgen 
vanuit de voorgeschiedenis van het pleegkind zijn voor pleegouders vaak makkelijker te 
accepteren  (Iedema‐Nollen &  Loots,  1996), waarmee  zowel  het  incasseringsvermogen 
van pleegouders kan  toenemen als het gevoel van pleegkinderen begrepen  te worden 
(Okma‐Rayzner, 2006). Het is aannemelijk dat hiermee het risico op een afwijzing van het 
pleegkind door de pleegouders zal verminderen en de kans op een succesvolle plaatsing 
toeneemt.  
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 Naast  de  reguliere  ondersteuning  aan  pleegouders  is  het  noodzakelijk  dat  er  door  de 
(pleeg)zorgaanbieders  specialistische  vormen  van  ambulante  hulpverlening  dan  wel 
trainingen voor pleegouders  in het omgaan met gedragsproblemen worden ontwikkeld. 
Hier  kan  gedacht worden  aan het  inzetten  van hulpvarianten die momenteel  gebruikt 
worden  binnen  de  ambulante  hulpverlening  (Bastiaensen,  2001),  maar  ook  aan 
toegesneden  trainingen  voor  pleegouders  in  het  omgaan met  gedragsproblemen  van 
pleegkinderen (zie bijvoorbeeld Chamberlain & Moreland, 1992; Lawrence et al., 2006). 
Tevens lijkt het zinvol om een specifieke training voor pleegouders te ontwikkelen waarin 
zij  worden  voorbereid  op  de  plaatsing  van  een  adolescent  pleegkind  (Farmer  et  al., 
2004). 

 Naast de reguliere en specifieke ondersteuning aan pleegouders is het tevens van belang 
om bij ernstige emotionele en gedragsproblemen van het pleegkind te zoeken naar een 
passende  hulpverlening  voor  het  pleegkind  zelf.  Farmer  et  al.  (2004)  vonden  een 
positieve associatie tussen de geboden individuele hulpverleningen aan het pleegkind en 
het  succes  van  de  pleegzorgplaatsing.  Wat  betreft  deze  hulpverlening  kan  gedacht 
worden  aan  hulpverleningsvormen  die  binnen  de  reguliere  Jeugdzorg  en  Geestelijke 
Gezondheidszorg  (GGZ) voorhanden zijn. Het doel hiervan  is het doen afnemen van de 
gedragsproblemen bij het pleegkind. Hiermee wordt het gedrag van het pleegkind voor 
pleegouders  beter  hanteerbaar  (Vanderfaeillie,  Van  Holen  &  Coussens,  2007)  en 
vermindert de door pleegouders ervaren gezinsbelasting (Bastiaensen, 2001), waardoor 
een breakdown voorkomen kan worden.  
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