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Voorwoord 

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd onder auspicien van de Coordinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming. Het vindt zijn plaats 
in een serie van onderzoeken rond het thema van uithuisplaatsingen van kinde-
ren, die deze commissie de afgelopen jaren heeft doen uitvoeren. Voor het jaar 
1987 is het Nederlands Comite Kinderpostzegels medesubsidient geweest van het 
onderzoek. 

De supervisie van het onderzoek is verzorgd door dr. J. Junger-Tas en dr. 
S.M.J. van Hekken. 

Wat nu voor u ligt is de eindrapportage, waarin de ontwikkeling van een groep 
jonge kinderen wordt beschreven vanaf het moment van de eerste uithuisplaat-
sing tot twee jaar daarna. Reeds eerder verschenen interimrapportages over de 
toestand bij het begin van de plaatsing en over de veranderingen over een perio-
de van negen maanden na plaatsing. 

Gedurende het gehele onderzoek heeft een groot aantal mensen kortere of 
langere tijd meegewerkt. Dat waren: Emmy Berben, Ellen van den Berg, Louis 
Beurskens, Bernadette van Eeden, Francine Habraken, Leo Harks, Henk de 
Kort, Karel Krama, Robert van Overbeeke, Cecile de Quay, Henrietta Smeekes-
Boomgaardt, Eric Spaans, Corrie de Wilde en Berrie Zielman. 

Ab Mooyaart, universitair hoofddocent bij de afdeling Methoden en Technie-
ken van de Rijksuniversiteit Leiden, en Truus Remmelswaal, hoofd van de afde-
ling dataverwerking van het WODC, zijn we dank verschuldigd voor hun advie-
zen en hulp bij de data-analyse. 

Tenslotte danken we de vele mensen die door ons, meestal herhaalde malen, 
zijn geinterviewd: maatschappelijk werkers, ouders, pleegouders, groepsleiders, 
leerkrachten en kinderen. 

Het onderzoeksteam 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Per jaar verblijven in Nederland enkele duizenden jonge kinderen buiten hun 
eigen milieu, uithuisgeplaatst in een tehuis- of pleeggezinsituatie. Ze komen vaak 
uit problematische opvoedingssituaties en hebben ook zelf in veel gevallen te 
kampen met problemen en stoornissen. Er wordt met zomaar tot een uithuis-
plaatsing besloten: uit eerder onderzoek is gebleken dat er rneestal voorafgaand 
aan een plaatsing langere tijd, vaak meer dan twee jaar, ambulante hulp is ver-
leend aan de ldnderen en hun gezinnen. Toch volgde er voor de kinderen uit dit 
onderzoek de beslissing tot een uithuisplaatsing, een emotioneel ingrijpende ge-
beurtenis voor het kind en voor zijn ouder(s). 

Er bestaat in Nederland een uitgebreid voorzieningenstelsel voor kinderen, die 
voor korte of langere tijd niet in het eigen gezin kunnen verblijven. Er is evenwel 
in ons land nog weinig bekend over hoe kinderen zich in bepaalde voorzieningen 
verder ontwikkelen en waar het verloop van de ontwikkeling mee samenhangt. 
Uiteindelijk zal inzicht hierin toch een van de belangrijkste criteria moeten zijn 
bij de beslissing rond een uithuisplaatsing en voor de keuze van voorzieningen, 
waarin kinderen geplaatst worden. 

Het beleid inzake plaatsingen heeft de afgelopen jaren sterk in de belangstel-
ling gestaan. Het is crop gericht geweest de pleegzorg te bevorderen en de te-
huiszorg terug te dringen. De beddenreducties in de tehuizen, de invoering van 
subsidieregelingen voor vrijwillige pleegzorg, beleidsnota's 1  en politieke maatrege-
len betreffende pleegzorg en tehuiszorg voerden tot discussies over wat nu wel 'in 
het belang van het kind' was en wat voor 'de ontwikkeling' van het jonge kind het 
beste zou zijn. Hierbij kwam ook de vraag aan de orde of pleegzorg een alterna-
tief kan zijn voor tehuiszorg (zie bijv. Kruithof, Mous & Veerman, 1981; Cools-
ma, 1984). Bij deze discussies werd vaak duidelijk hoe meerduidig, vaag en vooral 
weinig empirisch onderbouwd de noties over die `ontwikkeling' nog zijn. Ook 
bleek weinig zicht te bestaan op de ontwikkeling van kinderen in pleeggezinset-
tings en in tehuissettings. 

Het onderhavige onderzoek nu tracht vanuit empirische gegevens een beeld te 
geven van de ontwikkeling van jonge kinderen in pleeggezinsettings en tehuisset-
tings en zo een bijdrage te leveren aan verbetering van het inzicht in mogelijke 
gevolgen van een uithuisplaatsing. 

IWRV- en IWAPV-rapporten bijvoorbeeld. 
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Het onderzoek is voortgekomen uit een evaluatie-onderzoek van een beleidsexpe-
riment. 2  Dit beleidsexperiment is opgezet door de Ministeries van Justitie en van 
WVC en het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnszorg Nederland. Het liep van 
1984 tot 1986 in de arrondissementen Utrecht en Den Bosch. Doelstelling ervan 
was het kwantitatief en kwalitatief bevorderen van pleeggezinplaatsingen van 
jonge kinderen als alternatief voor tehuisplaatsingen. De onderhavige onder-
zoeksvraag was oorspronkelijk 66n van de onderzoeksvragen van het evaluatie-
onderzoek. De bedoeling van dit onderdeel was na te gaan of jonge kinderen zich 
in pleeggezinsettings even goed, zo niet beter, ontwikkelen Ms in tehuissettings, 
zoals werd verondersteld in genoemd beleidsexperintent. Het onderdeel is uitge-
groeid tot het hier beschreven onderzoek, waarbij met het oog op het explora-
tieve karakter van het onderzoek uitgegaan is van een bredere en meer algemene 
vraagstelling. 

1.2 Doelstelling van het onderzoek 

Het onderzoek wil de onhvilckeling van kinderen gedurende twee jaar volgend op 
bun uithuisplaatsing beschrijven en de samenhang nagaan tussen de ontwildceling 
en een aantal factoren die betrekking hebben op het kind, zijn achtergrond en de 
plaatsing. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan verschillen en 
overeenkomsten tussen kinderen in pleeggezinsettings en kinderen in tehuisset-
tings. 

'Ontwilckeling' wordt geoperationaliseerd als het sociale, emotionele en cogni-
tieve functioneren van het kind, op verschillende momenten. We komen op de 
precieze uitwerking hiervan nog terug. 

Het onderzoek is longitudinaal van opzet. Bij een groep van 124 kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 11 jaar worden vanaf het moment van uithuisplaatsing geduren-
de twee jaar herhaalde metingen uitgevoerd. De lcinderen worden zodoende twee 
jaar Lang in hurt ontwildceling gevolgd. De onderzoekers grijpen zelf niet in in het 
plaatsingsgebeuren. In verband hiermee en met het oog op het vrij geringe aantal 
kinderen is gekozen voor een beschrijvend exploreren van een aantal variabelen 
in het onderzoek, hetgeen kan Leiden tot het genereren van hypothesen voor 
verder onderzoek. 

13 De onderzoelcsvragen 

De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe ontwildcelen jonge kinderen zich over 
ecn periode van twee jaar vanaf het moment van bun eerste uithuisplaatsing. De 
beschrijving gebeurt aan de hand van de volgende meer specifieke onderzoeks-
vragen: 
1. Hoe ziet de onderzoeksgroep er uit wat betreft: 

— demografische kenmerken van de kinderen; 
— kenmerken van de thuissituatie; 
— achtergronden en perspectieven van de uithuisplaatsing; en 
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— plaatsingsgeschiedenis van de kinderen. 
2. Hoe zijn de lcinderen op een aantal sociale, emotionele en intellectueel-cogni-

tieve aspecten te kenschetsen in het begin van de uithuisplaatsing. 
3. Hoe hangen deze aspecten samen met: 

— de voorziening waarin het kind geplaatst is; 
— demografische kenmerken, zoals geslacht en leeftijd; 
— kenmerken van de thuissituatie. 

4. Hoe zijn de ldnderen op genoemde aspecten te kenschetsen negen maanden na 
de uithuisplaatsing. Welke veranderingen zijn er na negen maanden ten opzich-
te van de beginsituatie. 

5. Hoe kunnen de kinderen op genoemde aspecten beschreven worden op een 
tijdstip anderhalf jaar en twee jaar na de uithuisplaatsing. Welke veranderingen 
zijn er dan ten opzichte van de beginsituatie. 

6. Hoe ontwikkelen de kinderen zich in verschillende plaatsingsmilieus. 
7. Is er een samenhang tussen veranderingen over een periode van twee jaar en: 

— kenmerken van het kind en van zijn thuissituatie; 
— frequentie van de oudercontacten; en 
— de voorziening waarin het kind verbleef gedurende de twee jaar. 

Omdat, zoals we in het hiernavolgende hoofdstuk zullen toelichten, bij een uit-
huisplaatsing aandacht zou moeten zijn voor hechtingsmogelijkheden van de kin-
deren is de laatste onderzoeksvraag speciaal hierop gericht: 
8. Vertonen de kinderen hechtingsgedrag en welke personen fungeren daarbij als 

voorkeurspersoon. 

