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Introducti e

Pleegzorgplaatsingen worden in 20-50% van de gevallen voorti jdig afgebroken (Minty et al., 
1999; Strijker et al., 2008). Dit is onwenselijk omdat het de kans vergroot dat ook volgende 
plaatsingen mislukken. Hoe meer plaatsingen een pleegkind meemaakt, hoe ernsti ger 
de gevolgen voor zijn of haar ontwikkeling (meer emoti onele- en gedragsproblemen, 
meer moeite in het aangaan van hechte relati es, meer problemen en uitval op school, 
meer aanrakingen met justi ti e etc.). Zelfs in volwassenheid zijn deze negati eve eff ecten 
nog merkbaar. Uit eerder onderzoek is bekend dat confl icten tussen pleegouders en 
pleegkinderen die voortkomen uit moeilijk gedrag van het pleegkind een belangrijke 
voorspeller zijn van voorti jdig afgebroken  pleegzorgplaatsingen.     

In dit proefschrift  onderzochten we de mogelijke mechanismen die voorti jdig afgebroken 
pleegzorgplaatsingen voorspellen en hoe we risico’s op deze afb reuk kunnen verkleinen. 
De uitgevoerde studies besloegen gezamenlijk drie stappen: 1) het verkrijgen van inzicht 
in het welbevinden en de geestelijke gezondheid van pleegkinderen in Nederland en de 
risicofactoren die daarmee verbonden zijn, 2) het verkrijgen van inzicht in de stabiliteit 
van pleegzorgplaatsingen in Nederland en de risicofactoren die daarmee verbonden zijn en 
3) het onderzoeken van de eff ecti viteit van Parent Management Training Oregon (PMTO) 
voor pleegouders met pleegkinderen met ernsti ge gedragsproblemen, door middel van 
een Randomized Controlled Trial (RCT). 

De pleegzorg in Nederland maakt onderscheid tussen pleegzorg als hulpverleningsvariant 
en pleegzorg als opvoedvariant. Pleegzorg als hulpverleningsvariant is in principe ti jdelijk. 
De verwachti ng is dat na intensieve begeleiding van de ouders en/of het kind de situati e 
dusdanig verbetert dat het kind weer thuis kan wonen. Pleegzorg als opvoedvariant 
wordt ingezet als duidelijk is dat het kind niet terug kan naar huis en is dus bedoeld als 
een langdurige vervangende opvoedsituati e. In de prakti jk duurt het vaak lang voordat het 
perspecti ef van een plaatsing duidelijk is en er een defi niti ef besluit over het type plaatsing 
genomen is. De onderzoeken in dit proefschrift  richtt en zich hoofdzakelijk op pleegzorg als 
opvoedvariant, of in onduidelijke situati es, op pleegzorgplaatsingen die naar verwachti ng 
langdurig (> één jaar) zullen zijn. Juist bij deze pleegzorgplaatsingen staat afb reuk haaks op 
de voorgenomen doelstelling van de plaatsing.

Samenvatti  ng van de studies

Voor de eerste stap, het vergroten van inzicht in het welbevinden en de geestelijke 
gezondheid van pleegkinderen in Nederland en de daarmee gerelateerde risicofactoren, is 
gestart met een survey-studie onder 59 pleegkinderen (tussen de 10 en 18 jaar) in langdurige 
pleegzorg (hoofdstuk 2). Deze pleegkinderen vulden gestandaardiseerde vragenlijsten 
in over hun welbevinden en hun relati e met hun biologische ouders en pleegouders. 
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De resultaten lieten zien dat het gemiddelde welbevinden van pleegkinderen goed was, 
echter iets lager dan kinderen uit de gemiddelde Nederlandse populati e (Ter Bogt et al., 
2003). In het algemeen rapporteerden pleegkinderen positi eve loyaliteitsgevoelens en 
gehechtheidrepresentati es richti ng hun biologische ouders en pleegouders. Echter, hun 
welbevinden bleek voornamelijk gerelateerd aan sterkere gehechtheidsrepresentati es 
richti ng de pleegouders. Er waren vanuit het perspecti ef van de pleegkinderen geen 
indicati es voor confl icterende loyaliteitsgevoelens  naar biologische en pleegouders. Wel 
leken pleegkinderen zich slechter te voelen op het moment dat zij ook hun biologische 
ouders of pleegouders als kwetsbaar zagen en autoritair (strenge regels en grenzen). 

