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Voorwoord 

 

Dit onderzoek is tot stand gekomen op verzoek van de jongerenraad van Horizon 

pleegzorg, in opdracht van  Horizon pleegzorg in samenwerking met de Hogeschool te leiden 

in het kader van de opleiding Master Jeugdzorg te Leiden. 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste kwantitatieve onderzoek is voltooid in  

juni 2015. Het tweede kwalitatieve exploratieve onderzoek is voltooid in augustus 2016. Het 

tweede onderzoek is een verdieping van het eerste onderzoek. De onderzoeken zijn 

afzonderlijk te beschouwen. Ze worden als een tweeluik gebundeld. 

Mijn dank gaat uit naar de onderzoeksafdeling en alle medewerkers bij Horizon 

pleegzorg, die zich hebben ingezet om dit onderzoek mogelijk te maken. Raymond 

Gutterswijk heeft mij als mijn Horizonmentor met raad en daad terzijde gestaan bij de 

uitvoering van het onderzoek binnen Horizon pleegzorg. 

Mijn dank gaat uit naar Peer van der Helm en Jesse Roest van de hogeschool Leiden, 

die mij onderzoeksmethoden en technieken hebben geleerd. Jesse Roest heeft mij, als mijn 

mentor, met enthousiasme en geduld, de vaardigheden van het mooie vak van onderzoek doen 

in de praktijk geleerd.    

Het ex-pleegkind, de pleegouders en de pleegzorgwerkers die deelnamen aan het 

tweede deel van het onderzoek, hebben zich open en kwetsbaar opgesteld tijdens de 

interviews. Daardoor werd een blik gegund in de menselijke processen die bijdragen aan het 

proces van breakdown en aan de breakdown zelf. Mijn dank en diepe respect gaat uit naar het 

ex-pleegkind, de pleegouders en de pleegzorgwerkers. 

Als laatste gaat mijn dank uit naar mijn echtgenoot, die mij 2 jaar lang alle tijd en 

ruimte heeft gegund voor het doen van dit onderzoek, naast mijn dagelijkse werk. 

 

                                                                                              Nita Peetoom, 14 augustus 2016.  
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Hoofdstuk 1: Samenvatting en abstract. 

 
1.1 Samenvatting 

            In september 2014 stelde de jongerenraad van Pleegzorg Horizon vragen naar het 

percentage breakdowns en de mogelijkheden om een breakdown te voorkomen. De directie 

van Horizon Pleegzorg gaf opdracht tot het doen van een onderzoek. In het kader van de 

opleiding Master Jeugdzorg Leiden is onderzoek verricht naar jongeren tussen 12 en 18 jaar, 

in langdurige pleegzorg, die in 2014 te maken hadden met een breakdown. Uit internationaal 

onderzoek is gebleken dat een breakdown bij pleegzorgjongeren een negatieve invloed heeft 

op hun vertrouwen, hun ontwikkeling en op hun toekomstperspectief en is daarom 

maatschappelijk relevant. Het eerste deel van dit onderzoek is een exploratief, kwantitatief 

onderzoek aan de hand van zeven deelvragen. Het tweede deel van dit onderzoek zal een 

kwalitatief onderzoek zijn door middel van interviews met de onderzochte jongeren op grond 

van de uitkomsten van dit onderzoek. De belangrijkste onderzoeksvraag in dit onderzoek is de 

vraag hoe vaak een breakdown in 2014 voorkwam, bij jongeren tussen 12 en 18 jaar in 

langdurige pleegzorg. De belangrijkste deelvragen zijn de vragen naar de kenmerken van de 

jongeren en de factoren die volgens de pleegzorgwerkers bijdroegen aan de breakdown. Om 

deze vragen te beantwoorden zijn enquêtes verspreid onder alle pleegzorgwerkers. De 

pleegzorgwerkers (58,9%) hebben deze enquête ingevuld. Op grond van de 

onderzoeksgegevens kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat in 2014 het aantal 

breakdowns van jongeren tussen 12 en 18 jaar in langdurige pleegzorg bij Horizon laag was 

en in vergelijking met de (inter-) nationale onderzoeksliteratuur. Overige uitkomsten van het 

onderzoek zijn het hoge aantal vrijwillige plaatsingen, de lange duur van de 

pleegzorgplaatsing tot aan de breakdown, de afwezigheid van verstandelijk beperkte jongeren 

in het onderzoek en het hoge opleidingsniveau van de jongeren met een breakdown. Volgens 

medewerkers spelen er verschillende factoren een rol bij het ontstaan van een breakdown. Met 

betrekking tot de jongeren spelen (psychologische/psychiatrische en gedragsproblemen) een 

rol bij het ontstaan van een breakdown. Met betrekking tot de instelling speelden een betere 

matching vooraf en het eerder inzetten van interventies een rol. Met betrekking tot de 

pleeggezinnen speelden factoren als handelingsverlegenheid en persoonlijke problemen van 

de pleeggezinnen een rol. Met betrekking tot de pleegzorgwerkers kwamen er geen 

significante factoren naar voren die bijdroegen aan het ontstaan of voorkomen van de 

breakdown. Het is interessant om in het tweede deel van het onderzoek de jongeren zelf via 

een interview te vragen naar hun ervaringen, visie en mening over het ontstaan en voorkomen 

van een breakdown.  

 

      1.2 Abstract 

            This report was commissioned by Horizon, al large youth care provider in the 

Netherlands. International research shows that a breakdown of a foster care placement has a 

devastating effect on the foster childeren. As a result it will be very difficult for them to build 

up their own lives, as adults. This justifies the research on breakdown within a large foster 

care institution (Horizon) in the Netherlands. In this research a breakdown is defined as 

breaking down the foster care placement before the child has reached the age of 18. Studies 

have shown that between 40% and 60% of foster care youth between 12 and 18 years, 

experiences a breakdown. The present study will focus on young people beween 12 and 18 

years in long-term fostercare and will take place in two parts. The first part is a quantitative 

research in which a survey was set out to foster care workers to investigate the incidence of a 

breakdowns and the factors that had lead to a breakdown. This study will be a qualitative 

research through interviews with the foster children them-selves, focusing on their personal 
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experiences and will take place from September 2015 until June 2016. Results of the present 

study shows that the studied group of young people within Horizon foster care has remarkably 

little breakdowns compared to the international research. The findings of this research 

regarding the incidence of a breakdown and characteristics of youth who had a breakdown are 

are not consistent with previous research. This raises questions for future research. Also 

questions remain about the personal experiences of youth, which we can ask the young people 

themselves during interviews during the second part of the study.  
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Hoofdstuk 2: Inleiding 

 

2.1 Opdrachtgevers: 

Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van Horizon Pleegzorg. Vanuit de 

pleegkinderen binnen de cliëntenraad van Horizon kwam in september 2014 de vraag naar 

onderzoek aar het verminderen van het doorplaatsen van pleegkinderen, door het voorkomen 

van het afbreken van langdurige pleegzorgplaatsingen. De directie van Horizon nam de vraag 

van de cliëntenraad serieus en gaf toestemming voor dit onderzoek. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd door Nita Peetoom, studente Master Jeugdzorg ( 2014-2016) aan de Hogeschool 

Leiden, afdeling toegepaste psychologie  

 

2.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag: 

Horizon kent verschillende vormen van pleegzorg: de crisispleegzorg, de 

weekendpleegzorg, de tijdelijke pleegzorg en de langdurige pleegzorg. Bij de crisispleegzorg 

en tijdelijke pleegzorg worden kinderen altijd terug- of doorgeplaatst. De weekendpleegzorg 

kent geen definitieve doorplaatsingen, maar is een tijdelijke opvang gedurende een of meer 

weekenden van de pleegkinderen. De cliëntenraad vindt het voortijdig afbreken van de 

pleegzorgplaatsing een aangrijpende gebeurtenis, vooral voor jongeren die al lange tijd in een 

pleeggezin woonden. Zij willen weten waarom tijdens de langdurige pleegzorg een 

breakdown plaatsvindt en hoe een breakdown voorkomen zou kunnen worden. De 

pleegzorgbegeleiders binnen de cliëntenraad van Horizon willen weten hoe vaak het afbreken 

van pleegzorgplaatsingen binnen pleegzorg Horizon voorkomt. Er bestaan zorgen over de 

negatieve gevolgen van een breakdown voor de ontwikkelingskansen en het perspectief van 

de pleegkinderen (werk, relaties, scholing). Deze vraag heeft maatschappelijke relevantie 

omdat meeste pleegkinderen vaak meer dan 1 doorplaatsing meemaken. Uit internationale 

literatuur blijkt dat meerdere verplaatsingen voor de pleegkinderen een negatieve invloed 

heeft op hun ontwikkelingskansen en hun perspectief. 

Tijdens de bespreking met de cliëntenraad bleek dat er binnen Horizon onderzoek 

gaande was naar breakdown bij pleegkinderen beneden de 12 jaar. Samen met de cliëntenraad 

werd besloten om het onderzoek te richten op jongeren tussen de 12 en 18 jaar binnen de 

langdurige pleegzorg. De probleemstelling, doelstelling en beoogde resultaten worden 

geformuleerd zoals weergegeven in figuur 1.  
 

            
                                                                                   Figuur 1 

 

Vanuit de probleemstelling wordt de volgende centrale onderzoeksvraag 

geformuleerd:  

“Welke factoren spelen een rol bij de voortijdig beëindigde pleegzorgplaatsing 

(breakdown) in 2014, bij pleegkinderen tussen de 12 en 18 jaar, binnen de langdurige 

Probleemstelling:

Er is geen zicht op hoe vaak 
breakdown voorkomt en 
hoe een breakdown bij 

puberkinderen in landurige 
pleegzorg bij  Horizon 

Pleegzorg voorkomen kan 
worden, terwijl een  

breakdown een negatief 
efffect heeft op hun 

ontwikkelingskansen en op 
hun perspectief. 

Doelstelling: 

Zicht  krijgen op factoren 
die een rol spelen bij 

breakdown bij 
puberkinderen in 

langdurige pleegzorg zodat 
er zicht ontstaat op hoe 

een breakdown voorkomen 
kan worden

Resultaten: 

Vanuit het perspectief van 
de jongeren: een analyse 

van en zicht op:  a:  
significante factoren die 

een rol spelen bij 
breakdown bij 

puberkinderen in 
langdurige Horizon 

pleegzorg en  b: factoren 
die kunnen bijdragen aan 
het voorkomen van een 

breakdown in de toekomst.
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pleegzorg van Horizon en hoe had de breakdown bij deze pleegkinderen voorkomen worden, 

volgens de pleegkinderen zelf en hun pleegzorgwerkers?” 

In het hierop volgende zullen de begripsbepalingen en het theoretisch kader van het 

huidige onderzoek worden beschreven. 

        
2.3 Theoretisch kader 

 

2.3.1 Begripsbepaling breakdown en pleegzorg 

Uit de internationale onderzoeksliteratuur blijkt dat er geen eenduidige definitie 

bestaat van een breakdown (Nederlandse vereniging voor Pleeggezinnen, 2010; Van Ooijen, 

2010; Sallnäss, Westermark & Vinnerljung 2004). Definities variëren van ongunstig 

voortijdige pleegzorgbeëindiging tot voortijdige pleegzorgbeëindiging op initiatief van 

pleegouders. Dat maakt het zoeken op trefwoorden binnen de internationale 

onderzoeksliteratuur lastig. (Sallnäs et al., 2003). In dit onderzoek zal worden uitgegaan van 

de opvatting dat een langdurige pleegzorgplaatsing betekent dat kinderen tot hun 18 e jaar bij 

de pleegouders blijven wonen. 18 jaar is de leeftijd waarop een kind juridisch volwassen is. 

Breakdown wordt in het kader van dit onderzoek gedefinieerd als de beëindiging van de 

pleegzorgplaatsing voordat de jongeren 18 jaar zijn. 

             

2.3.2 De gevolgen van een breakdown: 

Er is (inter-) nationaalonderzoek gedaan naar het voortijdig afbreken van een 

pleegzorgplaatsing en de gevolgen daarvan voor pleegouders en pleegkinderen. In 

pleeggezinnen vinden er regelmatig (33%) breakdowns plaats (Weterings & van den Bergh, 

2010). Bij kinderen in de pubertijd zou het percentage breakdown in pleeggezinplaatsingen 

zelfs bijna 50% bedragen (Lundström, 2001; Sallnäs e.a., 2004; van Ooijen, 2010; Verhaegen, 

2010; Vinnerljung, 1999). Uit internationaal onderzoek blijkt dat pubers een hoog breakdown 

percentage hebben van 40 tot 50 % hebben (Leathers, 2006; Sallnäs et al, 2004). Van Ooijen 

(2010) verwijst voor dit breakdownpercentage bij pubers naar het onderzoek van Farmer, 

Moyers & Libscome, 2004.  Bovengenoemde percentages worden in elk onderzoek op 

verschillende wijze berekend. Sallnäs (2004) betrekt ook adolescente pleegkinderen in een 

residentiele setting bij  het onderzoek. Van Ooijen (2010) onderzocht puberpleegkinderen 

vanaf 13 jaar en  het onderzoek van Verhaegen ( 2010) strekt zich over alle leeftijden van de 

pleegkinderen uit. Dit maakt een exacte vergelijking van de percentages per leeftijdscategorie 

lastig. Uit een recente meta-analyse blijkt dat elke eerder meegemaakte jeugdzorgplaatsing 

door het kind de kans op een negatieve beëindiging van een pleeggezinplaatsing met 6% 

verhoogt  (Chamberlaine, Landsverk, Laurent, Leve, Price & Reid, 2008). Als dit wordt 

doorgerekend dan zou dat betekenen dat vier keer een overplaatsing van het pleegkind binnen 

de jeugdzorg deze kans met 24% verhoogt  

De gevolgen van een breakdown zijn groot voor de pleegkinderen. Er is sprake is van 

verlies van personen uit de omgeving, het verlies van persoonlijke bezittingen, verlies van 

eigenwaarde en het verlies van het gevoel een “normaal leven” te kunnen leiden. (Roerdink, 

2010). Het verlies van het vertrouwen in volwassenen, maar ook het vertrouwen in zichzelf 

zijn voor kinderen en jongeren belemmerende factoren voor een goede ontwikkeling. Het 

wordt voor hen steeds lastiger om een nieuwe gehechtheidsrelatie aan te gaan (Van Ooijen 

2010; Weterings 2009). Daardoor krijgen (ex-) pleegkinderen problemen met hun 

ontwikkeling naar zelfstandigheid en volwassenheid, met hun schoolcarrière, met het vinden 

en behouden van werk. Deze problemen zijn voor een groot deel het gevolg van meerdere 

doorplaatsingen voor hun 18 e levensjaar. Deze problemen zijn echter ook het gevolg van het 

ontbreken van opvangmogelijkheden nadat ze 18 jaar geworden waren (Sallnäs et al, 2003; 

Cozijn & van den Bergh, 2014). 
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2.3.3 Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een breakdown: 

Er is (inter-) nationaalonderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen bij het 

voortijdig afbreken van een pleegzorgplaatsing en de gevolgen van een breakdown. De 

literatuur verwijst vooral naar gedragsproblemen van de pleegkinderen als een significante 

factor bij het ontstaan van een breakdown. (Barber et al, 2001; Peeters, 2010; van Ooijen, 

2010). Eén derde van de pleegkinderen kreeg een breakdown door het eigen ontwrichtende of 

verstoorde gedrag, (Barber et al, 2001). De conclusie uit het onderzoek van Van Ooijen 

(2010) was dat – vanuit het perspectief van de pleegouders- de gedragsproblemen van het 

pleegkind, in combinatie met het type onderwijs dat het pleegkind volgt (speciaal onderwijs) 

en in combinatie met de leeftijd van het pleegkind tijdens de plaatsing, voor 66.7% een goede 

voorspeller is van een breakdown. Vanuit het perspectief van de pleegkinderen zelf- bleken 

factoren als leeftijd tijdens de plaatsing en onderwijs (speciaal onderwijs) voor 71,2 % een 

correcte voorspeller te zijn van een breakdown en kwam hun gedragsproblematiek niet naar 

voren als een mede-voorspellende factor (van Ooijen, 2010).  

De meningen zijn verdeeld over de invloed van de relatie tussen pleegkind en 

pleegezin op het ontstaan van een breakdown. Enerzijds vind men de relaties binnen het 

pleeggezin geen significante factor bij het ontstaan van een breakdown (Van den Bergh & 

Weterings, 2010; Van Ooijen, 2010). Anderzijds vind men de relaties tussen pleegkind en 

pleeggezin wel een significante factor op het ontstaan van een breakdown (Cozijn, 2013; 

Salnäss et al. 2004; Verhaegen 2010). De aard van de gehechtheids- en opvoedingsrelatie 

tussen opvoeder en pleegkind is een belangrijk voorspeller van de ontwikkeling van het kind. 

Hoe minder problemen, hoe beter de ontwikkeling van het kind verloopt. (Van den Bergh & 

Weterings, 2009). Ex-pleegkinderen zijn negatief over de hulpverlening en over de vele 

wisselingen van hulpverleners. Daardoor hebben zij geen goede band kunnen opbouwen met 

hun hulpverleners (Cozijn & Stans, 2013). 

              Er is te weinig wetenschappelijk informatie over de voorgeschiedenis van de 

pleegkinderen, over de relatie tussen de verschillende typen van zorg of zorgomgeving en het 

risico op een breakdown (Sallnäs et al, 2004; Verhaegen, 2010). Daardoor zijn er weinig 

onderzoeksgegevens beschikbaar over de relatie tussen de voorgeschiedenis van de 

pleegkinderen en de breakdown.  

              Uit het onderzoek van Van Ooijen (2010) komt naar voren dat pleegkinderen die 

voorheen in residentiele setting woonden, een grotere kans hebben een op een breakdown 

binnen hun pleeggezin dan kinderen die niet uit een residentiele setting komen. Over het 

netwerkpleeggezin als gunstige factor bij het voorkomen van een breakdown is het nodige 

geschreven. De huidige opvatting binnen de onderzoeksliteratuur is dat pleegkinderen binnen 

een netwerkpleeggezin minder kans hebben op een breakdown dan kinderen die in een 

bestandsgezin zijn geplaatst. Uit de meta-analyse van Bullens, Doreleijers, Oosterman, 

Schuengel, Slot en (2007) komt echter naar voren dat er geen gunstige invloed uitgaat van een 

netwerkpleeggezin op een breakdown (Bullens et al, 2007). Biologische ouders zijn geen 

significante risicofactor voor de pleeggezinplaatsing (Sallnäs e.a.2004). Tot op heden zijn er 

geen onderzoeken gevonden waarin de pleegkinderen zelf aan het woord komen en waarin het 

probleem van de breakdown vanuit hun verhalen in kaart wordt gebracht. Na het bestuderen 

van mogelijke factoren die leiden tot een breakdown zal in het hierop volgende de deelvragen 

worden geformuleerd en een beschrijving van het onderzoek worden gegeven. 
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Hoofdstuk 3 Deelvragen en beschrijving van het onderzoek 
 

3.1 Deelvragen onderzoek deel 1 

 I:   Hoe vaak vond bij Horizon Pleegzorg in 2014 bij pleegkinderen tussen 12 en 18 jaar een  

      breakdown plaats in 2014, binnen de langdurige pleegzorg? 

II:  Welke kwantitatieve gegevens zijn er over de pleegzorgwerkers binnen Pleegzorg Horizon 

      Zuid-Holland (leeftijd, geslacht, caseloadgrootte, dienstverband, duur dienstverband)?  

III: Welke kwantitatieve gegevens zijn er van de jongeren tussen 12 en 18 jaar met een  

       breakdown in 2014 binnen de langdurige pleegzorg en wat was hun plaatsingsstatus?  

       (leeftijd, geslacht, geschat IQ, opleiding, status pleeggezinplaatsing)? 

IV: Wat was het plaatsingsverloop van de jongeren en hoeveel hulpverleners waren direct  

       Betrokken bij de plaatsing? (korte voorgeschiedenis, duur van de plaatsing langdurige 

       pleegzorg tot breakdown, doorplaatsing na breakdown, aantal direct betrokken  

       hulpverleners).  

V: Wat was de aard van de langdurige pleegzorggezinnen en de status van de plaatsing van 

       de pleegkinderen?  

VI: Welke factoren speelden een rol bij de breakdown van de pleegkinderen, volgens de  

       pleegzorgwerker? (kind-gerelateerde factoren, pleeggezin-gerelateerde factoren, 

       instellings-gerelateerde factoren).  

VII: Hoe had een breakdown volgens de pleegzorgwerker voorkomen kunnen worden,? 

 

3.2 Verwachtingen van het onderzoek: 

Het eerste deel van het onderzoek zal in het jaar 2014-2015 plaatsvinden en het tweede 

deel in het jaar 2015-2016. Het eerste deel van het onderzoek zal een exploratief, kwantitatief 

onderzoek zijn. De hierboven beschreven deelvragen gelden voor het eerste deel van het 

onderzoek. Mede op basis van de uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek, zullen er 

nieuwe deelvragen worden geformuleerd voor het tweede deel van het onderzoek. Het tweede 

deel van het onderzoek zal bestaan uit een kwalitatief onderzoek door interviews met de 

pleegkinderen. De verwachting van dit onderzoek is dat dit onderzoek zal bijdragen aan het 

ontwikkelen van een eerste beeld op het complexe verschijnsel van een breakdown bij 

puberkinderen binnen Horizon Pleegzorg. Daarbij zal het standpunt van de jongeren met een 

breakdown in 2014 – als ervaringsdeskundigen- het belangrijkste uitgangspunt zijn van dit 

onderzoek. In het volgende hoofdstuk zullen we de gebruikte methode van onderzoek 

bespreken.  
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Hoofdstuk 4 Methode 
 

4.1 Beschrijving van het onderzoek 

Om zowel aan de vraag van de instelling als aan de vraag van de cliëntenraad te 

voldoen is ervoor gekozen om het onderzoek in twee delen te laten plaatsvinden. Het eerste 

deel zal een kwantitatief, explorerend onderzoek zijn onder de pleegzorgwerkers. Het tweede 

deel zal bestaan uit een kwalitatief onderzoek via interviews aan de jongeren zelf op basis van 

de gegevens die de pleegzorgwerkers aanleverden in onderzoek deel 1. Het zal van belang 

zijn om de onderzoeksgegevens en visie van de pleegzorgwerkers op de ontstane breakdown 

te vergelijken met de ervaringen van de jongeren zelf. Daardoor kan wellicht een breder 

perspectief op de breakdown kan ontstaan. De stem van de jongeren zal het uitgangspunt van 

het tweede deel van het onderzoek zijn.  

 

4.1.1 Onderzoeksmethode deel 1  

Het eerste deel van het onderzoek is een kwantitatief onderzoek. Eerst is onderzocht 

op welke wijze dit onderzoek zou kunnen plaatsvinden. Een dossieronderzoek kon uitsluitend 

in de weekenden plaatsvinden. De dossierkasten waren echter gedurende het weekend op slot. 

De gegevens van plaatsingen waren niet centraal geregistreerd. Hetzelfde geldt voor de 

gegevens van de jongeren.  

Om toch kwantitatief onderzoek te doen is besloten een beroep te doen op het 

geheugen van de pleegzorgwerkers door middel van een survey over het jaar 2014 (het jaar 

dat het meest nabij is in het geheugen van de pleegzorgwerkers). In het volgende kopje zullen 

we de respondenten beschrijven. De resultaten van de survey zijn verwerkt in het programma 

SPSS.  

 

4.1.2 Respondenten  

Bij Horizon werken in totaal 39 pleegzorgwerkers. Zij hebben allemaal pleegkinderen 

in hun caseload vanuit de verschillende pleegsoortvarianten ( Crisispleegzorg, 

weekendpleegzorg, kortverblijfpleegzorg, langdurige pleegzorg). Gezamenlijk hebben zij 863 

pleegkinderen in hun caseload. Van deze 863 kinderen waren er 486 (56%) in langdurige 

pleegzorg. Van deze 486 kinderen waren er 234 (50%) tussen de 12 en 18 jaar in langdurige 

pleegzorg. De vragenlijsten zijn uitgezet bij alle 39 pleegzorgwerkers.  

In februari 2015 zijn de vragenlijsten uitgezet bij alle pleegzorgwerkers. door de 

onderzoeksafdeling van Horizon en in overeenstemming met de teamleiders. Met de 

vragenlijsten werd de brief van de onderzoekster meegestuurd, waarin werd uitgelegd welk 

doel de vragenlijst had en voor wie het onderzoek werd gedaan. Als dank heeft de 

onderzoekster de aan het onderzoek deelnemende pleegzorgwerkers een exemplaar van de 

onderzoeksresultaten toegezegd. In totaal hebben 23 pleegzorgwerkers de vragenlijst ingevuld 

geretourneerd. 

