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Samenvatting
Doel: Deze studie onderzoekt de samenhang tussen kind-, ouder- en plaatsingskenmerken en
een wel of niet thuisplaatsing en een residentiële of pleeggezinplaatsing na verblijf in een
residentiële instelling. Methode: De informatie die in dit onderzoek wordt gebruikt is
verzameld uit afgesloten dossiers van FlexusJeugdplein. Een logistische regressie is gebruikt
om te bepalen in hoeverre kind-, ouder- en plaatsingskenmerken de kans op een wel of niet
thuisplaatsing en een residentieel of pleeggezinplaatsing vergroten of verkleinen. Tevens is
door middel van een logistische regressie bepaald in hoeverre bepaalde kind-, ouder en
plaatsingskenmerken de kans op het kindkenmerk klinisch of niet klinisch probleemgedrag
vergroten of verkleinen. Resultaten: Indien kinderen een niet klinische score hebben op
externaliserend probleemgedrag is de kans acht keer zo groot dat zij worden doorgeplaatst
naar een pleeggezin dan wanneer kinderen een klinische score hebben op externaliserend
probleemgedrag. Jongens hebben elf procent minder kans dan meisjes op niet klinisch totaal
probleemgedrag. Kinderen die voor de uithuisplaatsing zijn mishandeld hebben twaalf procent
minder kans op niet klinisch totaal probleemgedrag dan kinderen die niet zijn mishandeld.
Eén maand langer in de laatste setting staat voor zes procent meer kans op klinisch
externaliserend probleemgedrag. Conclusie: Kind-, ouder- en plaatsingskenmerken blijken
niet samen te hangen met een wel of niet thuisplaatsing. Externaliserend probleemgedrag
hangt samen met een pleeggezinplaatsing. Sekse en mishandeling hangen samen met totaal
probleemgedrag. Verblijfsduur in de laatste setting hangt samen met externaliserend
probleemgedrag. Steekwoorden: thuisplaatsing, residentieel, pleeggezin, probleemgedrag,
kenmerken.
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Kind-, ouder- en plaatsingskenmerken: Verschillen en vervolgplaatsing na
verblijf in de residentiële jeugdzorg
Het aantal gebruikers van residentiële zorg is over de afgelopen jaren gelijk gebleven
met ongeveer 18.000 gebruikers per jaar (Loos & Wever, 2008). Ongeveer elf procent van de
jeugdigen (0 tot en met 23 jaar) die in aanraking komt met jeugdzorg maakt gebruik van
residentiële voorzieningen (Knorth, 2005). In een rapportage van de Mogroep Jeugdzorg
(2007) komt naar voren dat zowel in 2006 als in 2007 de instroom in de residentiële zorg
groter is dan de uitstroom. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw streeft de Nederlandse
overheid er naar het aantal uithuisplaatsingen van kinderen zoveel mogelijk te beperken. De
hulp dient zo dicht mogelijk bij huis verstrekt te worden en zo licht en zo kort mogelijk te zijn
(Harder, Knorth & Zandberg, 2006). Deze visie is ook terug te vinden in het beleid van
FlexusJeugdplein. Het uitgangspunt is namelijk ambulante hulp. Wanneer er toch een
uithuisplaatsing (pleegzorg dan wel opvang in een residentiële instelling) plaatst vindt, is de
hulp zoveel mogelijk gericht op terugkeer naar de ouders. Als terugkeer naar de ouders in de
toekomst niet meer mogelijk of gewenst is, wordt gekeken naar andere mogelijkheden,
bijvoorbeeld plaatsing van het kind binnen het gezinsnetwerk (bijvoorbeeld bij familie), een
pleeggezin of een gezinshuis. Ieder kind zou recht hebben op een gezin (Stichting Flexus,
2007).
FlexusJeugdplein wil graag meer inzicht krijgen in het beslismoment of kinderen
vanuit residentiële zorg wel of niet terug naar huis kunnen. Wanneer wordt er besloten dat een
kind terug naar huis kan en wanneer dat een kind niet terug naar huis kan? Onderzoek
suggereert dat het percentage juiste beslissingen waarschijnlijk tussen de 58 en 78 procent ligt
(Gambrill & Shlonsky, 2000). In Nederland is weinig tot geen onderzoek gedaan naar
verschillen tussen thuisgeplaatste en niet thuisgeplaatste kinderen en verschillen tussen
pleeggezin en residentieel doorgeplaatste kinderen. Kenmerken die significant verschillen
kunnen mogelijk een voorspellende waarde hebben (Gambrill & Shlonsky, 2000). De
kenmerken die vaker voorkomen bij kinderen die niet thuisgeplaatst worden zijn mogelijk
een risicofactor voor het niet meer thuis komen wonen. Kenmerken van cliënten die weer
thuis worden geplaatst zijn mogelijk protectieve factoren. Hetzelfde geldt voor de
doorplaatsing in residentiële setting en doorplaatsing in een pleeggezin. Het doel van dit
onderzoek is het in kaart brengen van de kind-, ouder- en plaatsingskenmerken van kinderen
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die na een verblijf in een residentiële setting van FlexusJeugdplein thuis zijn geplaatst of niet
thuis zijn geplaatst en naar een pleeggezin of een residentiële setting zijn doorgeplaatst.
Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, kan de hulp mogelijk beter worden
aangepast aan datgene wat nodig is om de visie van FlexusJeugdplein na te leven.
Bijvoorbeeld als blijkt dat een bepaalde gedragsproblematiek de kans op een thuisplaatsing
verkleint, is het verstandig in de behandeling specifieke aandacht te besteden aan de
vermindering van deze gedragsproblematiek. In dit geval is het ook belangrijk om te weten
welke factoren samenhangen met gedragsproblematiek. Een betere afstemming van de hulp
zou kunnen leiden tot een korter residentieel verblijf of eerdere thuisplaatsing van kinderen.
Residentiële hulp is één van de duurste vormen van jeugdhulpverlening (Geluk, 2007). Hoe
korter de plaatsingstijd, hoe meer kinderen financieel gezien op jaarbasis opgevangen kunnen
worden. Mogroep Jeugdzorg (2007) rapporteerde voor residentiële zorg in 2007 een
gemiddelde plaatsingsduur van ongeveer twaalf maanden. Door een kortere plaatsing kan de
wachttijd korter worden, doordat er dan een snellere doorstroom is. Het Nederlandse
Jeugdinstituut (n.d.) rapporteerde dat er in 2004 voor residentiële jeugdhulpverlening een
gemiddelde wachttijd van tien weken was.
Een andere mogelijkheid is dat er geen of slechts kleine (significante) verschillen
worden gevonden in cliënt- en plaatsingskenmerken. Dit suggereert dat het beslismoment
nauwelijks wordt beïnvloed door bepaalde kind-, ouder- en plaatsingskenmerken. Mogelijk
spelen andere factoren in het beslismoment een belangrijkere rol, zoals bijvoorbeeld een
gebrek aan probleemoplossingstrategieën, een gebrek aan probleemgerelateerde kennis,
selectieve waarneming of intuïtie van de hulpverleners (Gambrill & Shlonsky, 2000).
Onderzoek naar risicotaxatie instrumenten toont aan dat er vaker een juiste beslissing wordt
genomen wanneer er gebruik wordt gemaakt van een risicotaxatie instrument dan wanneer
een beslissing wordt genomen op basis van klinisch oordeel. Dit omdat een risicotaxatie
instrument objectiever is (Gambrill & Shlonsky, 2000). Binnen FlexusJeugdplein wordt op
het moment geen instrument gebruikt voor risicotaxatie.
Achtereenvolgens worden onderzoeken naar kind-, ouder- en plaatsingskenmerken
van thuisgeplaatste en niet thuisgeplaatste kinderen besproken. Tevens wordt wat betreft niet
thuisgeplaatste kinderen een splitsing gemaakt tussen kinderen die een pleeggezin versus een
andere residentiële setting worden geplaatst. Ook wordt onderzoek besproken naar verschillen
in kind-, ouder- en plaatsingskenmerken tussen kinderen met klinische en niet klinische
gedragsproblemen in een residentiële setting. Vervolgens worden de onderzoeksvragen en
verwachtingen van dit onderzoek gepresenteerd.
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Kindkenmerken
Een kindkenmerk dat mogelijk van invloed kan zijn op een wel of niet thuisplaatsing
is probleemgedrag. Onderzoek in Amerika suggereert dat kinderen met een gemiddelde
leeftijd van twaalf jaar met emotionele en/of gedragsproblemen significant langer in een
residentiële instelling verblijven dan kinderen zonder gedragsproblemen (Baker, Wulczyn &
Dale, 2005). Ook longitudinaal onderzoek (Yampolskaya, Armstrong & Vargo, 2007) lijkt
aan te tonen dat kinderen met somatische klachten, emotionele problemen en
gedragsproblemen over het algemeen minder kans hebben om na twaalf maanden residentiële
zorg weer thuis te komen wonen. De ernst van het probleemgedrag blijkt ook een belangrijke
reden voor uithuisplaatsing. Hoe ernstiger het probleemgedrag, hoe groter de kans op een
uithuisplaatsing (Scholte & Van der Ploeg, 2002a). Mogelijk geldt daarom ook dat hoe
ernstiger het probleemgedrag, hoe kleiner de kans op een thuisplaatsing. Knorth en collega’s
(2003) suggereren dat jeugdigen met externaliserende problematiek of een combinatie van
internaliserende en externaliserende problematiek, vaak een indicatie voor residentiële zorg