Als onderdeel van de eerste stap voerden wij ook een cross-secti oneel onderzoek 
uit naar de aanwezigheid van emoti onele en gedragsproblemen van pleegkinderen, 
zoals gerapporteerd door de pleegouders van 239 pleegkinderen (tussen 4 en 12 jaar) in 
langdurige pleegzorg in Nederland (hoofdstuk 31). De resultaten lieten zien dat pleegouders 
in verschillende mate gedragsproblemen bij hun pleegkinderen ervaren, variërend van 
nauwelijks tot zeer ernsti ge problemen. Een derde van de pleegkinderen viel met de 
totaal score aan probleemgedrag (zoals gerapporteerd door pleegouders) binnen de norm 
van de klinische populati e. De aanwezigheid van gedragsproblemen bleek gerelateerd 
aan de leeft ijd van het pleegkind, de leeft ijd waarop het kind in het huidige pleeggezin 
kwam, het aantal eerdere pleegzorgplaatsingen, netwerkplaatsingen en de ervaring van 
pleegouders. Deze risicofactoren samen voorspelden de mate van gedragsproblemen 
beter dan de verschillende risicofactoren alleen. Belangrijk was het lineaire verband dat 
we vonden tussen de optelsom van risicofactoren (dus het aantal aanwezige risicofactoren, 
onafh ankelijk van hun inhoud) en de gerapporteerde gedragsproblemen van het 
pleegkind. Deze resultaten onderstrepen het belang van vroegti jdige onderkenning van 
potenti ële risicofactoren in pleegkinderen en hun pleegfamilies. Tevens wijst de hoge 
mate van aanwezige gedragsproblemen op de noodzaak pleegouders zo goed mogelijk te 
ondersteunen om op  een eff ecti eve manier om te gaan met het moeilijke gedrag van hun 
pleegkind.

In de tweede stap (hoofdstuk 4) onderzochten we de stabiliteit van pleegzorgplaatsingen 
in Nederland (gepland versus ongepland afgebroken plaatsingen, inclusief de reden van 
afb reuk) en de daaraan gerelateerde risicofactoren. We voerden een retrospecti eve 
studie uit waarbij we de afgesloten dossiers van 169 pleegkinderen (tussen 0 en 20 jaar) 
onderzochten. De resultaten lieten zien dat 35% van de pleegzorgplaatsingen ongepland 
werden beëindigd. Gedragsproblemen van het kind, een niet-Nederlandse achtergrond van 
het pleegkind en opvoedstress van pleegouders verhoogden de kans op een ongeplande 
beëindiging van de pleegzorgplaatsing (multi variate relati e). Opnieuw vonden we dat 

1 De data in deze studie is afk omsti g van de screeningsdata die gebruikt is om pleegouders te selecteren voor deelname aan 
de RCT (beschreven in hoofdstuk 5 en 6). 
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deze kans ook verhoogd werd door de aanwezigheid van een hoger aantal risico factoren 
(ongeacht de specifi eke inhoud van het risico). De resultaten suggereren dat ondersteuning 
van pleegouders in het omgaan met probleemgedrag van hun pleegkind en het verminderen 
van hun opvoedstress, het risico op ongeplande beëindiging van de plaatsing verkleint.

