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Samenvatting 

Bij een pleegplaatsing worden kinderen opgevangen in een pleeggezin, maar vanuit de 

praktijk en theorie zien we dat dit niet altijd zo eenvoudig is. Veel kinderen hebben al 

probleemgedrag en ontwikkelingsachterstanden of –moeilijkheden bij de aankomst in het 

pleeggezin. Dit zorgt voor extra druk en stress binnen het pleeggezin. Dit kan uiteindelijk 

resulteren in een vroegtijdige beëindiging van de pleegplaatsing. Een vroegtijdige 

beëindiging heeft dan een negatieve invloed op het pleegkind, de pleegouders en het beleid. 

Om een vroegtijdige beëindiging te voorkomen worden er verschillende 

interventieprogramma’s uitgeschreven. Hierin leren pleegouders correct om te gaan op de 

gedragsmoeilijkheden, leren ze pedagogische vaardigheden, worden ze ondersteund. 

Binnen de voormalige West-Vlaamse Pleeggezinnendienst werden drie verschillende 

ondersteuningsprogramma’s aangeboden, namelijk individuele begeleiding van het 

pleegkind, intensieve opvoedingsondersteuning van de pleegouders en Pleegouders 

Versterken in Opvoeden (PVO; een proefproject). In dit onderzoek worden pleegouders 

bevraagd over de interventie en welke elementen zij belangrijk vonden. 

Aan de hand van semi-gestructureerde vragenlijsten werden 12 pleegouders bevraagd. 

Hierbij peilde de onderzoeker, bij de pleegouders, naar verschillende veranderingen bij 

pleegkind en/of pleegouder, hun tevredenheid, tips en kritische bedenkingen.  

Hieruit zien we dat pleegouders erg tevreden zijn over de vormen van ondersteuning en 

vinden dat dit aanbod zeker behouden moet blijven. Er werden door pleegouders 

veranderingen gezien bij het pleegkind, bij zichzelf, in de relatie tussen pleegkind en 

pleegouder en het gedrag van het pleegkind werd verhelderd. Ze vonden dat ze 

voornamelijk emotionele steun, informatieve steun en beoordelingssteun gekregen hadden. 

Ze zouden deze vormen van ondersteuning aan iedereen aanraden.  

Met dit onderzoek hoopt men enige bijdrage te leveren aan de praktijk en het beleid. 

Pleegouders geven aan dat deze vormen van ondersteuning erg belangrijk waren voor hen, 

dus raden zij dan ook aan dat dit zeker behouden blijft. 
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Inleiding 

Pleegzorg is een hulpverleningsvorm die steeds aan belang toeneemt, het aantal 

pleegkinderen blijft stijgen (Federatie Pleegzorg, 2008). Pleegkinderen komen terecht in een 

pleeggezin ter bescherming van het pleegkind en om hun verdere ontwikkeling te 

bevorderen (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010). Het opvangen van pleegkinderen loopt 

echter niet altijd van een leien dakje. Pleegkinderen komen uit een problematische 

opvoedingssituatie, die gekenmerkt kan worden door mishandeling, verwaarlozing, seksueel 

misbruik, niet aangepaste opvoedingsstrategieën van de ouders, enzovoort (Vanderfaeillie & 

Van Holen, 2010). 

Als de opvoeding niet toegepast is op het kind, dan stagneert de ontwikkeling van het kind. 

Het kind ontwikkelt een gedragsrepertoire die niet toegepast is op de eigen ontwikkeling, 

noch in het aangaan en onderhouden van relaties. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor 

de ontwikkeling van het kind (Weterings, 1998b). 

 

Door het kind uit de problematische situatie te nemen en tijdelijk op te vangen binnen een 

pleeggezin, wordt er gepoogd de ontwikkeling van het pleegkind terug te stimuleren. Bij een 

plaatsing blijkt dat internationaal ongeveer 33 tot 85% van de pleegkinderen 

probleemgedrag vertonen. Binnen Vlaanderen en Nederland wordt dit echter tussen de 20 

en 47% geschat (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010).  

 

Om te voorkomen dat deze problemen bij de pleegkinderen nog verder ontwikkelen is er 

nood aan ondersteuningsprogramma’s die gecombineerd kunnen worden met pleegzorg. 

Binnen deze programma’s kan gewerkt worden aan de gedrags- en emotionele problemen 

van de pleegkinderen. Het geven van tips om de ouderlijke stress bij pleegouders te 

verminderden is ook belangrijk binnen deze programma’s (Jonkman, et al., 2013).  

 

Tijdens mijn stage-ervaring binnen de voormalige West-Vlaamse Pleeggezinnendienst 

(sinds 1 januari 2014 is dit Pleegzorg West-Vlaanderen) zag ik de vele inspanningen die 

pleegouders doen voor hun pleegkind. Vaak waren deze inspanningen niet voldoende en 

hadden pleegouders extra hulp nodig bij de opvoeding.  

Binnen de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst werd er aan deze moeilijkheden tegemoet 

gekomen door een extra aanbod te organiseren voor pleegouders. Deze extra vormen van 

ondersteuning worden in deze thesis verder belicht.  

 

Deze thesis bestaat uit drie grote delen. Er wordt gestart met een uitgebreid 

literatuuronderzoek. Daarin wordt er meer informatie gegeven over de rol van pleegzorg 

binnen de hulpverlening. Het nieuwe decreet houdend de organisatie van pleegzorg 

(gestemd op 20 juni 2012 en in voege sinds 1 januari 2014) en de invloed op het 

pleegzorglandschap wordt geduid.  

Vanuit de literatuur komt naar boven dat er verschillende theoretische kaders de 

gedragsproblemen van pleegkinderen kunnen verklaren. Twee kaders die vaak naar voor 

komen, zijn de hechtingstheorie en de contextuele theorie van Böszörményi-Nagy. Beide 

worden toegelicht en de link tussen deze twee theorieën en het probleemgedrag van 

pleegkinderen binnen pleegzorg wordt geduid. 
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Deze gedragsproblemen spelen momenteel echter een grote rol binnen pleegzorg. 

Pleegzorgplaatsingen worden vaak afgebroken door de gedragsproblemen waarop 

pleegouders geen antwoord wisten binnen hun gezin. Een vroegtijdige afbreking (breakdown 

genaamd) heeft echter een negatieve invloed op pleegkind, pleegouders als beleid 

(Vanderfaeillie, Van Holen, Trogh, & Andries, 2012). Om deze vroegtijdige beëindiging tegen 

te gaan, werd er gezocht naar ander mogelijkheden. Hierbij kwam men tot extra 

ondersteuningsprogramma’s. Deze programma’s leren pleegouders adequaat te reageren 

op het probleemgedrag van het pleegkind. Door deze programma’s hoopt men een 

vroegtijdige breakdown te voorkomen. 

Binnen de voormalige West-Vlaamse Pleeggezinnendienst werden er twee programma’s 

aangeboden voor pleegouders en één voor het pleegkind.  

 

In het tweede deel worden de probleemstelling en methodologie besproken. In de 

probleemstelling wordt duidelijk dat er naar de drie ondersteuningsprogramma’s binnen de 

West-Vlaamse Pleeggezinnendienst nog geen wetenschappelijke onderzoek werd gedaan. 

Daarom zal dit onderzoek zich concentreren op het in beeld brengen van de 

ondersteuningsprogramma’s door de ogen van de pleegouders. Er wordt gekozen voor een 

kwalitatieve methodiek om de beleving over de kwaliteit van de ondersteuningsprogramma’s 

optimaal te kunnen bevragen bij pleegouders. Andere methodologische keuzes worden ook 

verantwoord binnen dit onderdeel.  

 

In het laatste deel worden de resultaten besproken. Deze resultaten werden bekomen door 

een thematische analyse van de semi-gestructureerde interviews. Aan de hand van citaten 

wordt de opinie van de pleegouders geduid. Hierna volgt nog een korte discussie waarbij de 

resultaten in verband worden gebracht met voorgaande en bestaande literatuur. Er wordt 

met kritische geest gekeken naar dit onderzoek en als laatste worden er aanbevelingen 

geschetst naar beleid, naar de praktijk en voor toekomstig onderzoek.  

 

 

Alvorens te starten met het literatuuronderzoek zouden er nog enkele duidelijkheden moeten 

geschept worden. 

Binnen dit onderzoek werden het geslacht van pleegkind, participerende pleegouders en 

ondersteuners allemaal mannelijk. De reden is om de anonimiteit van iedereen te kunnen 

garanderen. De keuze voor het gebruik van mannelijke woordgeslacht is volledig arbitrair.  

Er zou ook nog enige duidelijkheid moeten geschept worden rond de pleegzorginstantie 

waarbij het onderzoek werd uitgevoerd. Tijdens het onderzoek was de nieuwe wetgeving 

nog niet van kracht. De participerende instantie was de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst. 

Door het nieuwe decreet bestaat deze instantie echter niet meer, maar zit deze vervat onder 

Pleegzorg West-Vlaanderen. Binnen dit onderzoek werd er echter steeds verwezen naar de 

West-Vlaamse Pleeggezinnendienst om meer duidelijkheid te creëren. 

In het nieuwe pleegzorgdecreet wordt er ook een nieuwe benaming gehanteerd voor 

pleegouders. Deze is pleegzorger. Binnen dit onderzoek wordt er echter nog steeds 

verwezen naar de ‘pleegzorger’ als ‘pleegouder’.  
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1 Pleegzorg 

1.1 Wat is pleegzorg 

‘Pleegzorg is zo oud als de mensheid. Mensen hebben overal ter wereld de zorg 

opgenomen voor kinderen die geen ouders meer hadden of voor mensen die er alleen voor 

stonden’ (Degheldere, 2012, p 26). Dit was meestal informeel, zonder een tussenkomst van 

een overheid. Gedurende de jaren, door de groei van het juridisch stelsel, voerde de 

overheid steeds meer regels in (Degheldere, 2012). Pleegzorg in Vlaanderen kan 

beschreven worden als een hulpverleningsvorm voor ouders en kind. Kinderen worden 

geplaatst als de veiligheid en ontwikkelingskansen in het thuismilieu niet kunnen 

gegarandeerd worden (Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, De Maeyer, & Das, 

2012). Het doel van de plaatsing is om zo snel mogelijk de oorspronkelijke situatie te 

herstellen of om zo snel mogelijk zicht te krijgen op de situatie om de haalbaarheid van een 

terugkeer in te schatten. Een pleegzorgsituatie is duidelijk, afgebakend en tijdelijk. Als een 

terugkeer naar huis niet haalbaar is, wordt er gezocht naar een nieuw perspectief voor het 

kind (Van Oijen, 2012). 

 

Op 20 juni 2012 werd het nieuwe intersectorale decreet over de organisatie van pleegzorg 

gestemd in het Vlaams Parlement. In dit nieuwe decreet wordt pleegzorg beschreven als 

‘zorg waarbij een pleegzorger vrijwillig, onder begeleiding van een dienst voor pleegzorg en 

tegen een kostenvergoeding, één of meerdere pleegkinderen en/of pleeggasten ontvangt’ 

(decreet houdend de organisatie van pleegzorg, 2012). In dit decreet worden er nieuwe 

termen gebruikt voor pleegouder en een meerderjarig pleegkind. Deze nieuwe termen zijn 

respectievelijk pleegzorger en pleeggast. Voor een minderjarig pleegkind wordt nog steeds 

de term pleegkind gebruikt. 

 

Pleegzorg wordt, binnen dit onderzoek, gezien als alle kinderen die geplaatst worden door 

een instantie in de bijzondere jeugdbijstand. Ook kinderen met een beperking kunnen 

geplaatst worden, maar dit valt buiten het bestek van dit onderzoek. Dit onderscheid is niet 

conform het nieuwe decreet, maar het onderzoek vond plaats nog voor het decreet in 

werking trad. 

 

Kinderen worden geplaatst omdat hun ouders voor bepaalde periode niet kunnen zorgen 

voor voldoende zorg en leiding. De ontwikkeling van het kind komt in gevaar, waardoor het 

kind opgroeit in een problematische opvoedingssituatie. Het kind kan dan geplaatst worden 

door de ouders zelf of door een verwijzende instantie (Weterings, 1998a). Het ontstaan van 

deze problematische opvoedingssituatie is vaak een combinatie van opvoedingsproblemen 

en problemen bij het kind (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010). 

Bij een problematische opvoedingssituatie, doorverwezen door een verwijzende instantie, is 

gebleken dat de voorkeur uitgaat naar pleegzorg in plaats van een residentiële voorziening 

(Roy, Rutter, & Pickles, 2000 in Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens, & Doreleijers, 2007). 

 

Het kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin schreef in 2009 een rapport over de 

plaats van pleegzorg in Vlaanderen en in enkele Europese landen, namelijk Engeland, 

Zweden en Nederland.  
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In Engeland waren er eind 2008 59.500 looked-after kinderen. Dit zijn kinderen die uit huis 

zijn geplaatst. Dit is echter maar een beperkt deel van het aantal kinderen in need. Dit zijn 

‘kinderen en jongeren van alle leeftijden die gevaar lopen op ernstig emotioneel, fysisch of 

seksueel misbruik of op verwaarlozing’ (Verreth, 2009, p 96). 

Van deze looked-after kinderen zitten er ongeveer 71% in pleegzorg. ‘Het aantal kinderen in 

het geheel van de jeugdzorg is gedaald terwijl het aantal kinderen in pleegzorg is gestegen 

wat wijst op een stijgend aandeel van pleegzorg binnen jeugdzorg’ (Verreth, 2009, p 102). 

Binnen pleegzorg in Engeland wordt ongeveer één vijfde van de pleegkinderen opgevangen 

in een gezin dat verwant is met het biologisch gezin (voornamelijk grootouders) of vrienden 

van het biologische gezin (Verreth, 2009). Een minderheid van de pleegzorgsituaties in 

Engeland is dus netwerkpleegzorg. 

In Zweden waren er in 2007 21.500 kinderen uit huis geplaatst. Hierbij was 73% geplaatst in 

een pleeggezin. In tegenstelling tot andere landen, is er in Zweden een stijging van het 

aantal residentiële plaatsingen te zien en een afname van pleegzorg. Dit zou gedeeltelijk 

verklaard kunnen worden doordat pleegouders die meer dan vier pleegkinderen opvangen 

gezien worden als een vorm van residentiële voorziening. De grens tussen pleegzorg en 

residentiële voorzieningen is erg dun, waardoor dit gedeeltelijk verklaard kan worden 

(Verreth, 2009). Tijdens de jaren ’50 werden ongeveer 50% van de pleegkinderen geplaatst 

binnen zijn netwerk. Dit verminderde geleidelijk tot ongeveer 16% in de jaren ’90. Dit kan 

verklaard worden doordat de sociale werkers van de plaatsende voorziening opteerden voor 

een pleeggezin die zijzelf gerecruteerd hadden. Dit werd echter kritisch bekeken, waardoor 

een wetsverandering ervoor zorgde dat er bij een plaatsing steeds moest nagegaan worden 

of er binnen het netwerk een mogelijkheid was tot plaatsing. Hierdoor was het percentage in 

2000 ongeveer 20% (Verreth, 2009). In Zweden blijkt dat het aantal netwerkplaatsingen 

kleiner is dan het aantal bestandplaatsingen.  

Pleegzorg in Nederland kende een grote groei tussen 1994 en 2004, hierbij steeg het aantal 

nieuwe plaatsingen van 2.261 in 1994 tot 5.638 in 2004 (Punselie 2006, in Venneth, 2009). 

In 2007 hebben 20.591 kinderen gebruik gemaakt van pleegzorg (zowel langdurig als 

kortdurend verblijf). Hierbij waren er in 2007 7.738 nieuwe aanmeldingen. De grote groei van 

pleegzorg blijft in 2007 beperkt tot 5%. Er worden ongeveer evenveel kinderen opgevangen 

in pleegzorg als in residentiële zorg. Binnen deze twee verschillende zorgvormen merkt men 

een kleine stijging op (Verreth, 2009).  

Het verschil tussen bestand- en netwerkpleegzorg wordt weergeven als ongeveer 60% 

bestand en 40% netwerk. Er worden echter grote verschillen gezien per zorgaanbieder, in 

landelijke gebieden wordt er een grotere aandeel bestandplaatsingen gezien, in de stad is dit 

beeld omgekeerd. Men kan concluderen dat netwerkpleegzorg een belangrijke plaats 

inneemt in het pleegzorglandschap in Nederland (Verreth, 2009). 

 

Als men de cijfers, uit het onderzoek van het kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin vergelijkt met recentere cijfers uitgegeven door Pleegzorg Nederland, dan ziet men 

dat er eind 2012 17.207 kinderen verbleven bij pleegouders. Dit is een toename van 

ongeveer 4% in vergelijking met 2011 (Pleegzorg Nederland, 2012). 

In 2012 ziet men dat de verhouding van netwerk- versus bestandplaatsingen gelijk blijft, 

ondanks de groei van pleegzorg, dit ongeveer 40% bij netwerk en 60% bij bestand 

(Pleegzorg Nederland, 2012). 
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Er moet echter met enige voorzichtigheid omgesprongen worden bij de interpretatie van 

deze cijfers. Binnen de verschillende landen geldt er een andere regelgeving, andere 

definities. Vergelijking van deze cijfers is dus moeilijk. Door deze verschillen zal de 

geraadpleegde literatuur voornamelijk aansluiten bij de regelgeving en definities gehanteerd 

in Vlaanderen. 

 

 

1.2 Pleegzorg in Vlaanderen 

Pleegzorg is een hulpverleningsvorm die blijft groeien. De jaarlijkse cijfers van het 

registratierapport (2011), uitgegeven door Pleegzorg Vlaanderen, tonen aan dat steeds meer 

gezinnen pleeggezin worden (Federatie Pleegzorg Vlaanderen, 2008). We zien ook het 

aantal pleegzorgsituaties stijgen van 6.277 in 2010 naar 6.371 in 2011, voor heel 

Vlaanderen en Brussel (Federatie Pleegzorg Vlaanderen, 2008). Dit toont aan dat pleegzorg 

een hulpverleningsvorm wordt die aan belang wint. Ook het aantal plaatsingen in de 

bijzondere jeugdzorg stijgen, van 4.852 in 2010 naar 4.909 in 2011 (Federatie Pleegzorg 

Vlaanderen, 2008).  

De verhouding van het aantal pleegouders in 2011 was als volgt: 1.610 pleegkinderen 

werden opgevangen binnen de familie en 572 binnen het sociaal netwerk van de 

pleegouders. Dit zorgt voor een aantal van 2.182 netwerkpleegouders. Het aantal 

bestandpleegouders is 1.459 (Federatie Pleegzorg Vlaanderen, 2008). Dit toont een groter 

aantal netwerkgezin.  

 

In West-Vlaanderen waren er, op het moment van het onderzoek, vijf verschillende diensten 

(Open Thuis, Opvang, Oikonde, West-Vlaamse Dienst voor Sociale Integratie en West-

Vlaamse Pleeggezinnendienst) die pleegzorg aanboden. Deze diensten werden één grote 

dienst op 1 januari 2014, door de implementatie van het nieuwe pleegzorgdecreet. Deze 

nieuwe dienst kreeg de benaming ‘Pleegzorg West-Vlaanderen’.  

Als er gekeken wordt binnen de cijfers van West-Vlaanderen dan zien we, in het jaarverslag 

(2011) van de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst, dat het aantal aanvragen binnen West-

Vlaanderen gestegen is van 545 in 2010 naar 606 in 2011. Het jaarverslag van 2012 toont 

dat er een daling was in het aantal nieuwe aanvragen, een daling met 59 plaatsingen (huidig 

cijfer is 547). Een verklaring voor deze daling werd niet gegeven.  
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2 Het nieuwe decreet 

Op 20 juni 2012 werd het nieuwe decreet houdend de organisatie van pleegzorg gestemd in 

het Vlaams Parlement. Dit decreet houdt heel wat veranderingen in binnen het 

pleegzorglandschap. Pleegzorg georganiseerd door verschillende sectoren en 

beleidsniveaus (Agentschap Jongerenwelzijn, Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap en Kind en Gezin) worden vanaf nu georganiseerd door dezelfde instantie, nl. 

Agentschap Jongerenwelzijn (Agentschap Jongerenwelzijn, 2014b; Van den Bruel, 2012). Er 

kan vanaf 1 januari 2014 slechts één dienst per provincie zijn. Dit wordt in het nieuwe 

decreet houdend de organisatie van pleegzorg in artikel 8 beschreven als volgt: ‘Per 

provincie kan maximaal één dienst voor pleegzorg worden vergund’. Deze schaalvergroting 

zou moeten zorgen voor efficiëntere pleegzorgwerking, met meer transparantie naar 

pleegouders en een gecoördineerde aanpak voor vorming, selectie en begeleiding 

(Agentschap Jongerenwelzijn, 2014b; Van den Bruel, 2012).  