krijgen. Jongeren met internaliserende problematiek zouden daarentegen vaak intensieve
ambulante hulp voorgeschreven krijgen. In grote lijnen suggereren de beschreven
onderzoeken dat er bij kinderen in een residentiële setting sprake is van verschillende
gedragsproblemen, maar vooral externaliserende gedragsproblemen. Dit betekent dat kinderen
met externaliserende gedragsproblemen en/of een ernstige mate van totale gedragsproblemen,
waarschijnlijk een kleinere kans hebben om thuis te worden geplaatst.
Andere kindkenmerken zijn leeftijd, etniciteit en geslacht. Jongere kinderen, jongens
en kinderen behorend tot achterstandsgroepen, zouden minder kans hebben om na twaalf
maanden residentiële zorg weer thuis te komen wonen. Eén jaar ouder wat betreft leeftijd staat
voor vijf procent meer kans om thuis te worden geplaatst (Courtney, 1994; George, 1990;
Madge, 1994; Yampolskaya e.a., 2007). Onderzoek naar kinderen met een gemiddelde leeftijd
van zeven jaar (Hines, Lee, Osterling & Drabble, 2007) suggereert daarentegen dat jongere
kinderen een significant grotere kans hebben om thuis te worden geplaatst dan oudere.
Nederlands onderzoek naar etniciteit in een residentiële jeugdhulpverlening stelt dat er
aanwijzingen zijn dat het aantal allochtone jeugdigen in de residentiële jeugdhulpverlening
relatief laag is (Jansen & Oud, 1993; Kromhout, 2002). Dit zou mogelijk kunnen komen
doordat er weinig allochtone jongeren worden opgenomen, of doordat zij snel weer worden
thuisgeplaatst of worden opgenomen in een pleeggezin. De precieze reden hiervoor is niet
bekend.
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Ouderkenmerken
De gezinssamenstelling wordt in onderzoek genoemd in de voorspelling van een wel
of niet thuisplaatsing. Yampolskaya en collega’s (2007) suggereren dat kinderen uit een éénouder gezin minder kans hebben om binnen twaalf maanden weer thuisgeplaatst te worden
dan kinderen uit een twee-ouder gezin. Het hebben van een twee-ouder gezin zou zelfs de
kans om thuisgeplaatst te worden significant verhogen. Ook blijkt dat de kans op een
thuisplaatsing significant kleiner is voor kinderen uit een één-ouder gezin dan uit een tweeouder gezin (Courtney, 1994; Wells & Guo, 1999). Een ander ouderkenmerk dat wordt
gerelateerd aan een wel of niet thuisplaatsing is de problematiek waarmee de ouders te maken
hebben (Blanz & Schmidt, 2000; Courtney, 1994; Jones, 1998; Smith, 2003; Van OoyenHouben, 1991).
De problematiek in de thuissituatie bij een uithuisplaatsing bestaat volgens Van
Ooyen-Houben (1991) onder andere vaak uit inadequaat persoonlijk functioneren van een of
beide ouders, emotionele problematiek van een of beide ouders en een ongunstige negatieve
relatie tussen de ouders. Een lagere sociaal-economische status van de ouders zou
samenhangen met een kleinere kans op een thuisplaatsing (Courtney, 1994; Jones, 1998).
Wanneer er sprake is van middelen gebruik, drugs en/of alcohol, door de ouder(s) zou de kans
op een thuisplaatsing significant kleiner zijn (Smith, 2003). Tevens blijken ongunstige
gezinsomstandigheden, zoals psychopathologie van een ouder, tijdens een residentiële
opname minder te veranderen dan de symptomen van de jeugdigen tussen de drie en
zeventien jaar (Blanz & Schmidt, 2000). Dit suggereert dat de kindkenmerken, zoals
gedragsproblematiek, ten tijde van een eventuele thuisplaatsing meer veranderd zullen zijn
dan de ouderkenmerken. De mogelijkheid bestaat daarom dat kindkenmerken zwaarder
meewegen in de beslissing voor een wel of niet thuisplaatsing.
Plaatsingskenmerken
Een uithuisplaatsing vindt vaak plaats in combinatie met een ondertoezichtstelling
(OTS). In het geval van een OTS behoudt de ouder zijn/haar gezag over het kind. Naast een
OTS zijn er maatregelen waarbij het gezag van de ouder(s) wordt ontnomen. Als het gezag
van de ouders wordt ontnomen wordt het kind onder voogdij gesteld (Linden e.a., 2005).
Grootschalig longitudinaal onderzoek (N = 38.830) onder kinderen vanaf negen maanden tot
22 jaar suggereert dat er verschillende plaatsingskenmerken zijn die van invloed zijn op een
latere wel of niet thuisplaatsing. Als eerste blijkt dat in 46 procent van de gevallen een kind na
twaalf maanden nog steeds in een residentiële setting woont wanneer de ouders geen gezag
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meer hebben over hun kind (Yampolskaya e.a., 2007). Dit onderzoek suggereert dat kinderen
waarvan de ouders geen gezag meer hebben waarschijnlijk langer in een residentiële setting
verblijven dan andere kinderen.
Ook de reden van uithuisplaatsing lijkt van invloed te zijn op een latere wel of niet
thuisplaatsing. Wanneer de reden tot uithuisplaatsing verwaarlozing of seksueel misbruik
betreft, is de kans op thuisplaatsing kleiner dan wanneer er een andere reden voor
uithuisplaatsing is (Yampolskaya e.a., 2007). Andere onderzoeken vinden precies het
tegenovergestelde. Misbruikte kinderen zouden een grotere kans hebben om thuis te worden
geplaatst dan kinderen met een andere reden voor uithuisplaatsing (Hines e.a., 2007; Wells &
Guo, 1999; Westat, 2001). Goerge (1990) suggereert dat verwaarloosde kinderen een grotere
kans hebben om thuis te worden geplaatst dan misbruikte kinderen. De
onderzoeksbevindingen met betrekking tot de reden van uithuisplaatsing in relatie tot een wel
of niet thuisplaatsing geven tegengestelde resultaten.
Het moment van uithuisplaatsing lijkt ook van invloed te zijn op een latere wel of niet
thuisplaatsing. Jeugdigen die eerst ambulante hulp ontvangen en op een later tijdstip alsnog
uithuis worden geplaatst zouden een ongunstigere ontwikkelingsprognose hebben dan
jeugdigen die eerder of meteen uithuis worden geplaatst (Scholte & Van der Ploeg, 2002b).
Dit suggereert dat hoe ouder het kind of hoe langer de ambulante hulp voor de
uithuisplaatsing, hoe ongunstiger de ontwikkelingsprognose en hoe kleiner de kans op een
thuisplaatsing. In onderzoek (Goerge, 1990) komt ook de duur van uithuisplaatsing naar voren
als factor die een voorspellende waarde heeft voor een wel of niet thuisplaatsing. De kans op
een thuisplaatsing zou afnemen, naarmate de duur van de uithuisplaatsing toeneemt.
Residentieel versus pleeggezin
Kinderen in de pleegzorg zouden vaak jonger en van het vrouwelijke geslacht zijn dan
kinderen in de residentiële zorg. (Curtis, Alexander & Lunghofer, 2001; English, 1993). Deze
bevinding suggereert dat jongere kinderen en meisjes die niet worden thuisgeplaatst mogelijk
vaker naar een pleeggezin gaan dan oudere kinderen en jongens. Curtis en collega’s (2001)
vonden overeenkomsten tussen kinderen uit de pleegzorg en residentiële zorg wat betreft hun
huidige gedrag en reden van uithuisplaatsing, namelijk misbruik. English (1993) suggereerde
dat er tussen residentieel en pleeggezin geplaatste kinderen geen verschillen waren wat betreft
aantal plaatsingen en aantal maanden van uithuisplaatsing.
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Kind-, ouder- en plaatsingskenmerken en het kindkenmerk probleemgedrag
Onderzoek van Scholte en Van der Ploeg (2000) onder jeugdigen met een gemiddelde
leeftijd van vijftien jaar suggereert dat oudere jeugdigen in residentiële instellingen een
significant hogere mate van gedragsproblemen vertonen dan jongere jeugdigen. Dit suggereert
dat er sprake zou zijn van een positieve samenhang tussen leeftijd en de mate van
gedragsproblematiek. Conner, Doerfler, Toscano, Volungis en Steingard (2004) suggereren
dat er bij meisjes uit een residentieel behandelcentrum sprake is van een hogere mate van
externaliserende gedragsproblematiek dan bij jongens. Ook zou er bij de meisjes sprake zijn
van meer internaliserende gedragsproblematiek dan bij jongens.
Wat betreft plaatsingskenmerken blijkt dat kinderen met een gemiddelde leeftijd van
twaalf jaar significant langer in een residentiële instelling verblijven als zij gedragsproblemen
hebben dan als zij geen gedragsproblemen hebben (Baker e.a., 2005). Ook longitudinaal
onderzoek (Yampolskaya e.a., 2007) lijkt aan te tonen dat kinderen met somatische klachten,
emotionele problemen en gedragsproblemen in het algemeen minder kans hebben om na
twaalf maanden residentiële zorg weer thuis te komen wonen. Dit suggereert dat de duur van
de uithuisplaatsing en de duur van het verblijf in de huidige setting langer zijn bij
jongeren/kinderen met gedragsproblemen. Mishandeling wordt in onderzoek gevonden als
risicofactor voor zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag (Bolger &
Patterson, 2001; Cicchetti & Rogosch, 2001; Famularo, Kinscherff & Fenton, 1992).
Onderzoeksvragen en hypothesen
Onderzoeksvraag 1:
-

