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“Het is het gezinsleven dat het rijpingsproces van het kind bevordert en waarin zijn  
emotionele en affectieve leven wordt gevormd.”

Mulock Houwer (1947, pp .23)

Het aandeel jonge kinderen in pleegzorg is zorgwekkend. Zowel in Nederland als in andere landen gaat 
het om ruim een derde van de totale pleegzorgpopulatie (Pleegzorg Nederland, 2013; US Department 
of  Health and Human Services, 2011). De populatie pleegkinderen is meer dan verdubbeld in de 
afgelopen tien jaar (Fernandez & Barth, 2010; Pleegzorg Nederland, 2013). Het aantal jonge kinderen in 
pleegzorg is daarmee evenredig gestegen. Met de groei van het aantal pleegkinderen is ook in absolute zin 
het aantal kinderen met ernstige gedragsproblemen toegenomen die gebruik maken van pleegzorg. De 
aanwezigheid van ernstige gedragsproblematiek vergroot de belasting van pleegouders (Vanderfaeillie 
e.a., 2012) en is een belangrijke voorspeller voor voortijdige beëindiging van een pleeggezinplaatsing 
(Oosterman e.a., 2007). Dit onderstreept het belang van vroege pleegzorginterventies, die aanpak 
van gedragsproblemen combineren met ondersteuning en training van pleegouders. Er bestaat een 
veelheid aan therapeutische vormen van pleegzorg, met grote onderlinge verschillen in theoretische 
achtergrond, doelgroep en werkwijze (zie voor een overzicht Macdonald & Turner, 2008; Reddy & 
Pfeiffer, 1997). In het kader van de therapeutische pleegzorg wordt in Nederland al vanaf  de zestiger 
jaren gewerkt middels de principes van de Therapeutische gezinsverpleging (Van der Most e.a., 2001). 

Therapeutische gezinsverpleging 
De Therapeutische gezinsverpleging (TGV) richt zich op gezinnen voor pleegkinderen tussen de 0 
en 18 jaar met een verhoogd risico op mislukking van de pleeggezinplaatsing. Het doel van TGV is 
om deze pleeggezinplaatsingen zodanig te ondersteunen dat mislukken van de pleeggezinplaatsing 
kan worden voorkomen. TGV is gericht op het vergroten van opvoedvaardigheden van pleegouders, 
verminderen van de emotionele- en gedragsproblemen van pleegkinderen en het bewerkstelligen van 
een veilige bezoekregeling met biologische ouders. De TGV is een interventie van 12 maanden, die is 
opgebouwd uit een diagnostische fase (3 maanden) en behandelfase (9 maanden). Pleegkinderen en 
-ouders worden bij aanvang van de interventie standaard gezien door de kinder- en jeugdpsychiater. Op 
verzoek kan verdere diagnostiek worden verricht door de kinder- en jeugdpsychiater of  GZ-psycholoog. 
De uitkomsten van de diagnostische fase zijn richtinggevend voor de invulling van de behandelfase. 
Binnen de behandelfase vindt er tweewekelijkse pleegoudertraining plaats om opvoedingsvaardigheden 
van pleegouders te versterken. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van rollenspellen, psycho-
educatie, videofeedback en systeemtherapeutische interventies. Op indicatie worden individuele 
behandeltrajecten voor kinderen uitgezet om emotionele en gedragsproblemen te verminderen, 
bijvoorbeeld door middel van traumabehandeling. Daarnaast wordt gewerkt met biologische ouders 
aan instemming met de pleeggezinplaatsing en de kwaliteit van de bezoeken aan de kinderen. De 
maatschappelijk werker is de centrale figuur binnen de TGV interventie en verantwoordelijk voor het 
integreren van de verschillende begeleidingstrajecten binnen één interventie. Hoewel TGV voortvloeit 
uit een onderzoeksproject (Commissie Therapeutische Gezinsverpleging, Groningen, 1956) is er 
nadien weinig tot geen onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van TGV. 