Het doel van de derde stap in dit proefschrift  was het vergroten van onze kennis over 
hoe pleegouders zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden, om zo het risico op het 
voorti jdig afb reken van een pleegzorgplaatsing te verminderen. Door middel van een RCT 
onderzochten we de eff ecti viteit van de intensieve en individuele PMTO-behandeling om 
opvoedstress van pleegouders te verminderen, hun opvoedgedrag te versterken en het 
probleemgedrag van hun pleegkinderen te verminderen. De RCT werd uitgevoerd in de 
dagelijkse pleegzorgprakti jk in drie regio’s in Nederland (Utrecht, Brabant en Friesland). 
We richtt en ons wederom op pleegkinderen die naar verwachti ng voor langere ti jd (>1 jaar) 
in het pleeggezin verbleven. PMTO is een geprotocolleerde interventi e (Forgatch, 1994) 
met gemiddeld 15 tot 25 sessies, meestal eenmaal per week. De voornaamste taak van 
de PMTO-therapeut is om ouders te trainen, door middel van rollenspel en voordoen, 
in het gebruik van eff ecti eve opvoedingsstrategieën (bijvoorbeeld grenzen stellen, 
positi eve betrokkenheid tonen, Patt erson, 2005). Eerdere studies hebben inmiddels de 
eff ecti viteit van PMTO voor verschillende doelgroepen aangetoond (traditi onele gezinnen, 
sti efgezinnen, éénouder gezinnen, etnische minderheden; Bullard et al., 2010; DeGarmo & 
Forgatch, 2005; Forgatch et al., 2005a; Marti nez & Forgatch, 2001; Ogden & Hagen, 2008; 
Patt erson et al., 1982), maar de eff ecti viteit van PMTO in de pleegzorg is nooit eerder 
onderzocht. Door gebruik te maken van een screeningsprocedure met de Strengths and 
Diffi  culti es Questi onnaire (SDQ, n = 606) en de Parent Daily Report (PDR, n = 225), hebben 
we een steekproef van pleegouders (n = 86) geselecteerd die dagelijks een ernsti ge mate van 
gedragsproblemen ervaart bij hun pleegkind. Deze groep pleegouders kan daardoor gezien 
worden als een groep met een verhoogd risico op het optreden van voorti jdig afgebroken 
pleegzorgplaatsingen. Door middel van loti ng werden deze pleegouders toegewezen aan 
de interventi egroep die PMTO ontving, of aan de controlegroep die Care as Usual (CAU) 
ontving. CAU hield in ieder geval een afspraak in met de pleegzorgbegeleider, eens in de 
drie tot zes weken. Indien gewenst of nodig, waren ouders in de CAU groep vrij om meer 
intensieve of gespecialiseerde hulp in te zett en, zolang het maar geen PMTO was. 

Hoofdstuk 5 beschreef de voor- nameti ng eff ecten van PMTO en de mogelijke eff ecten 
van moderator variabelen (d.w.z. geslacht van het pleegkind, leeft ijd van het pleegkind, 
startniveau van gedragsproblemen van het pleegkind, startniveau van stress van 
pleegouders). Er is gebruik gemaakt van de informati e van pleegmoeders, pleegvaders 
en leerkrachten van in totaal 86 pleeggezinnen. Multi level analyses gebaseerd op het 
‘intenti on to treat’ principe (uitval 27%) toonden aan dat PMTO, vergeleken met CAU, 
zorgde voor een afname van opvoedstress (zowel totale mate van stress, als pleegouder- 
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en kind gerelateerde stress) direct na beëindiging van PMTO. Voor opvoedgedrag zagen 
we dat PMTO pleegmoeders hielp om het tonen van ‘warmte’ naar hun pleegkind vol te 
houden, terwijl het geven van ‘warmte’ in de CAU afnam. PMTO had geen eff ect op andere 
soorten opvoedgedrag (bijv. responsief zijn, straf geven). In beide onderzoeksgroepen 
rapporteerden pleegouders een signifi cante afname van probleemgedrag van hun 
pleegkind. Dit wijst erop dat PMTO, vergeleken met CAU, geen toegevoegd eff ect heeft  op 
het probleemgedrag van pleegkinderen. Aanvullende analyses lieten tot slot zien dat geen 
van de onderzochte moderator variabelen het eff ect van PMTO modereerden. Het kan 
zijn dat de onderzoeksgroep te klein was om potenti eel aanwezige moderati e-eff ecten te 
ontdekken.