 

 

2.1 Verschillende pleegzorgmodules 

De grootste verandering binnen pleegzorg bestaat eruit dat er vier verschillende modules 

van pleegzorg aangeboden worden. Door het aanbod van deze verschillende modules wil 

men zorg op maat aanbieden (Schryvers et.al., 2012). ‘Het is belangrijk, om rekening 

houdend met de diverse noden van pleegkinderen en/of pleeggasten op individueel niveau, 

een divers pallet aan typemodules en modules binnen de pleegzorg te kunnen aanbieden’ 

(Schryvers, et. al., 2012, p 8). Er kan gezocht worden naar een combinatie van verschillende 

modules en typemodules, waardoor er optimaal rekening gehouden wordt met de noden van 

pleegkinderen/pleeggasten (Schryvers et. al., 2012). Elke module van pleegzorg wordt 

ingedeeld in twee verschillende delen, nl. een deel verblijf en een deel begeleiding. Per 

module worden er voor het verblijf bepaalde indicaties en contra-indicaties beschreven, voor 

de begeleiding worden er acties bepaald (Agentschap Jongerenwelzijn, 2014a). 

Er worden vier verschillende vormen van pleegzorg gedefinieerd. De eerste vorm is 

gezinsondersteunende pleegzorg. Dit is de minst ingrijpende vorm. Hier blijft het kind wonen 

in zijn thuismilieu, maar kan er, ter ondersteuning van het gezin, een kortdurend verblijf in 

een pleeggezin georganiseerd worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: opvang in het 

weekend, tijdens een vakantie, situationele opvang,… Deze vorm van pleegzorg moet 

laagdrempelig en vlot toegankelijk zijn (Schryvers et. al., 2012). Daarom zal deze module 

zich voor de toegangspoort van Integrale Jeugdhulp bevinden en zal dit rechtstreeks 

toegankelijk zijn (Agentschap Jongerenwelzijn, 2014b).  

De tweede vorm is perspectiefzoekende pleegzorg. Hierbij verblijft het pleegkind voor 

maximaal zes maanden (eenmalig verlengbaar met zes maanden) in een pleeggezin. Hier is 

een perspectief van een terugkeer naar huis of vormen van zelfstandig wonen aanwezig. 

Tijdens deze periode wordt er intensief samengewerkt met het thuismilieu met het oog op 

een verbetering (Schryvers et. al., 2012). ‘Indien dit aanbod niet leidt tot een terugkeer naar 

huis, dan is het resultaat een duidelijke beslissing over wat dan wel het perspectief is’ 

(Schryvers et. al., 2012, p 9). Zo kan er beslist worden, door de (hulpverlenende) instantie 

om de derde module perspectiefbiedende pleegzorg, in te schakelen. Binnen deze module is 

het perspectief duidelijk bepaald op langere termijn, binnen de zes maanden kan er geen 

sprake zijn van een terugkeer. Perspectiefbiedende pleegzorg is dan pleegzorg waar er 
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stabiliteit en continuïteit geboden wordt (Agentschap Jongerenwelzijn, 2014b; Schryvers et. 

al., 2012; Van den Bruel, 2012). Binnen deze module van pleegzorg wordt er een duidelijk 

en stabiel perspectief gecreëerd (Schryvers et. al., 2012). Beide modules zijn niet-

rechtstreeks toegankelijk. 

Als laatste module wordt behandelingspleegzorg beschreven. Dit is een vorm van pleegzorg 

die tijdens een andere pleegzorgmodule kan ingezet worden of in combinatie met andere 

modules buiten pleegzorg (Schryvers et. al., 2012). Binnen deze module kan er intensiever 

gewerkt worden rond de behandeling van een pleegkind of een pleeggast en een intensieve 

training en begeleiding van de pleegzorger. Deze module wordt ingeschakeld als er tijdens 

de plaatsing problemen ervaren worden op gedrags- en emotioneel vlak of psychiatrische 

problemen. Deze problemen overstijgen ook de mogelijkheden van een perspectiefzoekend 

of –biedend pleeggezin (Agentschap Jongerenwelzijn, 2014b). Deze vorm van hulpverlening 

is rechtstreeks toegankelijk, enkel met een typemodule verblijf binnen pleegzorg. De dienst 

voor pleegzorg kan zelf beslissen in welke gezinnen deze module ingeschakeld wordt.  

 

 

2.2 Nieuwe principes 

Binnen het decreet worden er enkele principes naar voor geschoven. Deze worden niet 

expliciet beschreven, maar worden wel geoperationaliseerd in het decreet (Schryvers et. al., 

2012). Zo wordt er veel aandacht besteed aan het belang van het kind en aan pleegzorg als 

het eerste te overwegen alternatief.  

 

Voor het principe van het belang van het kind vormen twee verschillende verdragen de 

basis, namelijk het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) en het Verdrag inzake de 

Rechten van Personen met een Handicap (2006). Hierbij stelt artikel 6 uit het Verdrag inzake 

de Rechten van het Kind (1989) dat: “De staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst 

mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind”. Hierbij 

wordt de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van het pleegkind gezien als het na 

te streven doel. Ook het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (2006) 

stelt dat er moet gezorgd worden voor herstel, resocialisatie en integratie, wat erg belangrijk 

is binnen volwassenenpleegzorg (Van den Bruel, 2012). 

Elke beslissing die genomen wordt, zal worden afgetoetst aan het belang van het kind, 

hierbij rekening houdend met het ontwikkelingsstadium en de ontwikkelingsnoden van het 

kind (Van den Bruel, 2012). Dit wil ook zeggen dat het betrekken van de context belangrijk 

is, omdat het kind in bepaalde ontwikkelingsfasen een context nodig heeft.  

 

Een ander belangrijk principe is dat pleegzorg als eerste te overwegen alternatief moet zijn 

bij een uithuisplaatsing. Dit wil niet zeggen dat elk kind in een pleeggezin moet opgevangen 

worden, maar de jeugdrechter moet verantwoorden waarom een pleeggezin geen geschikte 

keuze is voor een bepaald kind (Schryvers et. al., 2012). 

Dit principe is gebaseerd op veronderstellingen dat institutionalisering zorgt voor nefaste 

gevolgen in de ontwikkeling van het kind (Lampo, Wouters, & Campforts, 2012). Kinderen 

lopen een groter risico op een disharmonische ontwikkeling op verschillende vlakken: 

sociaal, cognitief, taal-, spraak- en motorische ontwikkeling, gedrags- en relatieproblemen 

(Lampo, Wouters, & Campforts, 2012).  
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Steeds vormen onderzoeken naar de hechting en loyaliteit bij pleegkinderen de basis bij het 

zoeken naar een gepast perspectief voor pleegkinderen. Lampo, Wouters en Campforts 

(2012) stellen dat onveilige hechting een bekommernis is bij het inschatten van de 

pleegzorgplaatsing. Over loyaliteit is men minder zeker hoe groot de impact is op de 

ontwikkeling van het kind. Hiermee moet dus met enige voorzichtigheid omgegaan worden.  

‘De vaststelling dat stabiliteit en continuïteit voorwaarden zijn voor de goede ontwikkeling 

van kinderen maakt dat bij jongere kinderen vaker gekozen wordt voor pleeggezinplaatsing 

dan voor institutionaliseren’ (Lampo, Wouters, & Campforts, 2012, p 129). Binnen pleegzorg 

kan er continuïteit en stabiliteit van opvoeding en zorg gegeven worden. Hierdoor is er een 

steviger fundament tot het herstel van het geschonden basisvertrouwen (van Ijzendoorn, 

2010).  
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3 De realiteit van pleegzorg 

De redenen tot een uithuisplaatsing van een kind kunnen divers zijn, nl.: opvoedproblemen, 

problemen in de thuissituatie en/of kindproblemen. Hierbij blijkt dat kinderen voornamelijk 

geplaatst worden door opvoedingsproblemen en problemen in de thuissituatie. De 

kindproblemen zijn, in een kleiner deel van de gevallen, een reden tot plaatsing 

(Vanschoonlandt, Vanderfaillie, & Van Holen, 2012a). 

De Bijzondere Jeugdbijstand in Vlaanderen kreeg, voor de aanvang van Integrale 

Jeugdhulp, te maken met situaties die gekenmerkt werden door een als Misdrijf Omschreven 

Feit (MOF) of situaties met een Problematische Opvoedingssituatie (POS). Hier wordt een 

POS gedefinieerd als: ‘een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, 

intellectuele of sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen, door 

bijzondere gebeurtenissen, door relationele conflicten, of door de omstandigheden waarin zij 

leven’ (decreet Bijzonder Jeugdbijstand, 7 maart 2008, art. 2, §12).  

Hieruit blijkt dat alvorens kinderen geplaatst worden ze al diverse ervaringen hebben 

meegemaakt (Maaskant, Hermanns, & Bos, 2007). Het probleemgedrag bij het pleegkind 

wordt vaak verklaard vanuit de hechtingstheorie en/of vanuit het begrip loyaliteit. Hieronder 

volgt een korte uiteenzetting over beide begrippen, waarna de link met de 

gedragsproblemen van pleegkinderen gezocht wordt. 

 

 

3.1 Hechting 

Na de tweede wereldoorlog is het inzicht gekomen dat de band die een kind ontwikkelt met 

één of meerdere vertrouwenspersonen erg belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het 

kind. Deze inzichten werden aangebracht door John Bowlby (1907-1990) en Mary Ainsworth 

(1913-1999) (Craeynest, 2012).  

De manier waarop ouders reageren op het kind speelt een belangrijke rol binnen hechting. 

Gebeurt dit op een sensitieve (de ouders hebben oog voor de behoeften van het kind) en 

een responsieve manier (de manier waarop de ouders reageren op deze behoeften) dan kan 

het kind een veilige hechting ontwikkelen (van Druten, 2001). Dit wil zeggen dat de ouders of 

primaire verzorger met gepaste zorg en aandacht reageren op de signalen van het kind (van 

den Bergh, Weterings, & Schoenmakers, 2010). 

 

De ontwikkeling van een hechtingsrelatie begint dus vlak na de geboorte. Het kind kan 

zonder de volwassene niet overleven. Door de volwassene wordt, aan de leefwereld van het 

kind, betekenis en structuur gegeven. Het kind heeft dit nodig en zal er dan ook alles aan 

doen om bij de volwassene in de buurt te blijven, bijvoorbeeld door te lachen, te huilen, … 

(Weterings, 1998b). De aanwezigheid van de volwassene is voor het kind een 

overlevingsstrategie, de volwassene is nodig voor de regulatie van gedrag en fysiologische 

behoeften. Als het kind zich bedreigd voelt, zoekt het de nabijheid van een volwassene. In 

tijden van stress heeft het kind de nabijheid en zorg van de hechtingsfiguur nodig (Dozier, 

Zeanah, Wallin, & Shauffer, 2012). Na het eerste levensjaar, waarin de volwassene op 

sensitieve en responsieve manier op de noden van het kind heeft gereageerd, zal het kind 

een hechtingsrelatie opgebouwd hebben met deze volwassene (Dozier, Zeanah, Wallin, & 

Shauffer, 2012; Weterings, 1998b). 
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De ontwikkeling van de capaciteit tot hechten, het kunnen aangaan en onderhouden 

van een emotionele relatie met een andere persoon, is de belangrijkste 

ontwikkelingstaak voor het kind omdat dit in grote mate bepaalt op welke manier het 

kind - en later als jongere en volwassene – om zal kunnen gaan met anderen (van 

den Bergh, Weterings, & Schoenmakers, 2010, p 41). 

Door de omgang met de primaire verzorger, leert het kind hoe personen op hem reageren. 

Zo ontstaat er een intern werkmodel voor het omgaan en opbouwen van relaties (van den 

Bergh, Weterings, & Schoenmakers, 2010).  

 

Het opbouwen van een hechtingsrelatie ontstaat dus niet vanzelf als het kind een bloedband 

heeft met de opvoeder. Hechting is een interactioneel proces, waarbij een persoon zich richt 

tot het kind. Het kind kan zich ook hechten aan verschillende personen, als die het kind 

regelmatig verzorgen en opvoeden. Bij hechting hangt de aard van gehechtheid dus steeds 

samen met de mate waarop men sensitief en responsief ingaat op de behoeften van het kind 

(van den Bergh, Weterings, & Schoenmakers, 2010).  

 

Als de ouders niet sensitief en/of responsief reageren op het kind, zal het kind andere 

strategieën ontwikkelen om in interactie te gaan met de ouders in momenten van stress. 

Sommige kinderen, in stress, zullen zich afwenden van de verzorger alsof ze geen hulp 

nodig hebben. Deze kinderen hebben een vermijdende gehechtheid. Andere kinderen 

zoeken de nabijheid van de verzorger, terwijl ze weerstand vertonen tijdens het contact. 

Deze kinderen hebben een ambivalente hechting. Nog andere kinderen tonen een breuk met 

voorgaand gedrag, in perioden van stress en in contact met de verzorger. Dit gedrag is 

gedesorganiseerd, wat leidt tot een gedesoriënteerde hechting (Dozier, Stovall, Albus, & 

Bates, 2001).  

 

 

3.2 Loyaliteit 

Het begrip loyaliteit en de contextuele theorie van I. Boszromenyi-Nagy is binnen het gezin 

en familie belangrijk, maar kan ook binnen intergenerationele relaties een rol spelen (van 

den Bergh, Weterings, & Schoenmaker, 2010). Toch is binnen pleegzorg het begrip loyaliteit 

niet weg te denken.  

Loyaliteit kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind (van den Bergh, 

Weterings, & Schoenmaker, 2010). Alvorens hier verder op in te gaan moeten enkele termen 

geduid worden. 

 

De zijnsloyaliteit of existentiële loyaliteit is de loyaliteit die aanwezig is op het moment dat 

men geboren wordt, het is een onverbrekelijke band (van den Eerenbeemt & Bakhuizen, 

2001). Door de ouders kan het kind er zijn en dankt het kind zijn aanwezigheid aan de 

ouders. Het kind maakt deel uit van een bepaalde familie met een specifieke geschiedenis.  

Eenmaal het kind geboren is, zorgen de ouders voor het kind. Als de verzorger passend 

aandacht en zorg geeft aan het kind, verwerft het de loyaliteit van het kind. Het kind wordt 

emotioneel loyaal aan de persoon die voor hem zorgt. Deze loyaliteit kan niet ontstaan 

zonder dat het kind een hechtingsrelatie (al dan niet veilig) heeft met de verzorger (van den 

Berg, Weterings, & Schoenmakers, 2010). Deze loyaliteit noemt men de verworven loyaliteit. 
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Bij pleegouders en hun pleegkind is de zijnsloyaliteit niet aanwezig. De pleegouders zorgen 

voor het kind, bieden het een veilige plaats. Hierdoor groeit, na verloop van tijd, de 

verworven loyaliteit tussen pleegouder en pleegkind (Bakhuizen, 1998). Een kind wordt dus 

emotioneel loyaal aan de persoon die voor hem zorgt. Binnen pleegzorg is dit de 

pleegouder. 

 

 

3.3 Hechting en loyaliteit als verklaring 

Hierboven werd de hechtingstheorie eenvoudig weergeven. Het is echter zo dat elk kind elke 

dag een hechtingsfiguur verliest, de overgang van de thuissituatie naar de kinderopvang, 

van kinderopvang naar grootouders,… Kinderen kunnen om met deze verliezen. Als er 

echter meer verliezen zijn dan het aantal verliezen waarmee het kind kan omgaan, heeft dit 

negatieve gevolgen (Stovall-Mc Clough & Dozier, 2004).  

Als het kind een hechtingsfiguur verliest, is dit een trauma voor het kind. Het gevoel van 

basisvertrouwen is verdwenen, waardoor het vertrouwen in anderen ook verdwijnt 

(Weterings, 1998b). Verstoring in de manier waarop de primaire verzorger reageert op het 

kind, is voornamelijk bij jonge kinderen een grote aanpassing. Deze aanpassing gebeurt bij 

elk kind op een andere manier, soms met gevolgen op lange termijn (Dozier, Zeanah, & 

Bernard, 2013).  

Hoe meer veranderingen een kind meemaakt, hoe meer scheidingsstress het kind zal 

ervaren en zich anders zal aanpassen aan de situatie. Dit kan door vlakke reacties, weinig 

enthousiasme en weinig affectieve reacties te tonen of door het tegenovergestelde gedrag, 

nl. agressief en brutaal gedrag (Van Druten, 2001). Naast dit gedrag zien we dat ‘children 

who experience more disruptions in care can show deficits in executive functioning, such as 

in their ability to inhibit behavior’ (Lewis, Dozier, Ackerman, & Sepulveda-Kozakowski, 2007 

in Dozier, Zeannah, & Bernard, 2013, p 167). Vanuit onderzoek is gebleken dat, als er niet 

sensitief gereageerd wordt op kinderen, ze een hoger risico lopen voor het ontwikkelen van 

een gedesorganiseerde hechting, gedragsmatige disregulatie en gedragsproblemen (Bick & 

Dozier, 2013). 

 

Kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdbijstand hebben vaak mishandeling of 

verschillende relaties met primaire verzorgers meegemaakt. Dit heeft een negatieve invloed 

op de ontwikkeling van het kind en het ontwikkelen van een gehechtheidsrelatie (van Druten, 

2001). Onveilige gehechtheid wordt in verband gebracht met gedragsproblemen (Sroufe 

e.a., 2005; Van den Dries, Juffer, Van Ijzendoorn, & Bakermans-Kranenburg, 2008 in van 

den Bergh, Weterings, & Schoenmakers, 2011). 

 

Foster children experience a lot of stress because of their life histories and changes 

in their family circumstances, such as foster care placement. It is important that foster 

parents recognize the early signs of stress in foster children and learn how to act in a 

non-threatening and understanding manner (Van Andel, Grietens, Strijker, Van der 

Gaag, & Knorth, 2014, p149) 

De specifieke noden op het vlak van hechting moeten correct afgeleid worden uit het gedrag 

van het pleegkind, maar dit is vaak niet makkelijk. Pleegouders zijn niet op de hoogte van de 

stress van het pleegkind, ze kennen het kind niet genoeg (Van Andel, Grietens, Strijker, Van 

der Gaag, & Knorth, 2014).  
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Voor pleegouders is probleemgedrag zeer moeilijk om mee om te gaan. De pleegouders 

worden afgewezen, ervaren weinig grip op het kind (van Druten, 2001). Pleegouders worden 

afgewezen op momenten dat de pleegkinderen hen eigenlijk nodig hebben (Bick & Dozier, 

2013). Hierdoor reageren de kinderen nog extremer en is het moeilijk voor de pleegouders 

om een relatie op te bouwen (van Druten, 2001). Pleegouders voelen zich niet adequaat om 

te reageren op het pleegkind, ze worden gefrustreerd en boos. Het is belangrijk dat 

pleegouders leren deze signalen juist te lezen en hierop te reageren (Bick & Dozier, 2013).  

 

De vraag is of pleeggezinnen kunnen instaan voor de hechting, zodat er terug een veilige 

hechting kan ontstaan. Vanuit de hechtingstheorie zou dit mogelijk zijn, maar dan moet er, 

door de pleegouders, op een sensitieve en responsieve manier gereageerd worden op de 

hechtingssignalen van het kind, ook al zijn deze moeilijk af te lezen bij het kind die zich 

verzet tegen de nieuwe hechtingsfiguren. Er moet gezorgd worden voor continuïteit in het 

relationele netwerk, want kinderen verliezen vertrouwen in de hechtingsfiguren als deze 

elkaar in snel tempo afwisselen (van Ijzendoorn, 2010).  

 

Ook de contextuele theorie kan enkele verklaringen geven voor bepaald gedrag van 

pleegkinderen. 

Als het pleegkind enkele jaren bij zijn ouders heeft gewoond en hierna geplaatst wordt in het 

pleeggezin zijn de zijnsloyaliteit en de emotionele loyaliteit nog verbonden met elkaar. Als 

het kind enkele jaren in het pleeggezin verblijft, ontstaat er een emotionele loyaliteit naar de 

pleegouders omdat zij zorgen voor het pleegkind. De loyaliteit naar ouders ontwikkelt 

nauwelijks verder (van den Bergh, Weterings, & Schoenmakers, 2010). In zulke situatie zit 

het kind klem tussen twee verschillende loyaliteiten. Dit kan nog versterkt worden als het 

kind niet openlijk loyaal mag zijn naar één van de twee partijen. Dit wil zeggen dat de ouders 

de pleegplaatsing niet aanvaarden of dat de pleegouders de emotionele betrokkenheid van 

de ouders niet erkennen. Het kind wordt dan belemmerd in zijn gevoelens en kan dit uiten 

door driftbuien, niets laten merken, slecht functioneren (van Ijzendoorn, 2010). 

Deze verschillende vormen van loyaliteit kunnen, bij een pleegplaatsing, zorgen voor 

problemen tussen ouder, kind en pleegouder of kunnen het aanpassingsproces moeilijker 

doen verlopen.  

 

Enkele vormen van loyaliteit die de ontwikkeling negatief kunnen beïnvloeden worden 

hieronder geschetst. Binnen pleegzorg komt de problematiek van geparentificeerde kinderen 

vaak voor. Dit kan omschreven worden als een kind die in het gezin belast wordt met taken 

die niet bij zijn leeftijd horen. Dit komt in sommige gezinnen, op een gegeven moment, voor. 

Het is belangrijk dat ouders duidelijke grenzen aangeven en de tijdelijkheid benadrukken 

(Bakhuizen, 1998). Ouders van pleegkinderen hebben soms nood aan zorg en aandacht van 

hun eigen kinderen om te kunnen overleven. Kinderen proberen in de noden van hun ouders 

te voorzien, maar krijgen hier zeer weinig grenzen aangegeven (van den Eerenbeemt & 

Bakhuizen, 2001). Op lange termijn kan dit destructieve gevolgen hebben (Bakhuizen, 

1998). 