In hoeverre verschillen de kenmerken (kindkenmerken, ouderkenmerken en
plaatsingskenmerken) van drie tot en met zestien jarigen die na verblijf in een
residentiële jeugdhulpverleningsetting weer thuis worden geplaatst van kinderen die
niet thuis worden geplaatst, en in hoeverre leveren deze kenmerken een bijdrage in de
voorspelling van een wel of niet thuisplaatsing?

Aan de hand van eerder onderzoek is met voorzichtigheid hypothese 1 opgesteld, deze luidt
als volgt: kinderen waarbij sprake is van ernstig externaliserend en/of ernstig totaal
probleemgedrag worden vaker niet thuisgeplaatst dan kinderen waarbij geen sprake is van
ernstig probleemgedrag. Jongens worden vaker niet thuisgeplaatst dan meisjes (Jansen &
Oud, 1993; Knorth e.a., 2003; Kromhout, 2002; Madge, 1994; Scholte & Van der Ploeg,
2002a; Sladovic, 2004; Van Ooyen-Houben, 1991; Yampolskaya e.a., 2007). Wat betreft de
kindkenmerken etniciteit en leeftijd zal de onderzoeksvraag worden geëxploreerd. Voor de
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ouderkenmerken geldt dat niet thuisgeplaatste kinderen vaker uit een één-ouder gezin komen
en de ouders vaker last hebben van psychische en/of emotionele problemen, relationele
problemen en economische problemen dan de ouders van kinderen die worden thuisgeplaatst
(Van Ooyen-Houben, 1991; Yampolskaya e.a., 2007). Op grond van eerder verrichte
onderzoeken, luidt de hypothese wat betreft plaatsingskenmerken als volgt: kinderen met een
voogdijmaatregel en kinderen die al langer uithuis zijn geplaatst zullen minder vaak thuis
worden geplaatst dan kinderen waarvan de ouders nog gezag hebben en kinderen die korter
uithuis zijn geplaatst (Blanz & Schmidt, 2000; Scholte & Van der Ploeg, 2002b; Wells &
Whittington, 1991; Yampolskaya e.a., 2007).
Onderzoeksvraag 2:
-

In hoeverre verschillen de kenmerken (kindkenmerken, ouderkenmerken en
plaatsingskenmerken) van drie tot en met zestien jarigen die na verblijf in een
residentiële jeugdhulpverleningsetting in een pleeggezin worden geplaatst van
kinderen die naar een residentiële setting worden doorgeplaatst, en in hoeverre leveren
deze kenmerken een bijdrage in de voorspelling van een residentiële of
pleeggezinplaatsing?

Op grond van eerder verricht onderzoek is hypothese 2 gevormd. De verwachting is
dat jongere kinderen (tot en met 5 jaar) en meisjes een grotere kans hebben om in een
pleeggezin te worden geplaatst dan jongens en oudere kinderen (Curtis e.a., 2001;
English, 1993). Wat betreft reden van uithuisplaatsing, duur van uithuisplaatsing en
aantal plaatsingen worden geen verschillen verwacht (English, 1993). Verder worden
de verschillen geëxploreerd.
Onderzoeksvraag 3:
-

In hoeverre verschillen de kenmerken (kindkenmerken, ouderkenmerken en
plaatsingskenmerken) van drie tot en met zestien jarigen die een klinische score
hebben op gedragsproblemen van kinderen die geen klinische score hebben op
gedragsproblemen, en in hoeverre leveren deze kenmerken in bijdrage in de
voorspelling van het kindkenmerk klinisch of niet klinisch probleemgedrag?