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Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers (MTFC-P) is daarentegen benoemd als 
een veelbelovende interventie, naar aanleiding van een duidelijk theoretisch rationale en positieve 
uitkomsten op basis van kwalitatief  goed onderzoek. Dit heeft geleid tot de implementatie van 
MTFC-P in Nederland, in 2007.

Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers 
Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers (MTFC-P) is ontwikkeld met het doel om 
het aantal uithuisplaatsingen van pleegkinderen in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar terug te dringen. 
De focus ligt op de afname van probleemgedrag en de toename van sociale competentie van jonge 
pleegkinderen. Om de interventie zo effectief  mogelijk te laten zijn, moet deze volgens de MTFC-P 
principes plaatsvinden binnen een gezinsklimaat waarin positieve stimulatie en consequente zorg aanwezig 
zijn. Om die reden worden kinderen voor negen maanden bij professionele opvoedouders geplaatst. 
MTFC-P is een gedragsgerichte interventie, ontwikkeld binnen de kaders van de sociale leertheorie. 
De focus ligt op positieve bekrachtiging van gewenst gedrag door middel van belonen. Eveneens 
worden opvoedouders getraind om ongewenst gedrag te negeren of  te reageren op een niet dwingende 
manier. De programmasupervisor bepaalt de behandelaccenten en instrueert het behandelteam, 
welke verder bestaat uit een vaardigheidsbegeleider, ouderbegeleider en opvoedouderbegeleider. 
Een vaardigheidsbegeleider werkt met de kinderen, zowel thuis in het opvoedgezin als tijdens een 
wekelijkse spelgroep. Gebruikmakend van voorbeelden, demonstratie, oefeningen en beloningen werkt 
de vaardigheidsbegeleider aan het aanleren van wenselijke gedrag aan kinderen. De opvoedouders 
komen wekelijks samen in de opvoedouderbijeenkomst, onder leiding van een programmasupervisor 
en opvoedouderbegeleider. Binnen de opvoedouderbijeenkomst staan het belang en de uitvoering 
van een positieve en consequente aanpak centraal. Een ouderbegeleider is verantwoordelijk voor het 
vergroten van opvoedingsvaardigheden van pleegouders, aankomende pleegouders (uit de reguliere 
pleegzorg) of  biologische ouders (in geval van hereniging). Wanneer kinderen na negen maanden in 
het gpleegezin worden geplaatst, duurt de begeleiding nog maximaal drie maanden. Deze begeleiding 
dient om de transitie te begeleiden en behaalde resultaten te waarborgen. Eerder onderzoek, uitgevoerd 
door het Oregon Social Learning Center (Eugene, Verenigde Staten), laat goede behandelresultaten 
zien op verschillende functiedomeinen van kinderen en pleegouders, zoals gehechtheid, gedrag en 
stressregulatie (Fisher e.a., 2000, 2005; Fisher & Kim, 2007; Fisher & Stoolmiller, 2008).  

Het primaire doel van het huidige proefschrift is om de effectiviteit van MTFC-P ten opzichte van TGV 
te toetsen in de Nederlandse pleegzorgsituatie. Het proefschrift bestaat uit vier empirische studies. De 
eerste twee studies zijn gericht op het emotioneel en relationeel functioneren van jonge pleegkinderen, die 
veelal zijn blootgesteld aan onveilig opvoedingsgedrag van biologisch ouders en traumatische ervaringen 
in het gezin van herkomst. De laatste twee studies zijn gericht op de werkzaamheid van MTFC-P. 