 

4.1.3 Materialen onderzoek  

Voor het kwantitatieve onderzoek is een vragenlijst samengesteld door de 

onderzoekster in samenwerking met de onderzoeksafdeling van Horizon. De vragenlijst 

bestond zoveel mogelijk uit meerkeuze vragen. Er zijn vragen opgesteld met betrekking tot de 

volgende onderwerpen: het aantal jongeren dat een breakdown heeft gehad, leeftijd van de 

jongeren, IQ gegevens, gegevens over school, gegevens over de status van de 

pleegzorgplaatsing en over het soort en samenstelling van het pleeggezin, gegevens over 

verschillende redenen voor het afbreken van plaatsing, etc. Soms konden meerdere 

antwoorden op een vraag worden aangekruist. Op de vraag naar instellingsfactoren bij het 

ontstaan van een breakdown konden meerdere antwoorden worden aangekruist. Er waren 
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maar enkele open vragen. Een open vraag was bijvoorbeeld de vraag welke andere factoren de 

pleegzorgwerkers vonden bij het ontstaan van een breakdown, dan de reeds genoemde.  

 

4.1.4 Procedure onderzoek 

Het onderzoek is voorbereid van november tot februari 2014 door het doornemen van 

literatuur en het ontwerpen van een vragenlijst voor de pleegzorgwerkers van Horizon. De 

vragenlijsten zijn ontworpen door de onderzoekster op grond van de literatuur over 

breakdowns in het algemeen. Deze vragenlijst is in samenwerking met de onderzoeksafdeling 

van Horizon ingekort en uitgeprobeerd door twee pleegzorgmedewerkers binnen Horizon. 

Hun positieve bijdrage heeft geleid tot het verfijnen en bijstellen van de vragenlijsten. 

Het onderzoek is gestart in februari 2015 door het uitzetten van de vragenlijsten onder 

de 39 pleegzorgwerkers van Horizon. Na 14 dagen is de periode voor het inleveren van de 

vragenlijsten verlengd met een week vanwege de lage respons. Dit ging vergezeld met een 

mailtje van de onderzoeksafdeling van Horizon pleegzorg aan de pleegzorgwerkers, met het 

verzoek alsnog de vragenlijst in te vullen. Daar is positief op gereageerd door een aantal 

respondenten. In totaal kwamen 23 van de 39 vragenlijsten ingevuld retour.  

         Tijdens het verwerken van de onderzoeksgegevens werd duidelijk dat een belangrijke 

vraag uit de vragenlijst was geschrapt. Het gaat om de vraag naar het totaal aantal jongeren 

tussen de 12 en 18 jaar in langdurige pleegzorg in de caseload van elke pleegzorgwerker. 

Vanuit de onderzoeksafdeling van Horizon pleegzorg werd een vervolgmail gestuurd naar de 

respondenten met de vraag naar het totaal aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar in de caseload 

in 2014. Van de 23 respondenten reageerden16 respondenten. Hierdoor vond de 

gegevensverzameling op drie verschillende momenten plaats. Vandaar dat de vraag naar het 

aantal breakdowns bij Horizon Pleegzorg is geschat. Deze schatting is onderworpen aan de 

betrouwbaarheidsinterval van de Confidence Interval Calculator for Proportions, McCallum 

Layton. 
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Hoofdstuk 5: Onderzoeksresultaten en beantwoording onderzoeksvragen 
 

5.1. Hoe vaak komt bij Horizon in 2014 een breakdown voor bij jongeren tussen 12 en 18 jaar 

in langdurige pleegzorg (Deelvraag 1)? 

Het breakdown percentage in dit onderzoek is geschat op basis van bekende gegevens 

van het totale aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar binnen de langdurige pleegzorg van 

Horizon en het door pleegzorgwerkers gerapporteerde aantal jongeren met een breakdown. 

Op basis van de schatting heeft 7,7% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar in langdurige 

pleegzorg bij Horizon een breakdown gehad in 2014.  De betrouwbaarheidsinterval 

berekening geeft aan dat het percentage breakdowns in de totale populatie met 95% 

betrouwbaarheid ligt tussen de 3.54% en 11.86 % (95%CI [3.54, 11.86]). De exacte cijfers 

van het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar en de overige gegevens op basis waarvan de 

schatting is gemaakt, staan vermeld in bijlage 2. 

 

5.2: Welke kwantitatieve gegevens zijn er over de pleegzorgwerkers binnen Pleegzorg  

        Horizon Zuid-Holland (Deelvraag 11)? 
 

Descriptives pleegzorgwerkers 

Kenmerk N %    

Geslacht 23     

Man  78.0%    

Vrouw  21.0%    

Aard van het dienstverband 23     

Parttime  82.6%    

Fulltime  17.4%    

Dienstverband in jaren      

< 2 jr.  21.7%    

2 jr. >  78.3%    

Caseloadgrootte      

Beneden 20 kinderen  8.0%    

Tussen 20-24  8.7%    

25-29  47.8%    

30-37  21.0%    

 

5.3 Welke kwantitatieve gegevens zijn er van de pleegkinderen met een breakdown in  

       2014 binnen de langdurige pleegzorg en wat was hun plaatsingsstatus (Deelvraag III)? 

Descriptives pleegkinderen 

 N %    

Geslacht 12     

Man  41.0%    

Vrouw  58.0%    

Leeftijd 12     

12 jaar  0.0%    

13 jaar  16.0%    

14 jaar  8.0%    

15 jaar     16.0%    

16 jaar     16.0%    
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17 jaar     41.0%    

IQ 12     

90 en hoger 8 75.0%    

Tussen 70-90 4 25.0%    

70 en lager 0 0.0%    

Opleiding 12     

Gymnasium   8.0%    

HAVO 3 25.0%    

MAVO   8.0%    

VMBO KT  41.0%    

VSO Cluster-4 en 

praktijkonderwijs 

 16.0%    

Titel van plaatsing      

Vrijwillige plaatsing met indicatie  50.0%    

- Voogdijmaatregel  25.0%    

OTS  33.0%    

VOTS  16.0%    

- Met spoeduithuisplaatsing    8.0%    

      

 

 

 

5.3 Wat was het plaatsingsverloop van de jongeren en hoeveel hulpverleners waren direct 

betrokken (Deelvraag IV)? 

Descriptives plaatsingsverloop van de jongeren. 

Kenmerk N %    

Herkomst vooraf aan plaatsing 12     

Vanuit ouderlijk gezin  41.0%    

Vanuit bestandsgezin  24.0%    

Vanuit crisisgroep 12          8.0%    

Vanuit een leefgroep  25.0%    

Verblijfsduur pleeggezin tot 

breakdown 

     

Tussen een maand en een jaar    12 25.0%    

Anderhalf jaar >  66.0%    

5 jaar >   25.0%    

Doorplaatsing na breakdown   12     

Terug naar ouders  33.0%    

Naar een crisisgroep  25.0%    

Naar een open leefgroep  25.0%    

Naar een ander pleeggezin  16.0%    

- bestandspleeggezin  8.0%    

- netwerkpleeggezin  8.0%    

Aantal direct betrokken 

hulpverleners 

     

- Pleegzorgwerkers   12 125.0%    

- Plaatsers (Bureau 

jeugdzorg, vrijwillig +KB 

matregel) 

 158.0%    
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5.4. Wat was de aard en samenstelling van het pleeggezin (Deelvraag V)? 

Descriptives aard en samenstelling van het pleeggezin. 

Kenmerk N %    

Soort pleeggezin 12     

- Bestandspleeggezin  34.0%    

- Netwerkpleeggezin  66.0%    

Samenstellling pleeggezin 12               

Pleegkind is enig kind  25.0%    

1 of meer eigen kinderen van 

pleegouders 

 58.3%    

Meer pleegkinderen en eigen 

kinderen van pleegouders 

   12 16.0%    

 

5.5. Welke factoren speelden een rol bij het ontstaan van de breakdown (Deelvraag VI)? 

Descriptives factoren die een rol speelden bij het ontstaan van de breakdown 

Kenmerk N %    

Kind-gerelateerde factoren 12     

- gedragsproblemen  66.0%    

- psychologische en 

psychiatrische problemen 

 58.0%    

- hechtingsproblemen 12 50.0%    

- Loyaliteitsproblemen 

jongere 

 25.0%    

Pleeggezin gerelateerde 

factoren 

   12     

- Opvoedingsverlegenheid     50.0%    

- onbekendheid met 

psychologische/psychiatris

che problemen 

 25.0%    

- Problemen met neetwerk 

jongere 

 25.0%    

- Relatieproblemen tussen 

jongere en pleegouders 

   25.0%    

Biologische ouder gerelateerde 

factoren 

    12     

- Afwijzing 

pleegzorgplaatsing door 

biologische ouders 

 8.0%    

- Conflicten tussen 

biologische ouders en 

netwerkpleeggezin 

 16.0%    

- Psychiatrische 

problematiek biologische 

ouder.  

 8.0%    

Instelling gerelateerde factoren     12     

- Matige inzet voogd  8.0%    
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- gebrekkig contact 

pleegzorgwerker met 

pleeggezin 

 8.0%    

- Gebrekkig contact 

pleegzorgwerker met 

ouders 

 8.0%    

 

5.6. Hoe had een breakdown volgens de pleegzorgwerkers kunnen worden voorkomen 

(Deelvraag VII)?  

Descriptives Mogelijkheden tot voorkomen van een breakdown 

Kenmerk N %    

Preventieve maatregelen 23 33.0%    

- Betere voorlichting en 

screening vooraf 

 16.0%    

- betere matching vooraf  16.0%    

Intensievere begeleiding 23               

- van het pleegkind  16.0%    

- van de pleegouders    8.0%    

- eerder in zetten 

psychologische en 

psychiatrische 

begeleiding/interventies 

  8.0%    

 

5.7: Op welke wijze zijn de vragenlijsten ingevuld door de respondenten? 

Descriptives wijze van invullen vragenlijst door respondenten 

Kenmerk N %    

Op basis van geheugen 23 41.1%    

Op basis van dossier   25.0%    
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Hoofdstuk 6: Discussie 
 

In dit onderzoek is gekeken naar het percentage breakdowns bij jongeren tussen de 12 

en 18 jaar, binnen de langdurige pleegzorg van Horizon Jeugdzorg. Het onderzoek betreft een 

deelstudie naar het fenomeen breakdowns bij deze populatie, waarbij is gekeken naar het 

voorkomen en de oorzaken van breakdown. Vanaf september 2015 zal de volgende deelstudie 

plaatsvinden. Het is de bedoeling van dit eerste deel van het onderzoek om op basis van de 

onderzoeksgegevens vragen te kunnen formuleren die we aan de jongeren zelf kunnen 

voorleggen in het tweede deel van dit onderzoek in 2015-2016. Zodat we hun gegevens 

kunnen vergelijken met de onderzoeksgegevens van het huidige onderzoek. 

De respons was lager dan verwacht ( 23 van de 39 respondenten). Door het schatten 

van het percentage breakdowns, het meten van breakdowns gedurende slechts 1 jaar ( 2014), 

de lage respons en het aantal respondenten dat een beroep moesten doen op hun geheugen, 

moeten de resultaten uit dit onderzoek met enige terughoudendheid worden geïnterpreteerd.  

            Vergeleken met de internationale onderzoeksgegevens is er binnen de afdeling 

langdurige pleegzorg van Horizon in 2014 sprake van een laag percentage breakdowns (via de 

betrouwbaarheidsinterval berekening: tussen de 3.54% en 11.86%). Een kritische 

beschouwing geeft zicht op een aantal factoren dat bij deze score een rol kan hebben 

gespeeld. Zo kunnen bij de non-respondenten in dit onderzoek vele breakdowns hebben 

plaatsgevonden in 2014, waardoor het percentage breakdowns veel hoger zou kunnen liggen. 

De korte periode waarop deze meting betrekking heeft (een jaar, namelijk 2014) kan van 

invloed zijn op het aantal breakdowns. Van Ooijen (2010) meldt dat de meeste breakdowns 

binnen zijn onderzoek binnen anderhalf jaar na de start van zijn onderzoek plaatsvonden. Van 

de jongeren uit de steekproef zijn drie jongeren teruggeplaatst bij hun ouders. Hun breakdown 

was mogelijk niet negatief te noemen. Het is lastig om het percentage breakdowns te 

vergelijken met uitkomsten van andere onderzoeken, omdat er binnen de wetenschappelijke 

literatuur geen eenduidige definitie is van het begrip breakdown. In dit onderzoek is voor de 

breedste definitie gekozen, namelijk “breakdown is het beëindigen van de langdurige 

pleegzorgplaatsing voordat het pleegkind 18 jaar is geworden”. Als we de drie bij hun ouders 

teruggeplaatste jongeren buiten het onderzoek laten, daalt het percentage breakdowns bij 

Horizon nog meer. Een andere reden die het vergelijken van het percentage breakdowns met 

bevindingen uit internationale onderzoeksliteratuur bemoeilijkt, is dat er binnen de 

onderzoeksliteratuur breakdowns binnen verschillende vormen van pleegzorg en instellingen 

zijn onderzocht. Cozijn en Stans (2013) interviewden ex-pleegkinderen die breakdowns in 

meerdere vormen van pleegzorg hadden meegemaakt (crisispleegzorg, weekendpleegzorg, 

langdurige pleegzorg).  

           Binnen het huidige onderzoek waren er meer vrijwillige pleegzorgplaatsingen dan 

pleegzorgplaatsingen op basis van een kinderbeschermingsmaatregel, vergeleken met de 

uitkomsten van het dossieronderzoek van Van den Bergh & Weterings (2010). Bij plaatsingen 

op basis van een kinderbeschermingsmaatregel is er vaak sprake van meer ernstige 

problematiek bij de kinderen en hun gezinnen dan bij vrijwillige pleegzorgplaatsingen. 

Daarmee lijkt het risico op een breakdown bij een vrijwillige pleegzorgplaatsing minder groot 

dan bij een plaatsing op basis van een kinderbeschermingsmaatregel.  Hieruit volgt dat een 

hoog aantal vrijwillige pleegzorgplaatsingen het totale lage breakdownpercentage bij Horizon 

kan verklaren. Als we kijken naar de pleegzorgplaatsingen waarbij een breakdown heeft 

plaatsgevonden dan lijkt de status van de pleegzorgplaatsing geen significante invloed te zijn 

op het ontstaan van een breakdown. Alles bij elkaar heeft Horizon ten opzichte van het 

internationale gemeten percentage van ca. 30 tot 50% breakdowns bij puberjongeren (in 

langdurige pleegzorg) een verrassend laag percentage breakdowns in 2014. Wellicht kunnen 

de overige resultaten van dit onderzoek daar enig licht op werpen.  
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          De onderzoeksgegevens over de kenmerken van de pleegzorgwerkrespondenten zijn 

geen significante factor bij het ontstaan van een breakdown. Er was sprake van een 

evenwichtige leeftijdsopbouw bij de pleegzorgwerkers. Meer dan de helft van de 

respondenten waren ervaren ( werkten langer dan twee en een half jaar), meestal parttime 

werkende pleegzorgwerkers die langer dan 24 uur per week werkten. De gemiddelde caseload 

grootte lag tussen de 20 en 24 kinderen. Deze pleegzorgkenmerken kunnen mogelijk 

bijdragen aan het lage breakdownpercentage bij Horizon in 2014, omdat ervaren 

pleegzorgwerkers wellicht eerder een breakdown bespeuren en daardoor sneller interventies 

inzetten. De gemeten instellingsfactoren tonen geen invloed op het ontstaan van de 

breakdown. Een enkele keer werd de matige inzet van een voogd genoemd, of gebrekkig 

contact tussen pleegzorgwerker en het pleeggezin, of gebrekkig contact tussen 

pleegzorgwerker en de biologische ouders. Dit kwam echter zo weinig voor dat het geen 

significante factor voor het ontstaan van een breakdown genoemd kan worden. Er zijn weinig 

onderzoeken bekend naar de invloed van de leeftijd, de arbeidsduur als pleegzorgwerker, de 

gemiddelde caseload van de pleegzorgwerkers en van andere instellingsfactoren op het 

breakdownpercentage.  

Bij de onderzochte jongeren met een breakdown is een hoog percentage jongeren met 

een gemiddeld tot hogere opleiding (> 50%), en een hoog percentage jongeren die langdurig 

in het pleeggezin woonden (> anderhalf jaar) Iets minder dan de helft van de jongeren  

(binnen dit onderzoek) was 17 jaar ten tijde van de breakdown en woonde gedurende langere 

tijd in hun pleeggezin. Verstandelijk beperkte jongeren in langdurige pleegzorg met een 

breakdown in 2014 komen binnen dit onderzoek niet voor. Deze resultaten komen niet 

overeen met de resultaten uit de onderzoeksliteratuur. Van Ooijen (2010) noemt een laag 

opleidingsniveau als een van de 3 factoren die voor 71,2% een voorspeller zijn van een 

breakdown en vond dat de puber jongeren binnen anderhalf jaar na plaatsing in langdurige 

pleegzorg al een breakdown hadden. Het gemiddelde tot hoge IQ en opleidingsniveau van de 

jongeren zou van invloed kunnen zijn op het lage breakdownpercentage bij Horizon.  

Bij meer dan de helft van de onderzoekspopulatie, worden gedragsproblemen en 

psychiatrische/ psychologische problematiek van de jongeren door de respondenten genoemd 

als factor die bijdraagt aan het ontstaan van de breakdown. Dit komt overeen met 

onderzoeken waaruit blijkt dat de gedragsproblemen van de jongeren en belangrijke bijdrage 

zijn aan het ontstaan van een breakdown (Peeters, 2010: Barber e.a. 2001; van Ooijen 2010) 

Het zou mogelijk kunnen zijn dat de pubertijd een belangrijk bijdrage heeft in het versterken 

van bestaande psychologische en psychiatrische problematiek en dat daardoor de 

gedragsproblemen en psychiatrische problemen een significante factor zijn bij het ontstaan 

van een breakdown.  

 Iets minder dan de helft van de jongeren vanaf 12 tot 18 jaar met een breakdown in 

2014, werd direct vanuit eigen ouders in het pleeggezin geplaatst. De andere jongeren werden 

vanuit andere jeugdzorg instelling, zoals een crisisgroep, een ander pleeggezin of een 

leefgroep, in het pleeggezin geplaatst. De meeste jongeren die uit huis worden geplaatst 

komen eerst korte tijd in een crisisgroep terecht. Dat meer dan de helft van de jongeren (7 van 

de 12 jongeren) vanuit een andere jeugdzorginstelling in het pleeggezin zijn geplaatst 

betekent dat dus ze meerdere plaatsingen hebben meegemaakt.  

Zoals in de inleiding al vermeld blijken meerdere verplaatsingen voor pleegkinderen te 

leiden tot toename van breakdowns en gedrags- en emotionele problemen bij de 

pleegkinderen. ( van Ooijen, 2010; Van den Berg & Weterings, 2010; Sallnäs et al, 2004; 

Cozijn & Stans, 2013). Hier kan een relatie liggen tussen meerdere verplaatsingen en de in dit 

onderzoek veelvuldig gerapporteerde gedrags- en psychologische/psychiatrische problemen 

bij de jongeren.  



17 
 

Driekwart van de jongeren vanaf 12 tot 18 jaar met een breakdown in 2014 verbleven 

in een netwerkpleeggezin en een kwart van de jongeren in een bestandsgezin. De helft van de 

jongeren woont in een pleeggezin met 1 of meer biologische kinderen van de pleegouders De 

resultaten uit internationaal onderzoek zijn wisselend ten aanzien van de vraag of een 

netwerkpleeggezin minder risico geeft op een breakdown dan een bestandsgezin ( Oosterman 

et al, 2006; Van de Bergh & Weterings, 2010). In het vervolgonderzoek kan aan de 

pleegkinderen zelf de vraag worden voorgelegd wat volgens hen de aard en samenstelling was 

van hun pleeggezin waarbinnen ze in 2014 een breakdown hadden, hoe hun relaties waren 

binnen het pleeggezin en of dit van invloed was op hun breakdown.  

Bij meer dan de helft van de pleeggezinnen met een breakdown speelden, volgens de 

respondenten, pleeggezinfactoren een rol bij het ontstaan van een breakdown. Daarbij speelde 

vooral opvoedingsverlegenheid en onbekendheid met de psychologische problemen van hun 

pleegkind een rol. Bij een kwart van de pleeggezinnen blijken er problemen te zijn in de 

relatie tussen pleegkind en pleegouders, die als een factor bijdroegen aan het ontstaan van de 

breakdown. Dit komt niet overeen met de onderzoeksliteratuur waarin werd gevonden dat de 

relatie tussen pleeggezin en pleegkind geen of amper een rol speelden bij het ontstaan van de 

breakdown (Cozijn & Stans, 2013; Sallnäs et al., 2004; Van den Bergh & Weterings, 2010; 

Van Ooijen 2010). Een kwart van de respondenten rapporteerden problemen tussen 

netwerkpleeggezin en biologische ouders van het pleegkind. Uit de review van Sallnäs et al. ( 

2014) blijkt dat er geen bewijs is gevonden dat de biologische ouders een significante 

risicofactor zijn voor de pleeggezinplaatsing.  

Meer dan de helft van de onderzochte jongeren hadden een breakdown terwijl ze 

langer dan anderhalf jaar in het pleeggezin woonden! Dat komt niet overeen met het 

onderzoek dat stelt dat de breakdowns meestal binnen een jaar tot anderhalf jaar na plaatsing 

plaatsvinden (Van Ooijen, 2010; Sallnäs et al, 2004). De helft van de jongeren is na de 

breakdown doorgeplaatst naar een jeugdzorggroep. Dat komt overeen met bevindingen in de 

onderzoeksliteratuur dat het voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar met meerder 

doorplaatsingservaringen (meer dan de helft van de onderzoekspopulatie) lastig is om zich te 

handhaven in een pleeggezin (Cozijn, 2014; S. van Ooijen 2010; van den Bergh & Weterings 

2010). Het is echter de vraag of de jongeren dit zelf ook zo beleven. Deze vraag zou tijdens 

het vervolg onderzoek in 2015-2016 kunnen worden voorgelegd aan de jongeren zelf. 

Ten aanzien van het voorkomen van een breakdown worden door de 

respondenten/pleegzorgwerkers geen opvallende maatregelen genoemd om een breakdown te 

voorkomen. Een derde van de respondenten noemde preventieve maatregelen zoals betere 

voorlichting, screening en matching. Een derde van de respondenten noemde een beter 

contact en begeleiding/hulptraject ter voorkoming van een breakdown. Tegelijk wordt een 

keer hardop getwijfeld aan de mogelijkheid om een breakdown te voorkomen. Cozijn (2014) 

stelt voor om het aantal wisselingen van woon- en leefomgeving in het leven van de jongeren 

terug te brengen. Wisselingen in het aantal plaatsingen (pleegzorg- of residentiële 

plaatsingen) en het aantal pleegzorgwerkers, maar ook wisselingen in de omgang met de 

biologische ouders.  
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen: 
 

Het onderzoek is nog niet voltooid om dat het vervolgonderzoek pas vanaf september 

2015 zal gaan starten. De voorzichtige conclusie kan getrokken worden dat binnen dit 

onderzoek bij Horizon Pleegzorg een laag percentage breakdown bij jongeren tussen de 12 en 

18jaar in langdurige pleegzorg is gemeten, vergeleken met de internationale 

onderzoeksliteratuur. Andere opvallende uitkomsten zijn het hoge opleidingsniveau van de 

jongeren, de lange duur van hun verblijf in het pleeggezin voordat de breakdown plaatsvond, 

de afwezigheid van verstandelijk beperkte jongeren in het onderzoek. Daarnaast zijn er 

opvallende factoren zoals gedragsproblemen en psychiatrische/psychologische problemen bij 

de jongeren met een breakdown. Ook valt op dat de respondenten problemen in de relatie 

tussen pleegkind en pleegouder rapporteren, terwijl uit de internationale literatuur naar voren 

komt dat de relatie tussen pleegouders en pleegkind geen rol speelt bij het ontstaan van een 

breakdown.  

Uit de onderzoeksresultaten komen een aantal vragen naar voren die interessant 

zouden kunnen zijn om aan de jongeren met een breakdown in 2014 zelf voor te leggen 

tijdens het vervolgonderzoek. Zo kan aan de jongeren gevraagd worden wat hun ervaringen 

zijn met instellingsfactoren zoals hun omgang met de direct betrokken hulpverleners, naar hun 

ervaringen met en mening over meerdere doorplaatsingen, naar de mogelijke relatie tussen 

hun voorgeschiedenis/meerdere verplaatsingen en hun eigen psychische, psychiatrische 

problemen, naar hun ervaringen met de invloed van een netwerk- of bestandsgezin, hun 

positieve en hun negatieve ervaringen in het pleeggezin, met hun biologische ouders, de 

invloed daarvan op hun eigen gedrag en welzijn en de invloed van deze factoren op hun 

breakdown in 2014. 