Op basis van voorgaand onderzoek is hypothese 3 opgesteld, namelijk: oudere kinderen (12
jaar en ouder), meisjes, kinderen die lang uithuis zijn geplaatst, kinderen die langer in de
laatste residentiële setting verblijven en kinderen die zijn mishandeld, hebben een grotere
kans op klinisch probleemgedrag dan kinderen die niet aan deze kenmerken voldoen (Baker
e.a., 2005; Conner e.a., 2004; Scholte & Van der Ploeg, 2000; Yampolskaya e.a., 2007). Wat
betreft ouderkenmerken wordt de hypothese geëxploreerd.
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Methode
1. Participanten
Alle kinderen die in dit onderzoek zijn betrokken hebben in een residentiële setting
van FlexusJeugdplein verbleven. Er zijn 90 dossiers geraadpleegd die in de periode 20042009 zijn afgesloten. De onderzoeksgroep bestaat uit ongeveer evenveel jongens (49%) als
meisjes (51%). De kinderen variëren in leeftijd van drie tot en met zestien jaar, met een
gemiddelde leeftijd van negen jaar (sd = 3.17). De gemiddelde leeftijd voor zowel jongens (sd
= 2.95) als meisjes (sd = 3.39) is negen jaar. De helft van de kinderen is van Nederlandse
afkomst, namelijk 45 kinderen (50%). Bij 22 van de kinderen is sprake van klinische
externaliserende gedragsproblemen (26%), negen kinderen vertonen klinische totale
gedragsproblemen (11%) en drie kinderen vertonen klinische internaliserende
gedragsproblemen (4%). In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen twee
onderzoeksgroepen, namelijk kinderen die na een verblijf in een residentiële setting van
FlexusJeugdplein zijn thuisgeplaatst (n = 47) en kinderen die niet zijn thuisgeplaatst (n = 43).
Tevens wordt er gekeken naar verschillen tussen kinderen die worden doorgeplaatst naar een
pleeggezin (n = 18) of een residentiële setting (n = 20).
2. Procedure
Afgesloten dossiers van zes residentiële afdelingen van FlexusJeugdplein zijn in het
onderzoek betrokken. Dit zijn de enige zes residentiële afdelingen van FlexusJeugdplein
waarin jonge kinderen verblijven of verbleven, afgezien van de crisisopvang. Gestart is met
zo recent mogelijke dossiers (2009) en terugwerkend totdat het gewenste aantal dossiers was
behaald, met als uiterste jaar van afsluiten 2004. Voor iedere variabele is een duidelijke
definitie/uitleg gemaakt om de validiteit te vergroten. Voor de variabelen die als aan- of
afwezig worden gescoord geldt dat een variabele als aanwezig is gescoord indien een bepaald
kenmerk uit de definitie van de variabelen wordt gerapporteerd in minimaal één dossierstuk
én dit kenmerk aanwezig is vóór de uithuisplaatsing van het kind. Voor de nauwkeurigheid is
ongeveer tien procent (10 dossiers) van de dossiers door een tweede beoordelaar beoordeeld.
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is berekend voor de tien dossiers die door een tweede
beoordelaar zijn gescoord. Er is sprake van een grote mate van overeenstemming (K = .96).
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3. Meetinstrumenten
In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre kind-, ouder- en plaatsingskenmerken een juiste
voorspelling kunnen geven voor de plaatsing (thuis, niet thuis) en de specifieke plaatsing niet
thuis (residentieel, pleeggezin). Tevens wordt gekeken naar voorspellers voor de kind
kenmerken totaal, internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De kind-, ouder- en
plaatsingskenmerken staan weergegeven in Tabel 1.
Voor de totale, internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek is gebruik
gemaakt van de Child Behavior Checklist (CBCL) van Achenbach (2003). De CBCL is een
inventarisatielijst voor gedragsproblemen bij kinderen van anderhalf tot achttien jaar. Er is
een vragenlijst voor kinderen van anderhalf tot en met vijf jaar (100 items) en een vragenlijst
voor kinderen van zes tot achttien jaar (130 items). De antwoordmogelijkheden op de items
zijn: ‘helemaal niet’ (score 0), ‘een beetje of soms’ (score 1) en ‘duidelijk of vaak’ (score 2).
Voor beide leeftijdsgroepen zijn er de schalen internaliserende gedragsproblemen,
externaliserende gedragsproblemen en totale gedragsproblematiek (Achenbach, 2003). De
CBCL is ingevuld door een verzorger, namelijk een pedagogische medewerker. De CBCL
heeft een goede betrouwbaarheid en validiteit (Tik, Ende & VerHulst, 2008). In 2007 zijn er
multiculturele normen ontstaan op basis van een steekproef uit verschillende landen,
waaronder Nederland. Voor deze steekproef waren de gemiddelde cronbach’s alphas van de
CBCL, TRF en YSR, .94 voor de schaal totale problemen en .87 voor de schaal
internaliserende en externaliserende problemen (Achenbach e.a., 2008).
Tabel 1.
Overzicht van de onafhankelijke variabelen
Variabele

Definitie

Kindkenmerken
Sekse

Jongen, meisje

Leeftijd

Leeftijd ten tijde van afsluiten dossier (3-5, 6-11, 12 en ouder)

Etnische achtergrond

Als beide ouders of één van beide ouders van het kind een niet
Nederlandse (tweede) nationaliteit heeft of is geboren in het
buitenland, is genoteerd dat het kind een niet Nederlandse
achtergrond heeft (Nederlands, niet Nederlands)

Totale gedragsproblemen¹

T-score laatst afgenomen CBCL (klinisch, niet klinisch)

Internaliserende gedragsproblemen¹

T-score laatst afgenomen CBCL (klinisch, niet klinisch)

Externaliserende gedragsproblemen¹

T-score laatst afgenomen CBCL (klinisch, niet klinisch)
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Ouderkenmerken
Alcohol verslaving

Aanwezig, Afwezig

Drugsverslaving

Aanwezig, Afwezig

Economische stress

Aanwezig, Afwezig

Psychische problematiek/psychopathologie

Aanwezig, Afwezig

Medische problematiek

Aanwezig, Afwezig

Criminaliteit

Aanwezig, Afwezig

Geen (geschikte) woning/verblijfplaats

Aanwezig, Afwezig

Onvoldoende opvoedkundige vaardigheden

Aanwezig, Afwezig

Leeftijd vader

Leeftijd ten tijde van geboorte kind (jonger dan 20, 20 of ouder)

Leeftijd moeder

Leeftijd ten tijde van geboorte kind (jonger dan 20, 20 of ouder)

Gezinssamenstelling

De gezinssamenstelling op het moment dat het dossier werd
afgesloten (1-oudergezin, 2-oudergezin, 1-ouder met partner)

Plaatsingskenmerken
Duur uithuisplaatsing

Duur in maanden afgerond naar boven

Duur verblijf in laatste setting

Duur in maanden afgerond naar boven

Aantal plaatsingen

Aantal plaatsingen binnen de huidige uithuisplaatsing

Maatregel

Vrijwillig, (V)OTS, voogdijmaatregel

Duur maatregel voor uithuisplaatsing

Duur in maanden afgerond naar boven

Verwaarlozing

Aanwezig, Afwezig

Seksueel misbruik

Aanwezig, Afwezig

Mishandeling

Aanwezig, Afwezig

Relationele problemen

Aanwezig, Afwezig

Wegvallen van ouders

Aanwezig, Afwezig

¹ De kindkenmerken totale, internaliserende en externaliserende gedragsproblemen zijn tevens afhankelijke
variabelen

4. Analysetechniek
Om te bepalen of er sprake is van significante verschillen in kind-, ouder en
plaatsingskenmerken tussen thuisgeplaatste en niet thuisgeplaatste kinderen is gebruik
gemaakt van verschillende analyse technieken. Voor variabelen met minimaal interval
meetniveau is een t-toets voor onafhankelijke groepen uitgevoerd om te bepalen of de
gemiddelden tussen de twee groepen significant verschillen (De Vocht, 2005). Voor
dichitome of nominale variabelen is een Chi-kwadraat test uitgevoerd om te bepalen of de
verdeling significant verschillend is. Met de variabelen die significant verschillen tussen
thuisgeplaatste en niet thuisgeplaatste kinderen is vervolgens een logistische regressie
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uitgevoerd om te bepalen in hoeverre deze variabelen een bijdrage leveren in de voorspelling
van een wel of niet thuisplaatsing (Field, 2005).
Bovengenoemde analysetechnieken zijn tevens gebruikt om te bepalen of er sprake is
van significante verschillen in kind-, ouder en plaatsingskenmerken tussen kinderen die na
verblijf in een residentiële setting in een pleeggezin of in een andere residentiële setting
worden geplaatst. Tevens zijn dezelfde stappen doorlopen om te bepalen of er sprake is van
verschillen tussen kinderen met een klinische en niet klinische score op de kindkenmerken
totaal, externaliserend en internaliserend probleemgedrag.