Dit rapport is als volgt ingedeeld. 
In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch raamwerk van het onderzoek geschetst en 

worden de variabelen, die in het onderzoek zijn gemeten, beschreven. Dit hoofd-
stuk is beknopt gehouden, omdat in de beperkt beschikbare tijd geen uitgebreide 
aandacht hieraan gegeven kon worden. In hoofdstuk 3 worden de gevolgde me-
thoden en procedures van het onderzoek aangegeven. 

De hoofdstukindeling volgt verder de boven geformuleerde onderzoeksvragen. 
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de onderzoeksgroep. In hoofdstuk 5 
wordt ingegaan op de sociale, emotionele en cognitieve kenmerken van de kinde-
ren in het begin van de plaatsing. Hoofdstuk 6 beschrijft de instroom in pleegge-
zinnen en tehuizen. In hoofdstuk 7 komt de ontwikkeling van de kinderen in de 
eerste negen maanden van de plaatsing aan de orde; dit hoofdstuk is een samen-
vatting van het tweede interimrapport (Van Ooyen-Houben, 1988). 

Hoofdstuk 8 beschrijft de toestand na twee jaar en de veranderingen ten op-
zichte van de beginsituatie. De toestand na anderhalf jaar komt hierbij ook be-
knopt aan de orde. 

Hoofdstuk 9 gaat in op de ontwikkeling van kinderen met verschillende plaat-
singsgeschiedenissen. Hoofdstuk 10 gaat na of er factoren te vinden zijn die 
samenhangen met de ontwilckeling over een periode van twee jaar. In hoofdstuk 
11 worden enkele indicaties betreffende het hechtingsgedrag van de kinderen ge-
geven. Hoofdstuk 12 tenslotte geeft een samenvatting. 
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2 Het begrip `ontwikkeling' 

2.1 Inleiding 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling van jonge kinderen met 
een uithuisplaatsingservaring en naar factoren die mogelijk met die ontwikkeling 
samenhangen. 

Omdat het hier gaat om een onderzoek met een exploratief karakter zal een 
breed scala van ontwikkelingsaspecten, zowel sociaal-emotionele als cognitieve, 
worden nagetrokken. 

Om toch een zekere ordening te bepalen in de aspecten die we gaan meten 
hebben we ons de vraag gesteld of er op grond van voorhanden zijnde onderzoek 
of theoretische visies over de ontwikkeling van kinderen na een uithuisplaatsing 
wellicht bepaalde aspecten aan te geven zijn, die speciaal bij een uithuisplaat-
singssituatie relevant zijn. Ook al gaat het hier om een beschrijvend onderzoek 
waarbij geen hypothesen getoetst kunnen worden, toch zou dan aandacht gegeven 
kunnen worden aan deze aspecten en zouden deze als richtlijn kunnen fungeren 
bij het lcijken naar de gegevens. 

In dit hoofdstuk wordt daarom nagegaan welk onderzoek er gedaan is naar de 
ontwikkeling van jonge uithuisgeplaatste ldnderen, welke theoretische noties op 
dit terrein van belang kunnen worden geacht en welke variabelen op grond daar-
van speciale aandacht zouden verdienen in dit onderzoek. 

2.2 Empirische studies 

Junger-Tas (1983) geeft een overzicht van empirisch onderzoek naar uithuis-
geplaatste jonge kinderen van ongeveer 1950 tot het eind van de zeventiger jaren. 
Uit dit overzicht komt naar voren dat een tehuisomgeving op cognitief niveau 
stimulerend kan werken, maar op sociaal-emotioneel niveau biedt volgens de 
auteur een gezinsomgeving voor een jong kind toch betere kansen vanwege de 
grotere stabiliteit en de betere hechtingsmogelijkheden. Uit het overzicht valt 
echter ook te concluderen dat kinderen die tijdens de uithuisplaatsing contact 
houden met hun eigen ouders ofwel een band kunnen aangaan met vervangende 
ouders zich beter ontwikkelen dan kinderen die een band met een opvoeder 
ontberen. Het overzicht van Junger-Tas is voor een deel gebaseerd op ouder 
onderzoek naar tehuiskinderen (bijvoorbeeld het onderzoek van Goldfarb, 1955; 
Kellmer Pringle & Bossio, 1960; Skeels, 1966; Spitz, 1945). De aangehaalde pleeg-
zorgstudies hebben met name betrekking op lange-termijnplaatsingen of op adop-
tiekinderen (bijvoorbeeld de studies van Bolunan & Sigvardson, 1979; Kadushin, 
1970; Tizard & Rees, 1974). De resultaten kunnen dus niet zonder meer gegene- 
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raliseerd worden naar de huidige Nederlandse situatie, waarbij binnen tehuizen 
veel meer gewerkt wordt met kleinere leefeenheden en waarbij pleegzorg ook 
steeds meer van korte-termijnlcarakter is 

Recenter empirisch onderzoek is er ook. Er zijn onderzoeken waarbij op grond 
van dossiagegevens is gekeken naar groepen uithuisgeplaatste kinderen (bijvoor-
beeld Haagen, Van Hecke & Van Ooyen-Houben, 1983;-Larsson,-Boh1in & Sten-
backa, 1986; Lawder, Poulin & Andrews, 1986; Van Ooyen-Houben c.s., 1987; 
Pardeck, 1984). In deze onderzoeken wordt gekeken naar de duur van de plaat-
singen, het aantal overplaatsingen en terugplaatsingen naar huis, naar achter-
grondfactoren die hiermee samenhangen en ook naar in dossiers opgeslagen 
ontwikkelingsgegevens. Haagen c.s. keken naar achtergrondlcenmerken van jonge 
kinderen in pleeggezinnen en tehuizen en naar kenmerken van de plaatsingen. 
Larsson c.s. onderzochten adoptiekinderen, pleegkinderen en kinderen die bij hun 
moeder woonden. De kinderen in hun studie hadden gemiddeld 49 dagen in een 
tehuis doorgebracht als baby. De auteurs komen tot de conclusie dat niet het 
verblijf in het tehuis de ontwilckeling van de kinderen bepaalt, maar de stabiliteit 
van de zorg en de vaardigheden van de opvoeders. Uit het onderzoek van Law-
der c.s. komt naar voren dat de meeste kinderen na verloop van tijd weer terug-
gaan naar huis. Een hoge frequentie van bezoek van personen uit de thuissitua-
tie, een gering aantal gedragsproblemen van het kind en een crisissituatie als 
reden van plaatsing bleken positief samen te hangen met een terugkeer naar de 
thuissituatie. Pardeck keek naar factoren die samenhang vertonen met het aantal 
overplaatsingen van een kind. Op grond van eerdere studies gaat hij ervan uit dat 
overplaatsingen een nadelig effect hebben op de psycho-sociale ontwildceling van 
een kind. Hij vond dat de etniciteit van het kind een rol speelde en dat de duur 
van de uithuisplaatsing en het aantal wisselingen van maatschappelijk werker 
samengingen met een groot aantal overplaatsingen. 

Verder zijn er onderzoeken waarbij alleen naar groepen pleegkindarn is geke-
ken (bijvoorbeeld Fein, Maluccio, Hamilton & Ward, 1983; Junger-Tas, 1981; 
Kaas-Fontaine, 1984; Keane, 1983; McIntyre & Keesler, 1986; Reeuwijk & Ber-
ben, 1988; Triseliotis, 1980, 1984; Weterings, 1977, 1983; Van Wijnen en Beens, 
1984). Deze onderzoeken inventariseren o.a. kenmerken van de plaatsingen en/of 
gedrag en problematiek van de kinderen en kijken soms ook naar de ontwildce-
ling van de kinderen. 

Ook is er vrij veel onderzoek dat alleen naar tehuiskinderen ldjkt (bijvoorbeeld 
Bastiaansen, 1976; Van den Berg, Van der Ploeg & Smit, 1984; Borgman, 1985; 
Kliippel & Slijkerman, 1983; Mesman Schultz, Depla & Nelen, 1987; Van der 
Ploeg, 1979, 1988; Smeets, Van Bronswijk, Oud & Welzen, 1985; Vissers, 1989; 
Zandberg, 1988). Het laatstgenoemde onderzoek is vaak ook gericht op de oude-
re jeugd, niet op de jonge kinderen op wie het onderhavige onderzoek zich richt. 