Alhoewel het onderzoek nog niet is voltooid en de huidige conclusies met de nodige 

terughoudendheid dienen te worden beschouwd, kunnen we wel alvast enkele aanbevelingen 

doen op basis van dit deelonderzoek.  

 

- Tijdens het tweede deel van dit onderzoek kan wellicht opnieuw binnen Horizon 

pleegzorg Zuid Holland, de vraag worden uitgezet hoe groot de totale caseload was van 

alle pleegzorgwerkers in 2014, hoe groot het aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar met 

langdurige pleegzorg was in hun caseload en hoeveel van deze jongeren in 2014 een 

breakdown hadden. Bij een grotere respons zal dan duidelijker worden hoe vaak een 

breakdown feitelijk voorkomt bij Horizon jongeren en wat de verhoudingen zijn van de 

factoren die tot een breakdown zouden kunnen leiden ten opzichte van het totaal aantal 

jongeren tussen 12 en 18 jaar in langdurige pleegzorg. 

- Uit dit onderzoek blijkt dat het lage breakdownpercentage bij Horizon samengaat met 

een hoog percentage gedrags-en psychologische/psychiatrische problemen bij de 

onderzochte jongeren met een breakdown in 2014. Het is aan te bevelen dat er onderzoek 

wordt gedaan naar de voorgeschiedenis/de hulpverleningsgeschiedenis van de jongeren 

in relatie tot hun gedragsproblemen, hun psychiatrische/psychologische problemen en de 

invloed daarvan op hun breakdown. 

- Uit dit onderzoek blijkt dat de relatie tussen pleegouders en pleegjongeren enige invloed 

heeft op het ontstaan van een breakdown, terwijl uit (inter-)nationaal onderzoek blijkt dat 

de relatie tussen ouders en pleegjongeren geen invloed zou hebben op het ontstaan van de 

breakdown. Het is belangrijk dat doelgericht onderzoek wordt gedaan naar de bijdrage 

van de relatie tussen pleegouders en pleegkinderen op het ontstaan of versterken van 

gedrags- en psychiatrische/ psychologische problemen van de jongeren en de invloed 

daarvan op het ontstaan van een breakdown. 
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- Om een inschatting te kunnen maken van het risico op een breakdown bij jongeren, is het 

belangrijk dat dossiergegevens en gegevens van plaatsingen worden bijgehouden en dat 

deze gegevens ook systematisch worden verzameld.  

- Het is aan te bevelen dat Horizon pleegzorg een longitudinaal onderzoek start naar het 

ontstaan van een breakdown bij pleegkinderen. Dat kan bijdragen aan een groeiend 

internationaal inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren rondom het ontstaan 

van een breakdown, binnen de complexe situatie van elke pleegzorgplaatsing.  
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Bijlage 1: cijfermatige uitkomsten per vraag. 
 
 

Vraag 1: hoe vaak komt in 2014, breakdown voor bij jongeren tussen de 12 en 18 

                 Jaar, in langdurige pleegzorg? 
 
Er bleken drie verschillende onderzoeksgegevens te zijn met betrekking tot de vraag  
naar het percentage breakdowns in 2014.  
 
1.1 Het totaal aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar in langdurige pleegzorg in 2014  
bij Horizon pleegzorg bij 39 pleegzorgwerkers  
1.2 -De gemiddelde caseload grootte van 23 van de 39 pleegzorgwerkers, van  
jongeren tussen 12 en 18 jaar binnen alle vormen van pleegzorg  

     -het aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar in langdurige pleegzorg, met een 
    breakdown in 2014 binnen hun caseload.  

1.3 -De gemiddelde caseloadgrootte van 16 van de 23 respondenten, van jongeren  
tussen 12 en 18 jaar binnen alle vormen van pleegzorg,  
-het aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar met langdurige pleegzorg in hun caseload 
- het aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar in langdurige pleegzorg binnen hun  
caseload, die een breakdown hadden in 2014.  
 

Vraag 2: kwantitatieve gegevens van de pleegzorgwerkers N=23 

 
2.1: Leeftijd N=23 
  Van de 23 respondenten zijn 
 4 respondenten tussen de 50 en 60 jaar,  
 4 respondenten tussen de 40 en 50 jaar, 
 7 respondenten tussen de 30 en 40 jaar 
 3 respondenten tussen de 20 en 30 jaar.  
 

2.2: Geslacht. N=23 
Van de 23 respondenten zijn er 18 een vrouw en 5 een man. 
 
2.3: Duur dienstverband, N=23 
Van de 23 respondenten werken er 5 respondenten korter  
dan 2 jaar als pleegzorgwerker. 18 respondenten werken langer dan 2 jaar als  
pleegzorgwerker. 
 
2.4: Aard van het dienstverband en werkuren per week. N = 23 
Van de 23 respondenten werken er: 
4 respondenten fulltime 
19 respondenten werken parttime. 
8 respondenten werken 24 uur en 8 respondenten werken 32 uur.  
3 respondenten werken 20 uur. 
16 van de 23 respondenten werken langer dan 24 uur  
 
1.5: gemiddelde caseloadgrootte. 
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2 een gemiddeld aantal pleegkinderen beneden de 20 kinderen. 
11 een gemiddelde caseload tussen de 20 en 24 kinderen. 
5 een gemiddelde caseload tussen de 25 en 29 kinderen. 
5 een gemiddelde caseload tussen de 30 en 37 kinderen.  
 
 

Vraag 3: Welke kwantitatieve gegevens zijn er van de doelgroep-jongeren in 2014  

 
3.1 Leeftijd van de jongeren N=12 
2 jongeren waren 13 jaar, 
1 jongere was er 14 jaar,  
2 jongeren waren 15 jaar,  
2 jongeren waren 16 jaar,  
5 jongeren waren 17 jaar. 
 

Respondenten rapporteren geen 12 jarige jongeren in langdurig pleegzorg met een 
breakdown in 2014. Van 13 tot 16 jaar zijn er 7 kinderen met een breakdown. Zij zijn 
gelijkmatig verdeeld zijn over de leeftijdscategorieën. De respondenten rapporteren 
vervolgens 5 kinderen van 17 jaar met een breakdown. 

 
3.2 Geslacht van de jongeren N=12 
 Vijf van de jongeren met een breakdown waren een jongen 
 Zeven van de jongeren met een breakdown waren een meisje.  
 
3.3 IQ van de jongeren N=12 
9 van de 12 kinderen had een IQ van 90 en hoger. 
3 van de 12 kinderen had een IQ tussen 70 en 90.  
Er waren geen kinderen bij met een IQ van lager dan 70. 
 
3.4 Schoolopleiding van de jongeren N=12 
3 van de 12 kinderen zaten op de HAVO 
1 zat op het gymnasium  
1 van de 12 kinderen zat op de MAVO 
5 kinderen zaten op het VMBO (Kader en T.). 
1 kind zat op cluster 4, praktijkonderwijs. 
1 kind op cluster 4 VSO. 
Dat zijn in totaal 2 van de 12 (1/6 e ) kinderen die lager- cluster 4- onderwijs volgen. 

 
3.5 Op welke titel woonden de jongeren in het pleeggezin? N=12 
Van de 12 jongeren met een breakdown: 
Waren 6 jongeren op vrijwillige basis met een jeugdzorg-indicatie in het pleeggezin 
 geplaatst. 
3 jongeren zaten vanwege een voogdijmaatregel in het pleeggezin. 
4 jongeren op basis van een OTS. 
2 jongeren met een VOTS, waarvan 1 jongere via een spoed MUHP via de kinderrechter uit 

huis was geplaatst in een pleeggezin.  

 

Vraag 4: Hoe was het verloop van de plaatsing van de jongeren in 2014? 
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4.1 Waarvandaan zijn de  jongeren geplaatst in langdurige pleegzorg? N=12  
5 kinderen bij hun eigen ouders vandaan. 
3 jongeren kwamen uit een ander bestands- of netwerkpleeggezin 
1 jongeren kwam vanuit een crisisgroep  
3 kinderen kwamen vanuit een leefgroep het pleeggezin binnen 

 

 

4.2 Hoelang waren de jongeren in hun pleeggezin, voordat de breakdown plaatsvond 

      N=12. 

1 jongeren had een breakdown tussen een maand en een half jaar in het pleeggezin. 

3 jongeren hadden de breakdown tussen een half jaar en een jaar in het pleeggezin. 

2 jongeren hadden een breakdowns tussen anderhalf jaar en twee jaar in het pleeggezin 

3 jongeren hadden een breakdown tussen 2 en 5 jaar in het pleeggezin 

3 jongeren hadden een breakdown na 5 jaar binnen het pleeggezin. 

 

4.3 Waar zijn de jongeren naar toe gegaan, na de breakdown in 2014. N=12 
4 jongeren zijn teruggeplaatst bij hun ouders. 
3 jongeren zijn doorgeplaatst naar een crisisgroep 
3 jongeren zijn doorgeplaatst naar een open leefgroep. 
1 jongere is doorgeplaatst naar een ander bestandspleeggezin 
1 jongere is doorgeplaatst naar een ander netwerkpleeggezin 

 
4.4 Aantal direct betrokken pleegzorgwerkers/plaatsers bij de jongeren met een  
        breakdown N=12 
Bij de jongeren met een breakdown waren de volgende hulpverleners direct 
 Betrokken: 
15 verschillende pleegzorgwerkers 
19 direct betrokken plaatsers (Zowel plaatsers in vrijwillig kader als plaatsers vanuit 
een kinderbeschermingsmaatregel: onder toezichtstelling van de jongere of voogdij). 
Van de 19 direct betrokken plaatsers scoorde 1 van de jongeren in een jaar tijd 6 
verschillende direct betrokken plaatsers. Dat betekent dat 1  
jongere 2 plaatsers had. 
 

Vraag 5 wat is de soort en samenstelling van het pleeggezin N=12 
 

5.1 Hoeveel jongeren verbleven in 2014 in een bestands- of een netwerkpleeggezin?  
      N=12 
4 jongeren verbleven in een bestandspleeggezin 
8 jongeren verbleven in een netwerkpleeggezin. 
 
5.2. Hoe was de samenstelling van het pleeggezin N=12 
3 jongeren in het pleeggezin het enige kind 
6 jongeren waren in een pleeggezin met 1 of meer biologische kinderen van de  
   pleegouders 
1 jongere woonde in een pleeggezin met meerdere pleegkinderen en meerdere  
    biologische kinderen van de pleegouders. 
 
EN 2 OVERIGE JONGEREN? 
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Vraag 6 Welke factoren speelden een rol bij de breakdown, volgens de  

                pleegzorgwerker? 

 
6.1 Kind-gerelateerde factoren N=12 
Bij 8 jongeren worden gedragsproblemen genoemd. 

Bij 7 jongeren worden psychologische/psychiatrische problemen genoemd 

Bij 3 jongeren wordt loyaliteitsproblematiek genoemd 

Bij 6 jongeren wordt hechting genoemd als factor bij het ontstaan van de breakdown. 

 
6.2 Pleeggezin gerelateerde factoren N=12 
Bij 6 pleeggezinnen speelde opvoedingsverlegenheid een rol 

Bij 3 pleeggezinnen speelde de onbekendheid met psychologische problematiek bij het  

pleegkind een rol. 

Bij 3 pleeggezinnen speelden problemen met het netwerk een belangrijke rol 

Andere factoren waren: 

- Bij 1 pleeggezin: Pleegouders konden niet omgaan met algemeen pubergedrag, het 

proces van loslaten en verantwoording bij de ander leggen. 

- Bij 1 pleeggezin: Persoonlijkheid van pleegmoeder die een gevoelsmens was, terwijl 

het pleegkind juist moeite had met gevoelens. 

- Bij een pleeggezin richtte het pleegkind zich voornamelijk op 1 pleegouder, had 

moeite met een driehoeksrelatie. 

- Bij een pleeggezin speelde de persoonlijke problemen van de pleegmoeder een rol. 

- Bij een pleeggezin speelde netwerkproblemen tussen pleegouders en het netwerk een 

rol. 

 
6.3 Biologische ouders gerelateerde factoren N=12 
Bij 1 jongere accepteerden de biologische ouders e pleegzorgplaatsing niet. 

Bij 2 jongeren speelden conflicten tussen biologische ouders en netwerkpleeggezin 

een rol. 

Bij 1 jongere speelde psychiatrische problematiek van de biologische ouder een rol bij 

het ontstaan van de breakdown. 
 

6.4 Instelling gerelateerde factoren N=12 

1 keer wordt de matige inzet van de gezinsvoogd genoemd. 

1 keer wordt gebrekkig contact tussen pleegzorgwerker en pleeggezin genoemd. 

1 keer wordt gebrekkig contact tussen ouders en pleegzorgwerker genoemd. 
 
 

Vraag 7: Hoe had een breakdown wellicht voorkomen kunnen worden volgens de  

                 pleegzorgwerker? N=12  
2 keer wordt een betere voorlichting en screening van pleegouders genoemd. 
2 keer wordt een betere matching vooraf genoemd. 
2 keer wordt een intensievere begeleiding van het pleegkind. 
1 keer wordt intensievere begeleiding van de pleegouders genoemd. 
1 keer wordt het eerder inzetten van psychologische en psychiatrische begeleiding en  
interventies genoemd. “Nu pas werd vlak voor de breakdown bekend dat de situatie  
slecht liep. Alhoewel het de vraag is of dit meisje niet sowieso een breakdown had 
 gekregen gezien haar problematiek en het verleden.” 
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Vraag 8: Is de vragenlijst het ingevuld op basis van geheugen of van het dossier? 

                   N=12 
3 respondenten: ingevuld op basis van het dossier  
5 respondenten: ingevuld op basis van hun geheugen 
5 respondenten: onbekend.  
 

Bijlage 2: De schatting van het percentage breakdowns bij Horizon in 2014 op basis van de 
onderzoeksgegevens. 

 
2.1: De onderzoeksgegevens 

Er bleken drie verschillende onderzoeksgegevens bekend te zijn met betrekking tot de 

vraag naar het percentage breakdowns in 2014 bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar in 

langdurige pleegzorg.  

a: het totaal aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar in langdurige pleegzorg in 2014 bij 

Horizon pleegzorg bij 39 pleegzorgwerkers. De 39 pleegzorgwerkers hadden niet allemaal 

gereageerd. Daardoor was van deze jongeren niet bekend hoeveel een breakdown in 2014 

hadden gehad. Van deze onbekende hoeveelheid jongeren met een breakdown ontbraken alle 

verdere gegevens zodat we hen niet bij het onderzoek konden betrekken. 

b: De gemiddelde caseload grootte van 23 respondenten van de 39 pleegzorgwerkers, 

van jongeren tussen 12 en 18 jaar binnen alle vormen van pleegzorg en het aantal jongeren 

tussen 12 en 18 jaar in langdurige pleegzorg in 2014, met een breakdown binnen hun 

caseload.  

c: De gemiddelde caseloadgrootte van 16 van de 23 respondenten, van jongeren tussen 

12 en 18 jaar binnen alle vormen van pleegzorg, het aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar met 

langdurige pleegzorg en het aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar met langdurige pleegzorg, 

die een breakdown hadden in 2014.  

 

Er waren twee keuze mogelijkheden: 

 1: Het onderzoek baseren op de gegevens van de 23 van de 39 respondenten van 

onderzoeksgegevens b. Dat zou een score geven van meer dan de helft van het totaal aantal ( 

39) vragenlijsten. Dat zou de rest van de onderzoeksgegevens betrouwbaarder maken. Het zou 

betekenen dat het totale percentage breakdowns in 2014 uitsluitend te schatten is en geen 

valide berekening zou zijn. 

2: Het onderzoek baseren op de gegevens van de 16 van de 23 respondenten van 

onderzoeksgegevens c. Daarmee zouden alle onderzoeksgegevens gebaseerd worden op 

ongeveer een kwart van het totaal aantal doelgroep-jongeren met een breakdown in 2014. Dat 

lage aantal respondenten zou de rest van de onderzoeksgegevens onbetrouwbaar maken. 

De onderzoeksgegevens van onderzoek deel een vormen de basis van de vragen die in 

onderzoek deel twee aan de jongeren met een breakdown in 2014 zullen worden voorgelegd. 

Het is belangrijk dat alle andere onderzoeksgegevens zo betrouwbaar mogelijk zijn. Daarom 

is besloten om uit te gaan van optie 1.  

  

Stap 2.2: De schatting van de proportie jongeren met een breakdown. 

Het totaal aantal van de doelgroepkinderen bij Horizon is bekend. Daardoor is een 

schatting te maken van het aantal 12+ kinderen bij Horizon Pleegzorg. Van de totaal 863 
(100%)pleegkinderen in het Horizon bestand in 2014, waren er 486 ( 56%) kinderen in de 
langdurige pleegzorg. Van de 486 kinderen waren er 243 ( 50%) jongeren tussen de 12 en 18 

jaar in langdurige pleegzorg. 
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Stap 2.3 schatting op basis van bekende gegevens en antwoord op vraag 1.   

Van de 562 bij het onderzoek betrokken aantal pleegkinderen zijn 314,72 ( 56%) van 

de kinderen in langdurige pleegzorg. Van de 314,72 bij het onderzoek betrokken kinderen in 

langdurige pleegzorg, zijn er 157.36 ( 50%) jongeren tussen de 12 en 18 jaar in langdurige 

pleegzorg. 

Van deze 157,36 hebben 12 jongeren een breakdown gehad in 2014. Dat is 7,64% van 

de 157.36 jongeren die bij het onderzoek betrokken zijn. Op basis van de schatting heeft 

7,64% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar in langdurige pleegzorg bij Horizon een 

breakdown gehad in 2014. 

 
2.3 Betrouwbaarheids interval calculator. 
 

 

Confidence Interval Calculator for 

Proportions | McCallum Layton 
This calculator is used to find the confidence interval (or 

accuracy) of a proportion given a survey´s sample size 

and results, for a chosen confidence level. How To 

Interpret The Results For example, suppose you carried 

out a survey with 200 respondents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mccallum-layton.co.uk/tools/statistic-calculators/confidence-interval-for-proportions-calculator/
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Samenvatting en abstract 

 

Samenvatting: 
      De jongerenraad van Horizon Pleegzorg wilde in september 2014 weten of een breakdown 

te voorkomen is. Deze vraag is maatschappelijk relevant omdat de politiek/beleid de vraag 

naar plaatsingen in een pleeggezin, in plaats van op een leefgroep, heeft neergelegd bij 

jeugdzorginstellingen. In het kader van de opleiding aan de Master Jeugdzorg te Leiden heeft 

Horizon Pleegzorg – op verzoek van de jongerenraad - onderzoek laten doen naar het 

voorkomen van een breakdown, bij jongeren tussen 12 en 18 jaar, in langdurige pleegzorg. In 

2015 is het eerste kwantitatieve onderzoek voltooid, waaruit bleek dat een breakdown bij deze 

jongeren binnen Horizon pleegzorg, minder vaak voorkomt dan uit de internationale 

onderzoeksliteratuur naar voren komt. In vervolg op onderzoek deel 1 is dit tweede 

exploratieve, kwalitatieve onderzoek in 2015 gestart. De onderzoeksvraag is: wat is er nodig 

om een breakdown te voorkomen? De deelvragen richten zich op de ervaringen van de 

respondenten. Er zijn diepte interviews gehouden met een pleegkind, met vijf pleegouders en 

een semigestructureerd groepsinterview met zes pleegzorgwerkers. Vanuit de 

onderzoeksgegevens kan - met de nodige voorzichtigheid - de conclusie worden getrokken dat 

breakdown een proces is wat zich over een lange periode afspeelt. Daarbij spelen emotionele 

uitputting, gevoelens van falen, tekortschieten en schuld bij de pleegouders een rol. De 

onderlinge relaties en dynamische relatieprocessen - zoals hechtingsprocessen en 

loyaliteitsconflicten- zijn volgens, respondenten, een belangrijke factor bij het proces naar en 

bij de breakdown zelf. Met de nodige voorzichtigheid kan worden geconcludeerd dat de 

verschuiving van de focus van alle betrokkenen van opvoeding van pleegzorgkinderen en hun 

gedrags- en individuele psychologische problemen naar de focus op de ingewikkelde 

onderlinge relaties en de dynamiek binnen pleeggezinnen bijdragen aan het voorkomen van 

een breakdown. Verder onderzoek naar deze processen is belangrijk. Een andere- 

terughoudende- conclusie op grond van de onderzoeksresultaten is dat de rol van pleegouders, 

pleegkind en pleegzorgwerker aan het veranderen is. Mogelijk is dit een gevolg van de 

veranderingen binnen onze samenleving naar een participatie maatschappij. Verder onderzoek 

daarnaar is belangrijk. Aanbeveling zijn: het doen van onderzoek (ook contextueel), zorgen 

voor voldoende time-outplaatsen - eventueel via extra inzet van crisispleegzorg - een 

onafhankelijke mentor voor pleegkinderen vanaf hun 12e tot hun 18e jaar. Actie ondernemen 

op de tips van pleegouders en die acties terugkoppelen naar de pleegouders. Aandacht voor 

professionalisering van de pleegouders kan tegemoet komen aan de wens van pleegouders 

naar meer eigen regie en past bij de wens van Horizon pleegzorg om jongeren en 

(pleeg)ouders te faciliteren om regisseur van hun eigen bestaan te worden. 

 

Abstract: 

This report is a continuation of the report “placement breakdown at Horizon fostercare” part 

one (2015) and was comissioned by Horizon fostercare, at the request of the youth council of 

Horizon fostercare. This report has social relevance, because the politics and policy wants to 

place more children in foster families, rather than in orphanages. In addition, international 

research shows that a placementbreakdown has a negative effect on children’s development 

and perspective. This justifies the research on breakdown of fostercare placement. The 

research is conducted in collaboration between Horizon fostercare and the hogeschool Leiden 

and regards foster children between 12 and 18 years in the parenting variant on Horizon 

fostercare. The first part (2015) was a quantitative research to investigate the incidence of 

breakdowns and the factors that had lead to a breakdown. This second part(2016) is an 

explorative, qualitative research through interviews with stakeholders (depth interviews with 

one foster child, several foster parents and a groupinterview with foster careworkers). The 
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results of the present study shows that a breakdown is a process that takes place over a long 

period, and leaves exhausted foster parents with feelings of failure, inadequacy and guilt. The 

respondents indicated that the mutual relations and dynamic relationship processes - such as 

mutual bondingprocesses and loyalty conflicts - had an important role in the creation of a 

breakdown. This seems to lead to a shift in focus on the education of foster children and their 

behavioral and psychological problems, towards the dynamic relationship processes within 

the entire system in and around the foster home. Further research (including contextual 

research)on this subject is needed. Another tentative conclusion is that de role of foster 

parents, foster child, biological family and foster careworkers seems to be changing, due tot 

the changes in society to a participatory society. Further research is needed on this subject too. 

Recommendations are doing further research, provide ample places timeout, perhaps through 

fostercare crisis, an independent volunteer mentor for foster children aged 12-18 years. The 

focus on professionalisation of fosterparents can meet the desire for more private control of 

some foster parents and connects to the wish of Horizon fostercare to support children and 

(foster) parents to become a director of their own lives.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

2.1 Opdrachtgevers: 

 
        In september 2014 verzocht de cliëntenraad van Horizon Pleegzorg om onderzoek te 

doen naar het verminderen van het doorplaatsen van pleegkinderen tussen 12 en 18 jaar, als 

gevolg van  het afbreken van de langdurige pleegzorgplaatsing ( opvoedingsvariant). De 

directie van Horizon gaf in 2014 toestemming voor het onderzoek aan de Hogeschool Leiden. 

In het kader van de opleiding Master Jeugdzorg (2014-2016) wordt het onderzoek uitgevoerd 

door Nita Peetoom. Het eerste -kwantitatieve- onderzoek is afgerond in juni 2015. Dit 

onderzoeksverslag betreft het tweede deel van het onderzoek en is kwalitatief, explorerend 

van aard. 

 

2.2. Probleemstelling en onderzoeksvraag:   
 

              Horizon jeugdzorg en onderwijs heeft als doel, jeugdigen en hun ouders te 

behandelen, begeleiden en te onderwijzen. Dat wil de organisatie doen door jeugdigen en 

ouders te faciliteren om regisseur van hun eigen bestaan te worden. Horizon Pleegzorg is 

onderdeel van Horizon jeugdzorg en onderwijs en is een middelgrote pleegzorgorganisatie in 

Zuid Nederland. Horizon pleegzorg biedt verschillende vormen van pleegzorg aan: 

crisispleegzorg, de opvoedingsvariant, weekendpleegzorg en deeltijd pleegzorg.   