De ontwikkeling van kinderen is op meerdere domeinen gemeten. Gedragsmatig functioneren is in 
kaart gebracht door middel van vragenlijsten, ingevuld door pleegouders en leerkrachten, evenals door 
middel van een telefonisch interview. Er is onderscheid gemaakt tussen de ernst van internaliserende 
en externaliserende problemen (CBCL en TRF; Achenbach, 1991; Achenbach & Rescorla, 2000), 
krachten en moeilijkheden in psychologisch functioneren (SDQ; Goodman, 1997) en frequentie van 
38 probleemgedragingen (PDR; Chamberlain & Reid, 1987). Relationeel functioneren, in termen van 
symptomen van verstoorde gehechtheid, is onderzocht met behulp van het Disturbances of  Attachment 
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Interview (DAI; Smyke & Zeanah, 1999) afgenomen bij pleegouders. Door middel van dit interview 
wordt onderscheid gemaakt tussen geinhibeerd en gedisinhibeerd gehechtheidgedrag en verstoringen in 
de veilige basis. Informatie over de ernst van posttraumatische stressklachten is verkregen door middel 
van een vragenlijst ingevuld door pleegouders (TSCYC; Briere, 1997; Lamers-Winkelman, 1998). De 
TSCYC maakt gebruik van een totaalscore voor de ernst van DSM-IV criteria voor Posttraumatische 
Stress Stoornis (PTSS; American Psychiatric Association, 2000), alsmede van subschalen voor meer 
complexe klachten gerelateerd aan traumatische ervaringen. Neurobiologisch functioneren van 
pleegouders en –kinderen is onderzocht aan de hand van het diurnaal ritme van cortisolproductie, 
bepaald uit speeksel. Tot slot is de mate van ouderlijke stress gerelateerd aan de opvoeding van het 
betreffende pleegkind bepaald aan de hand van een vragenlijst ingevuld door pleegouders (Nosi-K; 
De Brock e.a., 1992). De uitkomstmaten werden afgenomen op drie meetmomenten gedurende de 
interventie (3, 6 en 9 maanden na start). Het onderzoeksprotocol (METC 09/0460) is goedgekeurd 
door een medisch-ethische toetsingscommissie (AMC-Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, 
april 2009) en staat geregistreerd in het Nederlands Trial Register (NTR1747). 

De gevolgen van pathogene zorg voor jonge pleegkinderen
Een ruime meerderheid (66%) van de kinderen wordt uit huis geplaatst in het kader van een 
jeugdbeschermingsmaatregel (Pleegzorg Nederland, 2013), vaak in navolging van blootstelling aan 
risicovol opvoedgedrag van ouders zoals verwaarlozing en mishandeling (Strijker & Knorth, 2009). 
Het is aannemelijk dat de negatieve ervaringen in het gezin van herkomst alsmede de scheiding van 
dit gezin een traumatische impact op kinderen hebben, hetgeen hoge prevalentie van posttraumatische 
stressklachten in de onderzoeksgroep doet vermoeden. Vandaar dat in een eerste cross-sectionele 
studie in hoofdstuk 2 de aanwezigheid van posttraumatische stressklachten (DSM IV criteria voor 
PTSS; American Psychiatric Association, 2000) is onderzocht. Dit hoofdstuk presenteert resultaten 
van een vergelijking betreffende posttraumatische klachten tussen 173 pleegkinderen die chronisch 
waren blootgesteld aan potentieel traumatische ervaringen en 83 eenmalig getraumatiseerde kinderen. 
Het doel van deze vergelijking was om te onderzoeken of  verschillende vormen van traumatisering 
samenhangen met verschillende diagnostische profielen. Om ruis ten gevolge van behandeleffecten 
te minimaliseren is gebruik gemaakt van data beschikbaar voorafgaand aan de traumabehandeling en 
spoedig na start (maximaal 3 maanden) van therapeutische pleegzorg. Zoals voorspeld vertoonden 
kinderen blootgesteld aan een eenmalig trauma meer PTSS symptomen en trauma gerelateerde 
problemen, terwijl kinderen chronisch blootgesteld aan potentieel traumatische ervaringen vaker niet 
aan trauma gerelateerde, psychosociale problemen lieten zien. Op basis van de gegevens uit deze studie 
kan worden geconcludeerd dat naarmate traumatisering meer chronisch en interpersoonlijk van aard 
is,  het diagnostisch profiel complexer wordt en zich niet beperkt tot de nauwe DSM IV criteria voor 
PTSS. Huidig onderzoek biedt aanvullende evidentie voor het bestaan van een aparte PTSS-categorie 
specifiek gericht op chronisch getraumatiseerde kinderen (Sar, 2011). 

