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SAMENVATTING 

In dit proefschrift richten we ons op de zich ontwikkelende relatie tussen pleegouders 
en baby’s of peuters enige weken nadat het kind is geplaatst in een nieuw pleeggezin. 
Naast het onderzoeken van deze relatie, stelden we ons de vraag of deze relatie positief 
zou kunnen worden bevorderd met hulp van een interventie.
Kinderen die in pleegzorg worden geplaatst, hebben vaak van alles meegemaakt. Als 
gevolg hiervan, kunnen aanpassingsproblemen ontstaan in de nieuwe situatie zoals 
stress reacties en gedragsproblemen.  Als dergelijke aanpassingsproblemen niet goed 
worden begrepen en begeleid, kan dit vervolgens leiden tot voortijdig beëindigen 
van de plaatsing. Voortijdige beëindiging kan dus te maken hebben met het (gedrag 
van het) kind, maar er kunnen ook factoren zijn in het pleeggezin die leiden toe een 
voortijdig beëindigen van plaatsing. Daarnaast speelt voor het kind altijd in meer 
of mindere mate een loyaliteitsprobleem doordat het kind losgescheurd is van de 
biologische ouders en tegelijk ook een relatie moet aangaan met de pleegouders. Hele 
jonge kinderen blijken zich vaak aan te passen aan de nieuwe situatie door zich op een 
onopvallende en vermijdende manier op te stellen naar pleegouders. Een dergelijke 
vermijdende aanpassing heeft echter ook risico voor het kind, omdat pleegouders niet 
altijd lijken te onderkennen dat er sprake is van een mogelijk probleem. Pleegouders 
kennen het kind niet en zien op zo’n moment een prettig aangepast kind. Vanuit hun 
ervaring als ouder kunnen ze gemakkelijk de conclusie trekken dat het dan ook goed 
loopt. Daarmee gaan ze echter voorbij aan het gegeven dat het kind zich wellicht niet 
voor niets vermijdend aanpast en dat hier mogelijk onderliggend toch sprake is van 
stress. Het elkaar niet goed aanvoelen kan zo een risico in zich dragen voor de zich 
ontwikkelende relatie tussen de pleegouder en het kind, hetgeen in het ergste geval 
uiteindelijk kan leiden toe voortijdig beëindigen van plaatsing. Het is dus van groot 
belang dat pleegouders zich bewust worden van de specifieke kwetsbaarheid van zeer 
jonge kinderen en welke effecten dit kan hebben op de zich ontwikkelende relatie.
Om die reden ontwikkelden we een interventie, de Pleegouder-Pleegkind Interventie; 
PPI, die zich met name richt op datgene wat hele jonge kinderen nodig hebben, 
wanneer ze in pleegzorg worden geplaatst. De PPI richt zich niet zozeer op mogelijke 
gehechtheidsproblemen van het kind zelf, maar op het ontwikkelen van basis-veilige 
condities in het nieuwe pleeggezin, die helpend zijn om tot een optimaal veilige 
gehechtheid tussen pleegouders en pleegkind te kunnen komen.
In Hoofdstuk 1 worden de factoren benoemd die invloed hebben op de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van het kind. Deze factoren worden samengebracht in 
een omvattend model, waarna wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling in de 
eerste jaren van het leven vooral worden beïnvloed door kwaliteit van de ouder-kind 
relatie. Deze relatie staat bij jonge pleegkinderen extra onder druk omdat ze ook de 
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oorspronkelijke ouder-kind relatie moeten loslaten en tegelijk een nieuwe ouder-kind 
relatie moeten opbouwen met de pleegouders. Dit maakt ook dat er voor het jonge 
kind extra risico’s zijn in de opbouw.
In Hoofdstuk 2 wordt een meta-analyse beschreven van in de pleegzorg toegepaste 
evidence based interventies, die gericht zijn op de relatie tussen pleegouder en 
pleegkind. We vonden 19 studies, maar geen interventie die specifiek was ontwikkeld 
voor hele jonge kinderen. Bovendien waren de meeste interventies gericht op het 
omgaan met gedragsproblemen van het kind. We concludeerden dat het van belang is 
om specifieke interventies beschikbaar te hebben die zich met name op de beginnende 
relatie tussen pleegouder en pleegkind richten.