Een geparentificeerd kind zal blijvend zorgende en volwassen taken opnemen in het 

pleeggezin. Dit kan door de pleegouders verkeerd geïnterpreteerd worden, wat tot 

problemen binnen het pleeggezin kan leiden. Het kind kan hierdoor gekneld raken tussen 

verschillende loyaliteiten. Pleegkinderen kunnen op deze spanning heel verschillend 

reageren, bijvoorbeeld door stil te worden, zich terug te trekken, aandacht vragen,… (van 

den Eerenbeemt & Bakhuizen, 2001). 
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Een ander belangrijk element waarmee rekening moet gehouden worden, als we over 

loyaliteiten spreken, is de zijnsloyaliteit die het kind heeft naar zijn ouders toe. Deze kan op 

verschillende manieren tot uiting komen. Het kind kan schelden en roepen naar zijn ouders. 

Toch is dit gedrag vaak een uiting van loyaliteit naar zijn ouders. Hij probeert, met zijn 

gedrag, zijn ouders te brengen tot het besteden van aandacht aan hem, ze te brengen tot 

ouderschap (Bakhuizen, 1998). De reden van het roepen en schelden wordt door de 

pleegouders vaak niet gezien. Ze beamen de negatieve connotatie die het kind, volgens 

hen, geeft aan de ouders. Hierbij komt het kind in een conflict terecht waarin het niet loyaal 

mag zijn naar de ouders.  

Het begrip loyaliteit wordt vaak gebruikt om bepaald gedrag van het pleegkind te verklaren, 

maar er is weinig empirisch onderzoek naar de rol van loyaliteit op de ontwikkeling van het 

kind (van den Bergh, Weterings, & Schoenmakers, 2011).  

 

Door gebruik te maken van deze twee theorieën kunnen gedragsproblemen bij het pleegkind 

deels verklaard worden.  
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4 Vroegtijdige beëindiging van de pleegplaatsing 

Pleegzorg wordt gekozen boven residentiële voorzieningen omdat de kinderen meer 

persoonlijke aandacht, liefde, structuur en continuïteit in de opvoeding krijgen. De kinderen 

kunnen uitgroeien tot maatschappelijk goed functionerende volwassenen (Barber, Delfabbro, 

& Cooper, 2001; in Vanderfaeillie, Van Holen, & Coussens, 2007). Door deze continuïteit 

kunnen pleegkinderen hun basisvertrouwen heropbouwen, wat niet zo goed lukt binnen een 

residentiële voorziening (Van Ijzendoorn, 2012). ‘Pleegzorg is immers een vorm van 

hulpverlening met als doel nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor de 

pleegkinderen’ (Van Holen, Vanderfaeillie, & Trogh, 2007, p 240). Een vroegtijdige 

beëindiging staat dus haaks op deze doelstelling.  

Deze vroegtijdige beëindiging, of breakdown, heeft negatieve gevolgen voor het pleegkind, 

pleegouders, maar ook voor het beleid (Vanderfaeillie, Van Holen, Trogh, & Andries, 2012). 

Een breakdown kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Een enge definiëring 

hierbij is: ‘een negatieve voortijdige beëindiging van de pleegzorgplaatsing omwille van 

gedragsproblemen van het pleegkind’ (James, 2004; in Vanderfaeillie, Van Holen, & 

Coussens, 2007). Een ruimere definitie kan zijn: ‘een pleegzorgplaatsing voortijdig en 

negatief worden beëindigd op initiatief van de pleegouders, het pleegkind of de 

pleegzorgvoorziening’. Of een zeer brede definitie waarin een beëindiging door de 

biologische ouders, tegen de wil van de pleegzorgvoorziening en een gemaskeerde 

breakdown ook wordt benoemd (Sallnäs et al., 2004; in Vanderfaeillie, Van Holen, & 

Coussens, 2007).  

 

Er werd onderzoek gevoerd naar het percentage van pleegplaatsingen die vroegtijdig 

beëindigd worden. Uit internationaal onderzoek blijkt dat tussen de 25 en 50% van de 

pleegplaatsingen vroegtijdig onderbroken worden (Minty, 1999, in Vanderfaeillie, Van Holen, 

& Coussens, 2007). Nederlands onderzoek toont een breakdownpercentage van 50% aan 

over een periode van zes jaar (Strijker et al. 2004; in Vanderfaeillie, Van Holen, & Coussens, 

2007). Vanuit Vlaams onderzoek kan gesteld worden dat meer dan de helft van de 

plaatsingen vroegtijdig beëindigd worden. Men moet echter voorzichtig zijn met deze cijfers, 

omdat hier de brede definitie van breakdown gehanteerd werd (Vanderfaeillie, Van Holen, & 

Coussens, 2007).  

 

Plaatsingen kunnen om verschillende redenen afgebroken worden. Veel voorkomende 

redenen zijn: gedragsproblemen bij het pleegkind, conflicten in de relatie tussen ouders en 

pleegouders en een terugkeer, tegen advies van de plaatsende instantie, van het pleegkind 

naar de ouders (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010). Hierna zal voornamelijk de 

gedragsproblemen van het pleegkind verder besproken worden. 

 

 

4.1 Gedragsproblemen 

Het blijkt dat kinderen, die gescheiden worden van hun primaire verzorger op korte en lange 

termijn problemen vertonen. Deze kunnen gesitueerd worden op het affectieve en 

gedragsmatige niveau (Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens, & Doreleijers, 2007; 

Vanderfaeillie & Van Holen, 2010). Ander onderzoek heeft aangetoond dat heel wat 

pleegkinderen serieuze psychische klachten hebben (Maaskant & Reinders, 2010).  
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‘Pleegkinderen hebben vaak ook schoolproblemen, ontwikkelingsachterstanden 

(taal/spraakachterstanden, leerproblemen, en cognitieve problemen) of 

gezondheidsproblemen (groeiachterstanden, ondervoeding, slechte tandhygiëne)’ (Hansen, 

Mawjee, Barton, Metcalf, & Joye, 2004; Heller, Smyke, & Boris, 2002; Leslie, Kellher, Burns, 

Landverk, & Rolls, 2003 in Vanderfaeillie & Van Holen, 2010, p 179). 

 

Er mag niet vergeten worden dat de pleegplaatsing gepaard gaat met een verlies van 

primaire verzorgingsfiguren, wat kan resulteren in gevoelens van verwerping, schuld, 

vijandigheid,… bij het pleegkind. Vaak is het huidige pleeggezin niet meer het eerste 

pleeggezin of de eerste verplaatsing. Elke voortijdige afbreking van een plaatsing heeft een 

negatieve invloed op de ontwikkeling van het pleegkind (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010). 

 

Er zijn nog andere oorzaken die kunnen gelinkt worden aan het ontstaan van het 

probleemgedrag, maar vaak wordt ook verwezen naar de rol van de hechting binnen de 

pleegplaatsing. Vanuit de hechtingstheorie van Bowlby kan geargumenteerd worden ‘(…) 

that grief, anger, and distress as the result of temporary or permanent loss of access to 

existing attachement figures can only be resolved by children, if they are able to develop 

attachement relationships with their alternative caregivers.’ (Oosterman, Schuengel, Slot, 

Bullens, Doreleijers, 2007, p 54). Vanuit onderzoek van Oosterman en Schuengel (2009) 

blijkt dat ‘onveilige gehechtheid voorspellend is voor een hogere mate van externaliserend 

gedrag’ (p 104). 

 

Gedragsproblemen zijn vaak aanwezig binnen pleegzorg en spelen een belangrijke rol 

binnen een vroegtijdige beëindiging. De associatie tussen probleemgedrag en breakdown is 

waarschijnlijk bidirectioneel (Leve et al., 2012). Voor pleegouders is het moeilijk adequaat te 

reageren op het probleemgedrag van het pleegkind. Dit kan zorgen voor stress en conflicten 

binnen het pleeggezin. Dit kan opnieuw een belangrijke rol spelen bij een vroegtijdige 

beëindiging van de pleegplaatsing. Deze beëindiging heeft een invloed op de ontwikkeling 

van het pleegkind (Maaskant & Reinders, 2010). 

 

 

4.2 Factoren die pleegplaatsing voorspellen 

Er werd een meta-analyse uitgevoerd door Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens, & 

Doreleijers (2007) naar factoren die een gunstige invloed zouden hebben op de 

pleegplaatsing, waardoor de kans op breakdown zou verkleinen. Hierbij kunnen twee grote 

categorieën onderscheiden worden, nl. de kindkenmerken en factoren gerelateerd aan de 

plaatsing.  

Bij de kindfactoren waren volgende factoren een risico voor een vroegtijdige beëindiging: de 

hogere leeftijd van het kind, gedragsproblemen en het aantal vorige ervaringen in 

residentiële voorzieningen of binnen pleegzorg. Bij de pleeggezinfactoren waren de kwaliteit 

van de opvoeding van de pleegouders een beschermende factor voor de pleegplaatsing. Het 

al dan niet verwant zijn, was geen beschermende factor. 
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4.2.1 Kindfactoren 

De oorsprong van de kindproblemen kan toegeschreven worden aan een combinatie van 

kindfactoren, de gezinssituatie en de wijdere omgeving, maar ook als gevolg van een 

problematische opvoedingssituatie (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010). 

In Vlaams onderzoek naar de factoren die een breakdown kunnen voorspellen, werden er 

verschillende factoren opgesomd. Kinderen die ouder waren bij de aanvang van de 

pleegplaatsing hebben een significant grotere kans op een breakdown. Een kind met 

probleemgedrag plaatsen leidt ook sneller tot een breakdown. De reden van de plaatsing 

heeft ook een invloed. Kinderen die geplaatst worden door mishandeling blijven langer in het 

pleeggezin dan kinderen die geplaatst worden omdat de zorgfiguur ontbreekt. Kinderen die 

opgroeiden in een problematische opvoedingssituatie zonder mishandeling hebben een 

grotere kans op breakdown (Vanderfaeillie, Van Holen, & Coussens, 2007). 

Ook van den Bergh en Weterings (2007) halen aan dat de aanpassing aan het pleeggezin 

moeilijker is ‘bij oudere pleegkinderen, pleegkinderen met een langere 

hulpverleningsgeschiedenis en pleegkinderen met meer probleemgedrag’ (geciteerd in 

Vanderfaeillie & Van Holen, 2010, p181). Pleegouders merken meer problemen op bij 

kinderen geplaatst na hun zesde levensjaar (in Vanderfaeillie & Van Holen, 2010). 

Over de rol van het geslacht bij een breakdown zijn verschillende auteurs het oneens. 

Sommigen vinden geen significante verschillen tussen jongens en meisjes en anderen 

vinden dat jongens een hoger risico hebben op een breakdown. Men vraagt zich af of dit niet 

kan verklaard worden doordat jongens, in het algemeen, meer probleemgedrag vertonen. 

Probleemgedrag, en niet geslacht, blijkt dan een betere predictor voor breakdown 

(Vanderfaeillie, Van Holen, & Coussens, 2007).  

Vanuit een meta-analyse werden vorige resultaten gedeeltelijk bevestigd. Uit dit onderzoek 

blijkt dat een oudere leeftijd op moment van plaatsing, gedragsproblemen en vorige 

plaatsingen in een residentiële voorziening of binnen pleegzorg risicofactoren zijn voor een 

breakdown. Binnen dit onderzoek werd het plaatsen binnen het netwerk van de pleegouders 

niet gezien als een protectieve factor (Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens, & Doreleijers, 

2007). 

Dit probleemgedrag zorgt niet enkel binnen het pleeggezin voor problemen, maar ook 

binnen de relatie met leeftijdsgenoten. Uit onderzoek is gebleken dat meisjes uit een 

pleeggezin minder vriendschappen hebben binnen school, vergeleken met andere meisjes 

(Leve, Fisher, & DeGarmo, 2007 in Leve et al., 2012). Ook blijkt dat kinderen uit een 

pleeggezin of een residentiële voorziening omgaan met mensen waarvan ze op voorhand 

weten dat ze er niet mee zouden mogen mee omgaan (Leve et al., 2012). 

 

 

4.2.2 Plaatsingsgerelateerde factoren 

Toch is ook de manier waarop de pleegouders omgaan met het probleemgedrag belangrijk 

binnen de pleegplaatsing. Er wordt veel van hen verwacht. Zij zullen een kind opvangen met 

zijn eigen geschiedenis en problematiek. Dit vraagt van de pleegouders enige kennis en 

vaardigheden om met deze problematiek om te gaan en een gepaste opvoedingsstrategie te 

gebruiken. Naast de problematiek van het pleegkind, moeten zij ook nog de contacten met 

de biologische ouders onderhouden en moeten zij verantwoording afleggen voor al hun 

(opvoedkundige) keuzes aan een pleeggezinnendienst (Vandefaeillie & Van Holen, 2010). 
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Vanuit studies komen er factoren naar boven die bijdragen tot het in stand houden van het 

probleemgedrag. Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, Robberechts, & Stroobants 

(2013) vinden bewijs voor het belang van de familiefactoren, nl. het opvoedingsgedrag en 

ouderlijke stress. Zij vinden dat het gebruik van negatieve opvoedingsmechanismen 

(straffen, negatieve controle) leidt tot een minder goede opvoedingsrelatie met het pleegkind 

en de gedragsproblemen verhoogden. ‘Opvoedingsgedrag beïnvloedt dus de ontwikkeling 

van gedragsproblemen maar gedragsproblemen sturen ook het opvoedingsgedrag. Er 

worden echter meer aanwijzingen gevonden voor de beïnvloeding van opvoedingsgedrag 

door kindgedrag dan voor echte wederkerigheid (opvoedingsgedrag beïnvloedt kindgedrag 

en kindgedrag beïnvloedt opvoedingsgedrag)’ (Huh, Tristan, Wade, & Stice, 2006 in 

Vanderfaeillie & Van Holen, 2010, p 182). 

 

De gedragsproblemen van het pleegkind kunnen ook een invloed hebben op de 

gezinsbelasting (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010). ‘Gezinsbelasting kan worden 

omschreven als de verhouding tussen de draaglast die opvoeders ervaren bij de opvoeding 

en hun draagkracht’ (Vandefaeillie & Van Holen, 2010, p 184). Longitudinaal onderzoek naar 

de gezinsbelasting (Van Holen, Vanderfaeillie, & Trogh, 2007) toont aan dat 

gedragsproblemen een voorspeller zijn voor de gezinsbelasting. Waarbij in het begin van de 

plaatsing enkel externaliserende gedragsproblemen een voorspeller waren voor de 

gezinsbelasting, blijkt na twee jaar zowel internaliserende als externaliserende problemen 

een voorspeller. 

 

In ander onderzoek (van den Bergh & Weterings, 2010) wordt er aangehaald dat de relatie 

tussen pleegouder en pleegkind ook belangrijk is. Als de relatie beter wordt, zal het kind zich 

meer gaan ontwikkelen. Er moet echter ook rekening gehouden worden dat het pleegkind 

enige tijd nodig heeft om een kwalitatieve relatie op te bouwen met een pleegouder, zowel 

bij netwerk- als bestandplaatsingen (Cole, 2006). ‘De aard van de relatie kind-pleegouder en 

de manier waarop de pleegouders omgaan met het negatief aandacht vragen van het kind, 

hangt samen met de hoeveelheid ontwikkelingsproblemen van het kind’ (van den Bergh & 

Weterings, 2010, p 80). De relatie tussen het pleegkind en de pleegouder is ook afhankelijk 

van de gehechtheid van de pleegouder. Het hechtingspatroon van de ouders voorspelt het 

hechtingsgedrag van het kind (Jacobs, 2002). Volgens de hechtingstheorie bepaalt de 

hechting van de ouders hoe ze zullen anticiperen, interpreteren en reageren op bepaalde 

hechtingssignalen van het kind. De resultaten uit deze studie tonen aan dat pleegkinderen, 

geplaatst bij ouders in de veilig-autonome categorie, vroeger in de plaatsing coherente 

gedrag tonen (Stovall-McClough & Dozier, 2004). 

Hieruit blijkt dat de pleegouders een belangrijke rol opnemen in de verdere ontwikkeling van 

het pleegkind, waarbij hun opvoedingsvaardigheden medebepalend zijn. Als het kind echter 

probleemgedrag vertoont, toont dit ook verhoogde stress bij pleegouders. Zonder enige 

ondersteuning blijft het stressgehalte van de pleegouders erg hoog en na verloop van tijd 

tonen zij meer stress bij de gedragsproblemen van het kind (Leve et al., 2012). 

 

Binnen het onderzoek van van den Bergh & Weterings (2010) blijkt ook dat de emotionele 

betrokkenheid van de pleegouders belangrijk is. Dit verwoorden zij als het kunnen dragen 

van de problemen van het pleegkind, zonder dat het de pleegouders teveel wordt. De 

pleegouders hebben te maken met afwijzend gedrag van het pleegkind, in verschillende 

situaties. De manier waarop de pleegouder emotioneel betrokken is op het pleegkind, kan 

zorgen voor een vermindering van de problemen op de ontwikkelingsgebieden.  
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Zij concluderen dat de manier van emotionele betrokkenheid van de pleegouders op het 

pleegkind een belangrijke factor is in de ontwikkeling van het kind. Zoals aangegeven door 

Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, Robberechts, & Stroobants (2013) is dit echter 

niet eenvoudig doordat uit hun onderzoek blijkt dat probleemgedrag het opvoedingsgedrag 

beïnvloedt. Daarom is het goed om deze emotionele betrokkenheid van de pleegouders te 

ondersteunen en stimuleren waar nodig (van den Bergh & Weterings, 2010).  

 

 

4.3 Draagt pleegzorg bij tot de reductie van problemen? 

Veel pleegkinderen hebben ontwikkelingsproblemen als zij aankomen in het pleeggezin. 

Vaak zijn deze ontwikkelingsproblemen een gevolg van affectieve en pedagogische 

verwaarlozing van het kind in de thuissituatie. Het verblijf in het pleeggezin blijkt duidelijke 

positieve effecten te hebben op de ontwikkeling van het pleegkind. Na gemiddeld drie jaar 

blijkt er sprake te zijn van significante vooruitgangen. Dit wijst erop dat de gedragsproblemen 

van de kinderen ernstig zijn, maar ook dat er een continue omgeving moet aangeboden 

worden alvorens de gedragsproblemen enigszins verminderen (van den Bergh & Weterings, 

2010). 

 

Er wordt verondersteld dat het problematisch gedrag zal dalen eenmaal het pleegkind 

opgevangen wordt in het pleeggezin. Toch is dit vaak niet zo. Er zijn maar weinig studies die 

een verbetering tonen van het probleemgedrag eenmaal het pleegkind in het pleeggezin 

verblijft (Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, Robberechts, & Stroobants, 2013). Het 

onderzoek van Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, Robberechts, & Stroobants 

(2013) toont aan dat 37% van de pleegkinderen meer gedragsproblemen vertonen en 47% 

evenveel gedragsproblemen vertonen, na een periode van twee jaar in een pleeggezin. 

Slechts bij 16% van de pleegkinderen is er een vermindering van de gedragsproblemen 

aantoonbaar. 

Bij een pleegplaatsing probeert men het probleemgedrag van het pleegkind te verminderen. 

Het tegenovergestelde is echter waar. ‘The increase and/or stabilization of behavioral 

problems over a period of two years raises questions about the effectiveness of foster care 

and the parenting in foster families’ (Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, 

Robberechts, & Stroobants, 2013, p 591). 

 

Een vermindering van het probleemgedrag was te linken aan een ondersteunende vorm van 

ouderschap. Bezig zijn met het pleegkind, het leren van regels, het stimuleren van de 

zelfstandigheid zijn manieren om een vermindering van probleemgedrag te zien. Het is 

echter makkelijker om deze opvoedingsstrategieën toe te passen als het gedrag van het 

pleegkind vermindert (Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, Robberechts, & 

Stroobants, 2013). Men toonde in datzelfde onderzoek ook aan dat een vermindering in 

gedragsproblemen minder sterk geassocieerd was met ouderschap, dan een toename van 

de gedragsproblemen. Dit stelde vragen bij het opvoedingsgedrag van de pleegouders en of 

dit voldoende was aangepast aan de vraag van de pleegkinderen (Vanderfaeillie, Van Holen, 

Vanschoonlandt, Robberechts, & Stroobants, 2013). 

 

Doordat gedragsproblemen zo’n grote invloed hebben op de plaatsing en op het 

welbevinden van pleegmoeders/pleegouders, zou het mogelijks een oplossing zijn om een 

specifiek programma aan te bieden aan pleegmoeders/-ouders. Dit programma kan hen 



 

20 

leren op een efficiënte manier om te gaan met probleemgedrag en zo het inefficiënt 

opvoedingsgedrag van pleegmoeders/-ouders te verminderen (Vanderfaeillie, Van Holen, 

Trogh, & Andries, 2012). Een programma dat ingaat op het verminderen van negatieve 

opvoedingsstrategieën en het versterken van ondersteunende opvoedingsstrategieën 

(Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, Robberechts, & Stroobants, 2013). 

‘Interventions that decrease child behavior problems and increase foster family attachment 

and feelings of belonging might reduce the effect of behavioral problems, and increased 

caregiver support might reduce the number of placement disruptions’ (e.g., Chamberlain et 

al., 2008; Leathers, 2006 in Leve et al., 2012, p 1200). 