Verondersteld wordt dat de kinderen in het huidige onderzoek langdurig zijn blootgesteld aan 
verschillende vormen van pathogene zorg, waaronder fysieke mishandeling, verwaarlozing en 
scheiding van opvoeders. De vraag is in hoeverre de negatieve ervaringen met eerdere opvoeders 
kinderen beperken in het ontwikkelen van een gehechtheidsrelatie met nieuwe opvoeders. In een 
tweede studie is daarom de aanwezigheid van symptomen van verstoorde gehechtheid onderzocht. 
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In hoofdstuk 3 worden uitkomsten gepresenteerd van een cross-sectionele vergelijking tussen 65 
kinderen in therapeutische pleegzorg en 61 kinderen in reguliere pleegzorg. De resultaten laten een 
zorgwekkend percentage (48%) kinderen in therapeutische pleegzorg zien bij wie er symptomen zijn 
van verstoord gehechtheidsgedrag. Verder is in navolging van vernieuwingen in DSM 5 (American 
Psychiatric Association, 2013) onderzocht of  geinhibeerde en gedisinhibeerde verstoringen in 
gehechtheid niet langer als subtypes van eenzelfde stoornis moeten worden gezien, maar als twee aparte 
stoornissen. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat er inderdaad verschillen zijn tussen geinhibeerde 
en gedisinhibeerde symptomen van verstoord gehechtheidsgedrag als het gaat om associaties met type 
pathogene zorg, continuïteit van symptomen en comorbide problematiek. Uit de gegevens kwam naar 
voren dat geinhibeerd gehechtheidsgedrag niet gerelateerd was aan specifieke vormen van pathogene 
zorg, terwijl kinderen met een voorgeschiedenis van lichamelijke mishandeling vaker gedisinhibeerde 
symptomen lieten zien dan geinhibeerde symptomen of  een combinatie van beide. Daarnaast werd 
een negatieve associatie gevonden tussen de aanwezigheid van geinhibeerde symptomen en de 
lengte van de huidige pleeggezinplaatsing. Bij gedisinhibeerde symptomen bleek er geen sprake van 
spontaan herstel na plaatsing in het huidige pleeggezin, blijkend uit de afwezigheid van een associatie 
tussen gedisinhibeerde symptomen en duur van de huidige pleeggezinplaatsing. Vervolgens wezen de 
onderzoeksresultaten uit dat gedisinhibeerde symptomen samengingen met zowel internaliserende als 
met externaliserende problemen. Met betrekking tot geinhibeerde symptomen werd geen comorbiditeit 
met internaliserende en externaliserende problemen gevonden. Huidig onderzoek ondersteunt de 
recentelijke aanpassing gemaakt in DSM 5, waarin geinhibeerde en gedisinhibeerde verstoringen in 
gehechtheidsgedrag worden gezien als behorende bij twee afzonderlijke stoornissen. Opsplitsing van 
het geinhibeerde en gedisinhibeerde subtype lijkt gerechtvaardigd op basis van de in huidig onderzoek 
gevonden verschillen tussen geinhibieerd en gedisinhibeerd gehechtheidsgedrag, met betrekking tot 
gerelateerde opvoedingskenmerken, comorbide problematiek en consistentie van problemen in een 
veranderende opvoedingscontext.