            De vraag van de cliëntenraad van Horizon om onderzoek te doen naar het voorkomen 

van het voortijdig afbreken van de pleegzorgplaatsing, vooral bij jongeren die in het kader van 

de opvoedingsvariant deel zijn van een pleeggezin, is, een relevante vraag. Uit internationaal 

onderzoek is gebleken dat breakdown van de pleegzorgplaatsing en meerdere doorplaatsingen 

van jongeren tussen 12 en 18 jaar, een negatief effect hebben op de ontwikkelingskansen en 

het perspectief van de jongeren, zoals werk, scholing, relaties (Cozijn & Van den Bergh, 

2014; Van Ooijen, 2010; Roerdink, 2010; Sallnäss Et al., 2003). Voor de jongeren die dit 

meemaken wordt het daardoor lastig om regisseur van hun eigen bestaan te zijn of te worden. 

       In het eerste deel van het onderzoek (Peetoom, 2015) is beschreven hoe de vraag van de 

cliëntenraad, in onderling overleg met Horizon pleegzorg en de hogeschool te Leiden, is 

afgebakend naar de doelgroep: jongeren tussen 12 en 18 jaar, met een breakdown in 2014 

binnen de opvoedingsvariant van Horizon Pleegzorg. Uit het eerste deel van het onderzoek 

(Peetoom, 2015) werd gevonden dat het breakdownpercentage bij Horizon Pleegzorg in 2014 

laag was in vergelijking met bevindingen uit met de internationale literatuur.  

         Het is de vraag of het breakdownpercentage bij jongeren in de opvoedingsvariant van 

Horizon pleegzorg laag zal blijven in de toekomst. Als gevolg van de maatschappelijke 

ontwikkelingen (nieuwe jeugdwet 2015) is er, vanuit politiek en beleidsmatig niveau, de wens 

neergelegd bij jeugdzorgorganisaties om kinderen minder snel uit huis te plaatsen. Als 

kinderen uit huis worden geplaatst, wil men het liefst eerst een plaatsing in een 

netwerkpleeggezin. Als dat niet voor handen is, dan worden kinderen geplaatst in een 

bestandspleeggezin of een gezinshuis. Het gevolg kan enerzijds zijn dat kinderen langer in de 

problematische situatie thuis verblijven, daardoor langer blijven blootgesteld aan 

ingewikkelde problematiek en dat anderzijds de kinderen gedurende de plaatsing, door hun 

meer ingewikkelde sociaal-emotionele  problemen, een groter risico hebben op het voortijdig 

afbreken van de pleegzorgplaatsing, met alle gevolgen van dien. Bij Horizon jeugd en 

onderwijs is in 2016 een onderzoek gaande naar de mogelijkheid van het vaststellen van 

plaatsingsfactoren, om zo goed mogelijk te kunnen matchen tussen de behoeften van het kind 

en de soort plaatsing (Kuipers et al., 2015). Het is ook belangrijk om zoveel mogelijk zicht te 
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hebben op de vraag hoe een breakdown bij jongeren tussen 12 en 18 jaar in de 

opvoedingsvariant, voorkomen kan worden. 

         Een andere maatschappelijke ontwikkeling die een relevante rol speelt is de overgang 

van de verzorgingsmaatschappij naar de participatiesamenleving. De jeugdhulp dient niet 

langer aanbodgericht te zijn, maar vraaggericht. De wens van Horizon jeugdzorg en onderwijs 

om jongeren en ouders te faciliteren om regisseur van hun eigen bestaan te worden sluit daar 

goed op aan. Dat betekent dat het belangrijk is dat de ervaringen van de betrokkenen zelf aan 

de orde komen en dat vanuit hun eigen ervaring mogelijke tips (en verzoeken) om breakdown 

te voorkomen worden verzameld. Dit rechtvaardigt het huidige vervolgonderzoek naar het 

voorkomen van breakdown van pleegzorgtrajecten binnen Horizon. 

       In het eerste deel van het onderzoek (Peetoom, 2015) werd gesteld dat op basis van de 

resultaten nieuwe deelvragen zouden worden geformuleerd voor het tweede deel van het 

onderzoek. Na overleg met Horizon pleegzorg en de hogeschool Leiden is besloten tot een 

kwalitatief, exploratief tweede onderzoek als vervolg op het eerste onderzoek.  

 

De probleemstelling, doelstelling en beoogde resultaten worden geformuleerd zoals 

weergegeven in figuur 1.  

 

                                                   

 

           

 

 

 

 

 

 
                                                                               Fig. 1 
                                                                     
Vanuit de probleemstelling wordt centrale onderzoeksvraag gesteld: 

 

Wat is er nodig -vanuit de ervaring van de betrokkenen- om een breakdown van de 

pleegzorgplaatsing te voorkomen, bij jongeren tussen de 12 en 14 jaar in de 

opvoedingsvariant van Horizon Pleegzorg?  

 

2.3 Theoretisch kader  

  
2.3.1 Definitie van breakdown binnen de opvoedingsvariant. 

 
            In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat jongeren binnen de opvoedvariant tot hun 

18e jaar deel zullen blijven uitmaken van hun pleeggezin. Het kind is op 18-jarige leeftijd 

juridisch volwassen. De definitie van breakdown binnen dit onderzoek is “de beëindiging van 

de pleegzorgplaatsing voordat de jongeren 18 jaar zijn”. In onderzoek deel 1 (Peetoom, 2015) 

wordt de theoretische onderbouwing van deze definitie beschreven. 

 

 

 

Doelstelling 
Door middel van 

interviews meer inzicht  

krijgen in deze vraag en 
inventariseren welke 

factoren bijdragen aan 

het voorkomen van een 

breakdown. 

Probleemstelling 
Horizon pleegzorg wil 

weten hoe betrokkenen de 
breakdown van 

puberkinderen in de 

opvoedingsvariant van 
Horizon  hebben ervaren 

en hoe een breakdown 

volgens hen voorkomen 

kan worden.  

  Beoogde resultaten 
Vanuit het perspectief 

van betrokkenen: 
 a: een analyse van en 

zicht op factoren die een 

rol spelen bij breakdown 
bij puberkinderen in de  

opvoedingsvariant van 

Horizon pleegzorg en 
 b: aanbevelingen voor 

het voorkomen van 
breakdown. 
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2.3.2 Factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan/voorkomen van breakdown:              

 

In dit hoofdstuk zal worden beschreven wat vanuit de theorie bekend is over 

dieperliggende factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en voorkomen van 

breakdown. Hiertoe worden enkele in deel 1 beschreven factoren nader uitgewerkt. 

  

Factoren genoemd in onderzoek deel 1 

Uit onderzoek deel 1 kwam naar voren dat de meeste jongeren een gemiddeld tot 

hoger opleidingsniveau volgden (VMBO en hoger). Driekwart van de jongeren verbleven in 

een netwerkpleeggezin. Het werd niet duidelijk of netwerkpleeggezinnen een belangrijke 

breakdownfactor waren. Iets minder dan de helft van de jongeren met een breakdown werden 

direct van uit eigen ouders in het pleeggezin geplaatst, zodat meerdere doorplaatsingen een 

mogelijke breakdownfactor zou kunnen zijn. 
          Uit het eerste onderzoek kwamen specifieke factoren naar voren die zouden kunnen  

bijdragen aan het ontstaan van een breakdown. Bij 66% van de pleegkinderen speelden 

gedragsproblemen een rol en bij 58% de psychologische/psychiatrische problematiek. Bij 

50% waren hechtingsproblemen van de jongeren en bij 25% van de jongeren hadden 

loyaliteitsproblemen een rol bij de breakdown. De mogelijkheid werd geopperd dat de 

pubertijd de gedragsproblematiek van de jongeren versterkte. Daarnaast kwamen 

pleeggezinfactoren (bij bijna meer de helft van de pleeggezinnen) en de problemen tussen 

pleegkind en pleegouders (bij een kwart van de pleeggezinnen) naar voren. 

 

Pleegkindfactoren en/of pleeggezinfactoren 

Uit (inter -) nationaal onderzoek en uit het onderzoek deel 1 (Peetoom, 2015) komt 

naar voren dat gedragsproblemen van pleegkinderen kunnen leiden tot een breakdown (Baker 

et al., 2016; Barber et al., 2001; Bednar & Brown, 2006; Khoo & Skoog, 2013; Peeters, 2010; 

van Ooijen, 2010). Ook in de review en meta-analyse van Bullens et al. (2007) wordt 

genoemd dat een oudere leeftijd van het pleegkind in combinatie met gedragsproblemen een 

voorspeller is van een breakdown. Biologische ouders worden niet gezien als een belangrijke 

risicofactor voor de pleeggezinplaatsing (Salnäss et al., 2004), maar uit de review van Bullens 

et al. (2007) blijkt dat de pleegzorgplaatsing stabieler is naarmate de biologische ouders meer 

uit beeld zijn. Sommige onderzoekers vinden dat de relatie tussen pleegkind en pleeggezin op 

het ontstaan van een breakdown geen bepalende factor is (Van den Bergh & Weterings, 2010; 

Van Ooijen, 2010). 

Andere onderzoekers vinden de relatie tussen pleegkind en pleeggezin wel een 

bepalende factor bij het ontstaan van breakdown (Cozijn, 2013; Day et al., 2013; Salnäss et 

al., 2004; Verhagen, 2010). In recent onderzoek wordt genoemd dat de kwaliteit van de 

interactie tussen pleegouders en kinderen te maken heeft met probleemgedrag. Hoe hoger de 

kwaliteit van de interactie, hoe minder probleemgedrag van het pleegkind (Bernier et al., 

2015).  Een groot commitment tussen pleegouders en kinderen, een goede communicatie en 

hechting aan pleegouders geeft stabiele pleegzorgplaatsingen (Day et al., 2013). Een sterke 

pleeggezin-pleegkind relatie ontstaat door onvoorwaardelijke zorg en geduld in de 

behandeling van het kind, een gevoel van acceptatie in de familie (Day et al., 2013). Uit 

onderzoek blijkt er een negatief verband te zijn tussen pleeggezinstabiliteit en de 

aanwezigheid van eigen kinderen van pleegouders in het pleeggezin. Problemen kunnen 

ontstaan door jaloezie, rivaliteit en onderwaardering van de bijdrage van de eigen kinderen 

(Baker et al., 2016; Bednar & Brown, 2006; Bovenschen et al., 2015; Bullens et al., 2007; 

Day et al., 2013). Uit de review van Bullens et al. (2007) blijkt dat een overmatig verzorgend 

pleeggezin, waarbinnen kinderen centraal staan en ook de pleegvader betrokken is op het 

pleegkind, bijdraagt aan een stabiele pleeggezinplaatsing. Op basis van deze resultaten kan 
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worden verondersteld dat niet de gedragsproblemen, maar de interactie tussen pleegouders en 

pleegkind een breakdown kunnen voorspellen (Khoo & Skoog, 2013).   

 

Interactiefactoren                                                                       

Een breakdown wordt gezien als een proces binnen de interacties tussen mensen en 

hun context (Khoo & Skoog, 2013) in plaats van een plotselinge gebeurtenis, die bepaald 

wordt door algemene risicofactoren. Koog en Skoog (2013) hebben onderzoek gedaan naar 

breakdown in Zweden waarin interviews zijn gehouden met pleegouders. Hieruit kwam naar 

voren dat pleegouders de periode van weging voorafgaand aan een breakdown beschrijven als 

een moeilijke beslissing met schuldgevoelens en falen. Het kan zelfs leiden tot het definitief 

afwijzen van volgend pleegouderschap. Pleegouderschap is complex en het vraagt volgens 

Baker et al. (2012) veel verschillende vaardigheden en kennis van de pleegouders. Er is 

weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van pleegouders en pleegkinderen die zelf een 

breakdown hebben meegemaakt (Khoo & Skoog, 2013).  

Schuijtvlot (1999) beschrijft een dynamische driehoek tussen gezinsvoogd, 

pleegouders en biologische ouders, met het pleegkind in het midden (Van Splunter, 2015). 

Als we de gezinsvoogd vervangen door de pleegzorgwerker, en pleegouders aanvullen met 

pleeggezin, dan is de driehoek van toepassing binnen dit onderzoek (zie onderstaande figuur). 

Het geeft in één oogopslag aan met welke ingewikkelde relaties het pleegkind – na een 

uithuisplaatsing vanwege nare ervaringen- te maken krijgt (Van Splunter, 2015; Baker et al., 

2012). 

 

                                 Figuur 2  

                                                    Pleegouders/pleeggezin 

 

 

 

                                                                       
                            Biologische ouders                                Pleegzorg 

 
                                                                
Dynamische relatiefactoren: hechting en loyaliteit 

Uit internationaal onderzoek blijkt, binnen de onderlinge relaties, de hechting van 

pleegkind aan pleegouders een rol te spelen. MacKenzie en Tucker (2012) beschrijven in hun 

onderzoek over hechtingstheorie en veranderingsprocessen binnen de pleegzorg, dat er een 

onderscheid kan worden gemaakt tussen aangeleerd hechtingsgedrag van kinderen en hun 

innerlijke representatiepatronen van hechting. Bij oudere pleegkinderen zijn vaak de 

innerlijke representatiepatronen van (onveilige of gedesorganiseerde) hechting 

geautomatiseerd. Veilig hechtingsgedrag kan wel worden aangeleerd, maar de vergelijking 

door de pleegkinderen, van de resultaten van hun veilige hechtingsgedrag met hun innerlijke 

representatie van hechtingspatronen, blijft niet goed overeenkomen. Voor oudere 

pleegkinderen kan veilige hechting verwarrend blijven (MacKenzie & Tucker, 2012). 

Baker et al. (2016) vond dat mishandelde kinderen zichzelf de mishandeling en 

uithuisplaatsing verwijten, om zo de hechting aan de mishandelende ouder te bewaren. Uit het 

onderzoek van Baker komt naar voren dat pleegkinderen enerzijds hunkeren naar hun ouders 

en anderzijds opgelucht zijn dat ze niet meer thuis wonen. Dat kan de relatie van de 

pleegkinderen met pleegouders en met de biologische ouders meer verwarrend en daardoor 

complexer maken. Deze dynamiek kan verergering of versterking van de gedragsproblemen 

bij het pleegkind tot gevolg hebben. 

Pleeg

kind 
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Behalve hechtingsproblemen kan loyaliteit binnen deze driehoek een rol spelen bij 

onhandelbare gedragsproblemen van het pleegkind. Loyaliteitsconflicten zijn wijdverbreid 

voorkomend en in een toenemende mate erkend fenomeen (Baker et al., 2012). Boszormenyi-

Nagy heeft in 1986 de loyaliteitstheorie bedacht en beschreven als fenomeen binnen de 

contextuele therapie. Loyaliteit handelt binnen een triade; de keuze voor de een of de ander. 

Gevoelens van trouw of verraad zijn daarbij betrokken. De loyaliteitstheorie benoemd twee 

vormen van loyaliteit, de verticale – existentiële - loyaliteit aan ouders en voorgeslacht en de 

horizontale - of verworven - loyaliteit. Bij een conflict zal de verticale loyaliteit altijd het 

sterkste zijn.  

Er zijn drie vormen van loyaliteitsconflicten, de gespleten loyaliteit ( zoals tussen 

ruziënde ouders), de idealiserende loyaliteit (naar een ouder) en de verborgen loyaliteit van 

kinderen aan hun ouders. Een kind kan loyaal blijven aan de biologische ouder, waar 

pleegouders kritiek op hebben, door het probleemgedrag van de biologische ouder te kopiëren 

(verborgen loyaliteit). Vanuit de verstoorde balans tussen geven en nemen tussen ouders en 

kind, kan het kind het recht ontlenen om “kwaad” te doen (Boszormenyi-Nagy, 2002). 

Loyaliteitsproblemen kunnen voor alle betrokkenen problemen geven.  

 

Pleegzorgbegeleiding 

            De begeleiding van pleegouders en pleegkind, door de pleegzorgwerker wordt in de 

internationale literatuur genoemd als een factor die het risico op een breakdown kan 

voorkomen (Bednar & Brown, 2006; Bullens et al., 2007; Day et al., 2013). Door de 

ontwikkelingen in de samenleving, verandert de rol van pleegouders en van pleegzorg 

(nieuwe jeugdwet, transitie en transformatie van de jeugdzorg in 2015). Pleegouders 

veranderen van verzorgers en opvoeders van het pleegkind naar leden van het zorgteam 

(Baker et al., 2012). De rol van pleegzorgwerkers veranderd naar casemanagement, terwijl 

gelijktijdig directe opvoedhulp en ondersteuning wordt gegeven. Chamberlain et al. (2008) 

spreekt van een overbelast jeugdbeschermingssysteem. Hiermee wordt gedoeld op de 

resultaten uit de review van Dore & Kerker (2006), die het gebrek noemt aan bronnen in de 

jeugdbescherming, aan interventies die gericht zijn op het voorkomen van escalaties van de 

problemen in pleeggezinnen, overbelaste jeugdzorgwerkers en overbelaste, te weinig 

geïnformeerde pleegouders (Chamberlain et al., 2008).  

 

Samenvatting theoretisch kader 

          Samenvattend blijkt uit theorie en onderzoek dat breakdown een proces is waar 

verschillende factoren een rol in kunnen spelen. Factoren als de rol van een 

netwerkpleeggezin, van school. Algemeen worden gedragsproblemen van de pleegkinderen 

als een belangrijke breakdownfactor gezien. Binnen recent internationaal onderzoek wordt 

gevonden dat een breakdown een proces is binnen interacties tussen mensen en hun context. 

Dat vraagt om verder te kijken dan de gedragsproblemen van het pleegkind. Verschillende 

onderzoeken veronderstellen dat de interactie tussen pleegouders en pleegkind een breakdown 

voorspellen. De dynamische relatiedriehoek (fig. 2) laat zien met welke ingewikkelde relaties 

pleegkinderen, pleegouders, biologische ouders en pleegzorgwerkers te maken krijgen tijdens 

een pleeggezinplaatsing. De informatie die vanuit de interviews kwam, in combinatie met het 

samenstellen van het theoretisch kader, gaf richting aan dit onderzoek, door het betrekken van 

hechtingsproblematiek en loyaliteitsproblematiek, als een mogelijke breakdownfactor.  
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2.3.3 Deelvragen 

          Het huidige onderzoek richt zich op de ervaringen van de respondenten om een 

antwoord te vinden op hoofdvraag: “Wat is er nodig - vanuit de ervaring van de betrokkenen - 

om een breakdown te voorkomen, bij jongeren tussen de 12 en 14 jaar in de 

opvoedingsvariant van Horizon Pleegzorg?”.  

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

A: hoe is de breakdown ervaren door de betrokken? 

B: Wat helpt of zou hebben geholpen gedurende de breakdown? 

C: Hoe kan breakdown volgens u worden voorkomen? 

 

2.3.4 Verwachtingen van het onderzoek. 

  

  Het eerste deel van het onderzoek was gereed in 2015. Dit onderzoek was een 

kwantitatief onderzoek naar de vraag hoe vaak bij Horizon pleegzorg een breakdown van 

jongeren tussen 12 en 18 jaar binnen de opvoedingsvariant plaatsvond en welke factoren daar 

een rol bij speelden. 

        Het tweede deel van het onderzoek vloeit voort uit het eerste deel van het onderzoek. Het 

is een kwalitatief, explorerend onderzoek naar de ervaringen van betrokkenen naar een 

breakdown. De verwachting is dat het tweede deel vanuit het standpunt van de betrokkenen 

(met de name jongeren zelf) meer inzicht zal geven in de ervaring van de breakdown, in de 

door betrokkenen (jongeren) ervaren factoren die een rol speelden bij de breakdown, op grond 

waarvan de betrokkenen tips kunnen gegeven over het voorkomen een breakdown. De twee 

onderzoeken vormen met elkaar een tweeluik. 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksmethode 

 

2.1 Onderzoeksmethode 

Dit onderzoek is een explorerend, kwalitatief onderzoek naar het verschijnsel 

“breakdown” en hoe een breakdown voorkomen kan worden, bij Horizon Jeugdzorg. Bij het 

zoeken naar het juiste onderzoeksdesign is er een weging geweest tussen een algemeen 

kwalitatief onderzoek en een narratief onderzoek. Het voordeel van een narratief onderzoek 

zou zijn dat de verhalen van de jongeren centraal zouden staan in het onderzoek. Het nadeel 

van narratief onderzoek zou zijn dat het veel verwerkingstijdtijd kost en een mogelijk meer 

belastend is voor de jongeren (mogelijk meerdere interviews). In overleg met Horizon 

pleegzorg en de hogeschool Leiden is gekozen voor een algemeen, explorerend, kwalitatief 

onderzoek. 

 

2.2: Respondenten 
  Er kwam geen respons op het eerste verzoek om deelname aan de 12 jongeren 

waarover onderzoek 1 handelde. Er werd besloten om het onderzoek uit te breiden naar alle 

jongeren die tussen 12 en 18 jaar een breakdown van de pleegzorgplaatsing - binnen de 

opvoedingsvariant van Horizon Pleegzorg - hadden meegemaakt, ongeacht in welk jaar. 

Tevens werd besloten het onderzoek uit te breiden naar pleegouders en pleegzorgwerkers 

binnen Horizon pleegzorg,  

 Horizon pleegzorg heeft in totaal 40 jongeren, die een breakdown hadden ervaren, 

uitgenodigd. Daarop werd gereageerd door één jongere, die geen toestemming kreeg van de 

gezaghebbende ouder voor het interview en één jongere die geen toestemming nodig had en 

wilde deelnemen. Er was geen respons van pleegouders. Vanuit de pleegzorgwerkers was er 

enige respons op het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek.  

 In totaal hebben uiteindelijk de volgende respondenten aan het onderzoek 

deelgenomen: één jongere, 5 pleegouders en een groepsinterview van 6 pleegzorgwerkers.  

Een pleegouder heeft zich op het laatste moment teruggetrokken vanwege te drukke 

werkzaamheden. De interviews voor dit onderzoek, hadden betrekking op 12 jongeren in 

totaal.  

 

2.3 Onderzoeksmiddelen  
Over het kiezen van de middelen is veelvuldig overleg geweest met Horizon pleegzorg 

en de hogeschool Leiden. In onderling overleg is overwogen of de jongeren een vragenlijst 

zouden krijgen (minder emotioneel belastend voor de respondenten, maar met een grote kans 

op non-response, vanwege de examenperiode waar veel jongeren in terecht waren gekomen) 

of debat met elkaar (passend bij de leeftijd van de jongeren, maar met risico op remmende 

emoties, zoals schaamte, schuldgevoelens) of een interview (met een hogere emotionele 

belasting, maar een lagere belasting op de randvoorwaarden, zoals tijdsinvestering en plaats 

van het interview).  

 Het voordeel van het houden van open interviews kan zijn dat er diepgang kan worden 

bereikt door het doorvragen op wat respondenten aangeven. Het nadeel kan zijn dat er sociaal 

wenselijke antwoorden worden gegeven, dat feiten niet precies worden herinnerd en dat er 

veel data in het interview komt, dat niet direct betrekking heeft op de onderzoeksvraag 

(Baarda et al., 2012). 

De interviews in dit onderzoek worden gekenmerkt door het stellen van open vragen, 

doorvragen op antwoorden, samenvattingen van de antwoorden door de interviewer en 

afchecken door de interviewer of de antwoorden goed begrepen zijn. Vanuit de verwondering 

bij de interviewer over de antwoorden kwamen er ook enkele gesloten vragen tussen door. 
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Het doel van de vragen was om de respondenten zoveel mogelijk te laten vertellen over hun 

ervaringen. De ondersteunende topiclijst is samengesteld op basis van de resultaten van het 

kwantitatieve onderzoek deel 1. De topiclijst is als bijlage 2 bij het onderzoeksverslag 

gevoegd. 

 Ten aanzien van het groepsinterview is gekozen voor een semigestructureerd interview 

om te voorkomen dat het interview het karakter van een werkoverleg zou krijgen. Tijdens het 

groepsinterview zijn vanuit de topiclijst meer gerichte vragen gesteld in combinatie met 

doorvragen op de gegeven antwoorden.  

 

2.4 Procedure onderzoek  
            In september 2015 is in overleg met Horizon pleegzorg en de hogeschool Leiden 

gestart met het tweede deel van het onderzoek. Besloten werd om de jongeren uit te nodigen 

voor een open/semigestructureerd interview en eventueel voor het invullen van een kleine 

vragenlijst. Jongeren konden op een antwoordbriefje aangeven van welk(e) middel(len) ze 

gebruik wilden maken. Aan de gezaghebbende ouders/voogden werd een informatieve brief 

en een toestemmingsformulier voordeelname van hun pupil aan het onderzoek toegestuurd. 