De extra ondersteuning van pleegouders kan er ook op gericht zijn om het gedrag van het 

pleegkind betekenis te geven binnen de ruimere achtergronden van de problematiek. Als het 

gedrag betekenis krijgt vanuit de geschiedenis van het pleegkind is dit veel beter te 

begrijpen voor de pleegouders (van Oijen, 2012). ‘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’ (van Oijen, 2012, p 43). Het vroegtijdig signaleren van 

probleemgedrag kan ook voorkomen dat pleegouders overbelast raken (Van Holen, 

Vanderfaeillie, & Trogh, 2007). 
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5 Extra ondersteuning voor pleegouders 

Pleegkinderen ervaren heel wat stress door voorgaande gebeurtenissen en door de 

veranderingen naar het pleeggezin. Het is belangrijk dat pleegouders de signalen van de 

kinderen correct interpreteren (Van Andel, Grietens, Strijker, Van der Gaag, & Knorth, 2012). 

Van pleegouders wordt verwacht dat ze het pleegkind opvoeden, door het geven van liefde 

en het bieden van structuur. Dit lijkt in de eerste plaats eenvoudig, want pleegouders doen 

dit ook bij hun eigen kinderen. Het tegenovergestelde is echter waar (Meulenbergs, 2002).  

Inzicht in de oorzaken van het gedrag kan helpen om het te begrijpen, maar als 

opvoeder in een niet-professionele setting (een gewoon gezin) is het soms erg 

moeilijk om met sommige gedragingen om te gaan, laat staan van het kind te blijven 

houden (Meulenbergs, 2002, p 285). 

Het is belangrijk dat pleegouders op een niet-bedreigende en begrijpende manier reageren 

op het kind. Dit zou kunnen aangeleerd worden binnen een extra ondersteuningsprogramma 

(Van Andel, Grietens, Strijker, Van der Gaag, & Knorth, 2012). 

 

Ook inzicht in de ontwikkeling en geschiedenis van het pleegkind kunnen handvaten bieden 

bij het opvoeden van pleegkinderen. Deze inzichten kunnen gegeven worden door een 

pleegzorgbegeleider (Meulenbergs, 2002). Tijdens deze begeleidingsmomenten wordt 

ingegaan op actuele en individuele behoeften van het pleeggezin zodat het pleegkind beter 

kan opgevoed worden door de pleegouders. Pleegouders kunnen echter in een situatie 

terechtkomen waarbij deze begeleiding niet meer voldoende is en ze behoefte hebben aan 

een intensievere vorm van opvolging (Robbroeckx, 2002). 

 

Er zijn verschillende vormen van intensievere begeleiding uitgewerkt voor pleegouders. Toch 

bestond er in Vlaanderen, voor PVO, nog geen systematisch extra aanbod voor pleegouders 

(Van Holen et al., 2011). Er bestaan verschillende vormen van intensieve begeleiding, elk 

met hun specifieke invalshoek, die in verschillende landen worden toegepast. 

De interventieprogramma’s zijn vaak voor alle ouders die probleemgedrag bij hun kind 

ervaren en niet specifiek voor pleegouders. De extra ondersteuning gericht op pleegouders 

vertrekt vaak vanuit een hechtingstheoretische invalshoek waarbij pleegouders geleerd 

worden sensitief en responsief te reageren op het pleegkind (Van Andel, Grietens, Strijker, 

Van der Gaag, & Knorth, 2012). 

Binnen Vlaanderen werd er op zoek gegaan naar een pleezorgvoorziening die extra 

ondersteuning aanbiedt, specifiek voor pleegouders. Hierbij kwam men terecht bij het 

ondersteuningsaanbod van de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst. 

 

 

5.1 Ondersteuningsvormen binnen de West-Vlaamse 

Pleeggezinnendienst 

Binnen dit onderzoek zal er ingegaan worden op drie vormen van extra ondersteuning die 

binnen Pleegzorg West-Vlaanderen worden aangeboden. Deze drie vormen, waarvan twee 

gericht op pleegouders en één op het pleegkind, zijn Pleegouders Versterken in Opvoeding, 

individuele begeleiding van het pleegkind en intensieve opvoedingsondersteuning van de 

pleegouders. 
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Pleegouders Versterken in Opvoeding (PVO) 

PVO was een project, gesubsidieerd door de overheid, voor pleegouders die een pleegkind 

opvangen met ernstig externaliserend probleemgedrag. In de onderzoeksfase werden twee 

verschillende benaderingswijzen onderzocht, namelijk ‘Sociaal-Interactioneel Model’ en 

‘Geweldloos Verzet’. Beide interventies zijn gebaseerd op het principe dat gedrag bepaald 

wordt binnen interacties in het dagelijks leven. Als men deze interacties, tussen pleegkind en 

pleegouder, kan veranderen, zal het gedrag van het pleegkind ook veranderen (Serketich & 

Dumas, 1996 in Vanschoonlandt, Vanderfaeillie, & Van Holen, 2012b).  

Het Sociaal-Interactioneel Model ‘richt zich op pleegouders van pleegkinderen tussen drie en 

twaalf jaar’ (Vanschoonlandt, Vanderfaeillie, & Van Holen, 2012b, p 308). In dit model gaat 

men ervan uit dat operante conditionering een belangrijke rol speelt binnen interacties. Men 

leert pleegouders vijf verschillende opvoedingsstrategieën aan (positieve betrokkenheid, 

positieve bekrachtiging, problemen oplossen, effectieve disciplinering en toezicht houden) 

die een invloed hebben op de ontwikkeling van gedragsproblemen (Vanschoonlandt, 

Vanderfaeillie, & Van Holen, 2012b). 

De module Geweldloos Verzet ‘wordt ingezet bij pleegouders met pleegkinderen tussen zes 

en achttien jaar oud’ (Van Holen, Vanschoonlandt, Vanderfaeillie, & Omer, 2012, p 323). Het 

is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van Haim Omer (2007) waarbij hij een 

‘interventie ontwikkelde voor de behandeling van kinderen met ernstig agressief en 

zelfdestructief gedrag’ (in Van Holen, Vanschoonlandt, Vanderfaeillie, & Omer, 2012, p 324). 

Het is gebaseerd op twee basisprincipes waarbij men leert om actieve weerstand te bieden 

tegen probleemgedrag en escalatie vermijdt (Van Holen, Vanschoonlandt, Vanderfaeillie, & 

Omer, 2012). Beide vormen worden modulair aangeboden met een tiental individuele 

sessies en drie groepssessies (Van Holen et al., 2011). Pleegouders kwamen enkel in 

aanmerking bij een klinische CBCL-score. 

Doordat PVO kaderde binnen een onderzoek werd eerst het Sociaal-Interactioneel Model 

onderzocht en in later stadium het Geweldloos Verzet model. 

Binnen dit onderzoek zal enkel Geweldloos Verzet onderzocht worden. 

 

Individuele begeleiding van het pleegkind 

Binnen de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst wordt er ook gekozen om het pleegkind 

ondersteuning en hulp te bieden die het nodig heeft om verder te ontwikkelen. Dit kadert ook 

binnen het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.  

Pleegkinderen kunnen om verschillende redenen therapeutische ondersteuning nodig 

hebben. Er moet steeds rekening gehouden worden met het verwerken van 

verlieservaringen die een traumatisch karakter kunnen hebben (Heyns, 2012).  

De individuele begeleiding kan voor verschillende doelen ingeschakeld worden. Deze 

kunnen als volgt beschreven worden: het belevingsonderzoek met duidelijke afgebakende 

vraag ter ondersteuning van het kind en advies naar de toekomstige interventies in de 

begeleiding, het verwerken van bepaalde problematieken die verband houden met de 

pleegplaatsing, het begeleiden van een terugkeer naar de ouders (Intern werkdocument 

Individuele Begeleiding, West Vlaamse Pleeggezinnendienst, 2013). Deze verschillende 

doelen poogt men te bereiken door het gebruik van creatieve methodieken, die aansluiten bij 

de leefwereld van het kind. Tijdens dit proces moet steeds rekening gehouden worden met 

bepaalde gevoeligheden van de pleegkinderen en er dient op een gepaste manier op 

gereageerd te worden. Zo kan het pleegkind komen tot verwerking van het verleden en 

integratie in het nieuwe pleeggezin (Heyns, 2012). 
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Binnen de individuele begeleiding moet steeds rekening gehouden worden met twee zaken. 

Het eerste is dat de communicatie met het kind een positieve invloed moet hebben op het 

kind, door het kind te begrijpen en te ondersteunen waar nodig. Het tweede is dat de 

bevindingen uit de individuele begeleiding moeten worden gecommuniceerd naar de 

volwassenen (pleegouders, ouders, begeleider, verwijzers…), teneinde samen te kunnen 

inspelen op de noden van het kind met begrip en respect voor zijn gevoelens en wensen. 

(Herteleer, 2012) 

Doordat pleegkinderen een verwerkingsproces ondergaan waarin rouwgevoelens erkend 

worden, kan dit mogelijkheden creëren voor alle betrokkenen (Heyns, 2012). Zoals 

hierboven ook aangegeven kan het ondersteunen van het pleegkind mogelijkheden bieden 

binnen de opvoeding van het pleegkind, maar ook binnen de relatie met pleegouders,            

-broers en/of zusjes, ouders,… 

 

Intensieve opvoedingsondersteuning van pleegouders  

De opvoedingsondersteuning binnen de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst kan 

gedefinieerd worden onder de definitie van Hermanns (1992) ‘Al de activiteiten die tot doel 

hebben de opvoedingssituatie van kinderen te verbeteren, met andere woorden opvoeders 

helpen opvoeden’ (in Vandemeulebroecke & Nys, 2002, p 12). Binnen de West-Vlaamse 

Pleeggezinnendienst wordt de opvoedingsondersteuning ingedeeld in volgende 

werkvormen: informatie geven aan de pleegouders over opvoedingsproblemen, advies 

geven over de opvoedingsproblemen, begeleider ondersteunen binnen de begeleiding, 

netwerkverkenning van de pleegouders in functie van zelfhulp, observatie van het pleegkind 

met terugkoppeling naar pleegouders, aanpakken van gedrags- en/of 

ontwikkelingsproblemen, ondersteuning bij overgangen, training geven aan pleegouders en 

zoeken naar doorverwijzing (Kwaliteitshandboek West-Vlaamse Pleeggezinnendienst, 

2010).  

Binnen de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst bieden verschillende denkkaders (o.a. 

Walter Hellinckx, 2002; Tine Maeyens, 2009) handvaten binnen de 

opvoedingsondersteuning. Hierbij gaat de ondersteuner samen met de pleegouders op zoek 

naar de draagkracht en –last van de pleegouders en verschillende factoren die invloed 

hebben op de situatie. 
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6 Probleemstelling 

Probleemgedrag is erg bepalend binnen pleegzorg en beïnvloedt mee een verminderd 

gevoel van welzijn en minder effectief opvoeden bij pleegouders, een verhoogd gevoel van 

ouderlijke stress en een verhoogd risico op breakdown (Vanschoonlandt, Vanderfaeillie, Van 

Holen, & De Maeyer, 2012). Verschillende studies hebben aangetoond dat een 

uithuisplaatsing een verhoogde kans geeft op een overlijden, zelfmoord, erbarmelijke 

schoolprestaties, verminderde gezondheid (Hansson, & Olson, 2012). Het is echter 

belangrijk om door een pleegplaatsing het welbevinden van het pleegkind te verhogen. 

Ondersteuningsprogramma’s zijn dus niet enkel voor pleegouders, maar ook voor 

pleegkinderen van groot belang. 

 

Om breakdown te voorkomen is het belangrijk dat pleegouders goed worden voorbereid en 

goed worden ondersteund gedurende de plaatsing (Vanschoonlandt, Vanderfaeillie, Van 

Holen, & De Maeyer, 2012). Het ontstaan van ondersteuningsprogramma’s kan hierbij 

verklaard worden. Door deze ondersteuningsprogramma’s leren pleegouders om positief om 

te gaan met het probleemgedrag van het pleegkind. Wat zou moeten leiden tot een 

vermindering van het probleemgedrag, het breakdowncijfer en tot positieve opvoedings-

strategieën (Vanschoonlandt, Van Holen, & Vanderfaeillie, 2012). 

 

De theorie die aan de basis ligt van het ondersteuningsprogramma kan divers zijn. Binnen 

de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst werden er drie verschillende ondersteunings-

programma’s aangeboden, die elk vertrekken vanuit andere theoretische kaders. 

Wetenschappelijk onderzoek naar deze vormen van ondersteuning werd nog niet gedaan, 

omdat deze enkel binnen één bepaalde voorziening werden aangeboden. 

Enkel PVO module Geweldloos Verzet zit in een proefproject waar het getest wordt op 

wetenschappelijke evidentie. 

 

Kennis over de ondersteuningsvormen en de effectiviteit is echter van essentieel belang, 

zodat de juiste ondersteuningsvorm kan ingezet worden om pleegouders te ondersteunen. 

Dit kan een vroegtijdige beëindiging voorkomen (Van Andel, Grietens, Strijker, Van der 

Gaag, & Knorth, 2014).  

 

Omdat er nog geen onderzoek werd verricht naar deze vormen van ondersteuning, is een 

onderzoek van explorerende of verkennende aard aan te raden. Hierbij gaat men samen met 

de participanten op zoek naar de betekenis die ze geven aan de situatie (Wester, 2000), in 

dit geval de extra ondersteuning. Men wil, a.d.h.v. de betekenis die mensen hieraan zelf 

verlenen, te weten komen welke thema’s relevant zijn (Wester, 2000). 

De doelstelling van dit onderzoek is dus om de bevindingen van de pleegouders te 

bevragen. Pleegouders detecteren meer en sneller probleemgedrag, in vergelijking met 

begeleiders. Deze bevindingen van de pleegouders waren dan ook een belangrijke predictor 

voor een negatieve uitkomst van pleegzorg (Leathers, 2006). Het is dus belangrijk om te 

luisteren naar de pleegouders om extra ondersteuning op te starten, zo kan er op het juiste 

moment ingegrepen worden. Het bevragen van pleegouders en hun opinie over de 

interventie is dus belangrijk. Hierdoor kan de sociale interventie aangepast worden zodat het 

nog beter aansluit op de wensen en noden van de participanten.  
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Effectiviteit zal binnen dit onderzoek gemeten worden door te vragen aan pleegouders of er 

veranderingen te zien waren, en dit op verschillende gebieden. Hier wordt er niet evidence-

based gewerkt omdat er gepoogd wordt de interventie te evalueren vanuit het gezichtspunt 

van de pleegouders. De interventie kan aangepast worden om zo optimaal mogelijk aan te 

sluiten bij de wensen en noden van pleegouders.  

 

Om dit te kunnen realiseren is een open onderzoeksvraag nodig waaruit men veel informatie 

kan verzamelen. De onderzoeksvraag werd in kleinere vragen opgedeeld om zoveel 

mogelijk informatie te verkrijgen en om specifieke antwoorden te kunnen geven.  

I. Welke elementen en thema’s vinden pleegouders belangrijk binnen de 

ondersteuning? 

II. Werden er veranderingen gezien door de pleegouders? Op welke gebieden? 

III. Waren pleegouders tevreden over de ondersteuning? 

IV. Moet de ondersteuning blijven bestaan? Waarom? Zijn er tips? 
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7 Methodologie 

7.1 Kwalitatief onderzoek 

Vanuit de literatuur blijkt dat er weinig onderzoek is naar de extra ondersteuning, zoals 

aangeboden binnen de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst. Er wordt gekozen voor een 

kwalitatief onderzoek, dit om de eigenaardigheid van deze situatie goed te kunnen 

beschrijven (Boeije, 2005). Doordat er nog weinig voorkennis is, zal de onderzoeker een 

brede onderzoeksvraag opstellen en kan er niet gewerkt worden met vaststaande 

vragenlijsten. Er zal gezocht worden naar de inzichten van de respondenten (Baarda, 2009). 

Binnen kwalitatief onderzoek kunnen er drie belangrijke elementen gevonden worden. Het 

eerste element is dat er gezocht wordt naar de wijze waarop mensen betekenis geven aan 

hun sociale omgeving en hoe ze zich hierin gedragen. Dit zal gedaan worden aan de hand 

van een vragenlijst waarin pleegouders bevraagd worden naar de betekenis die zij hieraan 

geven. Een tweede is dat de onderzoeksmethode ervoor moet zorgen dat het perspectief 

van de respondenten duidelijk wordt. En als laatste is het de bedoeling om het onderwerp te 

beschrijven en in beperkte mate te verklaren (Boeije, 2005). Dit zal in het deel ‘resultaten’ 

besproken worden. 

 

Binnen kwalitatief onderzoek zijn er verschillende stromingen. Er zijn twee grote varianten te 

onderscheiden, nl. een variant die zich concentreert op de kenmerken van taal en 

communicatieprocessen en een andere die probeert bepaalde betekenissen van gedrag en 

teksten te begrijpen (Boeije, 2005). 

Dit onderzoek sluit aan bij de laatste vorm, waar er gepoogd wordt om de betekenis van de 

extra ondersteuning voor pleegouders te begrijpen. 

 

Er zal een pilot study uitgevoerd worden dat kan dienen als voorloper van een uitgebreider 

onderzoek. Aan de hand van een beperkte groep respondenten wil men nagaan wat 

belangrijke thema’s zijn (Wester, 2000).  

 

 

7.2 Respondenten 

Vanuit de voormalige West-Vlaamse Pleeggezinnendienst werden de drie verschillende 

vormen van ondersteuning aangeboden. Hierdoor werd de participatie gevraagd van de 

West-Vlaamse Pleeggezinnendienst. Deze werd gevraagd aan de directie en er werd 

onmiddellijk toestemming gegeven voor dit onderzoek. Doordat de West-Vlaamse 

Pleeggezinnendienst de enig organisatie was die deze vormen van ondersteuning aanbood, 

werden alle participanten begeleid door een begeleider van de pleeggezinnendienst. 

 

De onderzoeksgroep bestond uit alle pleegouders van de West-Vlaamse 

Pleeggezinnendienst die van één van de drie vormen van ondersteuning genoten hadden. 

Hierbij moesten zij voldoen aan enkele criteria alvorens zij gecontacteerd werden. 

Een eerste criteria was dat de pleegouders of het pleegkind moesten genoten hebben van 

een bepaalde vorm van extra ondersteuning en na de afronding van de ondersteuning moest 

de pleegplaatsing nog steeds lopend zijn. Pleegouders konden zo gecontacteerd worden via 

de pleeggezinnendienst. 
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Ook blijkt dat trainingen effectiever zijn als het pleegkind nog in het pleeggezin verblijft en als 

pleegouders dus feedback krijgen (Dorsey e.a., 2008 in Van Holen et al., 2011). Doordat dit 

onderzoek een andere vorm was van feedback, hun feedback aan de pleeggezinnendienst, 

was het dus ook belangrijk dat de pleegplaatsing nog steeds bezig was.  

Mocht de begeleiding afgebroken zijn, kon het interview gekleurd worden door de ervaring 

van de breakdown, wat de ervaring over de ondersteuning kon beïnvloeden. 

Een ander criterium was dat de ondersteuning maximaal vijf jaar geleden mocht opgestart 

zijn en maximaal twee jaar geleden afgerond. Anders werd door de pleegouders teveel 

beroep gedaan op hun geheugen, wat de resultaten kon beïnvloeden. Na het opstellen van 

deze criteria bleef er een selecte groep pleegouders over die gecontacteerd werd. 

Er werd een lijst opgesteld met pleegouders die aan deze criteria voldeden. Men begon met 

pleegouders waarbij de ondersteuning recentelijk afgerond was. Er werd gepoogd een gelijk 

aantal pleegouders te bereiken per vorm van ondersteuning.  

 

Pleegouders werden gecontacteerd door de begeleider of door de onderzoeker. Afhankelijk 

van de pleegouders werd de manier van contactname op hen afgestemd. Sommige 

pleegouders werden opgebeld door de begeleider of door de onderzoeker of er was via e-

mail uitwisseling. Telkens werd uitgelegd binnen welk kader het onderzoek geschetst moest 

worden, wat het onderzoek inhield, wat van hen verwacht werd. Steeds werd aan de 

gecontacteerde pleegouders nog even bedenktijd gegeven, voordat ze toestemming gaven 

voor deelname. Het laatste criteria alvorens pleegouders konden deelnemen was dat ze 

akkoord moesten gaan met het onderzoek.  

 

Bij de start van het interview werd een informed consent ondertekend door beide partijen. 

Ook werd nogmaals ingegaan op het soort onderzoek en wat het onderzoek inhield. 

Iedereen ging hiermee akkoord. 

 

Er werden 13 pleeggezinnen gecontacteerd, waarbij er 12 toestemming gaven tot deelname. 

De verdeling over de verschillende vormen van ondersteuning was evenredig, aan elke vorm 

van ondersteuning namen vier pleeggezinnen deel. Er namen acht netwerkgezinnen deel 

aan het onderzoek en vier bestandpleeggezinnen. Er werden tien pleegmoeders, één 

pleegvader en eenmaal de pleegouders geïnterviewd. De reden tot opstart van 

ondersteuning was erg divers.  