Hoofdstuk 6 bouwde voort op de resultaten van hoofdstuk 5 en ging over de follow-up 
eff ecti viteit van PMTO vier maanden na de nameti ng (gemiddeld veerti en maanden vanaf 
de voormeti ng) en de rol van non-specifi eke factoren (d.w.z. moti vati e van pleegouders 
voorafgaand aan PMTO, behandelintegriteit van de therapeut en de werkrelati e tussen 
pleegouders en de therapeut). Multi level analyses lieten zien dat PMTO, vergeleken met 
CAU, geen signifi cante eff ecten had op opvoedstress en opvoedgedrag van pleegouders. 
De korte termijn eff ecten van PMTO op de opvoedstress van pleegouders hielden niet 
stand op de follow-up meti ng. De afgenomen gedragsproblemen van pleegkinderen 
bleven wel bestaan op follow-up, maar zowel in de PMTO als de CAU groep. Analyses 
naar de klinische betekenis van de gemeten veranderingen (Jacobson & Truax, 1991) 
wezen ook geen verschillen uit tussen de PMTO- en CAU groep. Tot slot lieten aanvullende 
analyses naar de voorspellende rol van de non-specifi eke variabelen zien dat een hogere 
behandelintegriteit van de therapeut een sterkere toename van positi ef opvoedgedrag 
(tonen van warmte, responsiviteit, uitleg geven en versterken van autonomie) voorspelde. 
Onverwacht, voorspelde een hogere behandelintegriteit van de therapeut ook een minder 
sterk eff ect op de  opvoedstress van pleegouders. De moti vati e van pleegouders om deel 
te nemen aan PMTO vooraf, en de ervaren werkrelati e met de therapeut achteraf, hadden 
geen voorspellende waarde op de follow-up eff ecten van PMTO. 

Conclusie

De resultaten in dit proefschrift  laten zien dat ondanks dat het met een aanzienlijk aantal 
pleegkinderen goed lijkt te gaan, ongeveer de helft  van de pleegkinderen een redelijke 
tot ernsti ge mate van emoti onele en gedragsproblemen heeft  en daarmee een verhoogde 
kans op voorti jdige afb reuk van de pleegzorgplaatsing. Het transacti oneel model (Sameroff , 
2009)  onderkent het belang van de complexe onderlinge interacti e van de verschillende 
factoren uit de verschillende omgevingen rondom een pleegkind en zijn pleeggezin. Dit 
model is in dit proefschrift  gepresenteerd als een nutti  g model om pleeggezinnen meer 
systemati sch te screenen op de aanwezigheid van risicofactoren, om vervolgens de inzet 
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startniveau van gedragsproblemen van het pleegkind, startniveau van stress van 
pleegouders). Er is gebruik gemaakt van de informati e van pleegmoeders, pleegvaders 
en leerkrachten van in totaal 86 pleeggezinnen. Multi level analyses gebaseerd op het 
‘intenti on to treat’ principe (uitval 27%) toonden aan dat PMTO, vergeleken met CAU, 
zorgde voor een afname van opvoedstress (zowel totale mate van stress, als pleegouder- 
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en kind gerelateerde stress) direct na beëindiging van PMTO. Voor opvoedgedrag zagen 
we dat PMTO pleegmoeders hielp om het tonen van ‘warmte’ naar hun pleegkind vol te 
houden, terwijl het geven van ‘warmte’ in de CAU afnam. PMTO had geen eff ect op andere 
soorten opvoedgedrag (bijv. responsief zijn, straf geven). In beide onderzoeksgroepen 
rapporteerden pleegouders een signifi cante afname van probleemgedrag van hun 
pleegkind. Dit wijst erop dat PMTO, vergeleken met CAU, geen toegevoegd eff ect heeft  op 
het probleemgedrag van pleegkinderen. Aanvullende analyses lieten tot slot zien dat geen 
van de onderzochte moderator variabelen het eff ect van PMTO modereerden. Het kan 
zijn dat de onderzoeksgroep te klein was om potenti eel aanwezige moderati e-eff ecten te 
ontdekken.