Resultaten
Verschillen in kind-, ouder- en plaatsingskenmerken tussen thuisgeplaatste en niet
thuisgeplaatste kinderen
Onderstaand zal worden besproken of er significante verschillen in kindkenmerken
zijn tussen kinderen die zijn thuisgeplaatst en kinderen die niet zijn thuisgeplaatst. Alleen de
leeftijdsgroepen blijken een significant verschillende verdeling te hebben tussen
thuisgeplaatste en niet thuisgeplaatste kinderen. De meeste kinderen zijn in de leeftijd van zes
tot en met elf jaar, van deze kinderen worden de meeste niet thuisgeplaatst. De kinderen in de
leeftijd van drie tot en met vijf jaar en twaalf jaar en ouder worden vaker thuis dan niet thuis
geplaatst (Chi² = 6.27, p < .05). Dit is een zwak verband (Cramer’s V = .26). In Tabel 2 is de
verdeling van de leeftijdscategorieën te zien. Het totaal van de onderzoeksgroep is
weergegeven en ook de splitsing tussen thuisgeplaatste en niet thuisgeplaatste kinderen.
Tabel 2.
Leeftijd uitgesplitst naar thuisgeplaatste en niet thuisgeplaatste kinderen (N = 90)
Totaal

Thuis

Niet Thuis

n

(%)

n

(%)

n

(%)

3-5

15

(17)

11

(23)

4

(9)

6-11

53

(59)

22

(47)

31

(72)

12 +

22

(24)

14

(30)

8

(19)

Chi² (df)

6.27* (2)

p < .05, **p < .01, ***p < .001

Geen van de ouderkenmerken blijken significant verschillend verdeeld tussen
thuisgeplaatste en niet thuisgeplaatste kinderen.
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Onderstaand zal worden ingegaan op de verschillen wat betreft plaatsingskenmerken
tussen kinderen die zijn thuisgeplaatst en kinderen die niet zijn thuisgeplaatst. De verschillen
tussen thuisgeplaatste en niet thuisgeplaatste kinderen zijn significant wat betreft
mishandeling en relationele problemen. Het blijkt dat kinderen waarbij sprake was van
mishandeling vaker worden thuisgeplaatst dan niet thuisgeplaatst (Chi² = 4.25, p < .05). Er is
sprake van een zwak verband (Cramer’s V = .22). Indien er sprake is van relationele
problemen wordt een kind vaker thuisgeplaatst dan niet thuisgeplaatst (Chi² = 4.00, p < .05).
Ook dit is een zwak verband (Cramer’s V = .21). In Tabel 3 wordt de verdeling van de
plaatsingskenmerken mishandeling en relationele problemen weergegeven.
Tabel 3.
Mishandeling en relationele problemen uitgesplitst naar thuis en niet thuis geplaatste kinderen (n = 89; non
respons = 1)
Totaal

Thuis

Niet Thuis

n

(%)

n

(%)

n

(%)

Afwezig

81

(91)

40

(85)

41

(98)

Aanwezig

8

(9)

7

(15)

1

(2)

Afwezig

43

(48)

18

(38)

25

(60)

Aanwezig

46

(52)

29

(62)

17

(40)

Chi² (df)

Mishandeling
4.25* (1)

Relationele problemen
4.00* (1)

* p < .05, **p < .01, ***p < .001

Om te bepalen in hoeverre de kind, ouder en plaatsingskenmerken die significant
verschillen een juiste voorspelling kunnen geven voor een thuisplaatsing, is een logistische
regressie uitgevoerd. Geen van de voorspellers bleken een significante voorspellende waarde
te hebben. In Tabel 4 staan de resultaten. Tussen de voorspellers wordt geen significante
samenhang gevonden.
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Tabel 4.
Voorspellers voor een thuisplaatsing (n = 89, non respons = 1)
ß

se

Exp (b)

p

3-5

-.31

.76

.73

.686

6-11

1.04

.56

2.84

.060

-

-

-

-

1.96

1.12

7.10

.080

-

-

-

-

.80

.47

2.23

.088

-

-

-

-

Leeftijd

12 en ouder
Mishandeling
Aanwezig
Afwezig
Relationele problemen
Aanwezig
Afwezig

Verschillen in kind-, ouder- en plaatsingskenmerken tussen residentieel en
pleeggezingeplaatste kinderen
In dit deel zal worden ingegaan op de verschillen in kindkenmerken, ouderkenmerken
en plaatsingskenmerken tussen kinderen die na verblijf in een residentiële behandelgroep van
FlexusJeugdplein worden geplaatst in een pleeggezin en residentiële setting. Alleen
externaliserend probleemgedrag blijkt significant verschillend tussen kinderen die naar een
pleeggezin of een residentiële instelling worden overgeplaatst. De meeste kinderen die in een
pleeggezin worden geplaatst, hebben een niet klinische score op externaliserend
probleemgedrag. Kinderen met een klinische score op externaliserend probleemgedrag
worden meestal doorgeplaatst naar een residentiële setting (Chi² = 6.74, p < .05). Er is sprake
van een matig verband (Cramer’s V = .43). In Tabel 5 staat de verdeling van externaliserend
probleemgedrag.
Tabel 5.
Klinisch en niet klinisch externaliserend probleemgedrag, uitgesplitst naar een residentiële en een
pleeggezinplaatsing (n = 36, externaliserend probleemgedrag non respons = 2)
Totaal

Residentieel

Pleeggezin

n

(%)

n

(%)

n

(%)

Niet klinisch

24

(67)

9

(47)

15

(88)

Klinisch

12

(33)

10

(53)

2

(12)

Chi² (df)

Externaliserend
probleemgedrag

* p < .05, **p < .01, ***p < .001

6.74* (1)
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Er is een logistische regressieanalyse uitgevoerd om te bepalen in hoeverre
externaliserend probleemgedrag een juiste voorspelling geeft voor een residentiële versus een
pleeggezinplaatsing. Indien kinderen een niet klinische score hebben op externaliserend
probleemgedrag is de kans acht keer zo groot (833%) dat zij worden doorgeplaatst naar een
pleeggezin dan wanneer kinderen een klinische score hebben op externaliserend
probleemgedrag. In totaal classificeert externaliserend probleemgedrag in 69 procent van de
gevallen de kinderen juist tussen een residentiële versus en pleeggezinplaatsing. In Tabel 6
staan de resultaten van de logistische regressie.
Tabel 6.
Een niet klinische score op externaliserend probleemgedrag als voorspeller voor een pleeggezinplaatsing (n =
36, externaliserend probleemgedrag non respons = 2)
ß

se

Exp (b)

p

-

-

-

-

2.12

.88

8.33

.016

Externaliserend
probleemgedrag
Klinisch
Niet klinisch

Verschillen in kind-, ouder- en plaatsingskenmerken tussen kinderen met klinisch en niet
klinisch probleemgedrag
Om te kijken naar de samenhang tussen kind-, ouder- en plaatsingskenmerken en
gedragsproblematiek, is eerst gekeken of deze kenmerken significant verschillend zijn tussen
kinderen die een klinische of een niet klinische score hebben op de CBCL (totaal,
internaliserend en externaliserend probleemgedrag). Onderstaand zal eerst worden ingegaan
op totaal probleemgedrag, vervolgens op externaliserend probleemgedrag en ten slotte op
internaliserend probleemgedrag.
De variabelen sekse (kindkenmerk) en mishandeling (plaatsingskenmerk) blijken een
significant verschillende verdeling te hebben tussen kinderen die klinisch of niet klinisch
scoren op totaal probleemgedrag. Meer jongens dan meisjes vertonen klinisch
probleemgedrag (Chi² = 6.45, p < .05). Er is sprake van een zwak verband (Cramer’s V =
.27). In de groep kinderen met klinische gedragsproblemen is procentueel gezien vaker sprake
van mishandelde kinderen dan in de groep niet klinische gedragsproblemen (Chi² = 6.88, p <
.05). Er is sprake van een zwak verband (Cramer’s V = .28). De significante resultaten zijn
weergegeven in Tabel 7.
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Tabel 7.
Sekse en mishandeling, uitgesplitst naar niet klinisch en klinisch totaal probleemgedrag (n = 86; totaal
probleemgedrag non respons = 4)
Totaal