 In november 2015 zijn de eerste uitnodigingsbrieven verzonden aan de 12 jongeren 

(binnen de opvoedingsvariant, tussen 12 en 18 jaar met een breakdown in 2014) vanuit het 

onderzoek deel 1 en brieven met het verzoek om toestemming tot het interview aan hun 

gezaghebbende volwassenen ( ouders, voogden). Het informed consent lag klaar om 

ondertekend te worden door de deelnemers. In het kader van de privacy (adressen) heeft de 

onderzoeksafdeling van Horizon de verzending van de brieven verzorgd. 

 In een later stadium zijn brieven verzonden aan 40 jongeren binnen Horizon pleegzorg 

met een breakdown tussen hun 14e en 18e  jaar. De onderzoeksafdeling van Horizon jeugd en 

onderwijs heeft de uitnodigingen aan de pleegouders – om deel te nemen aan het onderzoek -  

verzonden. De onderzoeksafdeling van Horizon jeugd en onderwijs heeft tevens de 

informatieve mail doorgestuurd aan de pleegzorgwerkers met het verzoek om deelname aan 

het onderzoek. De onderzoekster heeft dezelfde email verzonden naar de jeugdbeschermers 

van jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond met het verzoek om hun pupillen met een 

ervaring met een breakdown te vragen om deel te nemen aan het onderzoek. 

Daarnaast is er overleg geweest tussen Horizon pleegzorg en de hogeschool Leiden. 

Vervolgens werd een website - waar veel jongeren - kwamen benaderd met het verzoek of er 

een verzoek tot deelname aan het onderzoek zou mogen worden gedaan. De voorwaarden die 

de website beheerders daaraan stelden zouden het van onderzoek echter in de knel zou kunnen 

brengen met de privacywetgeving. Het werven van jongeren en pleegouders via GGZ 

instelling Yulius werd verworpen, omdat dat een te eenzijdige focus zou gaan leggen op 

jongeren met psychiatrische problematiek. Op het verzoek van de jeugdbeschermers - via 

jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond - aan hun pleegzorgjongeren om deelname aan het 

onderzoek, gaven de jongeren een negatieve respons. 

Horizon pleegzorg heeft vervolgens de uitnodigen van de pleegouders om deel te 

nemen aan het onderzoek door de pleegzorgwerkers en de uitnodiging van de 

pleegzorgwerkers door de teamleiders laten doen. Daarop werd gereageerd door 

respondenten, waardoor het onderzoek voortgezet kon worden.  

De interviews duurden bij alle respondenten een uur. Het verloop van de interviews 

heeft ertoe geleid dat bij volgende interviews soms verder werd doorgevraagd op sommige 

thema’s, dan bij het eerste interview. Zo kwam bijvoorbeeld het thema loyaliteit naar voren, 

niet alleen van pleegkind naar pleegouders of biologische ouders, maar ook van biologische 

ouders naar het pleegkind en van pleegouders naar het pleegkind. Dat was tevens aanleiding 

tot het uitbreiden van de onderzoeksliteratuur. 
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2.5 Methode van dataverwerking  
                Het verwerken van de data is door de onderzoeker gedaan. De mentor op school 

heeft bij het verwerken van de data meegekeken en meegedacht over het verwerken in 

thema’s en kernzinnen.  

               Alle interviews zijn verbatim uitgewerkt. Na het doorlezen van alle verbatim 

interviews zijn de uitspraken van de betrokkenen ondergebracht in drie hoofdthema’s. Het 

eerste thema is “de beleving van de breakdown door de respondenten”. Het tweede thema 

omvat “de bevorderende en belemmerende/breakdown factoren vanuit het perspectief van het 

pleegkind, van de pleegouders, van de biologische ouders en de pleegzorgwerkers (zie figuur 

2).” Dit thema is onderverdeeld in algemene factoren en (onderlinge) relatiefactoren, met de 

factoren vanuit de door respondenten aangegeven dynamische relatieprocessen 

(hechtingsprocessen en loyaliteitsproblematiek)”. Het derde thema doet recht aan de “tips die 

alle respondenten gegeven hebben ter voorkoming van een breakdown”. 

De interviews en de theoretische verdieping in onderlinge relaties en de dynamische 

relatieprocessen hebben tijdens dit onderzoek geleid tot een verschuiving van de focus op de 

opvoeding van het pleegkind naar een meer systemische focus op de dynamische relatie 

driehoek, ter voorkoming van een breakdown. Hierdoor is tijdens de analyse en de verdere 

dataverwerking steeds meer ingegaan op de onderlinge relaties en is er minder aandacht 

gevestigd op alle factoren zoals, de titel waarop de jongeren in het pleeggezin bleven, de 

ervaringen met school, de verblijfsduur van het pleegkind in het pleeggezin, die in het eerste 

onderzoek aan bod kwamen. 

De thema’s zijn daarna teruggebracht tot kernzinnen van de respondenten. De mentor 

van de hogeschool heeft daarover meegedacht en meegekeken. Op basis daarvan zijn de 

onderzoeksresultaten weergegeven.  
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksresultaten 

 
De hoofdvraag in dit onderzoek is: Wat is er nodig - vanuit de ervaring van de 

betrokkenen - om een breakdown te voorkomen, bij jongeren tussen de 12 en 14 jaar in de 

opvoedingsvariant van Horizon Pleegzorg? Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het 

belangrijk om de deelvragen te beantwoorden aan de hand van de onderzoeksresultaten. De 

deelvragen zijn:  

1: Hoe is de breakdown ervaren door alle respondenten? 

2: Wat helpt of zou hebben geholpen gedurende de breakdown? 

3: Hoe kan een breakdown volgens u worden voorkomen?  

De onderzoeksresultaten worden beschreven vanuit de verschillende perspectieven aan 

de hand van de thema’s die in alle interviews naar voren kwamen. Daarbij wordt uitgegaan 

van de dynamische driehoek pleeggezin/ouders (zie figuur 2). Per thema zal de informatie 

respectievelijk vanuit het perspectief van het pleegkind, de pleegouders en de 

pleegzorgwerkers worden weergegeven. De pleegkinderen kwamen in het traject voor in 

verschillende leeftijdsfasen en voor een verschillende duur van het trajectgemiddeld rond hun 

17 e levensjaar. Enkele algemene kenmerken die uit de interviews naar voren kwamen zijn 

weergegeven in bijlage 1.  

Bij de weergave van de onderzoeksresultaten is gebruik gemaakt van de volgende 

afkortingen: pleegmoeder is Pm; pleegvader is Pv; pleegdochter is Pd; pleegzoon is Pz.; 

oudste dochter van pleegouders is Od; oudste zoon van pleegouders is Oz; jongste dochter 

van pleegouders is Jd; jongste zoon van pleegouders is Jz; Pleegzorgwerker is Pzw.  

 

3.1 De ervaring van de breakdown in het algemeen 
 

3.1.1. De beleving 

 

          De breakdown blijkt een heftige ervaring te zijn voor alle betrokkenen. Pleegkind gaf 

aan dat het haar moeite heeft gekost om aan het onderzoek deel te nemen, omdat het 

onderwerp emotioneel beladen is.  

 

(…)Dan is het toch wel weer lastig om dat onder ogen te komen, wat je hebt meegemaakt 

(Pleegkind).  

 

          De meeste pleegouders hebben verteld dat ze de breakdown als een emotionele, 

uitputtende ervaring hebben ervaren. Uit de interviews kwam naar voren dat er binnen de 

gezinnen wel eens sprake was van fysieke en/of psychische agressie. 

 

 Ik was gebroken, laat ik het zo maar zeggen, ik kon niet meer. Pleegmoeder huilt. Ik was 

geestelijk zover gebracht dat ik het dat ik het niet meer volhield (Een van de  pleegmoeders). 

Nou, dan was het schreeuwen en soms ging ze schelden ja, nou boos, ja.( Een andere 

pleegmoeder) Ze heeft jou toen een keer geslagen, ja, ze ging dan ook heel ver, ja (Een  

pleegvader), pleegmoeder huilt. Dus hij staat tegen me op en hij duwt me, hij flipt en hij dus 

keihard en duwt me bijna door de glazen deur heen. En toen heb ik 2 en een half uur hier 

beneden gezeten van he, dit wil ik niet (Een derde pleegmoeder)  

 

          Bovenstaande citaten illustreren de agressie vanuit pleegkind richting pleegouders. Eén 

pleegouder heeft aangegeven dat agressie vanuit pleegouder richting kind ook voorkwam.  
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Hij (pleegvader) heeft hem (pleegzoon) wel eens een mep gegeven, dat het even te veel werd. 

(Één van de pleegmoeders).  

 

Meerdere pleegouders noemden dat de agressie vanuit het pleegkind de directe aanleiding was 

tot de beëindiging van de pleeggezinplaatsing. 

De meeste pleegouders hebben tijdens de breakdown ervaren dat ze tekortschoten. 

 

Zo boos geweest en me zo uitgescholden en me zo vernederd, en mijn ouders die zaten  in 

huis. Die, die zeiden, laat je dit echt gebeuren. En ja, dit laat ik gewoon iedere keer weer 

gebeuren.(…) Nou trek ik het niet meer en toen heb ik (pleegmoeder huilt), (Pm2). Het 

treiteren, het negeren, het afzonderen en als je dan iets vraagt, niks zeggen, en ook gewoon 

een keer zeggen, joh, ik moet je niet (Pm5) Ja, ik ben niet een geschikte pleegouder (Pm1). Ik 

hield het ( de adviezen van pleegzorg) een week vol, maar daarna niet meer. Omdat ik zo niet 

ben(Pm5). 

 

          Vier van de vijf pleegouders noemden hun gevoel van schuld bij hun breakdown.  

 

 Ik ben me ontzettend aan pleegzoon (Pz) gaan hechten. Hij heeft me zo geterroriseerd, eh, 

dat, dat je dan eigenlijk, eh, op een gegeven moment het gevoel krijgt, het is mijn eigen kind 

niet en daar ga je je dan weer schuldig over voelen.(Pm1). 

 

         Vier van de vijf pleegouders noemden hun gevoel van falen. 

  

Eh, ja het kost dan heel veel energie en het is ook moeilijk om, eh, eh, weet je, zeker als je 

eigen kinderen hebt, om, eh, om niet je eigen kinderen voor te trekken, bijvoorbeeld (Pv2). 

 

          Vier pleegouders noemden bij hun breakdown ervaring dat ze moesten kiezen tussen 

hun gezondheid, hun gezin en het pleegkind.  

 

Ja, eh, dat dat op een gegeven moment gewoon teveel wordt en anders was mijn gezin en ik 

was eraan gegaan, dat is het (Pm5). Toen hij hier kwam om zijn spullen te pakken(…) toen 

voelde ik aan mijzelf voor het eerst weer, sinds jaren, echte liefde door mij heen stromen ( 

pleegmoeder huilt). Dat was weg, want er was zoveel gebeurd (Pm3). 

 

          Pleegzorgwerkers geven aan dat vanuit hun ervaring een breakdown niet zo vaak 

voorkomt. Ze benoemen soms ook een positieve kant van een breakdown. 

  

Breakdown is niet altijd slecht. Nee, het geeft ook kansen, dat kwartjes vallen, weer contact te 

krijgen dat juist helemaal weg was (Pzw’s door elkaar). 

 

De pleegzorgwerkers beschrijven - tijdens het groepsinterview - hun beleving van de 

breakdown indirecter, meer in termen van gebeurtenissen. Zo vertelt pleegzorgwerker 1 

(Pzw1) hoe het eigen kind van de pleegouders op achttienjarige leeftijd thuis mocht blijven 

wonen terwijl het pleegkind er op achttienjarige leeftijd uit moest. 

 

Als een kind een jaar of 16 is, dat ze dan maar eens moeten gaan kijken naar kamertraining, 

zodat ze als ze 18 jaar zijn maar gaan uitvloeien. Ik vind dat ook een, een verborgen 

breakdown eigenlijk. Want de vergoeding voor pleegouders stopte ook (Pzw1). 
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          Bovengenoemd citaat illustreert ook de vraag van sommige pleegzorgwerkers waarom 

de pleegkinderen weg moeten uit het pleeggezin. Ze vragen zich ook af of de problemen van 

een pleegkind zo anders zijn dan die van de eigen kinderen van pleegouders.  

 

Ik zie dan nog gedrag wat niet perse heftig is, maar dat ze dan gewoon geen grip meer krijgen 

op het kind, (…) dat eh, ja, waarom moet die jongere er nu uit?(Pzw3) 

 

           Pleegzorgwerkers geven in de interviews aan dat ze soms een breakdown ervaren als 

het gevolg van het falen van de jeugdzorg, in het algemeen. Zo vertelt pleegzorgwerker 1 dat 

pleegouders/oma/opa hun pleegkind weer terug hebben genomen omdat hun pleegkind anders 

op straat had gestaan, wegens plaatsgebrek. Pleegzorgwerker 3 vindt de beslissing van de 

jeugdbeschermer om een pleegkind uit huis te plaatsen zonder enig overleg met betrokkenen 

een “echte breakdown”. Hun ervaring is dat een pleegzorgplaatsing ingewikkeld kan zijn en 

dat ondanks hun harde werken er een breakdown ontstaat. 

 

En het moeilijke is dat het steeds weer anders is, zelfs ik weet niet of ik geen fouten maak. Het 

is zo ingewikkeld. Het is mensenwerk, en je twijfelt en werkt als de pestpokken, en het wordt 

toch een breakdown, want er blijven dingen misgaan (Pzw3) 

 

          Pleegzorgwerker 3 heeft de ervaring dat als er familie bij betrokken is via een netwerk-

plaatsing, dat de plaatsing daardoor ook heel ingewikkeld kan zijn. Door de emotionele 

banden tussen de familieleden, kunnen de netwerkpleegouders soms hun grenzen niet kunnen 

aangeven.  
 

3.1.2 Het proces naar de breakdown 

 

Het pleegkind beschrijft het proces naar breakdown als een interactioneel proces 

tussen haar en pleegouders, biologische ouders en pleegzorgwerker, gedurende een half jaar 

voorafgaand aan de breakdown.  
 

Op een gegeven moment, was er, ja, gewoon heel veel ruzie (…), (Pleegkind). 

 

              Pleegouders benoemen allemaal het proces naar breakdown als een langdurig proces, 

van jaren. Enkele pleegouders geven aan dat het breakdown langzaam aan steeds heftiger 

werd. Anderen gaven aan dat de breakdown een proces is van een stapeling van 

gebeurtenissen. 

  

Kijk dat besluit dat ze weg moet dat doe je niet van de ene dag op de anderen, daar gaat een 

tijd overheen. Daar ben je wel een jaar mee bezig voordat je zegt van nu kan het niet meer 

(pm5). Ja, weet je, soms gaat dat geleidelijk aan he, dat kinderen toch weer terugvallen in 

oud gedrag. Maar op een gegeven moment is het een hopeloze zaak (Pm4). Op een gegeven 

moment wordt het zo’n, zo’n, snelkookpan (Pm1 en Pv1). Nou, dat is een opeenstapeling van, 

eh, het werd eigenlijk steeds erger, eh, nou, terroriseren, niet luisteren, dingen weghalen uit 

huis (Pm2). 
 

              Volgens de pleegzorgwerker is tijdens dat proces vooral sprake van een toenemende 

mate van contactverlies tussen pleegouders en pleegkind. Pleegzorgwerkers geven aan dat de 

pubertijd een rol speelt bij het contactverlies. Enerzijds wordt extreem pubergedrag genoemd 

met als gevolg contact verlies tussen pleegouders en pleegkind. Anderzijds wordt “normaal” 

pubergedrag bij de pleegkinderen genoemd door de pleegzorgwerkers wat zou kunnen leiden 

tot contactverlies tussen pleegouders en pleegkind. Pleegzorgwerkers geven aan dat 
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pleegouders de veranderende relatie met het pleegkind gedurende de pubertijd lastig vinden of 

het pleegkind afwijzen zodra de pubertijd begint. 

 

Dat ze dan gewoon geen grip meer krijgen op het kind niet meer zo goed doordringen, 

waardoor ze het contact verliezen dat ze eerst het gevoel hadden wel te hebben (Pzw3) 

Pubergedrag. ik vond het bij hem ook wel echt extreem, het drankgebruik, druggebruik, 

nachten wegblijven. Gewoon echt niet aan afspraken houden eh, school verknallen (pzw5). Ik 

probeerde wel uit te leggen, hij is veranderd en juist nu hij puber is heeft hij jullie nodig.(…) 

Maar nee, daar stonden ze niet voor open en ze wilden geen pubers (Pzw4). 

 

3.2 Wat helpt of zou hebben geholpen gedurende de breakdown? 

 
Het pleegkind, de pleegouders en de pleegzorgwerkers hebben allemaal de onderlinge relaties 

genoemd, afgewisseld met het noemen van enkele algemene factoren. Binnen dit thema zullen 

de resultaten van het onderzoek  besproken worden in drie onderdelen besproken worden, 

namelijk 3.2.1: specifieke factoren; 3.2.2. onderlinge relatiefactoren en 3.2.3: de 

relatiedynamiek binnen de dynamische relatiedriehoek.   

  
 3.2.1 Specifieke factoren: 

 

De specifieke factoren zullen van elk van de deelnemers aan de dynamische relatiedriehoek 

beschreven worden. 

 

Figuur 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pleegkindfactoren 

          Pleegouders en pleegzorgwerkers hebben verschillende belemmerende factoren (die 

kunnen leiden tot een breakdown) benoemd ten aanzien van het kind/pleegkind. Deze factoren 

zijn ingedeeld in gedragsfactoren, psychische factoren, pubertijdsfactoren. Van de genoemde 

factoren worden de gedragsfactoren het meeste genoemd door pleegouders en 

pleegzorgwerkers. 

De pleegouders omschrijven het volgende gedrag als een 

belemmerend/breakdownrisico: zelfbepalend gedrag van het pleegkind, slecht gedrag in de 

klas op school, het stoppen met communiceren en doen wat je zelf wilt, seksueel 

overschrijdend gedrag, fysieke agressie tegen pleegouders, pesterijen richting pleegmoeder, 

uitspelen en buitensluiten van (een van de) pleegouders, niet nakomen van afspraken, niet 

naleven van (huis) regels, terroriserend gedrag, schelden en schreeuwen. De pleegzorgwerkers 

noemen daarnaast het volgende gedrag: diefstal, drankgebruik, drugsgebruik, bijten van een 

leraar, gevaarlijk uit het raamklimmen, dreigen met een mes. 

         Pleegouders en pleegzorgwerkers noemen ADD, ADHD en autisme als psychische 

problematiek. Een pleegmoeder noemde een vermoedelijke beschadiging tijdens de 

Pleegkindfactoren 

 

Pleegouder factoren 

Biologische ouderfactoren  Pleegzorg factoren 



18 

 

zwangerschap als psychisch probleem, maar dat werd niet door GGZ-onderzoek bevestigd. 

Een andere pleegmoeder vond dat het pleegkind met zichzelf in de knoop zat om wat ze had 

meegemaakt in haar leven.  

         Een van de pleegouders gaf aan dat ze de pubertijdsproblemen bij hun pleegdochter niet 

herkende, door de heftige gedragsproblematiek van hun pleegdochter. Andere pleegouders 

herkenden wel de pubertijdsproblemen. Enkele pleegouders gaven aan dat ze de puberteit als 

een als een verzwarende factor hadden ervaren, omdat de pleegkinderen al zoveel 

gedragsproblemen hadden. Pleegzorgwerkers geven aan dat ze pubertijdsproblemen 

regelmatig zien optreden als een belemmerende/breakdownfactor factor omdat de 

pubertijdsproblemen de reeds aanwezige gedragsproblemen lijken te verergeren.  

 

Pzw5: pubers zetten zich af tegen hun ouders en zij moeten tegen hun pleegouders ook, dat is 

al dubbel, pubers moeten hun eigen identiteit ontwikkelen dat is voor pleegkinderen ook al 

extra moeilijk, dus de pubertijd is al lastig en voor een pleegkind is het extra lastig. 

 

*Pleegouder factoren 

Het pleegkind en de pleegouders gaven aan dat de samenstelling van de gezinnen 

nogal uiteenliep. Pleegkind en pleegouders noemden de samenstelling van drie van de zes 

pleeggezinnen als een samengesteld gezin. Meer algemene gegevens zijn te vinden in 

bijlage1.  

            Uit de interviews met de pleegouders komt naar voren dat de pleegvaders als rationeel 

en pleegmoeders als gevoelsmatig en geduldig ervaren. Pleegmoeder 4 vindt dat een mooie 

combinatie. Pleegmoeders zorgen graag zodat iedereen het goed heeft. Pleegmoeders 

beschrijven in het algemeen dat ze steun ervaren van pleegvader en dat ze veel met elkaar 

praten en overleggen. Uit de interviews komt naar voren dat pleegouders vinden dat 

pleegvaders beter een afstandelijke, zakelijke benadering naar het pleegkind kunnen 

opbrengen dan pleegmoeders. Een zakelijke houding is volgens pleegouders het advies dat ze 

krijgen als hun  pleegkind hechtingsproblematiek heeft.  

           Het pleegkind heeft de relatie tussen pleegouders onderling als slecht beschreven. Zij 

vertelde dat pleegvader vooral bezig was met zijn eigen zaken en afwezig was binnen het 

pleeggezin. Uit de interviews komt naar voren dat pleegvaders het eerste aangeven dat de 

pleegzorgplaatsing moet worden beëindigd. 

 

 Pv1: Ik had haar in principe, haar er, misschien al na een jaar uit kunnen gooien. Nou van 

duvel je nou gauw maar op, want dit wordt nooit wat. Ga jij maar lekker op je snufferd. Dat 

was niet iets wat nou te bespreken viel ( met pleegmoeder). Pm5: We (pleegouders) hebben 

met elkaar zitten praten, praten, praten en alles wat hij aandroeg dacht ik, ja, ik moet je wel 

gelijk geven, dus we kunnen eigenlijk niet anders (dan de pleegzorgplaatsing beëindigen).  

 

          Uit de interviews met pleegouders en pleegzorgwerkers komen enkele positieve 

verwachtingen van de pleegouders naar voren. Pleegouders geven aan dat ze hun pleegdochter 

door de school periode hebben kunnen loodsen, waardoor ze haar examen haalde. 

Pleegouders 2 noemen hun trots op wat ze hebben gedaan voor hun pleegzoon. Ze geven aan 

dat ze daar heel lang een goed gevoel over hebben gehad. 

              Enkele pleegouders geven in de interviews aan dat ze meer respect en vertrouwen, 

erkenning van hun pleegkind hadden verwacht, ook al weten ze dat ze dat niet kunnen 

verwachten van hun pleegkind. Pleegouders noemen dat ze daarin teleurgesteld zijn en dat 

maakte mede de pleegzorgplaatsing zwaar. Pleegouders hebben ook over de verschillende 

verwachtingen tussen pleegouders en pleegkind verteld. 
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 Dat maakt het ook zo ingewikkeld. Ik ben ook gewoon mens, snap je(Pm1). Maar hier, was 

een gezinsleven, met 4 andere kinderen, die regels gewend waren.(…) Maar goed 

pleegdochter had zo haar eigen ideeën. Het was een hotelfunctie(Pm4). We gaan je niet 

alleen maar faciliteren (Pm1). 

 

          Pleegzorgwerkers hebben aangegeven dat zij verwachtingen naar pleegouders hadden 

waarin ze zich door de pleegouders teleurgesteld voelen.  

 

En kennelijk is de pubertijd voor iedereen zo, ja nog moeilijk stuk en onderwerp, dat je 

(…)beetje mag verwachten dat ze (pleegouders) daaraan (pubercursus) deelnemen. Maar 

nee! (Pzw4). Dan ga je eerst naar een fasehuis, dan naar kamertraining, dan ben je onder de 

pannen als je 18 bent. Want pleegmoeder/oma wist, als het fout gaat dan heb ik het gedaan 

(Pzw’s door elkaar). 

 

*Biologische ouderfactoren  

          In de interviews is niet ingegaan op de biologische ouder/gezinsfactoren, omdat de 

meeste pleegouders daar ook niet veel vanaf bleken te weten. De factoren die werden 

genoemd door de pleegouders worden vermeld in bijlage 1. Alle pleegkinderen hadden wel 

een vorm van omgang met hun biologische ouder(s). 

 

*Pleegzorg factoren: interventies  

  Uit de interviews met de pleegouders komen wisselende factoren met betrekking tot de 

screening naar voren. Pleegouders en pleegkind geven aan dat ze het als een beschermende 

factor ervaren dat de pleegouders zijn gescreend en (of in plaats daarvan) cursussen hebben 

gevolgd. Het pleegkind en een pleegmoeder noemden als belemmerende/breakdown factor dat 

de laatste screening al langgeleden was. Daardoor werd niet zichtbaar dat er bij het ene 

pleeggezin teveel eigen problematiek aanwezig was. Bij een ander pleeggezin werden de 

gemaakte afspraken in verband met de screening niet uitgevoerd. Uit het groepsinterview met 

de pleegzorgwerkers zijn geen factoren genoemd over de screening. 