Er zijn twee onderzoeken te noemen met een longitudinale opzet, waarbij di-
rect naar de kin deren zelf is gekeken en waarbij zowel kinderen in pleeggezinnen 
als kinderen in re/wizen betrokken zijn geweest. Deze onderzoeken zijn qua opzet 
en onderzoeksgroep het meest vergelijkbaar met het onderhavige. Het ene betreft 
een engels onderzoek van Tizard c.s. (Tizard & Tizard, 1971; Tizard & Rees, 
1974, 1975; Tizard & Hodges, 1978). In dit onderzoek is een groep lcinderen 
gevolgd, die als baby in een tehuis opgenomen was. Metingen werden verricht op 
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2-, 4- en 8-jarige leeftijd. Een aantal kinderen keerde terug naar huis, een aantal 
werd geadopteerd, de rest verbleef steeds in een tehuis. Als controlegroep werd 
een groep arbeiderskinderen van .gelijke_leeftijd en geslacht genomen. Uit het 
onderzoek kwam naar voren dat de geadopteerde kinderen en de tehuisldnderen 
het op cognitief niveau beter deden dan de thuis verblijvende kinderen. Op so-
ciaal-emotioneel niveau evenwel vielen de tehuisldnderen na 2 -resp.- 6 jaar met 
name op door overvriendelijkheidsreacties tegenover vreemden, die snel vervielen 
in onverschilligheid. Het onderzoek van Tizard heeft betrekking op een vrij klei-
ne steekproef. Bovendien ging het om tehuizen waarbij veel verloop was in de 
groepsleiding omdat het opleidingsinstituten waren. De representativiteit van de 
onderzochte groep laat dus te wensen over. 

Het tweede onderzoek is Amerikaans. Fanshel en Shinn (1978) onderzochten 
in New York 624 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar die in 1966 uithuis-
geplaatst werden. Ze volgden de ontwikkeling van de idnderen over een periode 
van 5 jaar, met meetmomenten na 3 maanden, 2,5 jaar en 5 jaar. Hoewel de ver-
klaarde variantie in de studie veelal niet hoog is, komen toch consistent enkele 
zaken naar voren. Zo blijkt dat de ldnderen in hun cognitieve ontwilckeling dui-
delijk vooruit gingen in de eerste 2,5 jaar van hun uithuisplaatsing. Daarna was er 
bij de kinderen uit etnische minderheidsgroepen nog enige vooruitgang te zien, 
maar bij de andere lcinderen een lichte achteruitgang. Voor de hele groep trad 
een stabilisatie op. Op sociaal-emotioneel terrein werd gesignaleerd dat de uit-
huisgeplaatste kinderen in de loop van 5 jaar meer gedragsproblemen te zien 
gaven. Ze werden als minder meegaand en aardig, als koppiger, teruggetrokkener 
en meer gespannen beoordeeld na 2,5 jaar en na 5 jaar uithuisplaatsing. Dit was 
met name het geval bij kinderen die weinig frequent bezoek van hun ouders kre-
gen en bij kinderen die na hun zesde jaar uithuisgeplaatst werden. Geen verslech-
tering werd evenwel gevonden op het punt van schoolprestaties of van emotione-
le aanpassing (bijv. nervositeit, slaapproblemen, gespannenheid). De kinderen die 
na 5 jaar nog uithuisgeplaatst waren gaven overigens in dit onderzoek geen erg 
afwijkend beeld te zien van kinderen die terug waren gegaan naar huis. Ze deden 
het in feite niet slechter, de uithuisplaatsing leek geen duidelijk lcwalijke effecten 
te hebben. Het onderzoek van Fanshel en Shinn is zeer breed van opzet: er is 
een vrij grote onderzoeksgroep, de onderzoeksperiode bedraagt 5 jaar en er 
wordt gewerkt met diverse maten voor ontwildceling. Onderzoek naar uithuisge-
plaatste kinderen met een dergelijke prospectieve en brede opzet is nog schaars. 

Uit het voorhanden zijnde onderzoek komen de volgende variabelen naar voren 
als mogelijk relevante achtagrondfactoren die met de ontwikkeling van een kind 
na uithuisplaatsing samenhangen: 
—De bezoekfrequentie van de ouders. Naarmate de ouders of andere personen 

uit de thuissituatie een kind valcer bezoeken en op een positieve manier bij de 
plaatsing betrokken zijn, lijkt de ontwildceling van een kind beter te verlopen 
en gaat het kind eerder terug naar huis. De emotionele inpassing in de uithuis-
plaatsingssituatie kan door frequent bezoek evenwel minder goed verlopen. 

—De leeftijd van het kind ten tijde van de uithuisplaatsing lijkt belangrijk. De 
oudere kinderen lijken het minder goed te doen dan de jongere. 
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—Ook van relevantie lijkt het aantal wisselingen van verblijfplaats, van verzorger 
en van begeleider. Zulke wisselingen lijken een negatief effect te hebben op de 
kin deren. 

—De ontwildcelingsstand bij entree wordt bij Fanshel en Shinn gesignaleerd ats 
belangrijke factor, die de ontwilckelingsstand bij vervolgmetingen prediceert. 

—Kenmerken van de voorziening waarin het kind verblijft lijken een rol te spe-
len; bijvoorbeeld de leeftijd en de ervaring van de opvoeders, de grootte en de 
leeftijdsopbouw van de leefeenheid en de opvoedingsattitude. 

—De reden van plaatsing wordt door een aantal auteurs genoemd. Deze hangt 
met name samen met de mogelijkheden en de realisering van een snellere 
terugkeer naar huis. 

Als mogelijk relevante ontwikkelingsaspecten ofwel gedragingen die bij uithuis-
geplaatste kinderen zijn waargenomen komen near voren: 
—het vertonen van het 'acute distress syndrome' (protest, wanhoop en onthech-

ting); 
—problemen hebben met het aangaan van relaties, hetzij in de vorm van terugge-

traken gedrag, in de vorm van het iiberhaupt niet in staat zijn tot het aangaan 
van bindingen, hetzij in de vorm van ongespecificeerde vriendelijkheid die snel • 
vervalt in onverschilligheid; 

—aandachtvragend en vastklampend gedrag; ook bezitterigheid en jabezie kun-
nen wellicht hiertoe gerekend worden; 

—cognitieve voor- of achteruitgang; 
—psychische onevenwichtigheid; 
—agressief gedrag en driftbuien; 
—deviant gedrag; 
—gedragsproblemen; 
—gering incasseringsvermogen, geringe egoveerkracht; 
—gebrek aan concentratievermogen; 
—teruggang in exploratie, alertheid en activiteit. 3  

Verder kan vermeld worden dat uit enkele studies naar voren komt dat kinderen 
met een uithuisplaatsingservaring meer problematisch zijn dan kinderen die een 
dergelijke ervaring niet hebben (Wollcind & Rutter, 1973; McIntyre & Keesler, 
1986). 

Bij een aantal van de bier aangehaalde studies (Fanshel & Shinn, 1978; Junger-
Tas, 1983; Tizard c.s., 1971, 1974, 1975, 1978) worden de resultaten ge1nterpre-
teerd in het denkkader van de attachmenttheorie. Aan het scheppen van mogelijk-
heden voor het kunnen aangaan en/of het handhaven van bindingen van kinde-
ren en aan het creeren van stabiele en continue opvoedingssituaties wordt door 
diverse auteurs grote waarde gehecht. In feite is de literatuur op dit terrein door-
drenkt van de concepten en de visies uit deze theorie. Daarom zullen we in het 

3 Omdat in de literatuur meestal gekeken is naar mogelijke schadelijke gevolgen van een 
uithuisplaatsing zijn de meeste aspecten negatief geformuleerd. Dit betekent geenszins 
dat de ontwikkeling op deze aspecten niet ook positief kan verlopen. Verschuivingen 
worden in het onderhavige onderzoek neutraal geregistreerd. 
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onderstaande stilstaan bij deze theorie, die — zoals zal blijken — inderdaad zin-
volle aanknopingspunten lijkt te bieden voor het kijken naar de ontwildceling van 
uithuisgeplaatste kinderen. 

23 De attachmenttheorie 

De attaclunenttheorie is in de jaren vijftig geformuleerd door John Bowlby, op 
grond van onderzoeken naar de ontwildceling van kinderen, die langdurig in te-
huizen verbleven of die frequente wisselingen van moederfiguur hadden meege-
maakt in hun eerste levensjaren. Hij lcwam tot de stelling dat het ontbreken van 
hechte banden met een moederfiguur voor een jong kind funeste gevolgen kan 
hebben en kan leiden tot een affectieloze en delinquente persoonlijkheid. Bowlby 
heeft zijn theorie later verder ontwikkeld en uitgewerkt (Bowlby, 1969, 1973, 
1982). Hij combineert in de nieuwe versies van zijn theorie gegevens uit etholo-
gie, psycho-analyse en regelsysteemtheorie. 

Kern van zijn theorie is het begrip 'attachment' of 'binding'. Dit begrip wordt 
vrij algemeen gedefinieerd als een relatief duurzame affectieve relatie tussen een 
kind en een of meer specifieke personen met wie het kind regelmatig interacteert 
(Van Ihendoorn, Tavecchio, Goossens & Vergeer, 1985). 