Niet klinisch

Klinisch

n

(%)

n

(%)

n

(%)

Jongen

42

(49)

34

(44)

8

(89)

Meisje

44

(51)

43

(56)

1

(11)

Afwezig

78

(91)

72

(93)

6

(67)

Aanwezig

8

(9)

5

(7)

3

(33)

Chi² (df)

Sekse
6.45* (1)

Mishandeling
6.88* (1)

* p < .05, **p < .01, ***p < .001

Tevens blijkt voor totaal probleemgedrag de gemiddelde duur van verblijf in de laatste
setting significant verschillend voor kinderen die klinisch en niet klinisch scoren. Kinderen
die klinisch scoren op totaal probleemgedrag verblijven gemiddeld significant langer in de
laatste setting dan kinderen die niet klinisch scoren (F = 2.31, p < .05). De gemiddelden en
standaarddeviaties van verblijfsduur in de laatste setting staan weergegeven in Tabel 8.
Tabel 8.
Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) voor verblijfsduur in laatste setting uitgesplitst naar niet klinisch
en klinisch totaal probleemgedrag (totaal probleemgedrag non respons = 4)

Verblijfsduur in de

Totaal

Niet klinisch

Klinisch

(N = 90)

(n = 77)

(n = 9)

M

SD

M

SD

M

SD

19.66

12.23

19.36

12.13

27.89

8.92

laatste setting

Er is een logistische regressie uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de variabelen in
staat zijn een klinische of niet klinische CBCL score te voorspellen. Het best voorspellende
model voor totaal probleemgedrag ontstaat wanneer de variabalen sekse, mishandeling en
duur verblijf in laatste setting zijn opgenomen. Dit model classificeert 92 procent van de
kinderen correct. Een jongen heeft elf procent minder kans dan een meisje om niet klinisch
totaal probleemgedrag te vertonen. Een kind waarbij voor de uithuisplaatsing sprake is van
mishandeling heeft twaalf procent minder kans op niet klinisch totaal probleemgedrag dan een
kind waarbij geen sprake is van mishandeling voor de uithuisplaatsing. Verblijfsduur in
laatste setting blijkt in het model met sekse en mishandeling, geen significante voorspeller te
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zijn voor een niet klinische score op totaal probleemgedrag. In Tabel 9 de resultaten van de
logistische regressie. Tussen de significante voorspellers wordt geen significante samenhang
gevonden.
Tabel 9.
Voorspellers voor een niet klinische score op totaal probleemgedrag (n = 86; non respons = 4)
ß

se

Exp (b)

p

Jongen

2.20

1.12

.11

.050

Meisje

-

-

-

-

-

-

-

-

-2.11

.98

.12

.030

.06

.04

1.05

.074

Sekse

Mishandeling
Afwezig
Aanwezig
Verblijfsduur in laatste
setting

Voor externaliserend probleemgedrag blijkt dat de gemiddelde duur in de laatste
setting significant verschillend is tussen kinderen met een klinische en een niet klinische
score. Kinderen met een klinische score op externaliserend probleemgedrag verblijven
gemiddeld significant langer in de laatste setting (F = .04, p < .05). De gemiddelden en
standaarddeviaties van verblijfsduur in de laatste setting staan weergegeven in Tabel 10.
Tabel 10.
Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) voor verblijfsduur in laatste setting uitgesplitst naar niet klinisch
en klinisch externaliserend probleemgedrag (totale duur uithuisplaatsing non respons = 1; externaliserend
probleemgedrag non respons = 4)

Verblijfsduur in de

Totaal

Niet klinisch

Klinisch

(N = 90)

(n = 64)

(n = 22)

M

SD

M

SD

M

SD

19.66

12.23

18.33

11.53

25.86

12.15

laatste setting

Op basis van duur verblijf in laatste setting worden 74 procent van de kinderen juist
geclassificeerd tussen klinisch en niet klinisch externaliserend probleemgedrag. Eén maand
langer in de laatste setting, staat voor zes procent meer kans op klinisch externaliserend
probleemgedrag. In Tabel 11 staan de resultaten weergegeven.
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Tabel 11.
Verblijfsduur in laatste setting als voorspeller voor externaliserend probleemgedrag (n = 86; non repons =4)

Verblijfsduur in laatste

ß

se

Exp (b)

p

.05

.02

1.06

.014

setting

De gemiddelde duur van de maatregel voor uithuisplaatsing blijkt significant
verschillend voor kinderen met een klinische en een niet klinische score op internaliserend
probleemgedrag. De gemiddelde duur van de maatregel voor de uithuisplaatsing is significant
langer voor kinderen met een klinische score op probleemgedrag dan voor kinderen met een
niet klinische score (F = .16, p < .05). De resultaten staan in Tabel 12. De gemiddelden en
standaarddeviaties van maatregel voor uithuisplaatsing staan weergegeven in Tabel 10.
Tabel 12.
Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) voor duur maatregel voor uithuisplaatsing uitgesplitst naar niet
klinisch en klinisch internaliserend probleemgedrag (n = 72; non respons internaliserend probleemgedrag = 2)

Duur maatregel voor

Totaal

Niet klinisch

Klinisch

(n = 72)

(n = 67)

(n = 3)

M

SD

M

SD

M

SD

11.47

19.22

10.81

18.10

33.67

21.13

uithuisplaatsing

De logistische regressie voor internaliserend probleemgedrag laat zien dat duur van de
maatregel voor uithuisplaatsing geen significante bijdrage levert in de voorspelling van
klinisch of niet klinisch internaliserend probleemgedrag.