 

 

7.3 Instrument 

Binnen een onderzoek van interpretatieve aard is het belangrijk om een onderzoeksmethode 

op te stellen waarbij er contact is met de werkelijkheid (Wester, 2000). In dit geval is dit 

contact met pleegouders die van de extra ondersteuning genoten hebben. Er werd gekozen 

voor een semi-gestructureerd interview. Er werd gekozen voor deze interviewvorm omdat 

deze onderzoeksmethode ervoor zorgt dat het perspectief van de participanten duidelijk 

wordt (Boeije, 2005). 

Deze interviewvorm zorgt ook voor uitgebreide en rijke informatie (Howitt, 2010), wat 

belangrijk is binnen kwalitatief onderzoek van interpretatieve aard. Door de semi-

gestructureerde vragen konden pleegouders open en gedetailleerde antwoorden geven 

(Howitt, 2010). Hiermee samenhangend werd er ruimte gelaten voor het verhaal van de 

participanten en om dieper in te gaan op bepaalde thema’s. Deze vorm van interview geeft 
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meer en rijkere data (Howitt, 2010) over bepaalde thema’s die belangrijk zijn voor de 

participanten. Het geeft ook meer mogelijkheden om onduidelijke antwoorden te 

specificeren, om dieper in te gaan op bepaalde antwoorden (Howitt, 2010), wat opnieuw 

meer gedetailleerde informatie geeft. 

 

 

7.3.1 Opstellen instrument 

Er werd gekozen om binnen het semi-gestructureerd interview een vast gedeelte op te 

nemen. Deze vragen werden aan alle pleegouders gesteld en konden vergeleken worden 

over alle participanten en vormen van ondersteuning heen.  

 

Een deel van de vragen werd gebaseerd op een vragenlijst ‘Beoordelingsschaal 

Tevredenheid en Effect (BESTE)’ (De Meyer, Janssen, Veerman, 2004).  

In deze vragenlijst werden twee vragen gesteld over de tevredenheid van de interventie. 

Deze waren als volgt: ‘was de periode van ondersteuning te lang’ en ‘zou je de vorm van 

ondersteuning aanraden aan anderen.’ 

Binnen de vragenlijst werden ook vier vragen gesteld over de effectiviteit: ‘was het gedrag 

van het kind veranderd door de ondersteuning (e1)’, ‘waren er veranderingen binnen het 

functioneren van het gezin (e2)’, ‘de manier van opvoeden (e3)’ en ‘werd het gedrag van het 

kind verhelderd (e4)’. Deze vragen werden nog aangevuld met een vraag van de 

onderzoeker naar ‘veranderingen die eventueel gedetecteerd werden bij de pleegouders 

(e5)’.  

De keuze tot het gebruik van deze vragenlijst werd gemaakt, omdat de vragenlijst in het 

onderzoek naar effectiviteit van PVO ook werd gebruikt. Door het gebruik van deze 

vragenlijst, konden resultaten vergeleken worden. 

 

Tijdens het interview werd aan pleegouders gevraagd wat ze vonden van de ondersteuning. 

Hierbij werden vijf verschillende vormen van ondersteuning, zoals beschreven in Portengen, 

2002 (p 41) voorgelegd aan de pleegouders. Ze konden aangeven bij welke vorm van 

ondersteuning de gekregen ondersteuning het best aansloot en konden dit verduidelijken. 

Dit zou het oplossen van onderzoeksvraag één helpen.  

De vijf opgegeven vormen van ondersteuning waren: emotionele steun: tonen van empathie, 

begrip en vertrouwen; beoordelingssteun: geven van positieve feedback; informatieve steun: 

geven van informatie over ontwikkeling, verzorging en opvoeding; instrumentele hulp: bieden 

van praktische hulp of modelling: het hebben van een voorbeeldfunctie. 

 

Het interview werd verder aangevuld met bepaalde vragen die de onderzoeker belangrijk 

vond. Steeds werd de mogelijkheid gelaten om bepaalde zaken dieper te bevragen, wat niet 

kan binnen een gestructureerd interview. 

Na enkele gesprekken werden er binnen het interview nieuwe thema’s geïntegreerd om te 

bevragen. Deze thema’s kwamen aan bod in voorgaande interviews en doordat er gewerkt 

werd met semi-gestructureerde interviews kon dit geïntegreerd worden. Een voorbeeld van 

een interview zit in bijlage. 

 

 



 

30 

7.3.2 Afname instrument 

Eenmaal pleegouder(s) toestemming gaven voor het interview werden zij nogmaals 

gecontacteerd door de onderzoeker. Er werd een datum en tijdstip gekozen die aansloot bij 

de wensen van de respondenten.  

Bij 10 van de 12 gesprekken ging de onderzoeker langs in de thuisomgeving van de 

pleegouders. In de twee andere gevallen vonden pleegouders het meer passend om op een 

andere locatie af te spreken, de dienst voor pleegzorg. Dit was voor pleegouders makkelijker 

omdat ze al ter plaatse waren. 

Het interview werd afgenomen in een open sfeer, waar de onderzoeker open stond voor een 

gesprek en het verhaal van de pleegouders. De onderzoeker probeerde minimaal te 

interfereren. Doch werd dit gedaan om de vaststaande vragen te bevragen.  

 

Vooraf werd er weinig structuur toegevoegd aan de interviews. Dit zorgde ervoor dat de 

gesprekken een ongestructureerd karakter hadden (Boeije, 2005) waar plaats was voor het 

verhaal van de respondenten.  

De gesprekken werden opgenomen met een geluidsrecorder. De pleegouders gaven 

hiervoor toestemming via een informed consent. Dit was voor de onderzoeker gemakkelijk 

om de data te verwerken (Boeije, 2005). Dit gebeurde aan de hand van een 

computerprogramma. De interviews vonden plaats tussen december 2013 en februari 2014. 

 

 

7.4 Data-analyse 

Door de vorm van interview en de kwalitatieve aard van het onderzoeker is het niet mogelijk 

om alle gegevens kwantitatief te verwerken. Bepaalde vragen, die aan alle pleegouders 

werden gesteld, werden gesteld met als doel om enig zicht te verkrijgen op het aantal 

pleegouders die zo dachten. Deze gegevens werden kwantitatief verwerkt aan de hand van 

Microsoft Excel. 

 

De rest van het interview werd thematisch geanalyseerd. Deze keuze werd gemaakt omdat 

er nog geen theorie bestaat over de verschillende vormen van ondersteuning en de 

verzamelde gegevens erg gedetailleerd en omvangrijk zijn (Howitt, 2010). Doordat er 

gebruik kan gemaakt worden van de thematische analyse zullen er thema’s, die door 

pleegouders belangrijk geacht worden, naar boven komen (Howitt, 2010). Deze thematische 

analyse werd uitgevoerd met het programma Nvivo 10. 

 

 

7.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

Binnen kwalitatief onderzoek is het niet eenvoudig om te spreken in woorden van 

betrouwbaarheid en validiteit (Howitt, 2010). Toch werd gepoogd om de betrouwbaarheid en 

validiteit zo hoog mogelijk te houden binnen dit onderzoek. 

 

Er werd gewerkt aan de betrouwbaarheid door ervoor te zorgen dat er rijke beschrijvingen 

waren van het onderzoek. Hierdoor kunnen andere onderzoekers een beeld vormen over het 

proces van het onderzoek (Glesne, 2011).  
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Tijdens het onderzoek werd er door de onderzoeker ook steeds gereflecteerd over 

vooroordelen die konden meespelen in het gesprek. Een dichte observatie van handelen en 

gespreksvaardigheden zorgden ervoor dat deze vooroordelen minder naar voor kwamen 

(Glesne, 2011). 

Tijdens het onderzoeksproces was er geregeld ruimte om met anderen te reflecteren en 

nieuwe invalshoeken te onderzoeken. Deze peer review zorgde ook voor een verhoging van 

de betrouwbaarheid (Glesne, 2011). 

 

Binnen dit onderzoek werden de respondenten benaderd in hun eigen omgeving. Hierdoor 

moest er geen situatie gecreëerd worden die overeenkomt met de omgeving. Deze 

ecologische validiteit zorgt ervoor dat de gekregen resultaten dichter liggen bij de 

werkelijkheid dan in een laboratoriumexperiment (Baarda, 2009). Door de flexibele 

dataverzameling kunnen er verschillende dingen waargenomen worden die relevant zijn 

(Boeije, 2005). ‘Dat draagt bij aan de validiteit van de verzamelde gegevens’ (Boeije, 2005, p 

146). Door het steeds doorvragen bij participanten bestaat de mogelijkheid dat er bij 

sommigen minder werd doorgevraagd dan bij andere participanten. Hierdoor komt de 

betrouwbaarheid van het onderzoek in het gedrang. Door echter op een systematische 

manier door te vragen, wat in dit onderzoek gedaan werd, verhoogt dit de validiteit (Boeije, 

2005). 

Door de grote betrokkenheid op de participanten, door te proberen achterhalen wat ze 

bezighoudt, komt dit de validiteit ten goede (Boeije,2005). 

 

Zoals hierboven verduidelijkt, werd er tijdens het onderzoek rekening gehouden met de 

betrouwbaarheid en validiteit. ‘Een sterk punt van kwalitatief onderzoek is dat de 

dataverzameling en data-analyse elkaar afwisselen. Hiermee wordt erin voorzien dat 

waarnemingen worden gerepliceerd (betrouwbaarheid) en dat tussentijdse interpretaties in 

het vervolg van het onderzoek worden getoetst (validiteit)’ (Boeije, 2005, p 148). Wat dus 

ook zorgt voor een verhoging van de betrouwbaarheid en validiteit. 
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8 Resultaten 

De interviews werden geanalyseerd met Nvivo 10. Door deze thematische analyse komen er 

verschillende thema’s aan bod die voor pleegouders erg belangrijk zijn. Hieronder volgt een 

beschrijving. Ook de analyse, gemaakt met Microsoft Excel, zal binnen de thema’s 

besproken worden.  

 

 

8.1 Verschillende thema’s 

8.1.1 Opstart 

Pleegouders gaven aan dat de opstart gebeurde in samenspraak met de begeleider. Ze 

vertelden dat de opvoeding wat moeilijker liep en de begeleider stelde extra ondersteuning 

voor, de vorm het meest geschikt in hun situatie. Hiermee gingen pleegouders snel akkoord, 

omdat ze de extra hulp echt nodig vonden. 

 

De opstart van de ondersteuning was vaak vanuit het perspectief dat het kind recht had op 

de juiste ondersteuning en hulp, net zoals hun eigen kinderen. 

PO5: “En dat dat ook respect is naar het individu van het kind. Eigenlijk is dat iets wat 

je doet voor dat kind. (…) Dat het gehoord wordt, want het kind heeft niet gevraagd 

om de situatie. De kinderen vragen er niet naar.” 

 

Door de thematisch analyse vond men dat pleegouders alles doen voor hun pleegkind, zoals 

ze ook tot het uiterste gaan voor hun eigen kinderen. 

PO 4: “Je doet het gewoon. Je weet nooit op voorhand wat er is met je kind, de één 

moet naar Spermalie, de andere… Er is altijd wel iets. Je doet het gewoon.” 

 

Hierbij zien zij het pleegkind niet als een pleegkind, maar willen zij het beste voor het 

pleegkind, zoals een ouder steeds het beste wil voor zijn eigen kind. 

 

Pleegouders houden dus rekening met het belang van het kind bij de opstart van de 

ondersteuning. Ze vinden het belangrijk dat zij of het pleegkind ondersteund worden voor de 

verdere ontwikkeling van het pleegkind.  

PO 9: “Maar ik wil zo weinig mogelijk fouten maken, omdat het al een probleemkind 

is.” 

 

Tijdens de interviews werd het belang van het kind meermaals aangehaald. Ook werd er 

vaak geen onderscheid gemaakt tussen een eigen kind en een pleegkind als het ging over 

de beste mogelijke vorm van ondersteuning. Pleegouders zouden alles doen om dit mogelijk 

te maken, zoals bij hun eigen kinderen. Dit was een belangrijk thema voor pleegouders, wat 

deels al een antwoord geeft op onderzoeksvraag I.  
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8.1.2 Pleegkind 

Binnen dit thema zal een antwoord geformuleerd worden op onderzoeksvraag II of er 

veranderingen zichtbaar waren na de extra ondersteuning. Hier wordt er bij alle drie de 

vormen aangegeven dat er veranderingen gezien werden in het gedrag van het pleegkind. 

 

Individuele begeleiding 

Binnen deze vorm van ondersteuning, die ondersteuning is voor het pleegkind, gaven 

pleegouders aan dat het pleegkind het gevoel had dat het ondersteund werd. Hij stond niet 

alleen met zijn problemen en werd ernstig genomen. Pleegouders gaven ook aan dat ze 

zagen dat het pleegkind even zijn hart had kunnen luchten en dat hij, na enige tijd, het nut 

van de ondersteuning begon te zien.  

PO 5: “Ik word hier niet in plan gelaten. Ik word hier opgevangen. Ze hebben mijn 

problemen erkend, herkend. Ze behandelen me, ze helpen me. Dat je dat individueel 

voelt. En daarom vind ik dit heel belangrijk.” 

 

Pleegouders vertelden dat hun pleegkind graag naar de ondersteuning ging. Ze zagen dat 

het kind er baat bij had en tot rust kwam na de ondersteuning.  

PO 4: “Hier kan hij dan waarschijnlijk… Wat een pak van zijn hart moet zijn, moet hij 

zich niet schuldig voelen tegenover mij, tegenover zijn mama of papa. Ik denk, mocht 

ik in zijn schoenen staan, dat dit het belangrijkste zou zijn. Dat het deugd zou doen 

dat je niet moet bang zijn. Dat hij niet moet denken: ‘Oei, ik heb nu dit gezegd’, want 

dat gevoel heeft hij wel. Dat moet toch lastig zijn.” 

 

Het tweede belangrijke element, volgens de pleegouders, was dat de ondersteuner een 

neutraal persoon was. Bij deze persoon voelde het pleegkind zich veilig en kon alles verteld 

worden, zonder aangevallen te worden of iemand te kwetsen. Het was een persoon los van 

de volledige pleegzorgsituatie. Ook het feit dat het een persoon speciaal voor het kind was, 

was erg belangrijk volgens pleegouders. Hierbij was de vertrouwensband erg waardevol. 

Zonder de zekerheid dat alles tussen ondersteuner en pleegkind bleef, zou het kind veel 

minder vertellen aan de ondersteuner.  

 

Door de individuele begeleiding merkten pleegouders veranderingen op bij het pleegkind. 

Afhankelijk van de problematiek van het kind en de manier waarop de ondersteuner hierop 

inspeelde, werden andere veranderingen opgemerkt. Pleegouders zagen meestal al snel na 

de start van de individuele begeleiding veranderingen. Het kind was minder agressief, kon 

meer vertellen tegen de pleegouders. Andere pleegouders gaven aan dat het pleegkind een 

beetje sterker werd, dat het zelfzekerder werd, rustiger. De begeleiding was voornamelijk: 

PO 5: “Maar het is vooral psychologisch, karaktergewijs.’ 

 

Intensieve Opvoedingsondersteuning van de Pleegouders en PVO 

Binnen de andere vormen van ondersteuning werden er ook gedragsveranderingen gezien 

bij het pleegkind. Deze veranderingen werden echter gelinkt aan de veranderingen bij de 

pleegouders. Binnen de vormen van ondersteuning werden er nieuwe inzichten aangereikt 

aan de pleegouders waardoor ze hun handelen hierop afstemden.  
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Door deze inzichten, zagen pleegouders veranderingen bij het pleegkind en binnen de 

relatie met het pleegkind. 

PO 6: “Waarschijnlijk wel, omdat je het meer begrijpt en dat je rustiger wordt. Ik was 

heel zenuwachtig. Hij vroeg veel aandacht en energie. Als je zelf een beetje rustiger 

bent. Het is ook je eigen gedrag die ervoor zorgt dat het gedrag van het kindje 

verandert.” 

 

 

8.1.3 Welke vorm van steun was belangrijk 

Binnen dit thema zal er dieper ingegaan worden op de aangegeven vorm van steun die 

pleegouders belangrijk vonden binnen de extra ondersteuning. Hier zal een combinatie 

gemaakt worden van wat de pleegouders rechtstreeks en onrechtstreeks gezegd hebben. 

Als binnen het interview gevraagd werd aan pleegouders welke vorm van steun ze het 

belangrijkste vonden, konden pleegouders vaak niet antwoorden. Er werd dan een top drie 

gemaakt van de verschillende vormen. Door de interviews thematisch te analyseren brengen 

pleegouders extra duiding aan hun top drie. Soms worden ook andere vormen van 

ondersteuning aangebracht, dan op een onrechtstreekse manier.  

 

Binnen dit thema zal onderzoeksvraag II beantwoord worden ‘Wat vinden pleegouders 

belangrijk binnen de ondersteuning’. Hierop antwoorden de pleegouders met één van de 

voorgestelde vormen van ondersteuning en kan er een thema uit afgeleid worden. 

 

8.1.3.1 PVO 

Vanuit de bevraging welke vorm van steun het meest aansloot bij PVO module Geweldloos 

Verzet werd voornamelijk emotionele ondersteuning aangehaald. De andere vorm die ook 

binnen de top drie werd vermeld, was instrumentele steun. 

 

Deze emotionele ondersteuning werd gedurende het onderzoek in volgende woorden 

beschreven. Pleegouders kregen bevestiging dat ze goed bezig waren, ze kregen terug 

energie en twijfel werd weggewerkt. Door de komst van de ondersteuner konden 

pleegouders rekenen op begrip, konden ze ventileren en hun verhaal doen.  

PO 10: “Sterk worden… Dat is het ook hé. Pleegouders versterken in opvoeden.” 

 

Vanuit de thematische analyse kwam naar boven dat pleegouders voornamelijk de gekregen 

tips toepassen, ook bij anderen kinderen, en ook integreren op andere gebieden in hun 

leven. 

Door de ondersteuning moesten pleegouders ook nadenken over zichzelf. 

PO 12: “Je komt jezelf een beetje tegen zeker. Omdat je een beetje moet denken en 

doen… Hoe zou je dat doen of dat.. Vind ik toch, dat je een beetje jezelf tegenkomt.” 

 

Door de gekregen tips leerden pleegouders hoe ze het best reageerden op bepaald gedrag. 

Deze tips waren ofwel een bevestiging van wat al gedaan werd door pleegouders of nieuwe 

tips. Dit is overeenkomstig met de beoordelingssteun, pleegouders worden positief bevestigd 

in wat ze doen.  

Er kan besloten worden dat de PVO-ondersteuning het meest aansloot bij emotionele steun, 

instrumentele steun en bij beoordelingssteun.  
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8.1.3.2 Individuele begeleiding van het pleegkind 

Pleegouders haalden aan dat de individuele begeleiding het meest aansloot bij emotionele 

steun en beoordelingssteun.  

 

De vorm van ondersteuning is eigenlijk rechtstreekse ondersteuning voor pleegkinderen, 

maar pleegouders ervaren dit ook als ondersteuning voor hen. 

PO 3: “Maar gewoon het feit dat we ondersteuning krijgen, dat ik weet dat het 

pleegkind er niet alleen voor staat.” 

 

Pleegouders haalden aan dat er een last van hun schouders viel door de ondersteuning. 

PO 1: “Uh, wel in die zin dat je het gevoel had dat je er niet alleen voor stond. Anders 

komt dit allemaal op je schouders terecht (…) En doordat je die begeleiding ook 

krijgt, kon je dit delen. Kan je zelf een keer je ei kwijt. Je kon een keer klagen. Je was 

het eens kwijt.” 

 

Pleegouders ondervonden dat ze te dicht bij het pleegkind stonden, waardoor zij niet konden 

helpen. De komst van de ondersteuner werd dan als een enorme hulp ervaren. Ze stonden 

niet meer alleen met de problematiek van het pleegkind. Hierdoor ervaarden pleegouders 

een vorm van rust. 

PO 5: “Het kind zal voelen dat het hulp krijgt en jij zal ook geholpen worden, want het 

kind zal ook rustiger worden.” 

 

Al deze voorbeelden kunnen gezien worden als emotionele steun die geboden wordt door de 

komst van de ondersteuner. 

 

Door pleegouders werden echter ook elementen aangehaald die kunnen geclassificeerd 

worden onder de beoordelingssteun. Pleegouders krijgen bevestiging dat ze goed bezig zijn. 

Dingen die ze op voorhand al wisten werden nogmaals bevestigd door de ondersteuner. 

 

Toch haalden pleegouders ook aan dat ze dingen geleerd hebben en bepaalde tips 

meegekregen hebben. Door gesprekken met de ondersteuner werden ze op fouten gewezen 

en werden deze besproken. Zo leerden pleegouders hun opvoedingsstrategieën aanpassen 

op het individuele pleegkind. 

 

Ook inzichten rond de biologische ouders van het pleegkind werden nog eens verduidelijkt of 

rond een bepaalde problematiek van het pleegkind. 

PO 1: “Ik was boos, ik heb dan ook fouten gemaakt. Ik gaf de mama de schuld, dat is 

niet goed naar het pleegkind toe. Dat besef ik nu ook. Dat heeft de ondersteuner aan 

mij duidelijk gemaakt, maar ik had ook gevoelens. Het was al zwaar voor ons als 

volwassenen, laat staan voor zo’n kind.” 

