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Geachte pleegouder(s), 

 

De Universiteit Leiden voert in samenwerking met uw pleegzorgaanbieder een onderzoek uit naar de 

ontwikkeling van kinderen in de pleegzorg. Via deze brief willen we u informeren over dit onderzoek. 

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

In Nederland zitten er meer dan 20.000 kinderen in de pleegzorg. Voor een kind is het vaak een 

heftige ervaring als het in een pleeggezin wordt geplaatst, en veel pleegkinderen ervaren dan ook 

gevoelens als angst, verdriet of boosheid. We weten dat pleegouders zich ten volle inzetten om het 

nieuwe lid van hun gezin te helpen, en daar vaak goed in slagen. Toch is een kind in pleegzorg 

plaatsen een moeilijke beslissing en is het voor het kind en ouders vaak een emotionele ervaring. Hoe 

kunnen we er voor zorgen dat pleegkinderen zich goed voelen, en goed meedraaien in hun nieuwe 

gezinnen? En hoe zorgen we ervoor dat dit gedurende hun verblijf zo blijft? Dat zijn de belangrijkste 

vragen die we in dit onderzoek willen beantwoorden. We hopen dat we door dit onderzoek in de 

toekomst nog beter in staat zullen zijn om (pleeg)ouders en kinderen in pleeggezinnen te helpen. 

Meer informatie over het onderzoek kunt u in de bijlage van deze brief vinden (zie bijlage 1). 

 

Wat betekent het als U meedoet aan dit onderzoek? 

We willen u verspreid over een jaar graag drie keer een online vragenlijst laten invullen over uw 

pleegzorgervaring. U krijg per email een uitnodiging toegestuurd met een link om naar de website te 

gaan waar deze vragenlijst te vinden is. In deze vragenlijst vragen we u om een aantal gegevens over 

uzelf en het pleegkind in te vullen. Verder zullen we u vragen stellen over uw pleeggezinsituatie, de 

opvoeding en het functioneren van uw pleegkind (bijv. op school of in de omgang met 

vriendjes/vriendinnetjes). Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20-30 minuten. Onder alle 

pleeggezinnen die de eerste keer de vragenlijst invullen verloten we toegangskaartjes voor de Efteling. 

Bovendien belonen we alle pleeggezinnen die gedurende een jaar drie keer de vragenlijst invullen, met 

een cadeaubon. 
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Blad 2 / 4 Meedoen? 

Uw pleegzorgaanbieder heeft u per mail of per brief gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Net 

als de Universiteit Leiden, vindt uw pleegzorgaanbieder dit onderzoek erg belangrijk. Indien u wilt 

deelnemen krijgt u in oktober 2014 een email met een uitnodiging met daarin een link naar de 

website waar u de vragenlijst kunt vinden. Of u wel of niet meedoet aan het onderzoek heeft geen 

enkel gevolg voor het verloop van de plaatsing.  Uiteraard is het  onderzoek vertrouwelijk en anoniem 

is.  Dit betekent dat wij niet met anderen praten over de dingen die u bij de vragenlijst invult, dus ook 

niet met de medewerkers van de pleegzorginstelling.  

 

Vragen? 

Uw medewerking is erg belangrijk voor ons, en draagt bij aan kennis die gebruikt kan worden om 

pleegzorg in Nederland te verbeteren. Wij hopen dat u zult deelnemen. Met vragen kunt u terecht bij 

uw pleegzorginstelling of u kunt bellen met Anouk Goemans, onderzoekster van de Universiteit 

Leiden. Hieronder vindt u de contactgegevens: 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Anouk Goemans    Mitch van Geel 

071 527 6186   071 527 6711   

a.goemans@fsw.leidenuniv.nl  m.van.geel@fsw.leidenuniv.nl 

 
 

         
Drs. Anouk Goemans   Dr. Mitch van Geel   Prof. Dr. Paul Vedder   
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Blad 3 / 4 Bijlage 1: Informatie onderzoek 