Discussie
Deze studie heeft onderzocht in hoeverre verschillen in kind-, ouder-, en
plaatsingskenmerken van kinderen in de leeftijd van drie tot en met zestien jaar een juiste
voorspelling kunnen geven voor een thuis of niet thuisplaatsing, een residentiële of een
pleeggezinplaatsing en een klinische of niet klinische score op de kindkenmerken totaal,
externaliserend en internaliserend probleemgedrag. In Nederlands is weinig tot geen
soortgelijk onderzoek verricht.
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Verschillen tussen thuisgeplaatste en niet thuisgeplaatste kinderen
De belangrijkste onderzoeksbevinding is dat geen van de kind-, ouder- en
plaatsingskenmerken een significante bijdrage leveren in de voorspelling van een thuis of niet
thuisplaatsing. Dit is een tegenstelling tot de verwachtingen die in hypothese 1 waren
uitgesproken aan de hand van eerder onderzoek, namelijk dat kinderen met ernstig
externaliserend en/of totaal probleemgedrag een grotere kans hebben om niet thuis te worden
geplaatst dan kinderen met geen ernstige gedragsproblemen. Jongens zouden vaker niet thuis
worden geplaatst dan meisjes, kinderen uit een één-ouder gezin, kinderen waarvan de ouders
last hebben van psychische en/of emotionele problemen, relationele problemen en
economische problemen, kinderen die lang uithuis zijn geplaatst en kinderen met een
voogdijmaatregel zouden een grotere kans hebben om niet thuis te worden geplaatst dan
kinderen waarbij deze kenmerken niet aanwezig zijn (Jansen & Oud, 1993; Knorth e.a., 2003;
Kromhout, 2002; Madge, 1994; Scholte & Van der Ploeg, 2002a; Sladovic, 2004; Van
Ooyen-Houben, 1991; Yampolskaya e.a., 2007). Een opvallend resultaat, vooral gezien het
feit dat diverse van de onderzochte factoren blijken samen te hangen met een verhoogde kans
op herhaling van de problematiek na thuisplaatsing.
Kinderen waarbij de reden voor uithuisplaatsing mishandeling of verwaarlozing is,
worden vaker opnieuw mishandeld of verwaarloosd na de thuisplaatsing dan kinderen met een
andere reden voor uithuisplaatsing (Conell, Bergeron, Katz, Saunders & Tebes, 2007; Connell
e.a., 2009). Jongere kinderen zouden ook een grotere kans hebben op terugkerende
mishandeling (Conell e.a., 2007; Fuller, 2005; Lipien & Forthofer, 2004). Op basis van deze
resultaten zou men kunnen verwachten dat deze kinderen minder vaak thuis worden geplaatst.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de ouder(s) van jonge, verwaarloosde en
mishandelde kinderen langer of intensiever worden begeleid nadat het kind is thuisgeplaatst,
zodat de kans op herhaling van mishandeling of verwaarlozing wordt verkleind (Curry, 1991;
Epstein, 2004). Onderzoek is nodig om vast te stellen of dit gebeurt.
Het feit dat er in dit onderzoek geen significant voorspellende factoren voor een wel
of niet thuisplaatsing worden gevonden leidt tot de mogelijkheid dat een wel of niet
thuisplaatsing afhankelijk is van andere variabelen, zoals de selectieve waarneming of intuïtie
van de hulpverleners (Gambrill & Shlonsky, 2000). In dit geval zou een risicotaxatie
instrument uitkomst kunnen bieden. Tevens is het mogelijk dat de beslissing afhankelijk is
van kindkenmerken die niet opgenomen zijn in dit onderzoek, zoals de mate van afname van
het probleemgedrag. Zoals uit onderzoek naar voren is gekomen veranderen ongunstige
gezinsomstandigheden, zoals psychopathologie van een ouder, tijdens een residentiële
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opname minder dan de symptomen van de jeugdigen (Blanz & Schmidt, 2000). Grootschalig
onderzoek is nodig om de bevindingen uit dit onderzoek te bevestigen, want door de kleine
steekproefomvang van dit onderzoek zijn mogelijk geen significante resultaten gevonden.
Ook onderzoek is nodig om te bepalen of factoren die niet in dit onderzoek zijn betrokken
samenhangen met een wel of niet thuisplaatsing na verblijf in een residentiële setting. Tevens
is longitudinaal onderzoek nodig om alle plaatsingswisselingen van de kinderen te volgen,
zodat kan worden bepaald welke kinderen op de lange termijn naar huis gaan en met welke
veranderingen in kind-, ouder en plaatsingskenmerken dit samenhangt. Ook kan worden
gekeken naar de kinderen die weer thuis zijn geplaatst om te bepalen of deze kinderen ook
thuis blijven of weer terug in het jeugdhulpverleningscircuit komen.
Verschillen tussen residentieel en pleeggezingeplaatste kinderen
De resultaten met betrekking tot een residentiële versus een pleeggezin plaatsing laten
zien dat hypothese 2, die stelt dat jongere kinderen tot en met vijf jaar en meisjes een grotere
kans hebben om in een pleeggezin te worden geplaatst dan jongens en oudere kinderen (Curtis
e.a., 2001), niet door de resultaten wordt bevestigd. Leeftijd en sekse blijken in dit onderzoek
geen significante voorspellers voor een pleeggezin of een residentiële doorplaatsing. Voor
leeftijd kon de hypothese niet worden bevestigd, doordat er in de groep residentieel en
pleeggezingeplaatste kinderen slechts drie kinderen waren in de leeftijd van vijf jaar en
jonger. Grootschalig onderzoek is nodig om te onderzoeken of kinderen tot en met vijf jaar
een grotere kans hebben om na verblijf in een residentiële instelling in een pleeggezin te
worden geplaatst dan oudere kinderen. Een mogelijke verklaring voor het feit dat de
hypothese met betrekking tot sekse niet wordt bevestigd, is dat het onderzoek van Curtis en
collega’s (2001) zich specifiek heeft gericht op netwerkpleeggezinnen. In dit onderzoek zijn
netwerkpleeggezinnen en pleeggezinnen in één groep geplaatst. Mogelijk worden meisjes
alleen vaker in netwerkpleeggezinnen geplaatst en niet vaker in pleeggezinnen in het
algemeen.
Wat betreft reden van uithuisplaatsing, duur van uithuisplaatsing en aantal plaatsingen,
zijn zoals verwacht geen significante verschillen gevonden tussen pleeggezin en residentieel
geplaatste kinderen. Dit is in overeenstemming met onderzoek van English (1993).
Een andere belangrijke bevinding met betrekking tot verschillen tussen kinderen die in
een pleeggezin en een residentiële setting worden geplaatst, is dat kinderen met een niet
klinische score op externaliserend probleemgedrag een acht keer grotere kans hebben om in
een pleeggezin te worden geplaatst dan kinderen met een klinische score. Een mogelijke
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verklaring hiervoor is dat met name externaliserend probleemgedrag wordt opgemerkt en als
storend wordt ervaren. Het kind verstoord bij wijze van spreken zijn/haar omgeving. Er kan
hierbij gedacht worden aan pesten en de gevolgen hiervan, maar ook agressie en vandalisme
(Frick, 2001). Doordat het kind de rest van de omgeving verstoord, is plaatsing binnen een
gezin vaak niet wenselijk. Gezien dit resultaat lijkt het zinvol om de behandeling van
residentieel geplaatste kinderen meer te specialiseren op externaliserend probleemgedrag,
zodat kinderen weer zo spoedig mogelijk binnen gezinsverband kunnen functioneren. Zo
blijkt bijvoorbeeld dat voor jeugdigen met ernstige gedragsstoornissen een intensieve,
(cognitief-)gedragstherapeutische aanpak, gecombineerd met gezinsinterventies, effectief is.
Ook zou een residentiële interventie een aantal basiselementen moeten bevatten, zoals gericht
zijn op diagnostiek en risicotaxatie, modules waarin gewerkt wordt aan het vergroten van de
motivatie, therapie voor ouders en kleine leefgroepen van vier tot zes jongens of meisjes
(Boendermakers & Van den Berg, 2005). Weinig wisselingen in hulpverleners en bewoners
zou tevens een positieve bijdrage leveren in de vermindering van gedragsproblematiek
(Sinclair en Gibbs, 1998). Van Yperen (2001) noemt onder andere het competentiemodel,
feedbacksystemen en programma’s gericht op sociale cognitie en emotie als veelbelovende
behandelfactoren voor jeugdigen met antisociaal en crimineel gedrag.
Verschillen tussen kinderen met klinisch en niet klinisch probleemgedrag
Hypothese 3 stelt dat sekse, leeftijd, duur van uithuisplaatsing, duur verblijf in laatste
setting en mishandeling voorspellers zijn voor het kindkenmerk probleemgedrag. De
hypothese stelt dat kinderen met een klinische score op externaliserend probleemgedrag vaker
van het vrouwelijke geslacht zijn dan kinderen met een niet klinische score op externaliserend
probleemgedrag. De hypothese wordt niet door de resultaten bevestigd. Er wordt geen
samenhang gevonden tussen sekse en externaliserend probleemgedrag. Dit is in tegenstelling
tot onderzoek van Conner en collega´s (2004). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
Conner en collega´s onderzoek hebben gedaan onder jeugdigen met een gemiddelde leeftijd
van dertien jaar. Dit onderzoek heeft zich gericht op jonge kinderen met een gemiddelde
leeftijd van negen jaar. Voor jonge kinderen in een residentiële setting zijn mogelijk andere
factoren belangrijk in de voorspelling van externaliserend probleemgedrag. Sekse blijkt wel
een significante voorspeller voor totaal probleemgedrag. Het hebben van het mannelijke
geslacht verkleind de kans op niet klinisch totaal probleemgedrag.
Mishandeling komt in dit onderzoek, zoals verwacht, ook naar voren als significante
voorspeller voor klinisch totaal probleemgedrag. Indien de reden voor uithuisplaatsing
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mishandeling betreft, heeft een kind een kleinere kans om niet klinisch totaal probleemgedrag
te vertonen. Dit is in overeenstemming met onderzoek waarin mishandeling als risicofactor
voor probleemgedrag wordt gevonden (Bolger & Patterson, 2001; Cicchetti & Rogosch, 2001;
Famularo, Kinscherff & Fenton, 1992). De hechtingstheorie vormt een mogelijke verklaring
hiervoor (Bowlby, 1969). Slechte ervaringen met betrekking tot opvoeding zouden leiden tot
negatieve representaties van hechtingsfiguren, het kind zelf en het kind in relaties tot anderen
(Cicchetti, 1991; Crittenden & Ainsworth, 1989). De representatie die kinderen hebben van
zichzelf in relatie tot anderen kan een bijdrage leveren in de ontwikkeling van zelfregulatie en
gedrag (Sroufe, 1989).
Verblijfsduur in de laatste setting blijkt een significante voorspeller voor klinisch
externaliserend probleemgedrag, maar niet voor klinisch totaal probleemgedrag. Hoe langer
het verblijf in de laatste setting, hoe groter de kans op klinisch externaliserend
probleemgedrag. Deze bevinding is in overeenstemming met onderzoek dat aantoont dat hoe
langer kinderen in een residentiële instelling verblijven, hoe meer probleemgedrag zij laten
zien (Baker e.a., 2005; Yampolskaya e.a., 2007). Het is echter de vraag wat het causale
verband is tussen deze twee factoren. Blijven kinderen langer in een residentiële setting omdat
zij probleemgedrag vertonen of ontwikkelen kinderen probleemgedrag doordat zij langer in
een residentiële setting verblijven. Om dit met zekerheid te kunnen zeggen is in Nederland
longitudinaal onderzoek nodig naar verblijfsduur en probleemgedrag. De totale duur van de
uithuisplaatsing blijkt geen significante voorspellende waarde te hebben voor internaliserend,
externaliserend of totaal klinisch probleemgedrag.
Leeftijd komt in dit onderzoek niet als significante voorspeller naar voren. De
gemiddelde leeftijd in dit onderzoek is zes jaar lager dan de gemiddelde leeftijd in onderzoek
waarbij een samenhang wordt gevonden tussen leeftijd en de mate van gedragsproblematiek
(Van der Ploeg & Scholte, 2000). Een mogelijkheid is dat er alleen sprake is van een
samenhang tussen leeftijd en de mate van gedragsproblematiek voor adolescenten in een
residentiële instelling en niet voor kinderen. Onderzoek is nodig om dit te bevestigen.
Onderzoeksbeperkingen
Het uitgevoerde onderzoek heeft een aantal beperkingen. De grootste tekortkoming is
de kleine steekproefomvang. Bij een kleine steekproefomvang speelt toeval een grotere rol
dan bij een grote steekproefomvang. Tevens zijn alleen kinderen uit residentiële groepen van
FlexusJeugdplein in het onderzoek betrokken. Mogelijk is hierdoor een vertekend beeld van
de onderzoeksgroep ontstaan. Een grotere steekproef met kinderen uit verschillende
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instellingen zou tot andere resultaten kunnen leiden. Doordat gebruik gemaakt is van
dossieronderzoek, betekent dat de resultaten afhankelijk zijn van datgene wat de
hulpverleners in de dossiers hebben gerapporteerd. Hierin is het onderzoek afhankelijk van de
nauwkeurigheid waarmee de hulpverleners de verslaglegging hebben uitgevoerd. Vaak is de
informatie weinig gedetailleerd weergegeven (Fuller, 2005). In sommige gevallen wordt
informatie voorzichtig beschreven, omdat de ouders/verzorgers deze dossierinformatie ook
krijgen te lezen. Hier is rekening mee gehouden bij het maken van de definitie van de
variabelen. Door van iedere variabele een duidelijke en uitgebreide definitie te maken en tien
procent van de dossiers door een tweede beoordelaar te laten beoordelen is getracht dit
onderzoek zo betrouwbaar en valide mogelijk te maken. Ondanks de onderzoeksbeperkingen
levert dit onderzoek nieuwe informatie op over kind-, ouder- en plaatsingskenmerken van
kinderen die in een residentiële setting verblijven en factoren die samenhangen met het
kindkenmerk probleemgedrag. Het is voor zover bekend het eerste onderzoek in Nederland
dat specifiek ingaat op de mate waarin deze kenmerken een voorspelling kunnen geven voor
een wel of niet thuisplaatsing, een residentiële of een pleeggezin doorplaatsing en het
kindkenmerk klinisch of niet klinisch probleemgedrag.