 

Deze beschrijvingen passen meer bij de vorm van informatieve ondersteuning. Deze vorm 

en de emotionele steun en beoordelingssteun waren belangrijk voor pleegouders binnen de 

individuele begeleiding. 

 



 

37 

8.1.3.3 Intensieve opvoedingsondersteuning voor pleegouders 

Pleegouders die opvoedingsondersteuning gekregen hadden, gaven aan dat deze vorm van 

ondersteuning voornamelijk leek op informatieve steun. Naast deze informatieve steun 

vonden ze ook de emotionele ondersteuning belangrijk. 

 

Vanuit de thematische analyse zien we dat pleegouders aangaven dat ze veel informatie 

gekregen hadden over de ontwikkeling van kinderen, over het geven van structuur, de 

invloed van de geschiedenis van het pleegkind op het huidige gedrag. Er werd een ander 

perspectief gegeven over opvoeding, bepaalde problematieken van pleegkinderen,… Deze 

informatie was erg belangrijk voor pleegouders en op latere tijdstippen dachten ze nog vaak 

terug aan deze informatie. 

PO 11: “Dat je een inventaris hebt van wat hebben we… Ik vind dat ook belangrijk, 

zeker op zwakke momenten… Dat is er niet, maar dat is er dan wel… (…) Maar op 

het moment zelf, als het moeilijk is zie je dat niet. Dan is het belangrijk dat een ander 

dat zegt. En op het moment zelf wil je het niet horen, maar achteraf komt dat terug… 

Vanuit die rust dan… die brengt dan helderheid mee en dan…” 

 

Tijdens een gesprek met de ondersteuner werden de problemen van de pleegouders 

besproken. Ze konden op een andere manier communiceren, de ondersteuner gaf nieuwe 

inzichten, andere manieren van aanpakken. Het was een vorm van raadgeving.  

Doordat de problemen besproken werden met de ondersteuner, kregen zij tips. 

PO 9: “Begeleiding krijgen om... Probeer het zo of zo. Voor mij een hele goeie tip, dat 

ik krijg. Soms een goede, soms een minder goed, maar altijd kan ik er wel weg mee. 

Ik ben er wel gered mee.” 

 

De pleegouders probeerden steeds de tips uit. Als ze merkten dat de tips werkten, werden 

de opvoedingsstrategieën aangepast. 

 

Vanuit de thematische analyse werd duidelijk dat pleegouders een groot belang hechten aan 

de emotionele ondersteuning. 

Pleegouders ervaren een vorm van rust, er is iemand die kwam luisteren en die hun 

bevestiging gaf. Ze kregen erkenning voor hun inspanningen.  

PO 6: “Ja die emotionele ondersteuning is meer weten dat je terecht kan bij iemand 

en de erkenning. Maar ook weten dat je er emotioneel er niet alleen voor staat. Maar 

dat staat er niet in.” 

 

Pleegouders beschreven de veranderingen bij zichzelf, door de ondersteuning, als hun hart 

kunnen luchten, stoom kunnen aflaten, het krijgen van meer zelfvertrouwen, ervaren van 

rust, de situatie terug aankunnen, beter om gaan met bepaalde problemen. Pleegouders 

hadden het gevoel dat ze niet alleen stonden binnen de opvoeding en vonden dit erg 

belangrijk. 

 

Deze vorm van ondersteuning is gericht op de pleegouders. Toch geven pleegouders aan 

dat dit niet enkel voor hen een ondersteuning was. 
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PO 8: “Hoe ik mezelf voelde. Hoe beter dat ik me voel, hoe beter het is voor het 

pleegkind. Ja, als ik me niet goed voel, dan ga ik me verkeerd gaan gedragen 

tegenover mijn pleegkind. (…) Voor ons hé, voor de twee. Het was een oplossing 

voor de twee.” 

 

Een algemeen citaat waarmee de vorm van ondersteuning het best kan omschreven 

worden, werd gegeven door pleegouder 8: 

“Dat was eens kunnen babbelen. Geen koffieklets. Een verstandig gesprek. (…) Het 

totaalpakket. Je was uitgebabbeld en je was je problemen kwijt. En als je dat kan 

doen, is dat groot…” 

 

 

8.1.4 Praten 

Binnen de verschillende gesprekken werd vaak aangehaald dat de ondersteuner de enige 

persoon is waarmee de pleegouders over de situatie konden spreken. Dit is een belangrijk 

thema voor pleegouders, wat een antwoord biedt op onderzoeksvraag I.  

 

Pleegouders gaven aan dat de gesprekken over de pleegzorgproblematiek slechts 

plaatsvonden met de begeleider en/of de ondersteuner.  

PO 8: “Met iemand anders daarover spreken… Andere mensen hebben daar niet 

zo’n visie over, zoals iemand die daarvoor gestudeerd heeft. Andere mensen zeggen 

‘Het zou bij mij geen waar zijn’, je weet wel. Maar daar niet… Het wordt uitgelegd.” 

 

Over de ondersteuning werd voornamelijk gepraat tussen het koppel. In sommige gezinnen 

werden ook de eigen kinderen betrokken binnen het proces van de ondersteuning. Dit was 

voornamelijk om op dezelfde manier te reageren en om op dezelfde golflengte te staan rond 

de opvoeding. 

PO 6: “Ik vind het ook wel belangrijk, want uiteindelijk is het als gezin dat je mekaar 

nodig hebt om dit soort zorg te doen.” 

 

Binnen familiale context konden sommige ouders ook luchten en hun verhaal doen.  

 

Na de individuele begeleiding sprak het pleegkind soms over de inhoud van de 

ondersteuning. Als er over de ondersteuning gesproken werd, was dit op initiatief van het 

pleegkind en meestal enkele dagen na het gesprek. Zo had het pleegkind even de tijd om 

het te verwerken. Pleegouders aanvaardden de vertrouwensband tussen ondersteuner en 

pleegkind en onderwierpen het pleegkind niet aan een spervuur van vragen.  

Binnen de andere vormen van ondersteuning werd er ook niet gesproken over de inhoud 

van de ondersteuning met het pleegkind. Als het pleegkind naar bepaalde zaken vroeg werd 

dit wel geduid door de pleegouders, enkel dingen die pleegouders wilden delen. De 

vertrouwensband met de ondersteuner werd hier opnieuw gerespecteerd.  

 

 

8.1.5 Begeleider versus ondersteuner 

Het verschil tussen begeleider en ondersteuner was een belangrijk thema voor pleegouders. 

Dit is opnieuw een antwoord op onderzoeksvraag I. 
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De introductie van een tweede hulpverlener binnen het pleeggezin was voor geen enkel 

pleeggezin een probleem. 

PO12: “Ik had daar geen problemen mee. Die mensen zijn er ook maar om ons te 

helpen.” 

 

Toch zien pleegouders een groot verschil tussen pleegzorgbegeleider en ondersteuner. 

PO 3: “Elk heeft zijn specialiteiten.” 

 

Pleegouders bespreken alles, binnen de pleegzorgsituatie, met de begeleider en hebben 

een vertrouwensband. Hierdoor komen moeilijkheden in de opvoeding ook aan bod en kon 

de extra ondersteuning ingeroepen worden. Een gesprek met de begeleider gaat over het 

welzijn van het pleegkind, de schoolresultaten, de vrijetijdsactiviteiten waarin het kind 

participeert. Ook andere administratieve zaken en formaliteiten worden in orde gemaakt.  

De begeleider luistert bij problemen, naar vragen, gaat bemiddelen tussen verschillende 

partijen in de pleegzorgsituatie. Dit zijn de mensen die een zicht hebben op de volledige 

pleegzorgsituatie. 

 

De ondersteuner werd, door de pleegouders, gezien als de geschikte persoon om over de 

problemen te praten. Er werd echt geluisterd en pleegouders konden er alles kwijt. 

Pleegouders hadden het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Ze beschreven de 

ondersteuner als hun klankbord, iemand bij wie ze konden bijtanken.  

In de gesprekken ging de ondersteuner dieper in op de problemen. Gevoelige dingen 

werden besproken met pleegouders, maar dit gaf hen inzichten en nieuwe moed. De 

ondersteuner probeerde de problemen te doorgronden en binnen een breder kader te 

schetsen. Er werd een nieuw en ander perspectief aangeboden. Pleegouders vonden het 

belangrijk dat er niet zomaar wat gepraat werd, maar dat alles in vertrouwen gezegd werd en 

dat de ondersteuner probeerde te helpen. 

PO 10 beschreef het als volgt:  

“Die echt met weinig ‘retteketet’ de dingen kan oplichten. Soms heb je niet zoveel 

nodig. Er is soms niet zoveel nodig om iets duidelijk te maken. Het is zoals iets dat je 

verlegt en zegt: ‘moh’. Het is plots duidelijk.” 

 

Ook de manier waarop de ondersteuner de problemen aanpakt is volgens pleegouders erg 

goed. De ondersteuner probeerde niet het probleem uit te pluizen, maar zal hints geven. 

Niets moet, alles kan. Hij zal niet met een wijzende vinger de situatie proberen oplossen. Hij 

is niet superieur, staat niet boven de pleegouders. 

Hierbij beschreven pleegouders dat de frequente basis waarop de ondersteuner langskwam 

erg belangrijk was. Er kon dieper ingegaan worden op de problemen. Doordat pleegouders 

wisten dat de ondersteuner kwam, werden ze rustiger en hadden het gevoel er niet alleen 

voor te staan. 

De positie van de ondersteuner is ook helemaal anders dan die van een begeleider. De 

ondersteuner staat op grotere afstand van de situatie en kan dus neutraler kijken naar de 

situatie. De ondersteuner is ook een ervaringsdeskundige. Pleegouders merkten onmiddellijk 

op dat de ondersteuner ervaring had, dat hij wist waarover hij sprak en dat problemen 

(h)erkend worden. Ze vinden dit belangrijk. 
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8.1.6 Tevredenheid 

Binnen dit thema zal er een antwoord komen op onderzoeksvraag III.  

 

8.1.6.1 Positief 

Pleegouders waren erg tevreden over de vormen van ondersteuning. Hierbij gingen elf 

pleeggezinnen de ondersteuning ‘zeker wel’ aanraden en één pleeggezin ‘waarschijnlijk wel’.  

Pleegouders waren erg positief over de extra ondersteuning, maar ook over de organisatie 

van pleegzorg.  

PO 11: “Ik heb in die sector, tot nu toe nog niets ervaren dat mij tegenging. Ik heb 

met mijn ander pleegkind ook veel met dergelijke mensen gesproken en.. Ja… Ik heb 

nog nooit… Ook daar heb ik dat altijd als zeer positief ervaren.” 

 

Over de verschillende vormen van ondersteuning waren pleegouders ook erg tevreden. Het 

moet behouden blijven, voornamelijk voor het pleegkind. 

PO 1: “Ja dat mag niet veranderen. Het moet zo blijven, omdat ik dit echt positief 

ervaren heb. De kinderen hebben er ook iets aan. Ik heb er niets negatiefs over.” 

 

Niet enkel voor de pleegkinderen, maar ook voor de pleegouders was dit erg positief. 

PO 6: “Ik vond dit erg nodig. Ik vond dat voor mezelf erg nodig (…).” 

 

Door de verschillende pleegouders werden er elementen aangehaald die zij positief vonden 

in de ondersteuning. Pleegouders gaven aan dat door de ondersteuning hun ogen open 

gingen en ze op fouten werden gewezen. Dit was echter nooit op een aanvallende of 

belerende manier, door de ondersteuning leerden de pleegouders iets bij. Pleegouders 

haalden aan dat het goed was dat de ondersteuning één op één was. De pleegouders 

vonden het erg nuttig om te reflecteren over bepaalde moeilijke thema’s. Het waren 

moeilijke, zware en diepgaande gesprekken, maar dit werd door de pleegouders als positief 

ervaren. 

 

8.1.6.2 Negatief  

Door de pleegouders werden er geen negatieve zaken aangehaald over de extra 

ondersteuning. Er konden echter wel kleine elementen aangehaald worden die enige vorm 

van ongerustheid of ongemak met zich meebrachten. Dit werd door de pleegouders echter 

onmiddellijk genuanceerd. 

 

Binnen de individuele begeleiding gaven pleegouders aan bang te zijn of het kind de 

waarheid zou vertellen aan de ondersteuner. Ook de angst om het volledige gezinsleven te 

vertellen aan de ondersteuner was een ongerustheid, toch kon dit gerelativeerd worden. 

PO 1: “Er zijn misschien dingen waarvan je niet zo graag hebt dat ze het gaan 

vertellen, maar daar lig ik niet wakker van. Als je [je] kind niet slaat, als je niet roept 

en tiert op je kind, niet dat je niet eens uitvliegt, want dat gebeurt in elk gezin wel 

eens, moet je geen angst hebben. Je bent wie je bent. Je bent niet perfect, maar dat 

is niemand. Je kan maar je best doen voor een kind.” 
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Voor sommige pleegouders hield de extra ondersteuning ook organisatorische 

veranderingen in. Het pleegkind moest gevoerd of opgehaald worden, men moest uren vrijaf 

nemen,… Toch werd ook dit overschaduwd door de positieve effecten van de 

ondersteuning. Ook het flexibel inspelen van pleegzorg op de noden en mogelijkheden van 

de pleegouders gaf hun een positief gevoel. 

 

Pleegouders gaven aan dat ze het jammer vonden dat de extra ondersteuning stopte. Het 

was een intense periode van extra ondersteuning en het stopte plots. 

Ze konden wel begrijpen dat het niet kon blijven doorgaan, o.a. door financiële redenen. 

Toch gaven ze een argument aan om de extra ondersteuning langer te laten doorgaan. 

PO 11: “Je moet weten het leven… Die begeleiding stopt nu, maar dat leven loopt 

wel verder. Maar er komen nieuwe dingen en veranderingen en van alles [en] nog 

wat. Dus kun je eigenlijk [de ondersteuning nog gebruiken].” 

 

Door de pleegouders werden er weinig negatieve elementen aangehaald. Daarom bevroeg 

de ondersteuner enkele elementen die konden vergeten worden door de pleegouders. Deze, 

door de onderzoeker aangehaalde elementen, konden een belemmering vormen. 

 

Binnen de individuele begeleiding wordt het pleegkind ondersteund in de spelkamer op de 

dienst. Doordat sommige pleegouders aanhaalden dat het praktisch soms moeilijker verliep, 

werd gevraagd of het niet makkelijker zou zijn mocht de ondersteuner naar huis komen.  

PO 3: “Neen, dit is geen probleem, het is een neutraal punt.” 

 

Ook wordt er binnen individuele begeleiding nadruk gelegd op de vertrouwensrelatie tussen 

ondersteuner en pleegkind. Er werd gepeild hoe pleegouders zich hierbij voelden. 

PO 3: “Ik heb daar vertrouwen in. Ik denk niet dat de ondersteuner daar… Ik heb er 

vertrouwen in. Het gaat over het welzijn van dat kind. Ik heb er vertrouwen in.” 

 

Binnen de intensieve opvoedingsondersteuning en PVO worden er moeilijke en lastige 

gesprekken gevoerd. Ook hierover werd expliciet de mening van de pleegouders gevraagd. 

PO 2: “Neen, want als je iets kwijt wilt, wil je het kwijt hé. Je kan het maar vertellen. 

Je moet niet rond de pot draaien, je moet vertellen wat er gebeurd is.” 

 

PO 12: “Als je dat niet wil doen, moest je er niet aan beginnen ook.” 

 

Hierbij geeft pleegouder 12 aan dat men koos voor extra ondersteuning en dus geen 

problemen had met deze gesprekken. Door deze gesprekken werden er dingen opgelost of 

werd er een ander perspectief gegeven, wat een positieve uitkomst is. 

 

 

8.1.7 Toekomst 

Een antwoord op de onderzoeksvraag V ‘Moet de ondersteuning blijven bestaan? Waarom? 

Zijn er tips?’ wordt hier gegeven. Deze vraag kan beantwoord worden met de volgende 

woorden, aangereikt door een pleegouder. 

PO 10: ‘Omdat je in zo’n situatie met pleegzorg altijd hulp kunt gebruiken. Omdat het 

verder reikt dan wat je normaal met liefde kunt oplossen.’ 
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8.1.7.1 Kritische bedenkingen 

Tijdens het interview werden door bepaalde pleegouders enkele kritische bedenkingen 

geformuleerd ten opzichte van de ondersteuning. Deze opmerkingen zijn belangrijk om mee 

te nemen naar de praktijk, omdat ze weergeven wat pleegouders nog missen of wat kan 

verbeterd worden binnen de ondersteuning. 

 Een pleegouder gaf het belang van de vormingen aan, maar kon dit onmiddellijk ook 

nuanceren. Er werd op heel veel ingegaan tijdens de vormingen en je denkt dat je 

het begrijpt, maar eigenlijk leer je het meest eenmaal het pleegkind er is. Het is dus 

belangrijk om tijdens de begeleiding en extra ondersteuning hierbij stil te staan. 

Pleegouders weten, vanuit de vormingen, wat hen te wachten staat, maar eenmaal 

de dingen zich binnen hun gezin voordoen weten ze vaak niet hoe te reageren. 

 Binnen de ondersteuning van PVO werd een kritische bedenking gegeven over het 

gebruik van de CBCL. Enkel als het pleegkind klinisch scoorde op de CBCL kon men 

in aanmerking komen voor deze vorm van ondersteuning. Hierbij werd echter de 

vraag geformuleerd hoe het kwam dat één pleegkind wel en een ander pleegkind niet 

klinisch scoorde terwijl er bij beide pleegkinderen problemen ervaren werden. Het 

invullen van de vragenlijst was ook niet makkelijk voor de ouders, ze vonden de 

vragen soms erg dubbelzinnig. Ze vonden het dus zeer opmerkelijk dat enkel op 

basis van een vragenlijst de deelname bepaald werd. Hierbij werd ook nog een tip 

geformuleerd (zie verder). 

 Ook over de dienstverlening van de pleeggezinnendienst werd een kritische 

bedenking geformuleerd. De algemene tevredenheid over de pleeggezinnendienst is 

erg positief. Toch vinden pleegouders het vervelend dat er in tijdens een crisis of op 

moeilijke momenten niemand te bereiken is. Ze moeten dan zelf op zoek gaan naar 

extra hulp. 

 

8.1.7.2 Tips 

Pleegouders formuleerden ook tips naar de toekomst toe.  

Een eerste belangrijke tip die zij aangaven was dat de drie verschillende vormen van 

ondersteuning zeker moeten blijven bestaan. Het zou jammer zijn voor de pleegkinderen 

mochten de pleegouders afhaken. Het is een persoon die de jongere graag ziet, die ze 

opnieuw verliezen. Het is dus belangrijk dat pleegouders goed ondersteund worden, in het 

voordeel van de jongere. 

Of zoals het beschreven werd door pleegouder 11: 

“Mocht daar budget voor zijn, dan vind ik dat eigenlijk ieder pleeggezin de luxe zou 

moeten hebben om daarvan gebruik te maken. Dat het niet d’office is, maar als het 

nodig is, dat je daar kan op terugvallen. Vind ik geen overbodige luxe.” 

 

De belangrijkste tip die pleegouders gaven was dat ze het belangrijk vonden dat, na 

afronding, de ondersteuner beschikbaar zou blijven. 

PO 6: “Maar je weet als het niet meer gaat, als je ten einde bent, er is ergens iets dat 

je kan helpen zoeken hoe eruit te raken.” 

 

Dit werd door andere pleegouders beschreven als iemand waar je naar toe kan, iemand die 

weer even kan helpen op emotioneel en praktisch vlak.  
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Wat naast beschikbaarheid belangrijk was, was dat er een mogelijkheid was tot een 

opvolging door de ondersteuner. Deze opvolging kon verschillende vormen aannemen. 

Bij de opvoedingsondersteuning en de individuele begeleiding was de vraag van de 

pleegouders om de ondersteuner te kunnen contacteren bij moeilijke momenten of dat de 

ondersteuner nogmaals contact zou opnemen met het pleegkind.  

Binnen PVO werd voornamelijk geopteerd om na enkele maanden nogmaals de tips op te 

frissen. 

PO 7: “Misschien zou dat regelmatig eens moeten… Zo even eruit nemen. Omdat je 

heel snel weer in oude gewoontes vervalt.” 

 

Het organiseren van vormingsavonden, die ingaan op een specifieke module van PVO, waar 

pleegouders ervaringen kunnen delen, zou een belangrijke hulp zijn. Anderen zouden het 

interessanter vinden mocht de ondersteuner nogmaals bij hen aan huis komen en ingaan op 

bepaalde zaken.  

 

Door een pleegouder werd een erg concrete tip gegeven over de opstart van PVO. De 

aanwezigheid van een ondersteuner vanuit het PVO-gedachtengoed is nuttig. Toch is de 

manier van opstarten (via CBCL) nogal willekeurig. De tip wordt als volgt beschreven door 

pleegouder 7: 

“Misschien moet er toch een instantie zijn à la ondersteuner, waar je terecht kan met 

specifieke vragen. En dat op basis van de situatie op dat moment beslist kan worden 

van: kijk we kunnen jullie een aantal gesprekken geven, of een bepaalde vorming 

geven, of je richting bepaalde info-avonden sturen, ofzo… Maar dat het niet puur op 

basis van een vragenlijst, van bolletjes en cijfertjes van één tot drie is.” 
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9 Discussie 

Binnen dit onderzoek zag men dat er acht netwerkgezinnen en vier bestandgezinnen 

participeerden. Dit geeft de algemene trend binnen pleegzorg in Vlaanderen weer, er zijn 

meer netwerk- dan bestandgezinnen.  