De werkzaamheid van MTFC-P voor jonge pleegkinderen met ernstige gedrags-, 
emotionele en relationele problemen
Binnen de effectiviteitsstudies was gedrag de primaire uitkomstmaatgenomen. Door de gedragsgerichte 
focus van MTFC-P, met een theoretische fundament gebaseerd op sociale leertheorieën, was de 
verwachting dat MTFC-P een grotere verbetering van gedrag zou bewerkstelligen dan TGV (Brestan 
& Eyberg, 1998; DeGarmo e.a., 2004; Kazdin, 2011). Deze gedragsverbetering zou het stressniveau 
bij pleegouders, pleegouders krijgen het gevoel controle te hebben over het gedrag van het kind en 
lijken daardoor meer in staat signalen van het pleegkind op te vangen. Dit stelt hen weer in staat 
meer sensitief  en responsief  te reageren op het kind, hetgeen noodzakelijk is voor de ontwikkeling 
van een veilige gehechtheidsrelatie van het kind met zijn opvoeder (Dozier & Rutter, 2008). Deze 
relatie is onder meer van belang om de capaciteit tot zelfregulatie te versterken (Cassidy, 1994). Door 
een verbetering in stressregulatie lijken kinderen beter om te kunnen gaan met stressvolle situaties 
(Mikulincer e.a., 2006) en mogelijk ook om beter om te gaan met traumatische ervaringen. Op basis van 
de bovengenoemde processen werd verondersteld dat een gedragsverbetering tevens tot verbetering op 
meerdere andere domeinen zou leiden. Naast gedrag als primaire indicator van behandeleffectiviteit zijn 
de volgende secundaire indicatoren meegenomen, afname van verstoord gehechtheidsgedrag, afname 
van ouderlijke stress, veranderingen in neurobiologisch functioneren van stressregulatie systemen en 
afname van traumaklachten. 
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In een pilot studie naar MTFC-P werd de ontwikkeling van probleemgedrag van de eerste 20 kinderen 
die waren toegewezen aan MTFC-P in Nederland over een behandelperiode van negen maanden 
onderzocht. De onderzoeksresultaten lieten zien dat tijd in de interventie sterk samenhing met afname van 
problemen. MTFC-P lijkt hiermee een veelbelovende interventie voor jonge kinderen in therapeutisch 
pleegzorg. Om meer gefundeerde evidentie te vinden voor eventuele behandeleffectiviteit is vervolgens 
een longitudinaal, gerandomiseerd en vergelijkend onderzoek opgezet. Het onderzoeksprotocol voor 
deze studie staat beschreven in hoofdstuk 5. In de daadwerkelijke effectiviteitsstudie (gerapporteerd 
in hoofdstuk 6) werd de ontwikkeling van 55 kinderen in MTFC-P allereerst vergeleken met de 
ontwikkeling van 23 kinderen toegewezen aan TGV en vervolgens vergeleken met de ontwikkeling 
van 30 kinderen in reguliere pleegzorg. Hoewel de eerste vergelijking, tussen kinderen in MTFC-P 
en TGV gepland stond als een gerandomiseerde studie hebben problemen met de instroom 
geleid tot een overschakeling naar een quasi-experimenteel design. Door de aanpassing van het 
onderzoeksprotocol is extra voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van onderzoeksresultaten, 
omdat het onderzoek in de uitgevoerde vorm ruimte overlaat voor mogelijk externe factoren van 
invloed op onderzoeksresultaten. De resultaten van deze studie lieten geen statistisch relevant verschil 
in ontwikkeling van kinderen in MTFC-P en TGV zien als het gaat om gedragsproblemen, verstoringen 
in  gehechtheid en neurobiologisch functioneren. In aanvulling hierop werd ook geen statistisch 
significant verschil gevonden tussen pleegouders in beide condities, waar het gaat om stress gerelateerd 
aan de opvoeding van het betreffende pleegkind. Wel werden verschillen gevonden in de ontwikkeling 
van posttraumatische stressklachten van de kinderen. Deze verschillen lieten een ambigue patroon zien. 
Eerst was een significante toename in symptomen te zien in de TGV conditie terwijl symptomen in de 
MTFC-P conditie stabiel bleven. In de zes maanden die hierop volgden was een sterke en statistisch 
significante daling van symptomen waarneembaar in TGV; in MTFC-P bleven symptomen wederom 
stabiel. Aan het einde van de interventieperiode was er een significant voordeel van TGV, boven 
MTFC-P als het gaat om posttraumatische stressklachten. Samenvattend is het vooralsnog onmogelijk 
de eerder gevonden positieve uitkomsten van MTFC-P te repliceren. Echter door de methodologisch 
beperkingen, het quasi-experimentele design en de lager uitgevallen steekproef  is het niet mogelijk om 
verstrekkende conclusies over behandeleffectiviteit van MTFC-P te trekken. 