Hoofdstuk 6 bouwde voort op de resultaten van hoofdstuk 5 en ging over de follow-up 
eff ecti viteit van PMTO vier maanden na de nameti ng (gemiddeld veerti en maanden vanaf 
de voormeti ng) en de rol van non-specifi eke factoren (d.w.z. moti vati e van pleegouders 
voorafgaand aan PMTO, behandelintegriteit van de therapeut en de werkrelati e tussen 
pleegouders en de therapeut). Multi level analyses lieten zien dat PMTO, vergeleken met 
CAU, geen signifi cante eff ecten had op opvoedstress en opvoedgedrag van pleegouders. 
De korte termijn eff ecten van PMTO op de opvoedstress van pleegouders hielden niet 
stand op de follow-up meti ng. De afgenomen gedragsproblemen van pleegkinderen 
bleven wel bestaan op follow-up, maar zowel in de PMTO als de CAU groep. Analyses 
naar de klinische betekenis van de gemeten veranderingen (Jacobson & Truax, 1991) 
wezen ook geen verschillen uit tussen de PMTO- en CAU groep. Tot slot lieten aanvullende 
analyses naar de voorspellende rol van de non-specifi eke variabelen zien dat een hogere 
behandelintegriteit van de therapeut een sterkere toename van positi ef opvoedgedrag 
(tonen van warmte, responsiviteit, uitleg geven en versterken van autonomie) voorspelde. 
Onverwacht, voorspelde een hogere behandelintegriteit van de therapeut ook een minder 
sterk eff ect op de  opvoedstress van pleegouders. De moti vati e van pleegouders om deel 
te nemen aan PMTO vooraf, en de ervaren werkrelati e met de therapeut achteraf, hadden 
geen voorspellende waarde op de follow-up eff ecten van PMTO. 

Conclusie

De resultaten in dit proefschrift  laten zien dat ondanks dat het met een aanzienlijk aantal 
pleegkinderen goed lijkt te gaan, ongeveer de helft  van de pleegkinderen een redelijke 
tot ernsti ge mate van emoti onele en gedragsproblemen heeft  en daarmee een verhoogde 
kans op voorti jdige afb reuk van de pleegzorgplaatsing. Het transacti oneel model (Sameroff , 
2009)  onderkent het belang van de complexe onderlinge interacti e van de verschillende 
factoren uit de verschillende omgevingen rondom een pleegkind en zijn pleeggezin. Dit 
model is in dit proefschrift  gepresenteerd als een nutti  g model om pleeggezinnen meer 
systemati sch te screenen op de aanwezigheid van risicofactoren, om vervolgens de inzet 
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van goed onderbouwde interventi es eff ecti ever in te kunnen zett en in het ondersteunen 
van pleeggezinnen. Op het eerste gezicht lijkt PMTO een veelbelovende interventi e om 
opvoedstress van pleegouders te verminderen. Echter, het verwachtt e eff ect van PMTO, 
vergeleken en boven op CAU, om opvoedgedrag te verbeteren en probleemgedrag van 
pleegkinderen te verminderen, kon niet worden bevesti gd. Het is duidelijk dat in deze 
belaste pleeggezinnen, meerdere stressoren eff ecti ef benaderd dienen te worden om 
uiteindelijk het risico op voorti jdige afb reuk daadwerkelijk te verminderen. Robuust 
vervolgonderzoek is echter nodig en verschillende vraagstellingen voor vervolg zijn in dit 
proefschrift  geformuleerd.

Tot slot zijn wij zeer onder de indruk van de grote hoeveelheid pleegouders die bereid 
waren deel te nemen aan het onderzoek, om op die manier mee te werken aan de best 
mogelijke zorg voor hun pleegkind. We hopen dan ook dat de resultaten van dit proefschrift  
zullen bijdragen aan verdere ontwikkeling van een veelomvatt end en eff ecti ef hulpaanbod 
in de pleegzorg. 
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