Dit zou echter ook een verklaring kunnen vormen waarom de opvoedingstrategieën niet 

toegespitst zijn op de problematiek van het pleegkind. Binnen een netwerkplaatsing zijn er 

beperkte mogelijkheden tot screening, selectie en matching van pleegouders. Dit zou ervoor 

kunnen zorgen dat de pleegouders niet adequaat kunnen reageren op het probleemgedrag 

van het kind. De opvoedingstrategieën van de pleegouders zijn niet specifiek genoeg voor 

het pleegkind. Dit vergroot de gezinsbelasting en de kans tot minder ondersteunend en 

warm opvoeden en het gebruik van negatieve controle. Dit resulteert in groter 

probleemgedrag (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010). 

Er zou kunnen geopteerd worden voor netwerkgezinnen omdat zij een snellere en betere 

band hebben met het pleegkind, dan bij bestandpleegouders. Dit zou er dan voor zorgen dat 

het probleemgedrag vermindert. Dit werd echter niet bevestigd binnen dit onderzoek. Er is 

geen verschil te vinden tussen de emotionele beschikbaarheid van pleegmoeders bij 

netwerk- of bestandgezinnen, noch bij de pleegkinderen (Lawler, 2008). Een voorkeur voor 

netwerk- of bestandpleegzorg moet dus niet uitgesproken worden, elke vorm heeft zijn voor- 

en nadelen. 

 

Binnen dit onderzoek werden de verschillende vormen van ondersteuning, om pleegouders 

verder te helpen binnen de moeilijke opvoedingssituatie, geanalyseerd. Het doel van de 

extra ondersteuning was om pleegouders opnieuw handvaten te geven om de situatie terug 

aan te kunnen, zodat het kind verder kon ontwikkelen. ‘Een training en intensieve 

ondersteuning van de pleegouders gedurende de pleegzorgplaatsing kunnen niet-effectief 

opvoedingsgedrag voorkomen en ontwikkelingsstimulerend opvoedingsgedrag bevorderen’ 

(Vanderfaeillie & Van Holen, 2010, p 193). Het kan ook zorgen voor een vermindering van 

het probleemgedrag van het pleegkind en het aantal vroegtijdig afgebroken plaatsingen 

(Vanderfaeillie & Van Holen, 2010). 

Door de intensieve ondersteuning werd ‘niet-effectief opvoedingsgedrag voorkomen en 

ontwikkelingsstimulerend opvoedingsgedrag bevorderd’ (Vanderfaeillie et al., 2012a, p 432). 

Binnen dit onderzoek zagen pleegouders hun opvoedgedrag veranderen door de interventie.  

 

‘De pleegzorghulp richt zich niet alleen op de problematiek, de beperkingen, en de 

stoornissen van de cliënten, maar vooral ook op de (gezonde) mogelijkheden van de cliënt’ 

(Choy & Schulze, 2010, p 318). Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden binnen 

een situatie, ongeacht de soms zeer ernstige problematiek van het pleegkind.  

Pleegzorg bestrijkt een te groot gebied om binnen één – allesomvattend – theoretisch 

referentiekader te vatten. Vandaar ook dat in het boek van Choy en Schulze (2009) 

omschreven wordt hoe principes uit de systeemtherapie, de oplossingsgerichte 

therapie en cognitieve gedragstherapie worden gecombineerd en gecomprimeerd 

voor toepassing binnen de pleegzorg (Choy & Schulze, 2010, p 318). 

Binnen de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst werd niet geopteerd voor één 

allesbepalende theorie, maar werd er gewerkt vanuit verschillende theoretische kaders. Dit 

wordt ook duidelijk uit de verschillende ondersteuningsvormen en de kaders waaruit ze 
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vertrekken. Er wordt gepoogd om aan te sluiten bij de vragen en moeilijkheden van 

pleegouders en deze te beantwoorden. 

Veel interventieprogramma’s leggen de focus voornamelijk op de gedragsproblemen en op 

de preventie van gedragsproblemen, zoals voorbeeld PVO. Vaak wordt de driehoeksrelatie 

tussen pleegouder, ouder en pleegkind niet aangehaald, maar zorgt deze verhouding toch 

voor enige problemen binnen de opvoeding (Van Andel, Grietens, Strijker, Van der Gaag, & 

Knorth, 2014). Binnen de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst probeert men hieraan 

tegemoet te komen door oog te hebben voor de relatie met de ouders binnen de extra 

ondersteuning, voornamelijk individuele begeleiding en de opvoedingsondersteuning. Dit 

werd ook geduid door pleegouder 1 binnen de individuele begeleiding. Vanuit de literatuur 

wordt dan ook de tip gegeven om rekening te houden met de relatie tussen pleegouder en 

pleegkind en ouder en pleegkind binnen de ondersteuningsprogramma’s (Van Andel, 

Grietens, Strijker, Van der Gaag, & Knorth, 2014).  

 

 

9.1 Belangrijke thema’s 

Binnen dit onderzoek kwamen er verschillende thema’s aan bod die belangrijk waren voor 

de pleegouders. Wat hieronder volgt is een korte beschrijving. 

 

Reden van opstart 

Binnen het thema van de opstart haalden pleegouders aan dat het belangrijk was om extra 

ondersteund te worden. Ze konden op een gegeven moment geen gepaste zorg meer geven 

aan het pleegkind en hadden hierbij hulp nodig. Dit was in het belang van het kind. Hierbij 

gaven ze ook aan dat ze voor deze extra ondersteuning geen verschil zagen tussen eigen 

kinderen en pleegkinderen. Als een kind problemen heeft, moet het ondersteund worden. Dit 

was een belangrijk thema voor de pleegouders. 

Dit thema kan gekoppeld worden aan de beginvaardigheden die toegeschreven worden aan 

goede pleegouders. Het pleegkind hier en nu willen helpen (Meulenbergs, 2002) is één 

element hiervan. Uit de beschrijvingen gegeven door pleegouders kon men afleiden dat ze 

de ondersteuning aanvaardden omdat dit een hulp was voor het kind. Ze konden de hulp die 

het pleegkind nu nodig had niet alleen aan en hadden hiervoor wat extra hulp nodig.  

Een andere element die aangehaald wordt door Pasztor (1984, in Meulenbergs, 2002) is dat 

pleegouders bereid zijn de hulp en zorg voor het pleegkind met anderen te delen. Binnen de 

verschillende vormen van ondersteuning zien we dat pleegouders de zorg voor het 

pleegkind delen. Dit doen ze ofwel letterlijk, door het pleegkind extra te laten begeleiden 

(binnen de individuele begeleiding) of door zichzelf extra te laten begeleiden. Hierdoor delen 

ze de zorg voor het pleegkind met de ondersteuner. 

Binnen de literatuur (voorbeeld door de Child Welfare League of America, 1996; Foster 

Parents Association of Washington State, 1997) werden er ‘kwaliteitseisen’ beschreven voor 

pleegouders. Eén hiervan is dat de pleegouders moeten bereid zijn tot het vergroten van hun 

kennis en vaardigheden om aan de ontwikkelingsbehoeften van het pleegkind te voldoen. Dit 

kan door het volgen van extra begeleiding of trainingen (Robbroeckx, 2002). Dit is opnieuw 

een element waaraan de participerende pleegouders voldoen. Zij willen juist handelen, zodat 

het pleegkind goed kan ontwikkelen. Hierbij aanvaarden ze onmiddellijk de extra 

ondersteuning die aangeboden wordt.  
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Een ander belangrijk thema voor pleegouders was de vorm van steun. Per vorm van extra 

ondersteuning vertelden pleegouders wat ze belangrijk vonden als vorm van steun.  

Bij PVO zag men dat voornamelijk de emotionele ondersteuning en de beoordelingssteun 

belangrijk waren. Binnen de individuele begeleiding gaven pleegouders aan dat de 

emotionele en beoordelingssteun erg belangrijk waren. Dit werd nog  aangevuld met 

informatieve ondersteuning. Bij de intensieve opvoedingsondersteuning, werd duidelijk dat 

de informatieve steun erg belangrijk was voor pleegouders, ook de emotionele 

ondersteuning was belangrijk.  

Pleegouders gaven dus aan dat voornamelijk de emotionele ondersteuning, de 

beoordelingssteun en de informatieve steun belangrijk waren.  

Binnen de literatuur wordt de invulling van deze vormen van ondersteuning gelijkaardig 

ingevuld als door de pleegouders. Emotionele ondersteuning en beoordelingssteun werden 

beschreven als het ‘tonen van betrokkenheid, het uiten van respect, waardering en begrip, 

het bieden van bevestiging van de ziens- en/of handelwijze van de betrokkene’ (in 

Vandemeulebroecke & Nys, 2002, p 23). Zoals ook pleegouders aangeven beschrijven 

Vandemeulebroecke & Nys (2002) de informatieverstrekking als het geven van informatie 

over ‘de kindontwikkeling, de leefwereld van kinderen en jongeren, opvoedingsgedrag, 

opvoedingscontext,…’ (p 23). Dit ziet men terugkomen in de drie verschillende vormen van 

extra ondersteuning. Binnen de intensieve opvoedingsondersteuning wordt er zowel 

informatie gegeven over het pleegkind, over de ontwikkeling, de geschiedenis en voormalige 

opvoedingscontext. Binnen PVO wordt dit opgemerkt als het aanpassen van 

opvoedingsgedrag, het geven van opvoedingstips. Door de individuele begeleiding van het 

pleegkind krijgen pleegouders meer inzicht op de leefwereld van het pleegkind.  

De verschillende vormen gaan elk op hun eigen manier de verschillende elementen van 

steun invullen. ‘Voor het realiseren van de verschillende functies van 

opvoedingsondersteuning, of binnen de verschillende opvoedingsondersteuningsvarianten, 

kunnen verschillende activiteiten of werkvormen aangewend worden’ (Vandemeulebroecke 

& Nys, 2002, p 21), zoals ook hier binnen de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst. 

 

Delen van de ondersteuning met anderen 

Pleegouders vertelden binnen het interview dat de ondersteuner de enige persoon was 

waarmee ze over de pleegzorgproblematiek konden praten. Dit was het enige gesprek 

waarna ze een opgelucht gevoel hadden. Praten met familie was voor sommige pleegouders 

ook een oplossing, maar een gesprek met de ondersteuner had een andere invulling.  

Tussen het koppel werd ook gepraat over de extra ondersteuning, maar met het pleegkind 

bleef een gesprek summier.  

Deze bevindingen komen in beperkte mate terug in de literatuur. Colpin en 

Vandemeulebroecke (2002) zagen dat ouders vaak behoefte hadden aan emotionele steun 

binnen de opvoedingsondersteuning. Dit werd ook gevonden binnen dit onderzoek. De 

auteurs halen echter ook aan dat ouders hiervoor beroep doen op andere ouders binnen hun 

informeel netwerk, waarmee ze een goede band hebben. Binnen dit onderzoek zou dit 

overeenkomen met de bevinding dat pleegouders soms met mensen binnen hun familie 

kunnen praten over hun problemen. ‘De partner komt in alle onderzoeken als de 

belangrijkste steunbron naar voren. Maar ook familie, vrienden en andere personen uit het 

sociaal netwerk kunnen een belangrijke steunende rol vervullen’ (Colpin & 

Vandemeulebroecke, 2002, p 40). Pleegouders met opvoedkundige vragen zullen zich eerst 

richten tot professionele hulpverleners die ze kennen, omdat dit laagdrempelig is en de 

emotionele band al aanwezig is (Colpin & Vandemeulebroecke, 2002).  
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Binnen dit onderzoek werd dit ook bevestigd. De pleegouders vertelden hun problemen aan 

de begeleider en hij verwees door naar de ondersteuner. Er wordt vanuit gegaan dat de 

professionele hulpverleners die pleegouders kennen, een belangrijke rol spelen binnen de 

emotionele ondersteuning en de doorverwijzing naar gespecialiseerde vormen van 

begeleiding, zoals de extra ondersteuning binnen pleegzorg (Colpin & Vandemeulebroecke, 

2002). De emotionele ondersteuning door de pleegzorgbegeleider werd in mindere mate 

aangehaald door pleegouders, maar dit komt, volgens dit onderzoek, door de lagere 

frequentie van hun bezoek. 

 

Hiermee samenhangend werd door de pleegouders een verschil opgemerkt tussen de 

begeleider en de ondersteuner. Binnen de interviews werd dit verschil duidelijk. Binnen de 

literatuur is het echter moeilijker om een onderscheid te vinden tussen deze twee 

verschillende begeleiders. Het onderscheid is ook moeilijk te duiden. Tijdens een huisbezoek 

worden fundamentele zaken besproken over de pleegplaatsing, zoals ‘hechting, binding, 

loyaliteit, gedragsproblemen, seksualiteit, oudercontact, schoolbegeleiding en de rol van de 

eigen kinderen van de pleegouders in het geheel’ (Robbroeckx, 2002, p 310). De relatie 

groeit tussen begeleider en pleeggezin, waarbij er een wederzijds vertrouwen wordt 

opgebouwd. Tijdens de gesprekken wordt er even van op afstand gekeken naar het 

pleegkind, het gezin, het handelen van de pleegouders. Het is belangrijk om dit op 

regelmatige tijdstippen te organiseren (Meulenbergs, 2002). 

Pleegouders halen aan dat het verschil tussen pleegzorgbegeleider en ondersteuner 

voornamelijk is ontstaan door de frequentie. De ondersteuner kwam bijna tweewekelijks 

langs waardoor er een ander contact ontstond dan met de begeleider die minder frequent 

komt. 

Beide personen hadden, volgens de pleegouders, een andere taakinvulling en pleegouders 

kenden hen ook andere emotionele connotatie toe. Binnen de ondersteuning ging het over 

de specifieke problematiek (pleegzorg of opvoedkundig), en met de begeleider ging het dan 

over andere administratieve zaken.  

Voor de komst van de ondersteuner praatten pleegouders echter wel met de begeleider over 

hun problemen, want door dit gesprek met de begeleider, werd de ondersteuner 

ingeschakeld. Men zou het verschil tussen beide dus kunnen verklaren door de 

aanwezigheid van twee hulpverleners. Hierdoor konden pleegouders met verschillende 

problemen naar verschillende personen gaan. 

Binnen dit onderzoek werd het belang van de vertrouwensrelatie tussen pleegouder en 

ondersteuner of pleegkind en ondersteuner aangehaald. Vanuit de literatuur blijkt dat 30% 

van de werkzame factoren binnen de hulpverlening bepaald worden door de relatie tussen 

cliënt en hulpverlener. Dit is echter voor volwassenen, maar men verwacht dat dit bij 

kinderen en jongeren ook een belangrijke rol speel (Pijnenburg, 2010). Pleegouders 

vermeldden dat ze een goede relatie hadden met de ondersteuner. Ze waren ook enorm 

tevreden over de extra ondersteuning. Dit zou overeenkomen met de 30% van de relatie die 

bepaald wordt door de alliantie. 

Pleegouders vertelden ook dat het pleegkind enorm veel belang hecht aan de 

vertrouwensrelatie met de ondersteuner. Dit zou dus het vermoeden kunnen bevestigen dat 

de alliantie bij kinderen en jongeren ook een belangrijke rol speelt. 

 

Dit onderzoek heeft niet de pretentie om de rol van de pleegzorgbegeleider te devalueren. 

Pleegouders hebben, naast de zorg voor het pleegkind, ook andere taken. Ze moeten 

rekening houden met pleegzorgbegeleider, biologische ouders,…  



 

48 

Dit is erg slopend voor de pleegouders. De hulp van de pleegzorgbegeleider om dit alles te 

regelen is erg belangrijk voor de pleegouders en heeft een positieve invloed op de invulling 

van de rol van pleegouders (Cole & Eamon, 2007). 

 

 

9.2 Gedetecteerde veranderingen 

Vanuit de analyse blijkt duidelijk dat de pleegouders het gedrag van hun pleegkind zagen 

veranderen en dit binnen alle drie de vormen van ondersteuning. Pleegouders gaven echter 

ook aan veranderingen te zien bij zichzelf. Ze kregen meer kennis en inzichten waardoor er 

veranderingen teweeg gebracht werden bij de attitude van pleegouders (voorbeeld de 

manier van omgaan met het pleegkind, bepaalde opvoedingsstrategieën aanpassen). 

Hierdoor zagen ze het gedrag van het pleegkind veranderen (Vandemeulebroecke & Nys, 

2002). De verschillende veranderingen kunnen dus verbonden worden met elkaar. Zoals ook 

aangehaald werd in de literatuurstudie wordt er door een ondersteunende vorm van 

ouderschap een vermindering van het probleemgedrag gezien (Vanderfaeillie, Van Holen, 

Vanschoonlandt, Robberechts, & Stroobants, 2013). 

 

Pleegouders gaven aan dat door de veranderingen bij zichzelf er veranderingen teweeg 

gebracht werden bij de pleegkinderen en in de relatie tussen hen. De relatie tussen 

pleegkind en pleegouder is een belangrijke factor voor de verdere ontwikkeling van het 

pleegkind. Hoe beter de relatie wordt, hoe verder het kind zal ontwikkelen (van den Bergh & 

Weterings, 2010). Het risico bestaat dat kinderen die zich niet goed begrepen voelen 

schijnaanpassingen zullen doen. Dit houdt een risico in voor het ontwikkelen van een 

onveilige gehechtheidsrelatie met de pleegouders en gedragsproblemen in een later 

stadium. Het is dus belangrijk om de relatie tussen pleegouder en pleegkind te optimaliseren 

voor de verder ontwikkeling van het kind (van Andel, Grietens, & Knorth, 2012). 

Een tweede belangrijke factor in de verdere ontwikkeling van het pleegkind is de emotionele 

betrokkenheid van de pleegouders. Het houdt in dat zij de problemen van het kind kunnen 

dragen zonder dat het hen teveel wordt, het blijkt uit de manier van contact maken met het 

pleegkind, ongeacht het gedrag dat hij stelt. Deze emotionele betrokkenheid kan de omvang 

van de gedragsproblemen verminderen. Doordat deze emotionele betrokkenheid erg 

belangrijk is voor het pleegkind, is het belangrijk pleegouders hierbij te ondersteunen en te 

stimuleren door het aanbieden van verschillende interventiemethoden (van den Bergh & 

Weterings, 2010). Deze emotionele betrokkenheid kan ook gelinkt worden aan de ouderlijke 

sensitiviteit. Deze sensitiviteit wordt beschreven als de mogelijkheden van de ouders om 

onmiddellijk en effectief te reageren op de signalen van het kind. Het is belangrijk om deze 

sensitiviteit, binnen het ondersteuningsprogramma, te verhogen. Pleegkinderen hebben 

deze sensitieve houding nodig om te kunnen ontwikkelen (Bick & Dozier, 2013). 

Pleegouders benoemden de vormen van ondersteuning nooit als een vorm van het 

bevorderen van hun emotionele betrokkenheid of sensitiviteit. Toch gaven ze aan dat ze 

door de ondersteuning de situatie beter aankonden, beter wisten hoe om te gaan met het 

gedrag van het pleegkind. Deze vormen van ondersteuning zorgen dus voor een grotere 

emotionele betrokkenheid van de pleegouders.  

 

Interventies die zorgen voor een vermindering van het probleemgedrag, een verhoogde 

gehechtheid binnen het gezin en gevoelens van ‘belonging’ kunnen de effecten van het 

probleemgedrag verminderen. Als deze interventies ook nog zorgen voor een verhoging van 
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de ondersteuning van de pleegouders, kunnen ze zorgen voor een verminderde breakdown 

(Leve et al., 2012). Binnen dit onderzoek werd duidelijk dat de verschillende 

ondersteuningsvormen zorgden voor een vermindering van het probleemgedrag van het 

pleegkind, acht pleegouders zagen het gedrag van het pleegkind veranderen en bij zeven 

pleegouders werd het gedrag verhelderd. Pleegouders gaven aan het terug beter aan te 

kunnen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de familiale gehechtheid terug toenam. Dit zou 

ervoor zorgen dat het probleemgedrag een minder grote invloed had op de pleegouders. 

Ook de steun die pleegouders ondervonden van de ondersteuning zou ervoor kunnen 

zorgen dat er minder breakdown is. Dit werd in dit onderzoek niet bestudeerd en kan dus 

niet bevestigd worden. Dit zou echter wel een mogelijkheid zijn.  

 

 

9.3 Tevredenheid over de ondersteuning 

Als algemeen besluit kan er gezegd worden dat pleegouders erg tevreden waren over alle 

vormen van extra ondersteuning. Pleegouders konden geen negatieve elementen 

benoemen.  

De module PVO-Sociaal-Interactioneel model is al aan een wetenschappelijke test 

onderworpen waarbij duidelijk werd dat meer dan 95% van de pleegmoeders tevreden 

waren met de vorm van ondersteuning (Vanschoonlandt, 2013). Binnen dit onderzoek waren 

alle pleegouders tevreden met de vorm van ondersteuning. De grote tevredenheid over de 

extra ondersteuning werd dus bij alle vormen van ondersteuning opgemerkt. 