Hoofdstuk 3 bespreekt aan de hand van een literatuuronderzoek de mogelijkheden en 
beperkingen om speekselcortisol van het kind te gebruiken als een onderzoeksinstrument 
om meer te weten te komen over mogelijke onderliggende (en beperkt zichtbare) 
stress bij het kind. Duidelijk werd dat leeftijd, aantal plaatsingen, duur van de plaatsing, 
en ook de mate van verwaarlozing en mishandeling factoren zijn die de cortisol niveaus 
beïnvloeden. We keken ook naar mogelijkheden om middels speeksel cortisol uitslagen 
interventie effecten te kunnen aantonen. Dit bleek vanuit de literatuur lastig aan te 
tonen, al vonden we wel een trend dat speeksel cortisol ritmes leken te normaliseren in 
de interventie groep.
In Hoofdstuk 4 wordt de Pleegouder Pleegkind Interventie (PPI) beschreven. De 
structuur en opbouw van de interventie wordt besproken, als ook de theoretische 
achtergrond van de interventie. De interventie richt zich op de elementen die nodig 
zijn om tot een positief ontwikkelde relatie tussen pleegouder en pleegkind te komen. 
Tevens richt de interventie zich op het de pleegouder helpen inzicht te ontwikkelen op 
de risico’s die niet direct door het gedrag van het kind zichtbaar worden. Ook probeert 
de interventie handvatten te geven aan de pleegouder om  meer sensitief te reageren 
op datgene wat het kind werkelijk nodig heeft. Zo leert de pleegouder het kind kennen 
en voelt deze zich competent in de rol als pleegouder.
In Hoofdstuk 5 beschrijven we een studie naar kenmerken van de relatie tussen de 
pleegouder en de baby/peuter 6-8 weken na plaatsing in het pleeggezin. Veel kinderen 
blijken weinig responsief naar hun pleegouder, ze stellen zich vermijdend op in de 
relatie. Veel pleegouders gaven aan dat ze weinig problemen ervoeren in de relatie 
met hun kind. Pleegouders lijken zich niet te realiseren dat het kind zich vermijdend 
gedraagt en dat het kind dit mogelijk doet omdat het zich nog niet veilig voelt.
De studie in Hoofdstuk 6 beschrijft de randomised controlled trial die werd uitgevoerd 
om de effectiviteit van de PPI te onderzoeken. De studie liet een duidelijk positief 
effect zien op interactie maten zowel bij de pleegouders als bij de pleegkinderen. De 
studie geeft ook aan dat het van groot belang is om juist evidence based interventies te 
ontwikkelen en beschikbaar te maken voor pleegzorg.
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In Hoofdstuk 7, de algemene discussie, hebben we de resultaten van de verschillende 
studies samengevat en de resultaten in een bredere context geplaatst. Tevens zijn de 
sterke kanten en de beperkingen van de resultaten meegenomen. Op grond hiervan 
geven we advies hoe vervolgstudies kunnen worden opgebouwd.
Dit proefschrift richtte zich op baby’s en peuters die in pleegzorg komen. Er is nog niet 
veel bekend over dergelijke jonge kinderen, hoe ze reageren en wat het effect is van 
plaatsing in pleegzorg. We concludeerden dat het een kwetsbare groep is, waarbij de 
kinderen reageren met een zeer specifieke, aan de leeftijd gekoppelde manier van 
omgaan met nieuwe en mogelijk stressvolle situaties.  We concludeerden ook dat dit 
voor pleegouders niet altijd gemakkelijk is te zien of te onderkennen en dat dit risico’s 
mee brengt voor de zich ontwikkelende relatie tussen pleegouder en pleegkind. Zeer 
jonge kinderen kunnen een vermijdende aanpassing laten zien, wat verwarrend kan 
zijn voor de pleegouder. Het is echter ook duidelijk dat, als het pleegouders lukt om 
ondanks de vermijding bij het kind, tot een betekenisvolle relatie met het kind te 
komen, dit ook leidt tot positieve effecten, zowel bij de pleegouder in de gerichtheid 
naar het kind, als bij het kind dat meer responsief reageert naar de pleegouder.
Het proefschrift laat in dit verband ook zien dat de PPI een dergelijk positief effect 
heeft op de zich ontwikkelende nieuwe relatie en daarmee op de pleegouder en op 
het pleegkind. De interventie is daarmee toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de 
pleegzorg. Tevens bespreken we andere mogelijke toepassingen in de klinische praktijk.
De theoretische achtergrond waarmee de PPI is opgebouwd, is ontwikkeld en 
onderbouwd met Infant Mental Health onderzoek. Infant Mental Health principes zijn 
van toepassing in elke verzorger/kind relatie. We denken daarom dat de PPI breder 
toepasbaar is dan alleen bij baby’s en peuters. De principes zijn ook geldig bij oudere 
kinderen. Ook denken we dat het zinvol is om biologische ouders met deze interventie 
handvatten aan te reiken die kunnen helpen bij terugplaatsing van het pleegkind in het 
oorspronkelijke gezin.