Een goede binding tussen het kind en zijn moederfiguur in de vroegkinderlijke 
jaren — vooral voor het derde levensjaar — is volgens Bowlby van groot belang 
voor de ontwildceling van de geestelijke gezondheid ('mental health') en het aan-
passingsvermogen ('adaptability') van het kind. Een kind dat in zijn vroege jeugd 
een goede binding heeft gehad zal een grote hoeveelheid zelfvertrouwen ontwik-
kelen en vertrouwen in anderen waar dat noodzakelijk is. Een binding komt tot 
stand door `attachmentgedrag', dat zowel vanuit het kind als vanuit de moeder 
wordt getoond; de binding ontwildcelt zich in voortdurende interactie tussen moe-
der en kind. Bowlby ziet attachmentgedrag als biologisch bepaald en als functio-
neel in het streven naar overleving van de menselijke soort. Er worden drie soor-
ten bindingen onderscheiden: 1. de veilige binding; 2. de vermijdende binding; 3. 
de afwerende binding. De laatste twee zijn vormen van een angstige binding, die 
zouden kunnen ontstaan door overprotectie of door verwaarlozing van het kind 
door de moederfiguur. Het ontbreken van een veilige binding zou bij een kind 
kunnen leiden tot een slechte geestelijke gezondheid. Er zouden gedragingen 
waar te nemen kunnen zijn zoals die in de bovenstaande paragraaf werden ge-
noemd. Op korte termijn kan protest, wanhoop en onthechting optreden, op 
lange termijn antisociaal gedrag, gebrek aan persoonsgerichtheid, gedragsafwijkin-
gen en delinquentie (Bowlby, 1969, 1973, 1982; Fahlberg, 1981; De Jonge, 1983). 

Een veilige binding zou zich ontwilckelen in een opvoedingsarrangement, dat 
gekenmerkt wordt door stabiliteit, contintateit en sensitiviteit ten aanzien van de 
behoeften en verwachtingen van het kind. Bij een veilige binding dient de relatie 
met de moeder als angstreductor (in potentieel bedreigende situaties wordt de 
nabijheid van de hechtingsfiguur gezocht) en als exploratiebasis (de hechtings-
figuur stimuleert de neiging van het kind de wijdere wereld te leren kennen; 
Bischof, 1975). Mede hierdoor zou door een veilige binding ook een gunstig 
klimaat geschapen worden voor een goede cognitieve ontwilckeling. 
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Kinderen voor wie een uithuisplaatsing nodig wordt geacht, verkeren in veel 
gevallen al veer de plaatsing in problematische en instabiele opvoedingssituaties 
(Haagen c.s., 1983; Van Ooyen-Houben c.s., 1987; Wolkind & Rutter, 1973). In 
dergelijke problematische thuissituaties zou het kunnen ontbreken aan de condi-
ties die nodig zijn voor het tot stand komen van een veilige binding. Van daaruit 
zou te verwachten zijn dat de kinderen geen optimale ontwildceling hebben go-
had. Door de plaatsing komt daar nog een ingrijpende separatie-ervaring bij: de 
lcinderen worden gescheiden van hen vertrouwde mensen, van hun eigen ouders, 
en worden tijdelijk of permanent toevertrouwd aan andere opvoeders. Vragen 
rond het verbreken van bindingen, het handhaven van bestaande bindingen en 
het opbouwen van nieuwe zijn in deze situatie aan de orde. Uitgaande van de 
stelling dat bindingen essentieel zijn voor een gezonde onhvikkeling lopen uit-
huisgeplaatste kinderen dus wel een bijzonder risico. Een uithuisplaatsing hoeft 
echter niet zonder moor eon verbreking van bestaande bindingen te betekenen 
(Van LIzendoom, Tavecchio, Goossens & Vergeer, 1985). Hen vraag, die met het 
oog op de onhvikkeling van een kind na uithuisplaatsing vanuit de attachmentthe-
ode essentieel is, is onder welke condities bestaande bindingen met ouderfiguren 
kunnen en moeten worden gehandhaafd of verbeterd en onder welke condities 
bindingcn met nieuwe opvoeders kunnen en moeten ontstaan, zodat de psychi-
sche schade zo beperkt mogelijk kan blijven en de ontwilckeling zo optimaal 
mogelijk kan verlopen. 

Normaliter zullen het de eigen, biologische ouders van ecn kind zijn, die funge-
ren als voornaamste hechtingsfiguren. Er is echter een onderscheid te maken 
tussen biologisch en psychologisch ouderschap (Goldstein, Solnit & Freud, 1979; 
Weterings, 1982, 1983). Beide gaan meestal samen, maar dit hoeft niet noodzake-
lijkerwijs zo te zijn. Psychologisch ouderschap komt tot stand door continue, sta-
biele en responsieve interacties tussen opvoeder en kind. Hierdoor kunnen perso-
nen, die niet de biologische ouders zijn, psychologische ouders worden voor een 
kind. Er kan een 'shift in primary attachment' (Hess, 1982) optreden. Dit is in 
feite ook bij een aantal auteurs de idee achter het bcgrip 'permanency planning', 
dat bij uithuisplaatsingen zo vaak wordt gebezigd. Deze permanency planningbe-
nadering benadrukt dat een uithuisplaatsing niet alleen gericht moet zijn op fysie-
ke en cognitieve zorg, maar ook op het verrninderen van de emotionele schade 
die het kind heeft opgelopen (Fein c.s., 1983; Goldstein c.s., 1979; Hess, 1982). 
De vervangende zorg zou dan: 
—gericht moetcn zijn op het creeren van een stabiele en continue relatie van het 

kind met een verzorger; 
—moeten uitgaan van het primaire belang van ouder-kind bindingen. 

Dit laatste zou betekenen dat bij een uithuisplaatsing in principe ecn terugplaat-
sing naar huis voorop staat, tenzij de mogelijkheden hiertoe ontbreken. In dat 
geval zou naar een andere stabiele, continue en responsieve opvoedingssituatie 
gezocht moeten worden (Fahlberg, 1981; Hess, 1982; Wetcrings, 1982). Zo'n 
situatie zou eerder aan te treffen zijn in een pleeggezin dan in een tehuis; jonge 
kinderen zouden daarom volgens bijvoorbeeld Junger-Tas (1983) beter in een 
pleeggezinsituatie dan in een tehuissituatie geplaatst kunnen worden. 

Er is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd, waarbij op basis van Bowlby's 
theorie is gekeken naar de effecten van het ontbreken van goede bindingen op de 
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ontwilc.keling van het kind. Rutter (1979a) geeft een overzicht van de onderzoeks-
resultaten en van de stand van zaken aangaande de empirische ondersteuning van 
de door Bowlby genoemde gevolgen. Rutter meent dat de korte-tennijngevolgen, 
zoals enuresis, inderdaad een gevolg kunnen zijn van het wegvallen van een bin-
ding zoals dat bij een uithuisplaatsing gebeurt. De gevoelsarme psychopathic is 
volgens hem eerder een gevolg van het ontbreken van veilige bindingen in de 
vroege kinderjaren. De lange-termijngevolgen in de vorm van antisociaal gedrag 
of delinquentie ziet hij echter eerder als gevolgen van discordanties in het gezin. 

De theorie van Bowlby is veelomvattend en van groot praktisch-pedagogisch 
belang. Onderzoek lijkt zijn visie in grote lijnen wel te ondersteunen (Rutter, 
1979a). Bij de theorie is een aantal kritische kanttekenirtgen te maken. Deze 
betreffen: 
a. De uniciteit van de moeder-kind binding; 
b. De vaagheid van de concepten; 
c. Het ontbreken van meetinstrumenten om bindingen in beeld te brengen; 
d. De rol van het kind; 
e. Het belang dat aan vroegkinderlijke ervaringen wordt gehecht en de directe lijn 

die getrokken wordt tussen het ontbreken van veilige bindingen en een latere 
gest oorde ontwilckeling. 

Op elk van deze zullen we kort ingaan. 

a. De moeder -kind binding 
Van Ihendoorn c.s. (1985) merkt op dat, in tegenstelling tot wat Bowlby be-
weert, het niet alleen een moederfiguur is, met wie een intieme veilige binding 
ontwilckeld kan worden. Studies tonen aan dat jongere kinderen ook met hun 
vaders en met een beperkt aantal andere personen bindingen kunnen aangaan 
en dat een exclusieve moeder-kind binding voor een kind eerder beperkend 
kan zijn. Een 'verbreding van het opvoedingsmilieu' zou de kans op overprotec-
tie of verwaarlozing venninderen. Ook Junger-Tas (1983) komt op grond van 
haar literatuuroverzicht tot de conclusie dat een kind ook met andere figuren 
dan de moeder bindingen kan aangaan. Het is mogelijk dat een zogenoemde 
angstige gehechtheid met (een van) de ouders gecompenseerd wordt door een 
veilige gehechtheid met een andere opvoeder (Van Harten-Oudijk, 1988). 
Zoals we boven al zagen wordt er in de permanency-planning benadering ook 
van uitgegaan dat biologisch en psychologisch ouderschap niet samen hoeven te 
gaan en dat het kind bindingen kan aangaan met anderen dan de natuurlijke 
ouders. 