Als de onderzoeker vroeg naar eventuele belemmerende elementen, konden pleegouders 

dit nuanceren of vonden ze dit geen negatief punt. Mochten er toch ongemakken opgetreden 

zijn door de ondersteuning, zagen pleegouders de balans tussen positief en negatief steeds 

doorslaan naar positief. 

Deze tevredenheid over de vormen van ondersteuning kan het gevolg zijn van de informatie 

die pleegouders krijgen op de momenten waarop ze om meer informatie (en hulp) vroegen. 

Uit onderzoek blijkt als er een tekort is aan informatie over de pleegkinderen hun behoeften 

en problemen, dat dit een negatief effect heeft op het welbevinden van de pleegouders en 

hun gevoel over hun vaardigheden in het vervullen van hun pleegouderrol. Pleegouders die 

gepaste informatie krijgen over hun pleegkind begrijpen meer de noden en problemen van 

hun pleegkind en kunnen hier beter op inspelen. Dit komt de ontwikkeling van het pleegkind 

ten goede (Cole & Eamon, 2007). Vanuit het kwaliteitshandboek van de West-Vlaamse 

Pleeggezinnendienst (2010) werd duidelijk dat een doelstelling binnen de opvoedings-

ondersteuning was om pleegouders/pleegzorgbegeleider informatie te geven over het 

pleegkind. Pleegouders geven ook aan dat ze door deze informatie hun opvoedings-

strategieën aanpassen en dus veranderingen zien bij het pleegkind. Het belang van het 

geven van gepaste informatie wordt hier duidelijk en pleegouders geven ook aan dit 

belangrijk te vinden. 

Door de grote tevredenheid willen pleegouders dat deze vormen van ondersteuning blijven 

bestaan. Ze vinden het een meerwaarde niet enkel voor zichzelf, maar ook voor het 

pleegkind.  

 

Bij deze grote tevredenheid kan er afgevraagd worden waarover pleegouders erg tevreden 

waren. Uit onderzoek, naar de verschillende factoren die werkzaam zijn binnen het 

hulpverleningsproces, blijkt dat 40% bepaald wordt door de cliëntfactoren, 30% door de 

relatie tussen hulpverlener en cliënt, 15% door hoop en verwachtingen en 15% door het 
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interventiemodel of –techniek (Assay en Lambert, 1999, in Pijnenburg, 2010). Er kan dus 

afgevraagd worden wat de rol is van de interventietechniek (in dit geval de soorten 

ondersteuning), wat de rol is van de andere factoren en over welke factoren pleegouders 

tevreden waren. 

 

Pleegouders geven wel enkele tips aan zoals het beschikbaar blijven van de ondersteuner 

na de afronding van de extra ondersteuning. Naast deze beschikbaarheid vinden 

pleegouders opvolging ook belangrijk. Dit zouden zij invullen als een contact tussen de 

ondersteuner en het pleegkind/-gezin waarbij er nogmaals geluisterd wordt naar bepaalde 

gebeurtenissen die moeilijker verliepen. 

Binnen PVO werd dan geopteerd om vormingsavonden te organiseren om nogmaals 

bepaalde tips te overlopen en op te frissen. Hierbij kan, vanuit de literatuur, aangevuld 

worden dat vormingsavonden best rekening houden met volgende tips. Een eerste tip is dat 

de behandelde thema’s herkenbaar moeten zijn voor pleegouders (Meulenbergs, 2002). 

Doordat pleegouders voorstellen om de gekende thema’s van PVO nogmaals te overlopen, 

wordt er aan deze tip voldaan. Er moet ook steeds een link zijn met de praktijk, de 

theoretische inzichten worden best verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Hierbij 

moet er rekening gehouden worden met de toepasbaarheid van de tips (Meulenbergs, 

2002). Binnen dit voorgestelde concept zijn pleegouders op de hoogte van de tips. Door de 

herhaling en het duiden via praktijkvoorbeelden krijgen pleegouders opnieuw een beter zicht 

over hoe ze de tips het best kunnen toepassen binnen hun gezin. Een laatste tip is dat het 

belangrijk is dat pleegouders kunnen participeren tijdens de vorming. Zo krijgen pleegouders 

de kans om hun ervaringen te toetsen aan de aangehaalde materie (Meulenbergs, 2002).  

Grote veranderingen aan de vormen van ondersteuning werden niet voorgesteld. Dit kan 

dan ook gezien worden in de grote tevredenheid en het aanraden aan anderen. Mochten 

pleegouders veel veranderingen voorstellen, zouden ze niet tevreden zijn en het zeker niet 

anderen aan aanraden.  

 

Een pleegouder gaf een kritische bedenking omtrent de vormingen. Hij vond zichzelf niet 

voldoende voorbereid op het gedrag van het pleegkind door enkel naar de vormingen te 

gaan. Hij leerde pas echt door in interactie te gaan met het pleegkind, door bepaalde 

inzichten toe te passen en door de ondersteuning. Vanuit de literatuur blijkt ook dat 

pleegouders niet voldoende zijn voorbereid om correct te reageren op bepaald gedrag van 

pleegkinderen. Dit heeft een negatieve impact op de relatie met het pleegkind en het 

pleegkind zal gestresseerd zijn. Dit zou een invloed hebben op breakdown (Van Andel, 

Grietens, Strijker, Van der Gaag, & Knorth, 2014). Het is dus belangrijk om deze bedenking 

mee te nemen naar de praktijk. 

 

 

9.4 Aanbevelingen 

Onderzoek 

Er kunnen verschillende aanbevelingen geformuleerd worden. Aanbevelingen naar nieuw 

onderzoek zou kunnen zijn om soortgelijk onderzoek nogmaals uit te voeren. Hierbij zou de 

effectiviteit gemeten kunnen worden aan de hand van een pre- en post test. Er zou dan 

vanuit de test kunnen afgeleid worden of het ondersteuningsprogramma effectief is. Dit zou 

een onderzoek zijn van longitudinale aard. Hierbij kan de onderzoeksvraag gespecificeerd 

worden en kan er nagegaan worden op welke gebieden veranderingen optreden. 
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Binnen dit onderzoek waren er maar beperkte middelen en tijd. Bij een uitgebreider 

onderzoek kunnen er per ondersteuningsvorm meerdere participanten bevraagd worden, 

over een grotere regio. Er kan dieper ingegaan worden op de ondersteuningsvormen en 

verbeteringen naar de toekomst toe. Ook de effectiviteit zou kunnen bevraagd worden aan 

de hand van vragenlijsten. Zo kan er op basis van de vragenlijsten een conclusie getrokken 

worden over de effectiviteit. 

Een andere aanbeveling voor onderzoek kan zijn om onderzoek te doen bij kinderen en 

jongeren. Wat vinden zij goed en minder goed binnen de ondersteuning. Wat zien zij als 

nieuwe mogelijkheden. Dit is uitdagend onderzoek omdat het zich richt op kinderen en 

jongeren van verschillende leeftijden, verschillende ontwikkelingsniveaus,… Het zou een 

uitdaging zijn om rijke informatie te verzamelen en de ondersteuning aan te passen aan de 

voorstellen van kinderen en jongeren (Pijnenburg, 2010). 

 

Praktijk 

Ook aanbevelingen naar de praktijk kunnen uit dit onderzoek meegenomen worden. Het is 

belangrijk om ervoor te zorgen dat er zeker een vorm van ondersteuning blijft bestaan voor 

de pleegouders. Hierbij is het zeer belangrijk om iemand op frequente basis en met enige 

ervaring de pleegouders te laten ondersteunen. Ook de tips gegeven door de pleegouders 

kunnen belangrijke aanvullingen zijn voor de praktijk. Dit onderzoek geeft echter ook 

bevestiging van de meerwaarde van deze ondersteuning. Het is dus belangrijk om binnen de 

veranderingen in pleegzorg deze vormen van ondersteuning zeker mee te nemen. Niet enkel 

het PVO project, dat wetenschappelijk bewezen is, maar ook de andere vormen van 

ondersteuning worden door pleegouders als erg ondersteunend ervaren. Dit zou kunnen 

meegenomen worden binnen een nieuwe module van pleegzorg, namelijk behandelings-

pleegzorg. 

Binnen dit onderzoek werd er ook een kritische bedenking gemaakt over de vormingen. De 

pleegouder gaf aan niet echt voorbereid te zijn op een pleegkind met gedragsproblemen 

door de vormingen, maar gaf wel aan dat de ondersteuning hierbij een echte hulp was. 

Misschien moet er binnen de begeleiding hiermee rekening gehouden worden, bijvoorbeeld 

door het aanbieden van concrete handvaten binnen de opvoeding. Dingen die binnen de 

vormingen uitgelegd werden, maar niet werden opgenomen door de pleegouders, nogmaals 

duiden. 

 

Beleid  

Voor beleidsmakers is het belangrijk om ook op de hoogte te zijn van deze verschillende 

vormen van ondersteuning. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de 

wetenschappelijk gevalideerde interventiemethoden, maar ook met andere methoden die 

belangrijk zijn. Vaak wordt de mening van pleegouders niet gevraagd, terwijl deze erg 

belangrijk is. Het is dus belangrijk om pleegouders te horen, hen te bevragen naar 

veranderingen en dit mee te nemen. Hierbij worden zelfs, door pleegouders, kritische 

bedenkingen geformuleerd bij de vragenlijsten. Het ondersteunen van pleegouders, zonder 

het eerst invullen van een vragenlijst, is ook belangrijk. Pleegouders hebben vaak nood aan 

enige vorm van ondersteuning (langdurig of kortdurend), wat niet kan gedetecteerd worden 

door een vragenlijst. Als pleegouders aangeven dat ze een bepaalde vorm nodig achten, 

zou dit ook belang moet hebben en moet dit meegenomen worden binnen het beleid. 

Wetenschappelijk gevalideerde interventiemethoden zijn belangrijk, maar de beleving en 

opinie van pleegouders is minstens even belangrijk. 

 



 

52 

9.5 Kritische bedenkingen bij dit onderzoek 

Over dit onderzoek kunnen er echter enkele kritische bedenkingen geformuleerd worden. Als 

eerste kan geargumenteerd worden dat alle ondervraagde pleegouders woonachtig waren in 

de provincie West-Vlaanderen. Dit was het gevolg van een methodologische keuze. Ook 

door de beperkte middelen en tijd was het niet mogelijk om pleegouders over heel 

Vlaanderen te bevragen. 

Dit onderzoek had als doel om de bevinding van pleegouders te bevragen over de vormen 

van ondersteuning. Dit werd gedaan, door middel van semi-gestructureerde interviews. Een 

eerste bedenking kan geformuleerd worden over de afname van de semi-gestructureerde 

interviews. Dit vergt van de onderzoeker enige vaardigheden (Howitt, 2010). De mogelijkheid 

bestaat dat dit nog niet aanwezig is bij een beginnend onderzoeker. Toch werden binnen dit 

onderzoek alle interviews door dezelfde onderzoeker uitgevoerd. Dit verkleint de kans op 

verschillende interviewtechnieken. 

 

De drie verschillende vormen van ondersteuning werden elk op een andere manier 

opgestart. Binnen de individuele begeleiding en de intensieve opvoedingsondersteuning 

werd de begeleider op de hoogte gesteld en werd de extra ondersteuning opgestart, als de 

begeleider en het team dit nodig achtten. Bij PVO werd eerst de CBCL ingevuld en bij een 

klinische score konden pleegouders deelnemen aan dit proefproject. Binnen de individuele 

begeleiding en de opvoedingsondersteuning was er een meer subjectieve manier van 

opstart, pleegouders en pleegzorgbegeleider vonden het een moeilijke situatie. Hierdoor kon 

de opstart van ondersteuning niet bestudeerd worden. Dit is echter wel overeenkomstig met 

de bevinding dat pleegouders meer probleemgedrag detecteren en het belangrijk is om 

hiernaar te luisteren. Deze perceptie heeft echter een invloed op de breakdown (Leathers, 

2006). 

De opstart binnen de verschillende ondersteuningsvormen was divers, wat ervoor zorgde dat 

er diverse pleegouders participeerden binnen dit onderzoek. Door deze diversiteit was het 

probleemgedrag van de pleegkinderen erg verschillend. Hierdoor is het moeilijk om een 

duidelijke beschrijving te geven van veranderingen die gezien werden door pleegouders. 

Doordat men hierover geen duidelijk beeld kon scheppen is het moeilijker om een uitspraak 

te doen over de effectiviteit van de ondersteuning. 

 

Binnen dit onderzoek werden er analyses gemaakt over alle vormen van ondersteuning 

heen. Hierover kan een kritische bedenking gemaakt worden. Door dit te veralgemenen zou 

de specificiteit van elk ondersteuningsprogramma deels verloren gaan. Er werd hieraan 

tegemoet gekomen door de thema’s waar een groot verschil te zien was, tussen de 

verschillende vormen van ondersteuning, afzonderlijk te analyseren. Doordat dit onderzoek 

van exploratieve aard was, en dus een kleiner aantal participanten had, was het moeilijk om 

elke vorm afzonderlijk te analyseren.  

 

Er kan ook nog een kritische bedenking gemaakt worden over de tijdspanne waarin 

pleegouders de vorm van ondersteuning gekregen hadden. Bij sommige pleegouders vond 

de afronding ongeveer twee jaar geleden plaats, bij andere pleegouders was de afronding 

zeer recent. Dit heeft echter ook een invloed op het gesprek. Pleegouders waar de 

ondersteuning recent is afgerond, kijken nog veel kritischer naar bepaalde zaken. 

Pleegouders waarbij de ondersteuning al langer is afgerond, vergeten vaak kleine kritische 

bedenkingen en zien enkel nog het totaalconcept van de ondersteuning. Ze vonden het goed 
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of niet goed. De vragen die peilden naar bepaalde kleine veranderingen waren voor deze 

pleegouders moeilijker te beantwoorden. Ze wisten dit vaak niet meer. Dit heeft dus ook 

enige invloed gehad binnen dit onderzoek.  

Zo bleek ook dat alle pleegouders erg positief waren over de gekregen ondersteuning. 

Hierbij kan men ook een kritische bedenking maken. Pleegouders die niet tevreden waren 

over de ondersteuning waren waarschijnlijk minder geneigd om deel te nemen aan dit 

onderzoek. Er bestaat ook een mogelijkheid dat de pleegplaatsing, bij pleegouders die niet 

tevreden waren over de ondersteuning, afgebroken was. Een afbraak van pleegplaatsing 

was echter een exclusiecriterium. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat pleegouders die 

minder tevreden waren over de ondersteuning niet bevraagd werden. 

 

Een laatste bedenking kan gemaakt worden over de vragen die peilen naar de effectiviteit 

van de vormen. Deze werden bevraagd aan de hand van de beleving van de pleegouders. 

Hierbij werden deze bevindingen naar effectiviteit niet gestaafd aan de hand van 

gestandaardiseerde vragenlijsten. Pleegouders gaven aan dat het gedrag veranderde, maar 

dit was niet te zien op een vragenlijst voor en na de interventie. Het is dus moeilijker om 

hieruit de effectiviteit van de ondersteuningsprogramma’s af te leiden. 

Ook over het bevragen van pleegouders kan een bedenking gemaakt worden. Binnen dit 

onderzoek werd er expliciet gepeild naar de mening van de pleegouders. Dit heeft echter 

ook gevolgen. De mening van pleegouders houdt enige subjectiviteit in. Doordat meerdere 

pleegouders echter dezelfde bevindingen aangaven, onafhankelijk van elkaar, zijn deze 

meningen van belang. De mening van pleegouders kan zo meegenomen worden bij de 

aanbevelingen naar de toekomst. 
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11 Bijlage 1: Interview 

Algemene info 

Naam pleeggezin:  

Netwerk of bestandsplaatsing: 

Naam begeleider:  

Vorm van ondersteuning:   Individuele begeleiding 

     Intensieve opvoedingsondersteuning 

     PVO: Sociaal-Interactie model 

     PVO: Geweldloos Verzet 

Wanneer: 

Gestopt/nog bezig 

Intensiteit/frequentie: 

Gesprek met:  pleegmoeder  of   pleegvader  of  beiden 

Wat was de aanleiding/ wat was jullie vraag: 

 

INTERVIEW 

Algemene info over pleegkind:  vertel eens iets meer over je pleegkind, welke 

persoonlijkheid heeft het kind? Hoe lang is het al bij jullie? Hoe verloopt de plaatsing? 

 

Vragen over reden van opstart ondersteuning 

- Waarom werd de begeleiding opgestart? 

- Was het jullie vraag om dit op te starten? Welke vraag hadden jullie?  

- Zoniet: waarom stelde de begeleider deze vorm van ondersteuning voor? Kon je 

hierbij aansluiten? 

- Wat zei jullie begeleider hierover? Wat was zijn/haar inbreng hierover? 

 

Pleegouderondersteuning (PVO of IOP) 

- Beschrijf deze vorm van ondersteuning in je eigen woorden 

- Wat vonden jullie (de pleegouders) van de hulpverlening 

- Vonden jullie de gekregen tips (vnl bij PVO/iop) bruikbaar? 

- Zag je het gedrag van het pleegkind veranderen? [E1] 

- Werd het gedrag van het pleegkind verhelderd? [E4] Konden jullie het gedrag van het 

kind beter begrijpen?  

- Werden er nieuwe inzichten aangereikt over uw pleegkind? Zag je een evolutie in het 

affectief-emotionele ontwikkeling? Was er een verandering in de relatie tussen het 

kind en jou? Had je het gevoel dat het kind ondersteund werd? 

- Sloot de hulpverlening aan bij jullie verwachtingen? Waarom wel, waarom niet? 

 

Pleegkindondersteuning (individuele begeleiding) 

- Beschrijf deze vorm van ondersteuning in je eigen woorden. 

- Heeft u gemerkt dat u pleegkind iets aan de ondersteuning gehad heeft? Op welke 

manier (gedrag, dingen bespreken?) 

- Was deze individuele begeleiding ook voor jullie als pleegouders een ondersteuning. 

Zoja: op welke manier, zo niet: waarom, hoe komt dit volgens jullie. 

- Was het gedrag van uw kind anders na een individuele begeleiding (rustiger, 

onrustiger (dingen doorwerken), meer bewust, aanvaarden van dingen, andere 
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inzichten hebben zodat er over bepaalde dingen wel gesproken kon worden, thema’s 

doorwerken,…) [E1] 

Werden er nieuwe inzichten aangereikt over uw pleegkind? Zag je een evolutie in het 

affectief-emotionele ontwikkeling? Was er een verandering in de relatie tussen het 

kind en jou? Had je het gevoel dat het kind ondersteund werd? 

- Werd het gedrag van u pleegkind verhelderd door deze vorm van ondersteuning? 

[E4] 

 

Vragen naar verandering door extra ondersteuning 

- Hoe ervaarden jullie deze begeleiding? 

- Vonden jullie dit hulpvol? 

Welke elementen zagen jullie veranderen aan:  

-  Jezelf 

- aan jullie opvoeding [E3] 

- aan het functioneren van het gezin (gezinssysteem) [E2] 

- aan de manier van opvoeden? 

Zowel positief als negatief? 

- Wat zagen jullie van veranderingen bij het pleegkind? Zowel positief als negatief? 

- Werd er naast de extra ondersteuning nog over de begeleiding gepraat (vb na 

individuele ondersteuning pleegkind, werd hier nog op ingegaan door dingen die het 

kind aangaf?) Hoe ervaarden jullie dit? Konden jullie dit plaatsen? Konden jullie 

hiermee verder in jullie opvoeding? 

- Vond je de periode te lang? [T] 

o Te lang 

o Goed 

o Te kort  

Waarom? 

 

Vragen naar hulpverlener van extra ondersteuning 

- Hoe was het voor jullie dat er een tweede hulpverlener / extra ondersteuning in het 

gezin kwam? Vonden jullie dit goed: waarom, Vonden jullie dit minder goed: waarom, 

hoe zou dit kunnen verbeteren? 

- Wogen de kosten op tegen de baten? Vond je dit lastig om het kind steeds opnieuw 

te halen/voeren, vond je het moeilijk om steeds opnieuw thuis te zijn voor de extra 

ondersteuning? 

 

Toekomst? 

- Wat moet zeker behouden worden van de ondersteuning die jullie gekregen hebben? 

- Wat kan verbeterd worden? Hoe? Concreet 

- Wat hebben jullie geleerd die je in de toekomst nog zal gebruiken? (praktische tips, 

opvoedingstips, zienswijze?) 

- Zou je deze vorm van ondersteuning aanraden aan anderen? [T] 

o Zeker wel 

o Waarschijnlijk wel 

o Waarschijnlijk niet 

o Zeker niet 

Waarom wel? Waarom niet? 
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5 verschillende vormen van ondersteuning: bij welke vorm sloot de gekregen vorm van 

ondersteuning aan, waarom 

- Emotionele steun (empathie, begrip en vertrouwen, erkenning: de hulpverlener 

verwoordt de inzet die hij ziet, er wordt aandacht aan besteed en dit was zeer 

hulpvol) 

- Beoordelingssteun (positieve feedback) 

- Informatieve steun (informatie over de ontwikkeling, verzorging en opvoeding) 

- Instrumentele steun (praktische hulp) 

- Modelling (voorbeeldfunctie) 

Vertel kort eens over jullie tevredenheid over de pleeggezinnendienst 