Conclusie
Kind-, ouder- en plaatsingskenmerken blijken geen significante bijdrage te leveren in de
voorspelling van een wel of niet thuisplaatsing. Niet klinisch externaliserend probleemgedrag
vergroot de kans om te worden doorgeplaatst naar een pleeggezin. Kinderen met niet klinisch
externaliserend probleemgedrag hebben een acht keer zo grote kans om naar een pleeggezin te
worden doorgeplaatst dan kinderen met klinisch externaliserend probleemgedrag. De
verblijfsduur in de laatste setting hangt samen met het kindkenmerk externaliserend
probleemgedrag. Eén maand langer in de laatste setting, staat voor zes procent meer kans op
klinisch externaliserend probleemgedrag. Sekse en mishandeling hangen samen met het
kindkenmerk klinisch totaal probleemgedrag. Een jongen heeft elf procent minder kans dan
een meisje om niet klinisch totaal probleemgedrag te vertonen. Kinderen die voor de
uithuisplaatsing zijn mishandeld hebben twaalf procent minder kans op niet klinisch totaal
probleemgedrag dan kinderen die niet zijn mishandeld. Grootschalig onderzoek is nodig om
deze resultaten te bevestigen. Tevens is onderzoek nodig naar factoren die mogelijk wel een
bijdrage leveren in de voorspelling van een wel of niet thuisplaatsing.
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Abstract
Objective: This study examines child, parent and placement characteristics that impact rates
of home reunification and fostercare or residential replacement after stay in residential care.
Method: With information gathered from client case records from FlexusJeugdplein, a
logistic regression is used to examine the likelihood of different placements after residential
care. To examine the likelihood of the child characteristic clinical problem behavior incase of
different child, parent and placement characteristics a logistic regression is used. Results:
Children who had non clinical externalizing problem behavior were eight times more likely to
get a fostercare placement than those with clinical externalizing problem behavior. Boys were
eleven precent less likely than girls to have non clinical problem behavior. In case the reason
for out of home placement was maltreatment children were twelf precent less likely to have
non clinical problembehavior. If children stay one month longer in their last placement
setting, the change they have clinical externalzing problem behavior increases with six
precent. Conclusions: Child, parent and placement characteristics do not impact rates of
home reunification. Externalzing behavior does impact rates of foster care placement. Gender
and maltreatment do impact rates of total problem behavior. Length of stay in last placement
setting does impact rates of externalizing problem behavior. Key Words: home reunification,
residential, foster care, problem behavior, characteristics.