Tijdens het groepsinterview hebben pleegzorgwerkers interventies genoemd die ze 

kunnen inzetten. De interventies variëren van opvoedadviezen, intensieve begeleiding van 

pleegouders en pleegkind tot cursussen en trainingen, gezinsopname of verzoeken om een 

kinderbeschermingsmaatregel.  

Uit het interview met pleegkind kwam naar voren dat pleegzorg voor haar soms lastig 

te bereiken was. Pleegouders noemden dat interventies wel werden aangevraagd maar soms 

niet konden doorgaan vanwege plaatsgebrek (Plm2, Plm5). Pleegmoeder 5 gaf aan dat 

pleegzorg geen time-out kon regelen door dat plaatsgebrek, waardoor ze zelf een alternatief 

logeeradres moest organiseren, terwijl ze al zo overbelast waren. Uit het groepsinterview met 

de pleegzorgwerkers kwam naar voren dat pleegzorgwerkers de samenwerking met anderen 

soms lastig vinden. Pleegzorgwerkers gaven aan dat ze –vanaf 2015- een duidelijke rol 

hebben gekregen als casusregisseur. Ze noemden dat ze daar geen extra trainingen in hebben 

gehad, zodat ze steeds opnieuw moeten uitzoeken hoe ze de samenwerking vorm moeten 

geven.  

 

In de ene zaak moet je casemanager zijn want dat is vrijwillig en in andere zaken, want dat is 

ondertoezichtstelling en voogdij, wordt je niet gehoord en bepalen zij (jeugdbescherming) wat 

er gebeurt (Pzw4). Ja, maar ik merk wel dat als je met heel veel mensen betrokken bent en je 

zit om tafel en er is niet een casemanager die daar regie over heeft, dat het soms wel even 

duurt voor iedereen elkaar gevonden heeft dus (Pzw5). 
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*GGZ interventies 

De ervaringen met GGZ interventies zijn wisselend voor pleegzorgwerkers en 

pleegouders. Vanuit de interviews zijn bevorderende factoren naar voren gekomen over de 

inzet van psychologen en psychiaters voor de pleegkinderen. Het geïnterviewde pleegkind 

vertelde dat de dialectische gedragstherapie heeft goed heeft geholpen. Sommige pleegouders 

krijgen af en toe gesprekken waarin hen wordt uitgelegd waarom hun pleegkind sommige 

dingen doet (Pm4 en Pm5). Drie pleegkinderen hebben individuele gesprekken gehad ( Pm1, 

Pm4, Pm5) Pleegmoeder 3 vertelde dat pleegzoon geen individuele gesprekken wilde. 

Pleegmoeder 3 heeft veel steun beleefd aan een cursus waarin ze leerden omgaan met de 

ADHD van hun pleegzoon. Pleegzorgwerker 6 vertelde dat het centrum voor autisme 

pleeggezin en pleegzoon heeft begeleid.  

           De pleegouders en pleegzorgwerkers hebben enkele belemmerende/breakdownfactoren 

genoemd. Een pleegmoeder gaf aan dat de GGZ hulp laat op gang kwam. Een pleegmoeder 

vertelde dat de therapeuten elkaar in snel tempo afwisselden en adviezen gaven aan 

pleegouders waar ze niets mee konden. Twee pleegmoeders hebben hun twijfels uitgesproken 

over de uitwerking van de gegeven individuele therapie aan hun pleegkind. Pm1 vertelde dat 

ze iets terug hoorden van het intakegesprek dat ze hebben gevoerd en verder niets te horen 

kregen over het verloop van de therapie. Pleegmoeder 3 noemde dat de biologische vader 

weigerde om de GGZ cursus te volgen, waardoor pleegzoon op een tegenstrijdige manier 

werd benaderd. Daardoor gaf de cursus geen verbetering. Drie van de vijf pleegouders 

vertellen dat ze weinig inzage krijgen in de therapie aan hun pleegkind, omdat hun pleegkind 

al 16 jaar was. Pleegzorgwerkers 4 en 5 hebben verteld dat GGZ hulp niet op gang kwam 

omdat de pleegkinderen niet wilden meewerken aan een onderzoek en ze al boven de 16 jaar 

waren. 

 

 Pm5: Kijk, Pd kan heel goed haar best doen. Want bij u hoef ik geen verantwoording af te 

leggen en daarna ga ik gewoon weer door met waarmee ik bezig was. Pm4: Begrip hebben, 

ja, nou, dat heb je dan ook wel, maar op een bepaalde manier ook niet. Dan denk je van, ja, 

dat heeft niks te maken met je aan een regel houden. 

 

3.2.2. Relatiefactoren     

                                                  

          In de interviews is naast de hierboven beschreven factoren naar voren gekomen dat de 

onderlinge relaties in belangrijk mate bijdragen aan het ontstaan en aan het proces van 

breakdown. Hieronder worden de onderzoeksresultaten met betrekking tot de door 

respondenten genoemde relaties beschreven aan de hand van de dynamische relatiedriehoek. 

      Eerst zullen de resultaten met betrekking tot elke relatie tussen het pleegkind en de andere 

betrokkenen binnen de dynamische relatiedriehoek worden weergegeven (3.2.2 A). Daarna 

zullen de resultaten met betrekking tot de onderlinge relaties tussen de andere betrokkenen 

binnen de dynamische relatiedriehoek worden weergegeven (3.2.2 B). Als laatste zullen de 

onderzoeksresultaten met betrekking tot de dynamische  relatieprocessen worden 

weergegeven ( 3.2.2 C) 
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3.2.2 A  Relaties tussen pleegkind en andere betrokkenen 

 

 

 

Figuur 4  

                                                        

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                          

 

 

*Relaties pleegkind-pleegouders 

         Uit de interviews is weinig informatie naar voren gekomen over hoe pleegkinderen de 

relatie met pleegouders ervaren, zowel ten aanzien van positieve factoren als ten aanzien van 

belemmerende/breakdown factoren.  

          Pleegkind vertelde in haar interview dat zij een goed contact met pleegmoeder had. Het 

pleegkind heeft in het interview benoemd dat ze het een fijne ervaring vond dat zij altijd het 

lievelingetje van pleegmoeder was.  

 

Zij deed wel altijd alles, om eh, het naar mijn zin te maken (pleegkind1).   

 

          Het geïnterviewde pleegkind gaf aan dat ze het wel lastig vond om een gesprek aan te 

gaan met haar pleegmoeder vanwege de sterke visie van de pleegmoeder. Pleegkind gaf aan 

dat haar pleegmoeder haar gedrag veranderde nadat pleegmoeder was gestopt met het gebruik 

van antidepressiva. Pleegkind vertelde dat pleegmoeder vanaf dat moment geen aandacht 

meer had voor pleegdochter omdat pleegmoeder alleen nog maar met zichzelf bezig was.  

          Uit het groepsinterview met de pleegzorgwerkers wordt het voorbeeld genoemd van een 

pleegdochter en pleegmoeder die met elkaar botsten. Pleegdochter had een hechtingsprobleem 

en pleegmoeder reageerde daar vanuit haar gevoel op, in plaats van een afstandelijke houding 

aan te nemen. Een voorbeeld dat een andere pleegzorgwerker noemt is de strijd tussen 

pleegkind en pleegouders om meer vrijheid. Een derde voorbeeld dat uit het groepsinterview 

naar voren kwam was de strijd tussen pleegmoeder en biologische moeder, die een goede 

relatie tussen pleegkind en pleegouders belemmerde.  

 

Die meid (pleegdochter), die was wel slim. Dus die kreeg dat allemaal mee wat iedereen van 

elkaar vond (Pzw5). 

           

Vanuit pleegouderperspectief geven pleegouders in de interviews aan dat zij zich actief 

inzetten voor de relatie met hun pleegkind. Pleegouders geven aan dat zij dat als een 

beschermende factor ervaren. Ze helpen hun pleegkind om de relatie tussen pleegkind en 

biologische familie te verbeteren, hun gedrag bij te sturen, te helpen met schoolwerk en een 

nieuwe school uitzoeken, grenzen te stellen, “wondermooie gesprekken” (Plm1) te voeren. 

Pleegouders geven aan dat ze soms veel problemen verdragen en dat ze actief zoeken naar een 

manier om met hun pleegkind om te gaan. Uit het groepsinterview met de pleegzorgwerkers 

zijn geen beschermende factoren genoemd in de relatie van pleegouders naar pleegkind. 

           De pleegouders geven belemmerende/breakdown factoren aan in hun relatie naar het 

pleegkind. Zoals eerder beschreven noemen pleegouders hun eigen gevoel van uitputting als 
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gevolg van de gedragsproblemen van hun pleegkind en het gebrek aan time-outplaatsen. Een 

pleegmoeder vond dat ze te weinig handvatten kreeg om met haar pleegkind om te gaan.  Bij 

enkele pleegouders hebben de biologische ouders invloed op de relatie tussen pleegouder en 

pleegkind. Uit de interviews kwam naar voren dat biologische ouders hun onvrede over en 

weerstand tegen de pleegouders besprak met hun kind. Daardoor kreeg het kind conflicten 

met de pleegouders. Een andere pleegouder gaf aan dat het pleegkind de weerstand van 

ouders tegen pleegouders gebruikte om pleegmoeder te pesten en uit te spelen tegen de andere 

pleeggezinsleden.  

          Uit het groepsinterview komt naar voren dat het contactverlies tussen pleegouder en 

pleegkind en de onmacht van pleegouders om het pleegkind te bereiken een signaal is van een 

breakdownproces. De pleegzorgwerkers geven aan dat pleegzorgwerkers dat contactverlies 

soms niet opgelost krijgen. Andere pleegzorgwerkers noemen dat pleegouders soms in een 

spagaat terechtkomen tussen pleegkind en eigen kinderen, wat tot contactverlies kan leiden in 

hun relatie met hun pleegkind.  
 

Dus ze begon niet meer te praten. Ze stopte met praten, zoals ze dat thuis ook gewend was. En 

uiteindelijk is het dus geëscaleerd(Pm4) Ik moest zo op mijn tenen lopen om het 

(pleegzorgadviezen) toe te passen. Niet dat het haar en haar dingetjes veranderden. Nee om 

zelf rustig te blijven, dat ik niet ontplof, wat zij natuurlijk het liefste had (Pm5). Nou ja, weet 

je, op het moment dat je het contact verliest ga ik alsmaar harder werken, dus dan gaan ook 

mechanismes werken die zo destructief zijn (Pm1). Deze pleegouders(…) kregen het gevoel, 

vanuit de psychiater de behandelaar, van houd het contact zo zakelijk. Ja, dat is heel 

makkelijk gezegd in een gezinssituatie (…) hier heb je wel een kind opgenomen in je gezin 

(Pzw3). (…)Ook veel gedrag van het kind wat uiteindelijk wel de reden is dat pleegouders 

zeggen, dit trekken we echt niet meer (Pzw5). (..)want als hij hier ruzie had gehad, dan ging 

hij bij vader wel zeggen dat vriend wel dit en dit en dat gedaan en gezegd had, want hij kreeg 

daar natuurlijk gehoor, dus hij ging wel heel lekker zeiken over hier (Pm3). 
 

* Relaties pleegkind- pleeggezin 

Vanuit de interviews worden enkele bevorderende factoren genoemd tussen pleegkind 

en pleeggezin. Pleegouders noemden veel positieve invloeden van de eigen kinderen van 

pleegouders, zoals een goede band, een broer/zus verhouding in het begin, acceptatie en 

begrip van de kinderen voor de problemen met het pleegkind.  

De pleegouders en pleegzorgwerkers gaven in de interviews aan dat de wederzijdse 

invloed tussen het pleeggezin en pleegkind een belemmerende/breakdownfactor kan zijn in 

het breakdownproces. Pm1 gaf als voorbeeld dat uiteindelijk iedereen in het pleeggezin 

ontevreden was en dat er geen vertrouwen was tussen het pleeggezin en het pleegkind. 

Daardoor waren er veel conflicten onderling. Een ander voorbeeld dat pleegouders gaven was 

dat pleegkinderen en de eigen kinderen van pleegouders elkaar ervan beschuldigde dat ze 

werden voorgetrokken (Pm1, Pm4). Pleegmoeder 5 vertelde dat hun pleegkind de eigen 

kinderen van de pleegouders uitspeelde tegen de pleegmoeder. Pm1 vertelde dat haar eigen 

kind het pleegkind afwees. Pleegkinderen die bij hun vriendin in het gezin werden geplaatst 

(netwerkplaatsing) kregen problemen in de relatie met hun vriendin. 

 

 Ik werd voorgetrokken en dat gaf wel jaloezie bij mijn vriendin (Pleegkind). Ze (pleegdochter 

en eigen dochter) hadden ook een paar gezamenlijke vriendinnen. Dat was echt lastig om dan 

je eigen kind te sturen en dan ook te zorgen dat die meiden nog wel goed met elkaar bleven 

(Pm4). Dus pleegouders kwamen ook in een spagaat. Dat hij (eigen zoon) had zoiets van, joh, 

gooi haar (pleegdochter) eruit (pzw1). Dan zie je weer dat vaak in netwerkplaatsingen die 

band zo sterk is, omdat het iets van jezelf zegt.(…) dan is er een tante of een oom ofzo(…) Ze 
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rekken dan steeds hun grenzen op en vinden het dan moeilijk om nog te zien wat goed is voor 

het kind, wat nou het beste is (Pzw’s door elkaar). 

 

* Pleegkind-biologische ouder/gezin relatie 

  Uit de interviews komt naar voren dat de omgang tussen pleegkind en biologische 

ouders zowel positieve als belemmerende/breakdown factoren bevat. Pleegouders geven in de 

interviews aan dat er sprake is van goed contact tussen pleegkind en biologische ouders, van 

een goede invloed die een biologische vader heeft op zijn zoon. Daardoor weten pleegouders 

zich gesteund bij de opvoeding. Een pleegkind- dat haar ouders eerst niet wilde zien- heeft 

later het contact met haar ouders weer opgebouwd (Pzw6). De behoefte van het pleegkind was 

leidend in de omgang met de ouder (Pm4).  

Pleegkind heeft aangegeven dat ze niet met haar biologische moeder kon praten over 

belangrijke zaken omdat moeder het niet met haar aankon. Met haar biologische vader kon ze 

niet praten omdat haar vader pleegmoeder altijd helemaal de grond intrapte, als ze wat 

vertelde (Pleegkind). Een pleegzorgwerker noemde als voorbeeld dat een pleegdochter haar 

biologische moeder – na de scheiding van haar ouders- slechts af en toe wilde zien, naar eigen 

behoefte (Pm4). Het pleegkind merkte dat haar biologische ouders de pleegzorgplaatsing niet 

accepteerden en gebruikte dat om pleegouders uit te spelen (Pm5).  

Vanuit het perspectief van biologische ouder/gezien worden door de pleegouders 

beschermende factoren genoemd, in de relatie van biologische ouders naar pleegkind. Vader 

zag zijn dochter regelmatig.(Pm4). Moeder bezocht haar zoon bij pleegouders thuis en was 

dan heel lief (Pm2). Moeder ging met pleegouders mee naar ouderavonden van haar kind 

(Pv2). Familie (zus, tante) liet aan het pleegkind weten dat ze graag contact wilden hebben 

met het pleegkind (Pm4, Pm1) 

Uit het interview met het pleegkind komt naar voren dat haar biologische vader en 

moeder, haar pleegouders altijd afkraakte; pleegvader gaf zijn dochter altijd gelijk als het om 

pleegouders ging. Een van de pleegmoeders noemde dat als vader het eens was met 

pleegmoeder, dat pleegdochter dan zowel op haar vader als op pleegouders boos was (Pm4). 

Een andere pleegmoeder noemde dat vader aangaf dat hij de problemen van zijn zoon, zoals 

pleegzorg en pleegouders die noemden, niet herkende en daarom niet wilde meewerken met 

het aanvragen van hulp voor zijn zoon (Pm3). Door andere pleegouders wordt genoemd dat 

een biologische moeder een dubbele houding heeft in contact met haar dochter: enerzijds 

bespreekt moeder met haar dochter dat ze bij pleegouders weg moet gaan omdat pleegouders 

van haar zouden profiteren, maar anderzijds moeder wil haar dochter zelf ook niet thuis 

hebben, omdat ze dat niet aankan (Pm1)  

 

* Pleegkind-pleegzorg relatie 

Een positieve factor is dat de pleegzorgwerkers tijdens de plaatsing contact hadden 

met de pleegkinderen. Uit de interviews met pleegzorgwerkers komt naar voren dat 

pleegzorgwerkers de kinderen zoveel mogelijk serieus nemen in hun wensen. Als voorbeeld 

kwam naar voren dat pleegkinderen moeite hebben met de regels in het pleeggezin en dat ze 

aangeven naar kamertraining te willen gaan. Pleegzorgwerkers begeleiden hierbij en gaan dan 

met hen kijken bij kamertraining, waardoor de pleegkinderen vaak toch kiezen voor het 

blijven wonen in het pleeggezin.  

Als belemmerende/breakdownfactor werd door pleegkind genoemd dat het werken 

met doelen met de pleegzorgwerker voor haar zinloos was, omdat ze die doelen toch nooit 

haalde. Pleegkind noemde ook dat de gesprekken met de pleegzorgwerker niet individueel 

plaatsvonden, waardoor ze niet durfde te vertellen wat er werkelijk gebeurde. Pleegkind heeft 

aangegeven dat ze aan de meeste ingezette GGZ-interventies niets had, omdat ze door het 

steeds weer praten over nare zaken, zich de put in getrokken voelde. Een pleegouder heeft in 
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het interview genoemd dat er veel wisselingen waren van pleegzorgwerker. Daardoor wilde 

pleegzoon niet steeds opnieuw zijn verhaal doen (Pm3).  

 

3.2.2 B Onderlinge relaties binnen de dynamische relatiedriehoek 
 

 

 
                                                                                                

 

 

Figuur 5 
                                                                                                                                 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                        

 

 

 
 

 

*Onderlinge relatie pleegouders - biologische ouders 

Uit de interviews komt naar voren dat de houding/omgang tussen pleegouders en 

biologische ouders zowel positieve als belemmerende/breakdown elementen hebben. 

Enerzijds geven pleegouders en pleegzorgwerkers aan dat pleegouders steun bij de opvoeding 

ervaren van de biologische ouders van hun pleegkind.  

                    Anderzijds ervaren pleegouders en pleegzorgwerkers dat ze zelf in een spagaat 

terecht komen tussen de biologische ouders en pleegkind of dat hun pleegkind in een spagaat 

terecht komt tussen of pleegouders en biologische ouders (Pm1, Pm3, Pzw5)                             

 

Ik heb me ook wel eens afgevraagd of het wel zo goed geweest was dat hij met mij mee is 

gegaan. (…) Omdat ik er tussen zat, he, tussen zijn vader en hem, of ik wel de geschikte 

persoon was om hem te helpen (Pm3).We hadden goed contact met de vader, dus we hadden 

goede afspraken (Pm4). Ouders die accepteren ons niet. Als je ze dan brengt en je geeft een 

hand (aan biologische vader) en hij draait zich gewoon om (…) dat is dus moeilijker (Pm5). 

Die moeder had zoiets van wij profiteren van haar dochter. Het zat zo in haar hoofd, dat wij 

niet goed voor haar dochter waren (Pm1). 

 

*Onderlinge relatie pleegouders - pleegzorg 

                       Uit de interviews komt naar voren dat pleegzorg intensief contact houden met 

pleegouders. Alle pleegouders noemen dat ze zich gesteund voelen door hun 

pleegzorgwerker. Pleegzorgwerkers ondernemen actie zodra pleegouders vertellen over 

problemen, laten vragenlijsten invullen, bemiddelen tussen pleegmoeder en ouders. 

Pleegouders zijn blij en tevreden met de hulp en steun die ze van pleegzorg krijgen. 

Pleegzorgwerkers (1 en 5) vinden dat ze goed samenwerkten met pleegouders. Uit het 

groepsinterview met pleegzorgwerkers en met pleegouders komt naar voren dat 

pleegzorgwerkers met pleegouders overleggen over in te zetten interventies. 

 

Pm2: Nou, zij van pleegzorg, zij heeft echt zoveel voor me gedaan, dat werkte. Pm1: 

Pleegzorg had een bemiddelende rol, pleegzorg die hield contacten met moeder en met ons. 

Pleegzorg heeft dat (GGZ) ondersteund en dat met moeder kortgesloten omdat daar wel 

toestemming voor nodig was. Pzw4: Ik probeerde wel uit te leggen, hij is veranderd en juist 

nu hij puber is heeft hij jullie nodig en veranderen er gewoon dingen in de aanpak. 
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                Uit de interviews komt naar voren dat pleegouders aangeven dat de hulp door 

pleegzorg soms te laat opstart omdat er geen plaats was. Soms start de hulp niet op omdat de 

pleegzorgwerker de medewerking van de voogd niet krijgt. Uit de interviews komt naar voren 

dat pleegouders van pleegzorg de omgang met biologische ouders maar moesten accepteren, 

ze moesten naar doen wat biologische ouders vroegen, terwijl pleegouders het daar niet mee 

eens waren. Dat konden ze niet goed bespreken met pleegzorgwerker. Pleegmoeder 2 vertelt 

dat pleegzorg wel ernstige gesprekken met pleegzoon voerde en dat pleegzorg interventies 

inzette, maar dat de pleegzorgwerker niet zag dat de interventies bij haar pleegzoon alleen 

maar werkten zolang als ze duurden. Na afloop van de interventie gedroeg pleegzoon zich 

weer even slecht als voorheen. Andere pleegouders gaven in de interviews aan dat ze moe 

werden van alle hulp die pleegzorg inzette en die niet bleek te werken ( Pm5, Pm2). Uit de 

interviews met pleegouders kwam naar voren dat soms de door pleegzorg ingezette hulp niet 

paste bij pleegouders. Enkele pleegouders vertelden dat er bij interventies maar werd gepraat 

en werd besloten over pleegouders en het pleeggezin. Pzw6 vertelt dat het soms lastig is om 

pleegouders te bewegen tot ander gedrag.  

                    Pleegouders geven in de interviews aan dat ze wisselend staan tegenover hun 

eigen regie bij de pleegzorgplaatsing. Enerzijds willen pleegouders graag de regie houden 

over de pleegzorgplaatsing en over de in te zetten hulp. Pleegmoeder 5 gaf aan dat ze de 

adviezen van pleegzorg niet kon volhouden, omdat ze geen “ robot” is; ze legde uit dat ze zich 

heel anders moest voordoen dan ze was.  

 

En als de ouders iets vragen moesten wij dat maar doen. Ik vond het niks, maar ja ik moest 

het toch doen. En ik vind (…) dat ze (pleegzorg) hun oren teveel lieten hangen naar de 

biologische ouders, vind ik (Pm5). 

 

Pleegmoeder 5 organiseerde zelf interventies, zoals bijvoorbeeld cursussen en video-

interactiebegeleiding. Anderzijds noemen pleegouders dat de ze graag adviezen krijgen, dat 

de pleegzorgwerkers voor hen interventies uitzoeken en die met hen bespreken en dat ze de 

regie over de pleegzorgplaatsing graag bij pleegzorg laten. Meerdere pleegouders geven aan 

dat ze niet weten wat er allemaal voor interventies beschikbaar zijn.  

 

Pm2: Ik had me helemaal voorbereid en vond dat het ook wel bij me paste en kwamen ze met 

een andere methode. Want daar stonden ze meer achter. Ik had met die dames, ja, omdat. Ik 

had op een gegeven moment ook geen klik en als ik geen klik heb dan gaat het niet werken. 

(..)Want ja, ze waren alle twee, zaten hier alle twee wel dingen te bedenken. En dan denk ik, 

ja, hallo, ja, het gaat hier wel over ons gezin. Pm3: En, eh, ik heb heel veel gesprekken gehad 

met pleegzorg en heel goed geholpen, en ook heel onzeker geweest. (…), ik had wel een 

achterban, op wie ik terug kon vallen en bij wie ik mijn verhaal kwijt kon. 