Samenvattend geven de studies in het huidige proefschrift meer inzicht in de impact van pathogene zorg 
op jonge kinderen in therapeutische pleegzorg. De impact is niet alleen langdurig, maar ook divers. Naast 
ernstig gedragsmatig disfunctioneren is er bij eenderde van de kinderen sprake van posttraumatische 
stress. Bijna de helft van de kinderen laat symptomen van verstoorde gehechtheid zien. Daarmee 
bedient de therapeutische pleegzorg een kwetsbare doelgroep, waarbij op relatief  korte termijn geen 
natuurlijk herstel lijkt plaats te vinden. Dit benadrukt nog eens het belang van vroege interventies. 
Hoewel bewezen effectief  in de Verenigde Staten, lijkt de gedragsmatige aanpak van MTFC-P niet van 
meerwaarde ten opzicht van de gangbare TGV, als het gaat om herstel van gedragsmatig, relationeel 
en emotioneel functioneren van verondersteld getraumatiseerde jonge pleegkinderen met ernstige 
verstoringen in het. Onduidelijk is vooralsnog of  MTFC-P wel een meerwaarde heeft ten opzichte  
van ‘niets doen’.
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Implicaties
Beheersing van gedrag kan gezien worden als een zwaartepunt in de behandeling van jonge pleegkinderen, 
om hiermee het risico op voortijdige beëindiging van een pleeggezinplaatsing te voorkomen. Echter, 
tegen de verwachting in kan op basis van huidige onderzoeksbevindingen niet worden gesteld dat 
de gedragsgerichte aanpak van MTFC-P een meerwaarde in de aanpak van problematiek biedt ten 
opzichte van de TGV. Wellicht beperkt de aanwezigheid van complexe problematiek de mogelijkheden 
voor gedragsmatig herstel. Hoewel niet onderzocht in het kader van huidige onderzoek kan het 
zijn dat de sociale leertheorie, als fundament voor MTFC-P, evenals de hantering van een strikt 
geprotocolleerde werkwijze onvoldoende ruimte biedt om aan te sluiten bij de diversiteit in problemen 
van de kinderen aangemeld voor therapeutische pleegzorg in Nederland. De eerste twee studies naar 
trauma en  gehechtheid laten zien dat de problematiek van kinderen in therapeutische pleegzorg in 
Nederland zeer divers is en verder strekt dan gedragsmatige problematiek. Helaas is in de Amerikaanse 
studies geen onderzoek gedaan met gelijke uitkomstmaten, zodat vooralsnog onbekend blijft of  twee 
verschillende populaties werden bediend. Op basis van de eerste twee studies kan de vraag worden 
gesteld of  een traumagerichte benadering of  gehechtheidstheoretische visie meer tegemoet komt aan 
de noden van therapeutische pleegkinderen. Net als MTFC-P eerder effectief  is bevonden, zijn er ook 
traumagerichte en gehechtheidstheoretische interventie effectief  bevonden en specifiek aangepast aan 
jonge in pleegzorg. Voorbeelden van deze interventies zijn Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie 
(Cohen & Mannarino, 2008; Cohen, Mannarino, Kliethermes, & Murray, 2012; Scheeringa, Weems, 
Cohen, Amaya-Jackson, & Guthrie, 2011) en Video-feedback Intervention to promote Positive 
Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD; Juffer, Bakermans-Kranenburg, & Van IJzendoorn, 
2008; Van Zeijl et al., 2006). Opnieuw staat echter de vertaalslag van deze interventies naar de klinische 
context van therapeutische pleegzorg in Nederland ter discussie. Immers, de in het huidige proefschrift 
onderzochte kinderen laten geen eenduidig klinisch beeld zien. Zonder flexibele inzet van interventies, 
is de doelgroep mogelijk te divers om bediend te worden vanuit een specifieke invalshoek. De complexe 
problematiek van de therapeutische pleegkinderen vraagt om interventiemogelijkheden waarbinnen 
principes uit afzonderlijke theoretische en klinische invalshoeken, gericht op gedrag, trauma en 
gehechtheid, gecombineerd kunnen worden. 