b. De vaagheid van de concepten 
Het opvoedingsdoel heet bij Bowlby `aanpassingsvermogen' en `geestelijke ge-
zondheid'. De invulling van deze concepten is zeer breed en loopt van het 
vermogen tot het aangaan van bindingen en het concentratievermogen tot de 
psychische evenwichtigheid en de afwezigheid van delinquent gedrag. Egoveer-
kracht en egocontrole worden ook genoemd (Riksen-Walraven, 1983). We 
zagen boven dat Rutter (1979a) enige differentieringen aanbrengt. Toch blijft 
er nog een zeer breed scala van mogelijke gevolgen van (het ontbreken van) 
veilige bindingen bestaan. De theorie is op dit punt zeer ongedifferentieerd. 
Ook het concept 'binding', dat wel is uitgewerkt naar diverse vormen en in 
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termen van sensitiviteit, responsiviteit en continutteit, blijft toch breed en on-
grijpbaar. De drie categorieen van bindingen — de veilige, de vermijdende en 
de afwerende — bleken in recent onderzoek niet uitputtend to zijn. Er zijn 
onderverdelingen gemaakt in de categorieen en er is een nieuwe categoric van 
onveilige binding toegevoegd: die van een gedesorganiseerde/gedesorienteerde 
binding (Main, Kaplan & Cassidy, 1985). Kinderen, die nu in doze nieuwe cate-
gorie ondergebracht worden, werden eerder wel als veilig gehecht geclassifi-
eeerd (Cicchetti, 1987). 

c. Het gebrek aan meetinstrumenten 
Eon ander punt van lcritiek, dat samenhangt met het voorgaande, zou kunnen 
zijn dat er eigenlijk maar een enkele gestandaardiseerde procedure voorhanden 
is om attachment te meten. Dit is de 'Strange Situation' procedure (Ainsworth 
& Bell, 1970; Ainsworth, Blehar, Waters & Walls, 1978). Met doze procedure 
wordt aan het gedrag van het kind de kwaliteit van de binding met de moeder-
figuur afgeleid. De binding kan dan geclassificeerd worden als veilig, angstig-
vermijdend of angstig-afwerend. Doze procedure kan alleen bij kinderen tot 
drie jaar toegepast worden. Voor adolescenten is door De Wuffel (1986) een 
mogelijkheid gesuggereerd (zie ook hoofdstuk 11). 
Ook zijn or technieken in ontwikkeling om binding te meten bij kinderen in de 
lagere school leeftijd. Het empirisch fundament van de theorie is door het 
gebrek aan goede meetinstrumenten wet erg smal. Het is moeilijk om uniforme 
situaties to bedenken, waarbij niet to veel on niet to weinig stress voor een kind 
aanwezig is (Field, 1987; Lamb, 1987). 

d. De rol van het kind 
Het begrip 'binding' veronderstelt twee partners. Vanuit de volwassene zijn res-
ponsiviteit, sensitiviteit en contintateit genoemd als voonvaarden voor het tot 
stand brengen en handhaven van eon veilige binding met eon kind. Maar doze 
condities voor opvoeders worden beinvloed door kenmerken van het kind, 
bijvoorbeeld het temperament van het kind. 
Goldsmith en Alansky (1987) bepleiten eon betere integratie van onderzoek dat 
zich richt op her temperament van het kind en onderzoek dat zich richt op op-
voedervariabelen zoals sensitiviteit en responsiviteit. Het temperament van het 
kind kan de interactie tussen opvoeder en kind — en daarmee het ontstaan van 
eon binding — belangrijk be1nvloeden. Bowlby geeft weinig aandacht aan de rol 
van het kind en legt veel nadruk op de rol van de opvoeder. 
Naast kindvariabelen spelen ook omgevingsinvloeden eon rol, bijvoorbeeld de 
ondersteuning die de opvoeder ervaart vanuit de sociale omgeving en de aan-
of afwezigheid van omstandigheden die stress oproepen. Aan doze omgevings-
invloeden wordt door de theorie ook weinig aandacht besteed. 

e. Het &lung van vIvegkinderlijke ervaringen en het verband tussen het ontbreken 
van een veilige binding en een gestoonie ontwikkeling 
Rutter (1979a) en Clarke on Clarke (1976, 1988) stellen dat niet alleen vroeg-
lcinderlijke ervaringen, waarop Bowlby zo de nadruk legt, cruciaal en bepalend 
zijn voor de latere ontwikkeling, maar dat ervaringen en gebeurtenissen van 
eon kind op elke leeftijd een belangrijke rol kunnen spelen. Andere auteurs 
zijn het niet geheel met hen eons en vinden dat or wel gesproken kan worden 
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van een `gevoelige periode' in de vroege kinderjaren, waarin het kind zeer te 
beinvloeden is door zijn omgeving. Op dit punt zijn de meningen met eendui-
dig (Clarke & Clarke, 1988). 
Lamb (1987) concludeert naar aanleiding van een overzicht van de research op 
attachmentgebied dat in het onderzoek te snel causale relaties zijn gelegd tus-
sen de aard van de binding op het ene moment en gedrag van het kind op het 
andere moment. Hij meent dat het gedrag van het kind eerder bepaald zou 
kunnen zijn door stabiliteit en goede kwaliteit van de opvoedingscondities en 
met door de aard van de binding op een bepaald moment. 
Van Ihendoorn en Van Vliet (1986) merken op dat de kwaliteit van de bin-
ding in het tweede levensjaar slechts ten dele samenhangt met egoveerkracht 
en egocontrole in de kleuterperiode. Clarke en Clarke (1988) gaan ervan uit 
dat het verband tussen vroegkinderlijke ervaringen en de latere ontwikkeling 
wel eens zou kunnen liggen in het in gang zetten van bepaalde transacties 
tussen het kind en zijn opvoeders. Die transacties zouden dan het verdere 
verloop van de ontwikkeling bepalen; niet het gemis aan binding in de vroege 
jeugd. Rutter (1987) merkt op dat het tegenwoordig evident is dat het verband 
tussen de ontwildceling in de ldnderjaren en de volwassenheid complex, indirect 
en onzeker is. In recente ontwikkelingspsychologische studies wordt er dan ook 
van uitgegaan dat meerdere factoren — in kind, gezin en omgeving — in dyna-
misch samenspel de ontwikkeling bepalen. Vanuit deze visie hoeft het ontbre-
ken van veilige bindingen in de thuissituatie niet zonder meer een gestoorde 
ontwildceling tot gevolg te hebben en in dezelfde lijn kan gezegd worden dat 
een uithuisplaatsing niet zonder meer negatieve gevolgen hoeft te hebben. In 
onderzoek is bijvoorbeeld aangetoond dat ook kinderen die in tehuizen zijn 
opgegroeid zich goed kunnen ontwikkelen (zie Groenendaal, Meyer, Veerman 
& De Wit, 1987; Van Ooyen-Houben & Berben, 1988). Er kunnen door zoge-
noemde protectieve factoren processen in gang gezet worden die het kind als 
het ware beschermen tegen een gestoorde ontwilckeling. Een uithuisplaatsing 
zou vanuit deze visie gezien kunnen worden als een interventie waarmee nega-
tieve transactiepatronen in het gezin van herkomst, die een neerwaartse spiraal 
kunnen gaan vormen, doorbroken kunnen worden, als een mogelijkheid om 
`protectieve factoren' te introduceren in het leven van een kind. Wanneer 
maatschappelijk werkers een uithuisplaatsing realiseren zal dit vaak gebeuren 
omdat de fysieke en geestelijke ontwildceling van het kind dermate bedreigd 
wordt dat een verder verblijf thuis op dat moment tegen het belang van het 
kind is. Maar een uithuisplaatsing vindt plaats in het kader van een hulpverle-
ning aan een kind en/of aan een gezin. Ze kan een mogelijkheid zijn om een 
dreigende negatieve ontwildceling af te wenden en positieve interactiepatronen 
in gang te zetten. Een uithuisplaatsing zou dan gezien kunnen worden als een 
mogelijkheid tot `verbreding van het opvoedingsmilieu' (Van Ihendoorn c.s., 
1985). Het is dan wel van groot belang dat aan de ouder(s) en aan de thuis-
situatie intensieve begeleiding en behandeling wordt gegeven. 
Een vraag die hiermee samenhangt is, of de eventuele schadelijke gevolgen, die 
na een uithuisplaatsing geconstateerd worden, te wijten zouden zijn aan de uit-
huisplaatsing zelf of aan een gebrek aan goede bindingen voorafgaand aan de 
uithuisplaatsing. Volgens Bowlby (1969) kunnen beide omstandigheden schade- 
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lijke gevolgen hebben. Rutter (1979a, 197%) daarentegen stelt dat een uithuis-
plaatsing al of niet schadelijk kan zijn al naar gelang de invloed op de bindin-
gen van het kind. Zo zou een uithuisplaatsing een extra mogelijke risicofactor 
betekenen naast aile andere risicofactoren waar de kinderen mee te malcen 
hebben. 

Kortom, hoewel de concepten uit de theorie breed zijn gedefinieerd en moeilijk 
meetbaar zijn, de aangenomen verbanden waarschijnlijk minder direct zijn en het 
belang van de vroegkinderlijke etvaring wellicht wordt overschat, biedt de attach-
menttheorie zeker wel relevante concepten voor een visie op de ontwildceling van 
kinderen na uithuisplaatsing. 

De attachmenttheorie is evenwel niet de enige theorie die van belang lijkt bij 
het kijken naar uithuisgeplaatste kinderen. In principe zouden vanuit vele ontwilc-
kelingspsychologische theorieen concepten afgeleid kunnen worden. Zo zouden 
bijvoorbeeld leerervaringen van het kind een rol kunnen spelen. Ook de contex-
tuele gezinstherapie van Nagy, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan 
loyaliteiten tussen ouders en kinderen, biedt in principe een relevante visie op 
problemen rond uithuisplaatsingen (Onderwaater, 1986). 