 

*Onderlinge relatie pleegzorg - biologische ouders 

           Uit de interviews komen bevorderende contacten tussen pleegzorg en biologische 

ouders naar voren. Pleegouders noemen dat pleegzorg bemiddeld tussen pleegouders en 

biologische ouders, bijvoorbeeld door toestemming voor GGZ inzet te vragen aan biologische 

ouders (Pm1). Pleegzorgwerkers maken afspraken over de omgang tussen pleegkind en 

biologische ouders. Daardoor wordt geprobeerd om conflicten te voorkomen tussen 

pleegouders en biologische ouders. Pleegzorg is aanwezig bij gezamenlijke gesprekken met 

alle betrokkenen en de jeugdbeschermer en kan daardoor bemiddelend optreden tussen 

biologische ouders en pleegouders. door afspraken te maken over de omgang tussen pleegkind 

en biologische ouders (Pm2, Pm3). 
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          Pleegouders en pleegzorg geven in de interviews belemmerende/breakdownfactoren 

aan. Zo noemt Pm3 dat biologische ouders niet met pleegouders en pleegzorg om de tafel 

wilden zitten, waardoor het lastig is om afspraken te maken ( Pm3). Pzw5 gaf aan dat ze 

tussen de strijdende pleegouders en biologische ouders in kwam te zitten waardoor er geen 

oplossing gevonden kon worden. Biologische ouders kunnen zich ook tegen de 

pleegzorgwerker keren en hun kind terugvragen(eisen) als hun kind niet veilig blijkt te zijn 

binnen de jeugdzorg (Pzw2). 

 

3.2.2 C Relatiedynamiek binnen de dynamische relatie driehoek 

 

          De respondenten gaven informatie over dynamische relatieprocessen die, volgens hen, 

bij hadden gedragen aan het proces van breakdown. Deze informatie van de respondenten 

heeft geleid tot een uitbreiding van het theoretisch kader.  

 

 

           Figuur 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de interviews kwamen steeds twee dynamische processen naar voren waar de 

pleegouders, maar ook de pleegzorgwerkers over spraken: hechtingsprocessen de 

loyaliteitsconflicten.  

 

-Hechtingsprocessen 

          Er is uit de interviews vanuit pleegouders informatie naar voren over 

hechtingsprocessen tussen pleegkinderen en hun biologische ouders. Pleegmoeder 4 noemde 

dat het pleegkind zich helemaal niet kon voorstellen dat men zich zorgen maakte over het 

pleegkind. Pleegmoeder 5 gaf aan dat hun pleegkind een muur om zich heen had, waardoor 

pleegouders niet wisten wat er in hen omging. Pleegouders noemen dat hun pleegkind een 

gebrek aan wederkerigheid liet zien in alle relaties en gebruik maakte van mensen (Pm2, 

Pm4)  Pleegouders noemen dat hun pleegkind een gebrek aan wederkerigheid laat zien in alle 

relaties en gebruikmaakt van mensen (Pm2,4) Daarnaast komt naar voren dat pleegouders 

zich hechten aan pleegkinderen. Pleegmoeders  hebben moeite om het pleegkind los te laten 

en beschrijven met warmte dat ook na de breakdown het pleegkind hen nog nodig heeft( Pm2, 

Pm3, Pm4, Pm5). Pm5 noemt dat het haar zelf pijn doet als de biologische ouders de kinderen 

pijn doen tijdens hun omgang. Pleegouders en pleegzorgwerkers geven aan dat ze advies 

krijgen om een afstandelijke houding aan te nemen is bij het opvoeden van een pleegkind met 

hechtingsproblemen. Pleegouders noemen dat pleegvaders dat beter kunnen dan 

pleegmoeders (Pm1, Pm2, Pm4, Pm5)  

          Enkele  pleegmoeders vinden dat sommige gedragsadviezen niet helpen omdat je 24 

uur met je pleegkind leeft en je dan 24 uur lang je anders moet voordoen dan je werkelijk bent 

als pleegmoeder (Pm5, Pm3). Pm5 noemt dat ze geen robot is en Pm1 geeft aan dat ze ook 

 

 

Pleegkind 

Pleegouders 

Pleegzorg Biologische ouders 
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maar een mens is die naar wederkerigheid verlangt bij het pleegkind. Pzw3 geeft aan dat een 

afstandelijke houding wel gewenst kan zijn, maar dat je wel een pleegkind in je gezin 

opneemt. 

 

-Loyaliteitsconflicten 

          Uit het interview met pleegkind komt naar voren dat haar loyaliteit uitging naar haar 

pleegmoeder. Ze heeft aangegeven dat ze het achteraf erg vindt dat er met haar eigen moeder 

geen rekening werd gehouden, terwijl moeder wel het gezag had. Pleegkind noemt dat haar 

vader altijd pleegmoeder afkraakte en dat haar eigen moeder het ook niet eens was met de 

opvoeding door pleegmoeder; pleegkind voor zich door hen niet gehoord (Pleegkind). 

Pleegmoeder 5 noemt dat pleegdochter gebruik maakte van de afkeuring van haar ouders naar 

pleegouders, om pleegmoeder mee te kleineren. Pleegmoeder 3 merkte loyaliteitsproblemen 

bij haar pleegzoon, in de vorm van “netig” gedrag naar haar toe als ze iets zei over zijn vader. 

Pleegmoeder 1 beschrijft hoe pleegdochter in een spagaat kwam tussen pleegouders en 

biologische ouders, doordat haar biologische moeder haar vertelde dat pleegouders van haar 

profiteerden. Pleegzorgwerkers geven aan dat binnen loyaliteitsproblemen door 

netwerkplaatsingen loyaliteitsconflicten plaatsvinden,  maar ook door de pubertijd.  

 

Pubers zetten zich af tegen hun ouders en zij moeten tegen hun pleegouders ook, dat is al 

dubbel, pubers moeten hun eigen identiteit ontwikkelen dat is voor pleegkinderen ook al extra 

moeilijk, dus de pubertijd is al lastig en voor een pleegkind is het extra lastig (Pzw5) 

 (…) Ze ( pubers) moeten zich verzetten tegen pleegouders, he, maar eigenlijk moeten ze zich 

tegen ouders verzetten, dat ze daardoor ook nog (…) eens in de clinch komen met zichzelf en 

dan eigenlijk niet die confrontatie aangaan, maar dan eigenlijk nog vluchten voor zichzelf. En 

dan eigenlijk gaan ze zich zo waardeloos gedragen, dan wordt ik toch afgewezen (Pzw6). 

Pleegmoeder (…) heeft toen inderdaad ook gezegd van, ik heb altijd gezegd dat hij hetzelfde 

voelt als mijn kinderen, maar nu merk ik dat dat toch niet zo is (Pzw5). 

 

Vanuit het perspectief van de pleegouders wordt in de interviews aangegeven dat 

pleegouders een sterk gevoel van loyaliteit hebben naar hun pleegkind. Enkele pleegouders 

noemen dat ze zich inzetten voor een goed contact tussen pleegkind en biologische ouders 

(Pm2, Pm3, Pm4). Andere pleegouders geven aan dat ze het pleegkind liever thuis houden 

dan het naar een time-outplek te laten gaan waar het pleegkind zich niet thuis zal voelen, of 

het van crisispleeggezin naar crisispleeggezin te laten gaan (Pm2, Pm5).  

Het geïnterviewde pleegkind, pleegouders en pleegzorgwerkers geven aan dat 

loyaliteit naar het pleegkind een belemmerende/breakdownfactor kan zijn. Het pleegkind gaf 

aan dat haar pleegmoeder en zijzelf niet aan de pleegzorgwerker durfde te vertellen wat aan 

de hand was. Pleegzorgwerker 3 noemt het loyaliteitsconflict van pleegouders tussen hun 

eigen kinderen en het pleegkind een spagaat. Pleegmoeder 1 heeft aangegeven dat ze in een 

loyaliteitsconflict raakte toen haar eigen zoon aangaf dat het pleegkind maar uit huis moest 

gaan. Pleegvader 1 noemt dat hij anders tegen over zijn eigen kinderen staat dan tegenover de 

kinderen van pleegmoeder 1 en hun pleegkind.  Pleegmoeder 2 heeft niet aangegeven dat de 

mogelijkheid was onderzocht of het onverklaarbare slechte gedrag van haar pleegzoon 

misschien voortkwam uit verborgen loyaliteit naar de vader, die hij niet persoonlijk kende. 

   

Dus die (pleegdochter)weet heel goed dat vader en moeder ons niet zagen en ze wist ook heel 

goed wat ik, wat ik ervan vond en daarvan maakte ze ook weer gebruik om mij wat, eh, te 

kleineren (Pm5). Maar hij(eigen zoon) is vooral boos op mij, omdat ik dan degene ben, die de 

pleegkinderen in huis neemt en pleegvader volgend is (Pm1). Dus pleegouders kwamen ook in 

een spagaat. Dat hij (eigen zoon) had zoiets van, joh, gooi haar (pleegdochter) eruit (Pzw4). 
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Maar zij (pleegmoeder) was weer bang dat zij ( pleegzorg) mij bij haar weg zouden halen 

(Pleegkind1) Als ze (biologische ouders) haar pijn deden, dan deden ze mij ook pijn en dan 

probeer je er toch met haar over te praten en wil je haar beschermen (Pm5). 

 

 Bovengenoemde citaten geven voorbeelden van een idealiserende loyaliteitsconflict 

van een pleegkind, van gespleten loyaliteitsconflicten, niet alleen bij pleegkinderen, maar ook 

bij pleegouders naar hun pleegkind toe. 

 

3.3 Tips van de respondenten om een breakdown te voorkomen. 
 

*Screening: 

              Het pleegkind stelt voor om (ervaren) pleegouders regelmatiger opnieuw te screenen. 

De situatie bij pleegouders kan veranderen (bijvoorbeeld door privé- omstandigheden van de 

pleegouders, die niet bekend zijn bij pleegzorg) waardoor pleegouders minder geschikt zijn 

geworden als pleegouder. Het blijkt dat pleegouders soms een screening niet helemaal 

doorlopen hebben, voordat ze een pleegkind geplaatst krijgen. Dat hebben ze zelf niet als een 

probleem ervaren. Pleegvader 1 vindt het belangrijk dat als nieuwe pleegouders zich 

aanmelden dat dan nog meer aandacht wordt besteed aan het omgaan met afstand en 

nabijheid.  

 

*Time out 

           Meerdere pleegouders hebben vraag naar een time out af en toe als het pleegkind in de 

pubertijd zit. Pleegouders ervaren een time-out als een ontlasting enerzijds. Anderzijds 

vertellen pleegouders dat jongeren door een time out kunnen ontdekken dat het elders niet 

beter is dan bij pleegouders. Ook pleegzorgwerkersgeven aan dat jongeren vaak het idee 

hebben dat ze bij anderen meer mogen. 

      Pleegouders vinden het belangrijk dat een time-out al vroegtijdig wordt ingezet 

Pleegouders vinden het lastig als er dan geen plek is voor een time-out voor het pleegkind. 

Pleegouders zijn loyaal naar hun pleegkind en willen niet dat het pleegkind dan van 

crisisgroep naar crisisgroep moet gaan of dat hun pleegkind op een negatieve manier wordt 

beïnvloed door jongeren op de crisisgroep. Als het dan via logeren opgelost kan worden dan 

ervaren pleegouders het als een belasting als ze dat zelf moeten regelen.  

 

*Ontlasten 

                       Alle pleegouders geven aan dat het belangrijk is dat ze worden ontlast. 

Sommigen zien dat door meer praktische en concrete ondersteuning bij allerlei taken Andere 

pleegouders zien de time-out als een belangrijk ontlasting van het pleeggezin. Pleegouders 

vragen niet allemaal snel om hulp en ontlasting en leveren veel inspanningen. Een 

pleegouderpaar wil nadrukkelijk vermelden dat een pleegkind zonder verblijfsvergunning niet 

me een verblijfsvergunning moet worden geholpen door onwetende pleegouders, maar door 

de jeugdbescherming. 
     
*Matching:  

Pleegouders vragen om een betere matching voor de plaatsing. Ook als de plaatsing in 

het vrijwillig kader heeft plaatsgevonden en het pleegkind al bij pleegouder is. Pleegouders 

vragen vooral om een betere inschatting van de mate van hechtingsproblematiek bij het 

pleegkind 
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 *Begeleiding/interventies 

Pleegkind vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor de 

pleeggezinsthermometer, de aanwezigheid of afwezigheid van conflicten tussen pleegkind en 

pleegouders. Volgens het pleegkind zijn gezamenlijke gesprekken tussen pleegkind-

pleegouders en pleegzorgwerker lastig, omdat het pleegkind dan niet vrijuit durft te praten. 

Het pleegkind wil graag iemand voor zichzelf om mee te praten.  

          Pleegouders en pleegzorgwerkers vinden het belangrijk dat er nog meer wordt ingezet 

op interventies om breakdown te voorkomen. Pleegmoeder 1 ziet interventies als 

(gedwongen) overleg tussen gezaghebbende ouder en pleegouders om op 1 lijn te komen met 

elkaar en (gedwongen) gesprekken tussen pleegouder en pleegkind als een belangrijk bijdrage 

aan het voorkomen van een breakdown. Pleegvader 1 meent dat meer begeleiding op interactie 

- patronen die zich ontwikkelen tussen pleegouders en pleegkind belangrijk is, misschien via 

systeem therapie. Een pleegouder vindt het belangrijk dat jeugdbescherming en pleegzorg niet 

zo sterk vasthouden aan contact tussen pleegkind en biologische familie.  

               Bij pleegzorgwerkers komt het volgen van pubertraining door pleegouders naar voren 

als een belangrijke manier om breakdown te voorkomen. Zo vertelt pleegzorgwerker 5 dat 

pubers zich afzetten tegen hun eigen ouders, maar nu ook tegen pleegouders. Daardoor is de 

pubertijd voor ene pleegkind lastiger is dan voor andere pubers 
 

*Eigen regie 

           Sommige pleegouders geven aan niet te weten wat een breakdown had kunnen 

voorkomen. Desgevraagd laten ze ook weten dat ze geen overzicht hebben over wat voor hulp 

allemaal mogelijk zou zijn. Pleegouders stellen meer eigen regie voor, en proactief reageren.  

Zo noemt Pleegouder 4 dat ze zelf meer achter overleg met de psycholoog van haar 

pleegdochter had kunnen aangaan. Pleegouders zoeken soms ook uit zichzelf naar hulp voor 

zichzelf.  

             Pleegzorgwerkers geven in het groepsinterview aan dat het trainen van pleegouders in 

het leren omgaan met pubers kan pleegouders ook helpen om de regie over hun eigen leven in 

handen te houden. Pleegouders en pleegzorgwerkers vinden het in het algemeen belangrijk dat 

pleegkinderen zelf de regie hebben over contact met hun biologische ouders, en over de keuze 

om in hun pleeggezin te (blijven) wonen. Pleegouders en pleegzorgwerkers noemen de vraag 

“Je wilt je niet aan de regels houden hier, Misschien moet je eens goed nadenken of je hier 

wel wilt zijn? “ een belangrijke vraag aan het pleegkind, omdat de keuze dan bij het pleegkind 

ligt. Pleegkind vertelt dat ze zelf de handdoek in de ring heeft gegooid nadat er weer een 

heftig conflict was geweest met haar pleegmoeder.  

 

*Samenwerking 

             Pleegouders zijn heel tevreden over de samenwerking met pleegzorg. De 

samenwerking met de voogd of jeugdbeschermer staat voor pleegouders verder af dan met de 

pleegzorgwerkers. Pleegouders zijn niet erg tevreden over de samenwerking met de 

jeugdbeschermers. Enkelen vinden die samenwerking belangrijk om een breakdown te 

voorkomen.  

           Pleegzorgwerkers vinden allemaal dat het steeds opnieuw zoeken is naar hoe ze 

moeten samenwerken met iedereen. Ze vinden dat je daar geen protocol op kunt loslaten.  

Ze vinden samenwerking met de (gezins)voogd belangrijk om een breakdown te voorkomen.  

          Pleegzorgwerkers hebben geen training gevolgd in het voeren van casusregie en vinden 

het lastig dat ze in de ene situatie ( vrijwillige plaatsingen) wel de casusregie hebben en in 

andere situaties niet( kinderbeschermingsmaatregel). Pleegzorgwerkers vinden dat ze de 

ruimte moeten hebben om uit te zoeken naar hoe samen te werken 
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Hoofdstuk 4: Discussie 

 
Aanleiding tot en doel van dit onderzoek 

De aanleiding tot dit onderzoek is de vraag van de jongerenraad van Horizonpleegzorg 

om te onderzoeken hoe een breakdown voorkomen kan worden. In 2015 werd het eerste 

kwantitatieve deel van het onderzoek voltooid. Daaruit kwam naar voren dat het 

breakdownpercentage van jongeren tussen de 12 en18 jaar in de opvoedingsvariant van 

Horizon pleegzorg in 2014 lager ligt dan internationaal onderzoek aangeeft (tussen de 3.54% 

en 11.86%). Uit het eerste onderzoek kwamen algemene factoren naar voren die van invloed 

zouden zijn op het ontstaan van een breakdown. Dit kwantitatieve onderzoek was de directe 

aanleiding tot een tweede explorerend, kwantitatief onderzoek.  

            In dit kwalitatieve, explorerende onderzoek is gekeken naar de ervaringen van de 

respondenten met het verschijnsel breakdown, om te onderzoeken wat er volgens de 

respondenten (pleegkind, pleegouders, pleegzorgwerkers) nodig is om een breakdown van de 

pleegzorgplaatsing te voorkomen bij de opvoedingsvariant van Horizon pleegzorg  

 

De belangrijkste bevindingen: 

In dit tweede onderzoek (augustus 2016) geven de geïnterviewde pleegzorgwerkers 

aan dat ze niet zo vaak met het breakdown verschijnsel bij pubers te maken hebben als de 

internationale literatuur aangeeft.                                        

Ten aanzien van de specifieke factoren worden door alle respondenten pleeggezin 

factoren en problemen tussen pleegkind en pleegouders genoemd die te maken hebben met 

onderlinge relaties. Uit de interviews met alle betrokkenen komt naar voren dat binnen een 

pleeggezin meer processen een rol bij de breakdown spelen dan alleen de opvoedrelatie en de 

gedrags- of psychologische problemen van het pleegkind. De respondenten noemden 

algemeen menselijke relatie- en interactiefactoren. De respondenten deden tijdens de 

interviews uitspraken die duidden op twee dynamische relatie-processen: wederzijdse 

hechtingsprocessen en de wederzijdse meervoudige loyaliteitsconflicten. 

Uit de interviews komt naar voren dat pleegzorgwerkers en psychologen aan meerdere 

pleegouders een afstandelijke benadering adviseren vanwege hechtingsproblematiek van de 

pleegkinderen. Respondenten echter geven aan dat ze die adviezen niet altijd kunnen 

opbrengen “omdat ze geen robot zijn”. Uit de interviews komt naar voren dat alle pleegouders 

aangeven dat ze zich aan de pleegkinderen zijn gaan hechten en dat ze na de breakdown van 

de pleegzorgplaatsing betrokken willen blijven bij het leven van het pleegkind. De 

respondenten hebben bij twee pleegkinderen aangegeven dat de pleegkinderen zelf geen 

contact meer willen houden na de breakdown. Uit de interviews komt naar voren dat GGZ-

therapeuten voornamelijk individuele therapie aan de jongeren geven, waar pleegouders geen 

- of in min of meerdere mate - informatie over krijgen (vanaf 16 jaar, in verband met de 

privacywetgeving). De pleegouders noemen allemaal dat ze niet worden betrokken bij de 

therapie van hun pleegkind boven de 16 jaar en zien ook weinig tot geen effect van de 

therapie op het gedrag van hun pleegkind en op hun onderlinge relaties. Het is de vraag hoe 

effectief de GGZ hulp is aan pleegkinderen als er geen aandacht is voor de dynamische 

relatie-processen binnen en om het pleeggezin heen, die tot een breakdown kunnen leiden.  

      De respondenten hebben niet aangegeven dat de pleegzorgwerkers bewust invloed 

uitoefenden op het proces van de wederzijdse loyaliteitsconflicten binnen en om het 

pleeggezin heen. Uit de informatie die het geïnterviewde pleegkind gaf zou kunnen worden 

opgemaakt, dat de pleegzorgwerker in die situatie een onderdeel was van het “loyaliteiten 

circus”. De vraag is in hoeverre een pleegzorgwerker een neutrale vertrouwenspersoon kan 

zijn voor een pleegkind, als ze ook hulp en steun zijn voor de pleegouders en bovendien 

overleggen met de biologische ouders.   
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Uit de interviews blijkt dat pleegzorgwerkers een duidelijke regie voeren ten behoeve 

van de opvoeding van het pleegkind. Pleegouders zijn tevreden over de hulp van 

pleegzorgwerkers. Het is mogelijk dat deze steun en begeleiding door pleegzorgwerkers - 

samen met de door hen ingezette interventies - bijdraagt aan het lage breakdowngehalte bij 

Horizon pleegzorg. Een aantal pleegouders geeft aan dat ze liever zelf de regie houden over 

de pleegzorgplaatsing, zij weten als pleegouders het beste wat bij hun pleeggezin aansluit. 

Pleegouders hebben echter geen overzicht over alle in te zetten interventies.   

Uit de interviews is weinig tot geen informatie naar voren gekomen over algemene of 

statische factoren die een rol speelden bij de breakdown. Factoren als algemene factoren van 

de pleegzorgwerkers (geslacht, leeftijd), de samenstelling van de netwerken van de 

respondenten, over de biologische ouders. Er is weinig informatie over de voorgeschiedenis 

van het pleegkind en over de voorgeschiedenis van het pleeggezin genoemd. Over de school 

als een breakdownfactor is weinig informatie uit de interviews gekomen. De respondenten 

gaven aan in het algemeen goed contact met school te hebben, maar brachten de contacten 

met school of de terugval van het pleegkind naar een lager opleidingsniveau niet in verband 

met het breakdownproces. Er is geen informatie naar voren gekomen van de biologische 

ouders zelf over hun ervaringen met de breakdown van de pleegzorgplaatsing van hun kind. 

Uit de interviews is geen informatie naar voren gekomen over de invloed van de algemene 

kenmerken van de pleegzorgwerker op een breakdown.  

Uit internationaal onderzoek blijkt dat blijkt dat pubers in alle vormen van pleegzorg 

gemiddeld een breakdown percentage hebben van 40 tot 50% (Leathers, 2006; Sallnäss et 

al.,2004). Dat komt niet overeen met de resultaten uit onderzoek deel 1 en het huidige 

onderzoek deel 2 (2015 en 2016) over breakdown bij Horizon Pleegzorg.   

Uit de internationale onderzoeksliteratuur komen wisselende gegeven over specifieke 

factoren naar voren, met betrekking tot de rol van de relatie tussen pleeggezin en pleegkind 

bij het ontstaan van breakdownfactoren (Cozijn & Stans, 2013; Salnäss et al., 2004, Van de 

Bergh & Weterings, 2010; van Ooijen, 2010). Bednar en Brown (2006) geven aan dat 

pleegouders overweldigd kunnen zijn door de behoeften van het pleegkind en vermoeid of 

burn-out kunnen raken. Uit recent onderzoek komt naar voren dat de relaties tussen pleegkind 

en pleeggezin/ pleegouders van invloed is op het ontstaan van een breakdown (Goemans et 

al., 2016; Khoo & Skoog, 2014). De opvoedrelatie is van invloed op de stabiliteit van de 

pleegzorgplaatsing, volgens Kuiper et al.(2015). De interactie tussen pleegouders en 

pleegkinderen is van invloed op de gedragsproblemen van de pleegkinderen (Beliveau et al., 

2015; Goemans et al., 2016). De resultaten van het huidige onderzoek komen overeen met de 

resultaten uit deze recente onderzoeken. 

Ten aanzien van hechting van pleegkinderen aan pleegouders zijn meerdere 

onderzoeken gevonden (onder andere, Bovenschen et al., 2015; Mackenzie Et al., 2012). Er is 

echter voor het huidige onderzoek niet veel (internationaal) onderzoek gevonden, over de 

ervaringen van hechting van pleegouders aan pleegkinderen en de invloed van beider 

hechtingsprocessen op elkaar. De in Amerika erkende richtlijnen voor behandeling van 

kinderen met een reactieve hechtingsstoornis (Boris & Zeanah, 2005) adviseren dat de 

verzorgers begeleiding van een clinicus krijgen, gericht op de eigen onmachtige gevoelens en 

op het leren omgaan met het gedrag van het kind. Daarnaast wordt verzorger-kind 

psychotherapie aanbevolen gericht op het veranderen van patronen in de emotionele 

communicatie of individuele therapie met het kind, in samenwerking met de verzorger 

(Bartelink, 2013). Dat lijkt niet aan te sluiten op de  resultaten uit het huidige onderzoek, 

waarin pleegouders vooral een afstandelijke houding wordt geadviseerd en waarbij de 

therapie individueel aan het pleegkind wordt gegeven. 