 

Een kind in de pleegzorg plaatsen is een moeilijke beslissing, maar blijkt doorgaans beter voor 
kinderen dan alternatieven zoals plaatsing in een tehuis. Pleegzorg kenmerkt zich namelijk door zorg 
die het meest lijkt op een normale gezinssituatie: thuis in een gezin, met de continuïteit van een of 
twee verzorgers (de pleegouders). Toch ontwikkelen niet alle kinderen in de pleegzorg zich op een 
positieve manier. Veel kinderen komen pleegzorg al binnen met ontwikkelingsproblemen en 
sommige kinderen blijken na toetreding in de pleegzorg zelfs meer problemen te ontwikkelen. In 
andere gevallen is de verhouding tussen pleegouder en pleegkind zo moeizaam dat besloten wordt de 
plaatsing niet voort te zetten.  
 
Onderzoeken waarbij kinderen over een langere tijd gevolgd worden in hun ontwikkeling door op 
verschillende momenten in kaart te brengen hoe het met ze gaat, zijn nodig om de ontwikkeling van 
kinderen in pleegzorg te onderzoeken en na te gaan welke factoren het belangrijkst zijn voor een 
succesvolle pleeggezinplaatsing en een positieve ontwikkeling van het pleegkind. Al sinds de jaren 
’70 en ’80 van de vorige eeuw hebben onderzoekers deze zogeheten longitudinale studies uitgevoerd 
naar de ontwikkeling van kinderen in pleegzorg. Het door ons uitgevoerde onderzoek is zo’n 
ontwikkelingsgericht longitudinaal onderzoek en het eerste in Nederland waarin kenmerken van het 
pleegkind, de pleegouder, de thuisomgeving van pleegzorg en het proces van pleegzorgplaatsing 
(wisseling van hulpverleners, breakdowns, bezoekregeling met biologische ouders, etc.) tegelijkertijd 
worden onderzocht. Juist door al deze factoren tegelijk mee te nemen kan een compleet en 
genuanceerd beeld worden verkregen over de ontwikkeling van pleegkinderen en de invloeden die 
daarin meespelen. 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal pleegzorgaanbieders in Nederland. 
De pleegzorgaanbieders informeren hun pleegouders over het onderzoek en indien deze pleegouders 
geïnteresseerd zijn in deelname, worden ze benaderd door de Universiteit Leiden voor deelname aan 
het onderzoek. Deelname aan het onderzoek gebeurt door het invullen van online vragenlijsten.  
Met de gegevens die de pleegouders invullen op de online vragenlijst kan de Universiteit Leiden een 
overzicht krijgen van de factoren die het belangrijkst zijn voor een succesvolle pleeggezinplaatsing 
en een positieve ontwikkeling van het pleegkind. Kunnen we van tevoren voorspellen welke 
pleegkinderen zich goed zullen ontwikkelen, en welke pleegkinderen extra hulp nodig zullen 
hebben? Moeten pleegkinderen met ernstiger problematiek in specifieke gezinnen geplaatst worden? 
Wat is belangrijk voor een goede matching? We houden deelnemende instellingen en pleegouders 
natuurlijk op de hoogte van de resultaten. Naast het schrijven van een proefschrift, zullen we ook een 
Nederlandstalig praktijkgericht rapport schrijven. Zowel het rapport als het proefschrift zullen we 
verspreiden onder de pleegzorginstellingen en deelnemende pleegouders.  
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Blad 4 / 4 Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Anouk Goemans, onderzoekster van 

de Universiteit Leiden. Hieronder vindt u de contactgegevens: 
 

Met vriendelijke groet,  

Prof. Dr. Paul Vedder  
Dr. Mitch van Geel  
Drs. Anouk Goemans 
 
Anouk Goemans      Mitch van Geel 

071 527 6186     071 527 6711   

a.goemans@fsw.leidenuniv.nl    m.van.geel@fsw.leidenuniv.nl 

 
 