Dit onderzoek biedt door de beschrijvende aard en de beperkte onderzoeks-
groep geen mogelijkheid om statistisch getoetste ondersteuningen voor deze of 
gene theoretische notie aan te dragen. 

Toch zullen we aandacht schenken aan de achtergrondfactorcn en de ontwilcke-
lingsaspecten die door voorhanden zijnde onderzoek zijn vermeld. Dat onderzoek 
is, zoals vermeld, veelal geplaatst binnen de kaders van de attachmenttheorie. 

2.4 DefiniEring van •ontwikkeling' 
Ontwikkeling wordt hier gedefinieerd als een proces van verandering van gedrag 
en vaardigheden in de tijd, als een functie van rijping en van interactie met de 
omgeving (Liebert, Poulos & Strauss, 1974). In dit onderzoek is dit geoperationa-
liseerd als het verschil tussen de ontwildcelingsstand op een bepaald moment van 
meting en de stand op een vorig moment van meting. De ontwilkelingsstand 
wordt gemeten op een aantal aspecten. Deze zijn globaal onder te verdelen in 
aspecten van het socialc gedrag en persoonlijkheidskenmerken enerzijds en cogni-
tieve vaardigheden anderzijds. Op al deze aspecten wordt de stand van zaken op 
verschillende meetmomenten bepaald. De toestand ten tijde van het eerste meet-
moment geldt bij de meeste analyses als nulmeting en is dus ons filcpunt. 

23 Variabelen die in dit onderzoek gemeten worden 
In het bovenstaande is al een aantal achtergrondfactoren genoemd, die mogelijk 
relevant zijn. Deze worden in dit onderzoek meegenomen. De uit onderzoek en 
attachmenttheorie naar voren gekomen ontwilckelingsaspecten (zie bovenstaand) 
zijn, voor zover op acceptabele wijze meetbaar te maken, eveneens in dit onder-
zoek nagetrokicen. Daarnaast worden de volgende ontwilckelingsaspecten nage-
gaan: 
—neuroticisme, extraversie en testattitude; 
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—ongemotiveerdheid; 
—kinderlijkheid; 
—eetlust en slaapproblemen; 
—assertiviteit en dominantie. 

Er zijn in dit onderzoek dus meer maten gebruikt voor het meten van de ont-
wildceling. 

Waar we in dit onderzoek spreken over `ontwildceling' of `ontwildcelen% gebrui-
ken we dit als overall-aanduiding van de in deze paragraaf genoemde aspecten en 
de verschuivingen hierin van meetmoment tot meetmoment. 

In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven hoe de verschillende aspecten in 
dit onderzoek zijn gemeten. 
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3 Methoden van onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke instanties en personen deelnemen aan 
het onderzoek, hoe de onderzoeksgroep is samengesteld en op welke wijze de ge-
gevens verzameld zijn. Maar eerst geven we de opzet van het onderzoek weer. 

3.1 Opzet van het onderzoek 
Een groep van 124 kinderen is vanaf het moment van de eerste uithuisplaatsing 4  
twee jaar lang gevolgd. Er zijn in die twee jaar vier metingen verricht, waarop de 
in hoofdstuk 2 genoemde aspecten van de ontwikkeling zijn onderzocht. De eer-
ste meting is 2 A 3 maanden na plaatsing afgenomen en heeft dus betrekking op 
de begintijd van de plaatsing. De tweede meting is verricht rond 9 maanden na 
plaatsing, de derde circa 18 maanden na plaatsing en de vierde tenslotte twee 
jaar erna. Bij de eerste, de tweede en de vierde meting zijn grotendeels dezelfde 
meetinstrumenten gebruikt. De derde meting is zeer summier uitgevoerd. In prin-
cipe blijft elk kind dat eenmaal in de onderzoeksgroep is opgenomen, twee jaar 
binnen het onderzoek, ook als het in die tijd wordt overgeplaatst naar een andere 
voorziening of teruggeplaatst wordt naar huis. 

In het onderzoeksdesign is niet in een controlegroep van niet-uithuisgeplaatste 
kinderen voorzien. Zo'n controlegroep had moeten bestaan uit kinderen die qua 
leeftijd en problematiek vergelijkbaar zouden zijn met de groep wel-uithuisge-
plaatste kinderen. Op de eerste plaats zou het volgen van zo'n controlegroep het 
onderzoek voor een probleem van subsidiering hebben geplaatst. Op de tweede 
plaats is te verwachten dat ook de dataverzameling erg moeilijk zou zijn gewor-
den; immers, het vinden van een vergelijkbare groep is al niet gemakkelijk en 
bovendien zou bij een dergelijke controlegroep een dusdanige problematiek spe-
len dat het risico van een uithuisplaatsing binnen een periode van twee jaar wel 
erg groot geacht kan worden. 

Dit onderzoek richt zich daarom op een beschrijving van een aantal variabelen 
binnen een groep. Wel zijn enkele genormeerde instrumenten gebruikt. Deze 
kunnen een indruk geven van de mate waarin de onderzochte groep afwijkt van 
algemene normgioepen. 

4 
Onder een uithuisplaatsing wordt verstaan een plaatsing vanuit de thuissituatie in een 
dag- en nachtvoorziening. Dit kan een tehuissetting of een pleeggezinsetting zijn. 
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3.2 Onderzoelcsgebied en deelnemende instanties 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de arrondissementen Utrecht, Den Bosch, 
Leeuwarden, Roermond en Maastricht. In dew gebieden zijn plaatsende en op-
nemende instanties (tehuizen, pleeggezinnen) benaderd die 0- tot 11-jarigen als 
doelgroep of als onderdeel daarvan hebben. Aan het onderzoek is een uitgebrei-
de introductie vooraf gegaan. Slechts 5% van de benaderde instanties weigerde 
medewerlcing aan het onderzoek. In bijlage 2 is een lijst van deelnemende instan-
ties opgenomen. 

Deelname van plaatsende en opnemende instanties houdt in dat men ermee 
alckoord gaat dat een kind onderzocht wordt, dat men meewerkt aan de procedu-
re rond het vragen van toestemming aan ouders en/of pleegouders van een kind 
en dat men zelf medewerking verleent aan de interviews in het kader van het 
onderzoek. Ook hield het in dat men plaatsingen van jonge kinderen ging melden 
aan het onderzoeksteam; wanneer een gemelde plaatsing aan de criteria voor 
deelname voldeed kon de dataverzameling in gang gezet worden. 

Het onderzoek betreft zowel vrijwillige als justitiele plaatsingen. 

3.3 Samenstelling van de onderzoeksgroep 

Bij de samenstelling van de onderzoeksgroep zijn vier criteria gehanteerd: 
—het kind moet op het moment van de uithuisplaatsing jonger zijn dan 11 jaar; 
—het moet voor het kind de eerste uithuisplaatsing zijn; uitzondering op deze 

regel vormen tweede plaatsingen waarbij de eerste korter dan drie maanden 
duurde ofwel langer dan 5 jaar geleden is betindigd; 

—de plaatsende instantie, de opnemende instantie en — bij vrijwillige plaatsingen, 
plaatsingen in het kader van een ondertoezichtstelling of een voorlopige toever-
trouwing — de ouders van het kind moeten erin toestemmen dat het kind in 
het onderzoek wordt betrokken. 

—de plaatsing heeft minstens 14 dagen geduurd. 

Dit alles resulteerde in een onderzoeksgroep van aanvankelijk 140 kinderen, va-
rierend in leeftijd van 0 tot II jaar en voor de eerste keer uithuisgeplaatst tussen 
oktober 1984 en juli 1986. Om na te gaan in hoeverre de onderzoeksgroep na 
hantering van de genoemde criteria nog als representatief voor de groep uithuis-
geplaatste kinderen tot 11 jaar kan gelden, is op een aantal relevante kenmerken 
van kind en plaatsing een vergelijking gemaakt met een groep uithuisgeplaatste 
kinderen van dezelfde leeftijd uit een ander onderzoek (Van Ooyen-Houben c.s., 
1987; zie tabel 1, bijlage 3). Er blijken in onze onderzoeksgroep wat meer Icinde-
ren van 7 jaar en ouder en meer tehuisplaatsingen voor te komen dan in de on-
derzoeksgroep waarmee de vergelijking is gemaakt. Het laatste is te verklaren uit 
de aard van laatstgenoemde onderzoek. Desbetreffende cijfers uit andere gebie-
den komen meer in de richting van de cijfers in het onderhavige onderzock. Ver-
der lijken er geen opmerkelijke afwijlcingen te zijn. 

In de loop van de twee jaar dat het onderzoek duurde zijn 16 kinderen uit-
gevallen. Dat betekent dat 124 kinderen volledig aan het onderzoek hebben deel-
genomen en dat er een respons was van 89%. 
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3.4 VVijze van dataverzameling 

De kinderen zijn door medewerkers van het onderzoeksteam getest in de voorzie-
fling, waarin ze op het betreffende meetmoment verbleven. In een aantal gevallen 
is gebrufic gemaakt van testgegevens die door de psycholoog van deelnemende te-
huizen waren opgenomen. 