Vanuit de recente contextuele onderzoeksliteratuur is gevonden dat kinderen zich niet 

kunnen binden of hechten als er sprake is van een loyaliteitsconflict (Brugman & Slagter, 
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2011). De pubertijd is bij uitstek een periode waarop pleegkinderen de loyaliteit opnieuw 

moeten onderzoeken en bepalen. Ze lijken zich te bevinden in een loyaliteitencircus 

(Jagersma van Dommelen, 2012). De resultaten van het huidige onderzoek lijken overeen te 

komen met deze vondsten. Er zijn voor dit onderzoek  geen (internationale) 

onderzoeksresultaten gevonden met betrekking tot de onderlinge dynamiek tussen 

hechtingsprocessen/problemen en loyaliteitsconflicten binnen pleeggezinnen en de invloed 

van deze dynamiek op het ontstaan van een breakdown.  

Uit de internationale onderzoeksliteratuur komt naar voren dat de begeleiding van 

pleegouders in belangrijke mate bijdraagt aan het voorkomen van een breakdown (Bullens et 

al., 2006; Day et al., 2013; Bednar & Brown, 2006). Uit het huidige onderzoek komt naar 

voren dat pleegouders zich gesteund voelen door hun pleegzorgwerkers en opvoedadviezen en 

interventies aangeboden krijgen. Pleegzorg wordt omschreven als het aanbieden van een 

opvoedsituatie (website van Horizon pleegzorg). Uit de module pleegzorg van De Baat en De 

Lange (2013) blijkt echter dat de pleegouders en hun netwerk worden gezien als 

samenwerkingspartners van de pleegzorgwerkers, gericht op het versterken van de 

ontwikkeling van het kind. Pleegouders hebben ook vraag naar meer specifieke informatie 

over diverse aspecten van pleegzorg (Baker et al., 2012). Chamberlain et al. (2008) stellen dat 

pleegouders een belangrijk werkkapitaal kunnen zijn bij het beantwoorden van de 

ontreddering van pleegkinderen. Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan de vraag 

worden gesteld in hoeverre pleegzorgwerkers vraaggericht kunnen werken met pleegouders 

als samenwerkingspartners, als de pleegouders leunen op de begeleiding door en kennis van 

de pleegzorgwerkers ten aanzien van opvoeding en interventies. De vraag kan gesteld worden 

of pleegouders voldoende gefaciliteerd worden door Horizon pleegzorg om een 

gelijkwaardige samenwerkingspartner van de pleegzorgwerker te zijn of te worden. 

                              

Beperkingen van het onderzoek 

Het bleek lastig te zijn om pleegkinderen te vinden die wilden meedoen aan het 

onderzoek. Tijdens de periode van respondentenwerving voor dit onderzoek werd genoemd 

dat de pleegkinderen aangaven dat ze deelname te pijnlijk vonden. Een ex-pleegkind van 

Horizon gaf tijdens het interview te kennen dat ze het aangrijpend vond om terug te kijken 

naar haar breakdown-ervaringen en daarom geaarzeld had om mee te doen. Wellicht sluit een 

neutrale, zakelijke vorm van kwalitatief onderzoek niet aan bij de pijnlijke ervaringen die de 

jongeren opdeden tijdens hun breakdown en heeft dat een beperkende  invloed gehad op het 

verloop van het onderzoek.  

De beperkingen van dit onderzoek hebben te maken met het geringe aantal 

respondenten en het feit dat uitsluitend respondenten binnen Horizon pleegzorg hebben 

deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten, de conclusies en de aanbevelingen van het 

onderzoek moeten daardoor met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en 

gelezen. Door de aard van het onderzoek komt de nadruk te liggen op de nare ervaringen met 

de breakdown. Het voordeel daarvan is dat er informatie uit de interviews komt, die anders 

wellicht niet naar voren zou zijn gekomen. Uit onderzoek deel 1 kwam echter naar voren dat 

Horizon pleegzorg in 2014 een laag breakdownpercentage had in vergelijking met de 

internationale literatuur. Binnen het huidige onderzoek wordt door pleegzorgwerkers 

genoemd dat ze niet zo vaak te maken hebben met breakdown van de pleegzorgplaatsing. Er 

zijn ook vele goede ervaringen.  

            Een andere beperking is dat één pleegkind, pleegouders en pleegzorgwerkers zijn 

geïnterviewd. De ervaringen van deze respondenten hebben de informatie over relaties en 

dynamische relatieprocessen, gekleurd. Andere pleegkinderen en de biologische ouders zijn 

niet betrokken geweest bij het interview en daarmee ontbreekt het centrum en één punt van de 
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dynamische relatiedriehoek (fig.2).Ook dit is een beperking van het onderzoek, waar rekening 

mee moet worden gehouden.  

 

Implicaties voor de praktijk  

De bevindingen uit dit onderzoek, kunnen, met alle terughoudendheid en 

voorzichtigheid, enige implicaties hebben voor de praktijk. In de eerste plaats is het belangrijk 

dat de jongeren zelf betrokken worden bij onderzoek naar de factoren van breakdown. Gezien 

de emoties die rondom een breakdown van de pleegzorgplaatsing spelen, sluit wellicht een 

vorm van “geëngageerd” kwalitatief onderzoek naar hun breakdown ervaring beter aan, 

omdat de beleving van de onderzoeker daarin mede deel wordt van het onderzoek. 

De resultaten uit dit onderzoek en uit de bovengenoemde wetenschappelijke literatuur 

over de invloed van onderlinge relaties en dynamische relatieprocessen binnen de dynamische 

relatiedriehoek, lijken te leiden naar een verschuiving van de focus op de opvoeding van 

pleegkinderen en hun gedragsproblemen naar de focus op de onderlinge relaties binnen de 

dynamische relatiedriehoek, wanneer het erom gaat om een breakdown te voorkomen. Nader 

onderzoek kan hier meer licht op werken. Daarnaast vraagt een dergelijke verschuiving van 

focus om nader onderzoek naar en een herbezinning op de rol van pleegouder, pleegkind, 

biologische ouder en pleegzorgbegeleider.  

De wens van enkele pleegouders naar meer eigen regie lijkt aan te sluiten bij de wens 

van Horizon pleegzorg om ouders en jongeren te faciliteren om  regisseur te zijn van hun 

eigen bestaan. Wellicht kan onderzocht worden op welke wijze professionalisering van de 

pleegouders kan plaatsvinden, via cursussen en doelgerichte trainingen. Een mogelijke 

verschuiving van de focus op pleegkinderen en hun gedragsproblemen naar een focus op de 

onderlinge relaties kan wellicht jongeren de ruimte geven- om als ervaringsdeskundige- aan 

pleegouders te gaan leren hoe een breakdown voorkomen kan worden. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 

 
De conclusie zal worden weergegeven door het beantwoorden van de deelvragen en de 

onderzoeksvraag.  

 

 1 Hoe heeft u de breakdown ervaren? 

De ervaring van respondenten is dat een breakdown een langdurig proces is, waarbij 

gevoelens eenzaamheid bij het pleegkind, van uitputting, falen, schuld, tekortschieten een rol 

spelen bij pleegouders en soms ook bij de pleegzorgwerkers. De pleegouders wilden allemaal 

contact houden met hun pleegkind na de breakdown. 

 

2 Wat helpt of zou hebben geholpen gedurende de breakdown? 

 Door respondenten werden vooral ervaringen genoemd met de onderlinge relaties binnen de 

dynamische relatiedriehoek (fig.2) als een belangrijke bijdrage aan het breakdownproces en 

het ontstaan van een breakdown. De betrokkenen vinden de onderlinge relaties een 

belangrijkere rol hebben dan gedragsproblemen van de jongeren, de schoolopleiding en 

andere algemene factoren.  Respondenten noemen daarbij vaak ervaringen vanuit dynamische 

relatieprocessen, zoals hechtingsprocessen en loyaliteitsconflicten.  De beantwoording van de 

eerste twee deelvragen vragen komen overeen met de onderzoeken van Khoo en Skoog 

(2013) en Bednar en Brown(2006). Meer zicht op deze ingewikkelde  processen en meer hulp 

en ondersteuning daarbij van de respondenten, zou geholpen hebben.  

 

  3 Hoe kan een breakdown volgens u worden voorkomen? 

 Deze vraag is aan de orde geweest in hoofdstuk 3. 

 

Hoofdvraag. Wat is er nodig om een breakdown te voorkomen?  

Een verschuiving van de focus - van alle betrokkenen - op opvoeding van pleegzorgkinderen 

en hun gedrag/psychologische problemen naar de focus op de ingewikkelde onderlinge 

relaties en de dynamiek binnen pleeggezinnen kan bijdragen aan het voorkomen van een 

breakdown. Deze conclusie komt overeen met de ontwikkelingen die pleegzorgbegeleiders 

ervaren in het onderzoek van Verheijden (2015). Een andere voorzichtige conclusie, op grond 

van de resultaten van dit onderzoek, is dat de rol van pleegouders, pleegkind en 

pleegzorgwerker aan het veranderen is, wellicht als gevolg van de veranderingen binnen onze 

samenleving naar een participatie maatschappij. Om een breakdown te voorkomen is het 

belangrijk om bij de maatschappelijke verandering aan te sluiten door onderzoek te doen naar 

de mogelijkheid van vraaggericht werken door professionalisering van de pleegouders.  

 

Aanbevelingen:  

          Aanbevolen wordt verder onderzoek te doen naar: 

a: De ervaring van de pleegkinderen zelf en van de biologische ouders met breakdown en hun 

visie op hoe een breakdown voorkomen zou kunnen worden.  

b: Kwalitatief onderzoek naar hechtingsprocessen van alle betrokkenen binnen de 

pleeggezinnen, de onderlinge invloed van de diverse hechtingsprocessen en de samenwerking 

tussen alle betrokkenen/instellingen bij de behandeling van en het omgaan met de 

pleeggezinnen met hechtingsproblematiek. 

c:  Contextueel onderzoek naar wederzijdse, meervoudige loyaliteitsproblematiek binnen en 

om pleeggezinnen en hoe daarmee om te gaan.  

d: Onderzoek naar de wisselwerking tussen wederzijdse hechtingsprocessen en meervoudige 

loyaliteitsproblematiek binnen en om de pleeggezinnen heen.  

e: Onderzoek naar de voorgeschiedenis van pleegkinderen en de biologische ouders. 
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           In het onderzoek van Kuiper et al.(2015) wordt de mogelijkheid geopperd om  

therapeutische pleeggezinnen te ontwikkelen. Dat lijkt goed aan te sluiten bij de ingewikkelde 

problemen waar pleegkinderen en pleeggezinnen mee te maken krijgen. Op grond van de 

huidige onderzoeksgegevens kan daarnaast wellicht de mogelijkheid worden onderzocht van 

professionalisering van de pleegouders. Horizon kan misschien samen met de 

ervaringsdeskundigen - de pleegkinderen én de pleegouders -  gratis trainingen ontwikkelen 

en in de toekomst mogelijk pleegouders verplichten om jaarlijks een cursus en/of een training 

- waar ze direct iets aan hebben -  te volgen. Het lijkt belangrijk om te monitoren of deze 

trainingen bijdragen aan het ontlasten van pleegouders en/of er meer (praktische) 

ondersteuning nodig is om pleegouders te ontlasten. 

          Een andere aanbeveling is om te onderzoeken of pleegkinderen vanaf hun 12e tot hun 

18e  jaar een onafhankelijke, vaste, betrouwbare “mentor/maatje” kunnen krijgen, die 

regelmatig vrijwillig, gezellige activiteiten met hen onderneemt, belangstellend zijn en die  

met het pleegkind willen meedenken vanuit diens ervaring en perspectief.  

         Aanbevolen wordt om actie te ondernemen op de tips die de respondenten hebben 

gegeven in hoofdstuk 3 en de acties terug te koppelen naar de respondenten van dit 

onderzoek, zodat de respondenten zich ook binnen de organisatie gehoord voelen. Daarbij 

lijkt de beschikbaarheid van time-outplaatsen een belangrijke tip te zijn. Wellicht kan een 

groter aanbod van crisispleegzorg hierbij een rol spelen? 
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Bijlage 1 Niet in het verslag behandelde resultaten  uit het onderzoek. 
                

Algemene pleegkindfactoren:  

Vanuit de interviews komen in totaal 7 pleegdochters en 5 pleegzoons naar voren die 

een breakdown hebben gehad. Volgens pleegkind, pleegouders en pleegzorgwerkers hebben 6 

pleegkinderen hun breakdown op17-jarige leeftijd ervaren. Een pleegdochter heeft op 12-

jarige leeftijd de breakdown ervaren, en een pleegzoon had een breakdown in een 18+ traject 

Van 4 pleegkinderen werd door pleegzorgwerkers geen breakdown leeftijd genoemd. 

Van de pleegkinderen was er sprake van twee plaatsingen via een voogdijmaatregel en vijf 

vrijwillige plaatsingen. Bij 7 pleegkinderen was sprake van een netwerk pleeggezin plaatsing. 

3 Pleegkinderen werden in een bestandsgezin geplaatst. Pleegzorgwerkers hebben bij 2 

pleegkinderen niet genoemd in wat voor soort pleeggezin ze waren geplaatst.  

                 Enkele pleegouders geven aan dat zij bepaald gedrag of bepaalde 

karaktereigenschappen van de pleegkinderen zien als een beschermende factor. Zo is door 

ouders aangegeven dat ze het positief vinden als het pleegkind hun hulp vraagt en aanneemt. 

Een pleegdochter deed tot diep in de nacht een beroep op de pleegouders, voor gesprekken. 

Andere pleegkinderen hebben zich, volgens de pleegouders, zonder problemen aangepast aan 

de regels in het pleeggezin. Enkele pleegouders benoemen positieve karaktertrekken van hun 

pleegkind. Een van de pleegkinderen wordt beschreven als slim, leuk, aardig, ongelooflijk 

begaafd, een kind dat er wel komt, een kind met veel charme. Een ander pleegkind wordt 

benoemd als een volhardend wezen, die als ze iets wil, dat voor elkaar krijgt. Een pleegouder 

gaf aan het positief te vinden dat haar pleegzoon zich schaamde voor zijn slechte gedrag in 

het pleeggezin. Een pleegzorgwerker gaf aan dat er vertrouwen was in pleegdochter, omdat ze 

een zelfstandige jongere was, die zoveel mogelijk zelf haar eigen zaken regelde. 

 

Algemene pleegouder en pleeggezinfactoren 

Uit de interviews met de pleegouders komen breakdownervaringen naar voren van 3 

pleegdochters en 2 pleegzoons. Van deze pleegdochters was er één pleegdochter tussen het 7e 

– 12e levensjaar met een voogdijmaatregel in een bestandsgezin geplaatst. Eén pleegdochter is 

tussen 14-17 jaar en de andere pleegdochter is tussen 15-17 jaar op vrijwillige basis in een 

netwerkpleeggezin geweest. Een pleegzoon is van 11 -17 jaar op vrijwillige basis als 

netwerkplaatsing bij pleegmoeder geweest, waar de pleegvader zich later bijvoegde. De 

andere pleegzoon is van 1,5 jaar - 17 jaar met een voogdijmaatregel, via een bestandsgezin bij 

pleegmoeder geweest, waar - vanaf zijn 6-jarige leeftijd - de tweede pleegvader zich bij 

voegde.  

Pleegkind gaf aan dat ze in een samengesteld pleeggezin werd geplaatst dat bestond uit 

pleegmoeder met een uit huis wonende, getrouwde dochter en een pleegvader met een dochter 

die de vriendin was van het pleegkind.  

        Uit de interviews met de pleegouders kwam naar voren dat twee pleegouders gescheiden 

zijn tijdens de pleegzorgplaatsing. Bij alle twee de pleeggezinnen voegde zich later een 

stiefvader. Pleegouders noemden  hun gezin een samengesteld gezin. De pleegzorgwerkers 

hebben in het groepsinterview geen algemene kenmerken van de pleegouders beschreven. 

 

Algemene biologische ouderfactoren  

               Alle bij de interviews betrokken pleegkinderen kwamen uit gezinnen waarin de 

biologische ouders gescheiden waren of gingen scheiden gedurende de pleegzorgplaatsing. 

Van een pleegzoon was de vader onbekend en de biologische moeder een buitenlandse die 

geen verblijfsvergunning had tijdens de start van de pleezorgplaatsing. Bij een andere 

pleegdochter raakte de biologische vader uit beeld, toen ze 4 jaar oud was. Het pleegkind 

heeft een oudere zus die al zelfstandig woonde, toen pleegdochter in een pleeggezin werd 
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geplaatst. De pleegmoeders1, 3, 4 en 5 benoemen contact tussen pleegkind en een 

halfbroertje, met een broer, met een halfzus. De pleegzorgwerkers geven geen 

biologische/gezinsfactoren aan tijdens het groepsinterview. 

De omgang verliep niet altijd zonder problemen. Pleegmoeder 5 vertelt dat er veel 

ruzie was tussen de biologische ouders, tijdens de bezoeken aan hun pleegkind. Deze ouders 

waren het ook niet eens met de plaatsing van hun kind bij pleegouders. Enkele andere 

biologische ouders waren aanvankelijk akkoord met de pleegzorgplaatsing maar waren er 

later niet tevreden over. Pm3: Eerst ging hij met alles akkoord (.) had ik zijn kind gejat.  

 

Rol/samenwerking jeugdbescherming 

                    Uit de interviews komen wisselende verhalen over de jeugdbescherming naar 

voren. Enerzijds noemen pleegouders en pleegzorgwerkers dat er sprake was van een goede 

samenwerking met de jeugdbescherming (Pzw1, Pzw6, Pm3). Pleegouders geven aan dat er 

naar tevredenheid contact is met de jeugdbeschermer, in verband met de doorplaatsing van het 

pleegkind (Pm2, Pm3, Pzw5).  

                           Anderzijds geven de pleegouders aan dat de relatie met de jeugdbeschermer 

een belemmerende/breakdown factor is. Pleegmoeder5 vertelde dat ze wel signalen gaf aan de 

jeugdbeschermer, maar dat hij daar weinig mee deed. Pleegmoeder 2 gaf aan dat ze de 

jeugdbeschermer niet kon bereiken en dat ze zich niet serieus genomen voelde, en gehoord in 

de signalen die ze gaf aan de jeugdbeschermer. en geen moeizaam contact met de 

(gezins)voogd. In het groepsinterview geven de pleegzorgwerkers aan dat pleegzorgwerkers 

zich gepasseerd, niet gehoord voelen door de jeugdbeschermers en dat ze soms geschokt 

worden door beslissingen die worden genomen waar ze niet in gekend zijn Pleegzorgwerkers 

noemen dat er steeds wisselende jeugdzorgwerkers zijn bij een pleegkind.  
 

 (…) dat wij vanuit Horizon ook een standpunt hebben, mogelijkheden zien in een, eh, een 

hulpverleningstraject en dat dat, eh, van haar( voogd) kant wordt geblokkeerd, ja (Pzw6) 

Eigenlijk is het, de reden van deze breakdown een beslissing van jeugdbescherming. Gewoon 

zonder verder overleg(Pzw2). Eigenlijk is dat een echte breakdown (Pzw3).  

 

Algemene netwerkfactoren  

             De netweken zijn weinig genoemd door pleegouders en pleegzorgwerkers.  

-Netwerk biologische ouders 

 Er is uit de interviews geen relevante informatie naar voren gekomen over het 

netwerk van de biologische ouders. 

-Netwerk pleegouders 

Pleegouders hebben zijdelings of desgevraagd verteld dat ze vrienden en familie om 

zich heen hebben die hen steunen tijdens de netwerkplaatsing. Toch voelen pleegouders zich 

soms niet begrepen door hun netwerk of ervaren dat ze het toch zelf thuis moeten zien op te 

lossen ( Pm5, Pm2). 

-Netwerk pleegkind 

Pleegouders noemen enkele bevorderende factoren, zoals een vriendje dat 

pleegdochter had, een vriendinnetje en haar ouders, die hele lief en aardig voor hun pleegzoon 

waren, een tante die contact met pleegdochter wilde.  

De belemmerende breakdownfactoren van pleegkinderen zijn door pleegouders en 

pleegzorgwerkers genoemd. Zo wordt een criminele vriend van pleegdochter genoemd, waar 

pleegouders geen contact mee wilden hebben, een tante waar biologische moeder het contact 

mee verbood aan pleegkind, de vele vrienden die pleegdochter had, maar waar ze een 

gebruikmakend contact mee onderhield (Pm1). Een vriendje die niet bij pleegouders thuis 

wilde komen (Pm1). Pzw1vertelde dat de invloed van vrienden in het begin heel extreem is 

geweest: beroving, hoge telefoonrekeningen bij pleegouders. 
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Schoolfactoren 

Twee pleegkinderen hebben gymnasium gevolgd.  Een pleegkind zal aan de Havo 

beginnen.  Twee pleegkinderen zaten op VMBOT.  Uit de interviews komt naar voren dat een 

kwart pleegkinderen in school niveau daalden gedurende de pleegzorgplaatsing (Pleegkind, 

Pm2, Pm3, Pzw5). Pleegouders noemden dat pleegkinderen soms een mentor op school 

hadden met wie ze een goed contact hadden. 

Uit de interviews komt naar voren dat pleegzorgwerkers niet veel contacten hebben 

met de scholen. Ze nemen wel deel aan een overleg met iedereen erbij, als dat voorkomt 

(Pm2). De pleegouders onderhouden contact met school. Meerdere betrokkenen noemen dat 

pleegkinderen een goed contact hebben met hun mentor op school ( Pleegkind, Pm2, Pm3, 

Pm4). School heeft ook onderzoek laten doen naar de pleegkinderen (IQ test, GGZ-

onderzoek).  

De belemmerende/breakdown factoren bestaan voornamelijk uit de problemen die het 

pleegkind heeft op school, zoals niet meekomen met de leerstof, spijbelen, opstandig en boos 

gedrag, waar ook de mentor niets mee kon. Een incident was zo ernstig dat school het 

pleegkind niet alleen naar huis wilde laten gaan. Het gevolg was dat de vervangende 

jeugdbeschermer het pleegkind kwam ophalen en meteen doorbracht naar een crisisgroep, 

zonder betrokkenen te informeren (Pzw5).  

Uit de interviews bleek dat de jongeren bijna allemaal een VMBO en hogere scholing 

volgden gedurende de pleegzorgplaatsing. Van Ooijen (2010) geeft in zijn onderzoek aan dat 

een lage school opleiding in combinatie met twee andere factoren een voorspeller is van een 

breakdown. In het huidige onderzoek heeft een laag opleidingsniveau geen rol gespeeld bij de 

breakdown van de pleegzorgplaatsingen. Een kwart van deze jongeren zijn gedurende de 

pleegzorgplaatsing in onderwijsniveau gedaald. De respondenten uit dit onderzoek brengen 

dit in verband met de problematiek van het pleegkind zelf en niet met de factoren die leidden 

tot breakdown. Mogelijk is het dalen van het onderwijsniveau van het pleegkind een 

(indirecte) voorspeller van een breakdown.  
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Bijlage 2 

Topic lijst interviews onderzoek Breakdown tijdens pleegzorgplaatsing van jongeren tussen 

12 en 18 jaar. 

Hoofdvragen 

1: Wat is/zijn uw/jullie ervaringen met de breakdown van de jongere? 

Topics:  

- wat waren aanleidingen 

- wat wordt als oorzaak gezien? dat zijn twee verschillende dingen. 

 -Doorvragen: 

* vragen naar specifieke situaties, 

* voorbeelden,  

*wat men daarvan vond, 

* wat waren de verantwoordelijkheden van anderen waren,  

*Hoe werd daarover gecommuniceerd,  

*Hoe verliep de samenwerking tussen verschillende partijen, voor tijdens en na de 

breakdown,  

*Wat waren belemmerende en bevorderende factoren. 

 

2: Had de breakdown voorkomen kunnen worden? Hoe? Wat heeft/had u daarbij geholpen? 

- hoe had het voorkomen kunnen worden,  

-teruggrijpen op hetgeen dat bij 1 is aangegeven door de respondenten 

2A: inventariseren eerste halfuur. Wat zijn jullie ervaring: Hoe liep het. Hoe bent u/jij 

daarmee omgegaan? Vertel er eens wat meer over? Wat werkte wel, wat werkte niet? Door 

vragen! 

Topics: 

-voorgeschiedenis jongere vooraf aan pleegzorgplaatsing 

-Kind gerelateerde factoren 

-Pleeggezin gerelateerde factoren 

-biologische ouders gerelateerde factoren 

-instelling gerelateerde factoren ( pleegzorg/voogd) 

2B: discussiëren of ideeën geven over oplossingsrichtingen: Wat is beïnvloedbaar en wat niet. 

*Bovenstaande factoren (voorgeschiedenis, kind, pleeggezin, biologische ouders, 

instellingsfactoren) behandelen. 

*Inzomen op wat er nodig is om een breakdown te voorkomen en waarom en hoe dan. 
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Topics: 

-Begeleiding pleegkind….door wie? 

-Intensievere begeleiding pleegouders….door wie? 

-Contact voogd/ouders 

-Andere ideeën? 

 

 

 

 