In de voorziening is eveneens een interview afgenomen bij de directe opvoe-
ders (pleegouders, groepsleiders). Bij thuisgeplaatste kinderen zijn dit de ouders. 
Dit interview betreft de ontwikkeling en het gedrag van het kind en het opvoe-
dingsklimaat. De directe opvoeder is als belangrijkste informant over het gedrag 
van het kind verkozen boven de maatschappelijk werker. De laatste is namelijk 
vaak niet intensief en niet twee jaar achtereen bij een kind betrokken. Dit be-
zwaar werd belangrijker geacht dan het bezwaar van de subjectieve perceptie, dat 
speelt bij de keuze van de directe opvoeders. De opvoeders zijn eerst meestal via 
de maatschappelijk werker gevraagd om hun toestemming. Als deze gegeven was 
zijn ze door het onderzoeksteam telefonisch benaderd voor een afspraalc. Was 
het na verscheidene pogingen niet gelukt om tot dataverzameling te komen dan 
werd nogmaals schriftelijk contact opgenomen. Had ook dit geen resultaat, dan 
ging een medewerker van het onderzoeksteam zelf naar de betroklcenen toe om 
in een direct mondeling contact alsnog tot een afspraak voor de dataverzameling 
te komen. Deze laatste benaderingswijze was weliswaar tijdrovend, maar zeer 
succesvol. Opvoeders hadden steeds de mogelijkheid om deelname te weigeren. 
Maatschappelijk werkers leverden informatie over het oorspronkelijke milieu, 
achtergronden van de plaatsing en de begeleiding; tevens zijn hen enkele gege-
yens gevraagd over de ontwildceling van het kind. Dit gebeurde deels schriftelijk, 
deels in een interview. Ook de leerkracht van het kind is in een groot aantal 
gevallen gevraagd enkele gegevens te verstreicken over het gedrag op school. De 
leerkrachten zijn schriftelijk benaderd. 

Aan de kinderen is aan het eind van het onderzoek een klein presentje ver-
st rekt. 

3.5 Meetinstrumenten 

De gegevens worden dus verstrekt door directe opvoeders, maatschappelijk wer-
kers, leerkrachten en het kind zelf. In deze paragraaf zal nu eerst aangegeven 
worden hoe de ontwildcelingsvariabelen worden gemeten. Vervolgens wordt inge-
gaan op de meting van de achtergrondfactoren. 

3.5.1 Meting van aspecten van de ontwikkeling 

Voor het meten van gedrags- en persoonlijkheidskenmerken en cognitief functio-
neren worden de volgende instrumenten gebruikt (zie tabel 1). 

Er wordt gewerkt met standaardvragenlijsten, open interviewvragen, een sor-
teertest en een aantal standaardtests. Uitleg over de gebruikte instrumenten is 
opgenomen in bijlage 4. 

Er is gcwerkt met een vrij breed scala van verschillende instrumenten. Getracht 
is zoveel mogelijk gestandaardiseerde instrumenten te gebruiken. De Child Beha- 
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viour Checklist (CBCL), de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst voor junioren 
(NPV-J), de Korte Amsterdamse Biografische Vragenlijst voor kinderen 
(ICABV-K), de Leidse Diagnostische Test (LDT), de Wechsler Intelligence Scale 
for Children-revised (WISC-r), de gereviseerde versie van de Amsterdamse Kin-
der Intelligentietest (RAICI1) en de Denver Ontwikkeling Screeningtest (DOS) 
zijn zulke instrumenten. Deze zijn aangevuld met instrumenten die sociaal-emoti-
onele, somatische en cognitieve aspecten in beeld brengen voor leeftijdsgioepen 
en onderdelen waarvoor de gestandaardiseerde instrumenten niet toepasbaar zijn. 
De belangrijkste hiervan zijn de Child Behavior Characteristics Form (CBC), de 
Nijmegen-California Kindersorteertechniek (NCKS) en de interviews. De CBC is 
in dit onderzoek een centraal instrument. Het is een gedragsvragenlijst, die in 
Amerikaans onderzoek is ontwilckeld, gebruikt en gevalideerd (Borgotta 8c 
Fanshel, 1970; Fanshel & Shinn, 1978). De lijst is ten behoeve van dit onderzoek 
vertaald. De betrouwbaarheid is nagegaan en bleek redelijk tot goed (zie tabel 2, 
bijlage 3). Ook de validiteit is nagegaan door samenhangen met andere variabe-
len te analyseren. Nadere informatie is te vinden in bijlage 4. 

Tabel 1: Overzicht van ontwikkelingsvariabelen, instrumenten waarmee ze gemeten wor-
den en degenen die de gegevens vetstrekken 

meting van: 

1. Gedragskenmerken 
2. Opvallende gedragingen 

of kenmerken kind 
3. Egoveerkracht, egocontrole 
4. Persoonlijkheidskenmerken 
S. Algemene ontwikkelingsstand 
6. Intelligentie 

7. Stoornissen 

dir. ow. = directe opvoeders 
lk., leerkr. = leerkrachten 
mtsch. wrk. = maatschappelijk werkers 

gemeten met: 

CBC, CBCL 
interviewvragen 
vragenlijst 
NCKS 
NPV-J, 1CABV-K 
DOS 
LDT, WISC-R (le, 4e mt) 
RAK1T (2e mt) 
vragenlijst 

bij: 

dir. opv., lk. 
dir, ow. 
leerkr. 
dir. ow. 
kind 
kind 	- 
kind 

mtsch. wrk. 

3.5.2 Meting van achtergrondfactoren 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de nagetrokken achter-
grondfactoren. 
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Tabel 2: Overzicht van achtergrondfactoren, instrumenten waarmee ze gemeten worden en 
degenen die de gegevens verstrekken 

meting van: 

1. Achtergr. fact. kind en plaatsing 
2. Fact. binnen plaatsingsmilieu 

3. Begeleidingsactiviteit 
4. Gehechtheidsrelaties kind 

pls. inst. = plaatsende instantie 
beg. inst. = begeleidende instantie 

gemeten met: 

interviewvragen 
interviewvragen 
LKS, GKS 
interviewvragen 
attachmentlijst 

bij: 

pls. inst. 
pleegouders, 
groepsleiding 
beg. inst. 
pleegouders/groepsleiding 

De meeste achtergrondfactoren zijn nagetrokken bij de hulpverlenende persoon 
of instantie die betrokken is geweest bij de realisering van de plaatsing. Aan de 
hand van een vragenlijst is in een interview met een van de onderzoeksmedewer-
kers de achtergrond van het kind, van de thuissituatie en van de plaatsing door-
gelicht. Ook komen inhoud en frequentie van de begeleiding aan de orde. Aan 
het eind van het onderzoek zijn de begeleiders schriftelijk benaderd met een vra-
genlijst over het verloop van de plaatsing. 

Met de Leefgroepklirnaatschaal (LKS) worden enkele aspecten van de sfeer in de 
groep belicht. Met de Gezinsklimaatschaal (GKS) worden soortgelijke factoren 
gemeten, maar dan in pleeggezinnen. 

Ten slotte is in het onderzoek opgenomen de 'attachment-questionnaire', zoals 
ontwikkeld en gebruikt door Tizard c.s. (1971, 1974). 

3.6 Analyse van gegevens 

Bij de analyses is gekeken naar verschuivingen in de scores van het eerste meet-
moment tot het tweede c.q. vierde meetmoment. Verschuivingen van het eerste 
tot het derde meetmoment komen slechts summier aan de orde, omdat de derde 
meting zeer beknopt is uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van verschillende tech-
nieken. Veel variabelen zijn categoriaal. Bij het nagaan van verbanden tussen dit 
soort variabelen is voornamelijk gewerkt met kruistabelleringen en chi-kwadraat-
berekeningen. Ook zijn enkele principale componenten- en homogeniteitsanalyses 
uitgevoerd op deze variabelen. 

Andere variabelen zijn van intervalniveau. Hierbij zijn correlaties berekend en 
multiple regressie-analyses en t-toetsen (voor gecorreleerde en voor ongecorre-
leerde groepen) aangewend. Verder zijn discriminant- en variantie-analyses uit-
gevoerd om verbanden tussen categoriale en intervalvariabelen na te gaan. Op 
een aantal variabelen zijn ook factoranalyses uitgevoerd om tot vorming van scha-
len te komen. Er is gebruik gemaakt van SPSS-X (1986) en SPSS/PC+ (1988). 
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4 Kenmerken van de kinderen en van de 
plaatsingen 

In dit hoofdstuk worden enkele kenmerken van de kinderen beschreven op wie 
dit rapport betrekking heeft. Daarnaast worden enige gegevens over hun achter-
grond en hun plaatsingen gepresenteerd. Onderstaande gegevens zijn verstrekt 
door de maatschappelijk werkers of andere personen die bij de plaatsing betrok-
ken waren. 

In het onderstaande wordt eerst een beschrijving gegeven van de groep van 140 
kinderen bij het begin van het onderzoek. Deze beschrijving heeft betrekking op 
de situatie ten tijde van de eerste uithuisplaatsing. Vervolgens wordt van de 
groep van 16 ldnderen die uitgevallen zijn een beschrijving gegeven van de rede-
nen van uitval. Tenslotte wordt van de 124 kinderen wier ontwikkeling gedurende 
twee jaar gevolgd is, aangegeven welke plaatsingen zij in die tijd gehad hebben 
en wat de redenen en doelstellingen hiervan waren. 

4.1 Situatie ten tijde van de eerste uithuisplaatsing 

4.1.1 Achtergrondkenrnerken van de kinderen 

De groep van 140 kinderen bestaat uit 59 meisjes en 81 jongens (resp. 42% en 
58%). De meeste kinderen hadden bij hun geboorte de staat van `wettig' kind 
(72%), 20% was `niet wettig en niet erkend' en 8% was `onwettig maar erkend'. 
De leeftijd bij de eerste uithuisplaatsing varieert van 0 tot 11 jaar; 14% van de 
kinderen is tussen 0 en 1, 16% tussen 1 en 4, 28% tussen 4 en 7 en 42% ouder 
dan 7 jaar (zie tabel 3, bijlage 3). Van de 140 kinderen hebben er 113 (81%) de 
Nederlandse nationaliteit. De overige kinderen hebben een andere etnische ach-
tergrond: er zijn 4 Surinaamse (3%), 7 Marokkaanse (5%) en 16 kinderen met 
een andere of niet eenduidig aan te geven etnische achtergrond (11%). 80% van 
de kinderen heeft een blanke huidskleur, de overigen zijn niet blank. Er zijn 17 
kinderen (12%) met een lichamelijke, een geestelijke of een meervoudige handi-
cap, de overigen (88%) hebben geen handicap. Van de schoolgaande kinderen 
bezoekt 72% het normale basisonderwijs, 28% volgt een of andere vorm van bui-
tengewoon onderwijs. 

We hebben dus in meerderheid te maken met kinderen met een Nederlandse 
achtergrond die, voor zover ze leerplichtig zijn, normaal basisonderwijs volgen en 
geen handicap hebben. 

Aan de maatschappelijk werkers is een vragenlijst voorgelegd, waarin een aan-
tal mogelijke stoornissen van kinderen wordt opgesomd. Deze vragenlijst is in 
eerder onderzoek naar tehuiskinderen gebruilct (Bastiaansen, 1976). De maat-
schappelijk werker werd gevraagd om alle stoornissen (maximaal 10) die hij/zij 
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van toepassing achtte op het onderzochte kind te noemen. In onderstaande label 
staan de 10 meest genoemde. 

Tabel 3: De tien meest genoemde stoomissen bij de kinderen 

stoomis 

onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen 	 39 	28,9 
motorische onrush overbeweeglijkheid 	 35 	25,9 
gespannen, krampachtig** 	 35 	25,9 
hevige driftbuien, ongeremd, onbeheerst 	 35 	25,9 
concentratieproblemen, verstrooid" 	 33 	24,4 
verlegen, gesloten, achterdochtig•• 	 31 	23,0 
speelstoomissen, gebrek aan interesse 	 31 	23,0 
angstig zijn•• 	 30 	22,2 
aandacht vragen, plalckerig, opdringerig s * 	 28 	20,7 
koppig, opstandig, uitdagend 	 27 	20,0 

• meer antwoorden per kind mogelijk. 
•* hangen samen met klinische status in onderzoek Verhulst (1985). Zie ook bijlage 6. 

Onzekerheid wordt bij 29% van de kinderen waargenomen. Onrust, gespannen-
held en driftbuien worden elk bij een lcwart genoemd. Figuur 1 (zie bijlage 3), 
waarin alle genoemde stoomissen zijn afgebeeld in hun onderlinge samenhang, 
laat zien dat er op de horizontale as een scheiding te maken is tussen kinderen 
zonder stoomissen (een 'onproblematische' groep) en kinderen met stoornissen 
(een 'probleemgroep'). Op de verticale as is binnen de groep kinderen met stoor-
nissen een patroon waar te nemen waarbij aan de bovenkant meer 'naar buiten 
gericht' gedrag wordt ingedeeld (bijvoorbeeld vrijpostig, dominant, driftig) en aan 
de onderkant meer `naar binnen gericht' gedrag (zoals gespannen, angstig, ver-
legen). 

Het aantal stoomissen per kind varieert van 0 tot 10. Bij 14 kinderen (10%) 
worden geen stoomissen genoemd. lets meer dan de helft van de kinderen (54%) 
heeft 5 of meer stoomissen, 25 kinderen (19%) zelfs 10. Een aantal van de ge-
noemde stoomissen hangt samen met klinische status, oftewel is indicatief voor 
de aanwezigheid van een psychiatrisch probleem (Verhulst, 1985; Residentiele 
hulpverlening, 1987). Het gaat dan met name om gespannenheid, concentratie-
problemen, angst, aandachtvragend gedrag en geslotenheid (zie bijlage 6). Bij 
65% van de kinderen in onze onderzoeksgroep wordt e6n of meer van zulke als 
'emstig' te kenschetsen problemen genoemd. Bij 10% zijn het er zelfs vier of vijf 
(zie tabel 4, bijlage 3). De laatstgenoemde subgroep wordt — zo zou gezegd kun-
nen worden — als zeer problematisch ingeschat. 

Er is een samenhang tussen het aantal van deze emstige stoomissen en de leef-
tijd: bij oudere kinderen worden er meer aangegeven (r=0,52, p<0,01). 
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4.1.2 Kenmerken van de thuissituatie 

Wat de thuissituatie betreft is gebleken dat 44% van de kinderen uit een gezins-
situatie komt waarin alleen moeder aanwezig is. Dit percentage is aanmerkelijk 
hoger dan het landelijk percentage: uit CBS-gegevens blijkt dat in 1985 (het jaar 
waarin de meeste kinderen in onze onderzoeksgroep geplaatst werden) 6% van 
alle huishoudens uit een-oudergezinnen bestond, terwijl 9% van alle 0- tot 17-ja-
rigen in een een-oudergezin leefde. Bij eenderde van de kinderen in ons onder-
zoek waren beide biologische ouders aanwezig. De overige lcinderen (23%) leef-
den bij hun vader of moeder met nieuwe partner. 

61% van de kostwinners oefent geen beroep uit. Degenen die wel een beroep 
uitoefenen behoren overwegend tot de lagere beroepsklassen. 

De gezinnen waaruit de kinderen komen zijn niet erg groot. In 74% van de ge-
zinnen zijn ea of twee kinderen aanwezig, in 16% drie. In de overige gevallen is 
dit gegeven met bekend. 

Volgens de plaatsende instanties ligt de problematiek, die een reden vormde 
voor de uithuisplaatsing, in slechts een klein aantal gevallen (3%) in oorsprong 
bij het kind. In het merendeel van de gevallen ligt de problematiek in oorsprong 
in de thuissituatie of in een combinatie van beide. De problemen van het kind, 
veelal gedragsproblemen thuis of op school en relatieproblemen, vormen bij twee 
derde van de uithuisplaatsingen wel mede een reden tot plaatsing. 

Verder geven de maatschappelijk werkers aan dat bij 91% van de gezinnen ten 
tijde van de uithuisplaatsing sprake is van twee of meer verschillende problemen 
op diverse niveaus. In 17% van de gevallen is er sprake van twee problemen, in 
15% van drie of vier problemen, in 25% van vijf of zes en in 35% van de geval-
len zelfs zeven tot elf. 

In veel gevallen (70%) signaleert de maatschappelijk werker dat de opvoeding 
van de kinderen in het gedrang komt door een gebrek aan pedagogische capaci-
teiten van de ouder(s). Het persoonlijk functioneren en de emotionele problema-
tiek van een of beide ouders vormen bij 74% resp. 69% van de gezinnen een pro-
bleem. Problemen in de relatie ouders-kind of in de relatie tussen de ouders 
onderling worden gezien in 64% en 52% van de gezinnen. Mishandeling of ver-
waarlozing van de kinderen wordt gesignaleerd bij 50% van de gezinnen. Van 
deze genoemde problemen vormen beperkte pedagogische capaciteiten, mishan-
deling/verwaarlozing en slecht persoonlijk functioneren van de ouder(s) ook de 
drie belangrijkste redenen om tot uithuisplaatsing over te gaan (bij resp. 37%, 
34% en 34% van de plaatsingen). Van Harten (1988) merkt op dat het vaak niet 
zozeer de aard van de problemen is die de gezinnen waarbij sprake is van uit-
huisplaatsing van een kind onderscheidt van andere probleemgezinnen, maar de 
veelheid en de zwaarte van de problemen. 

Bij veel gezinnen, namelijk bij 85%, heeft al in de tijd velor de uithuisplaatsing 
van het kind ambulante hulpverlening plaatsgevonden. Voornaamste hulpverle-
ners waren RIAGG (27%), algemeen maatschappelijk werk (13%), FTOM-instel-
lingen (17%) of instellingen voor (gezins)voogdij (11%). De duur van deze ambu-
lante hulp is bij 34% van de onderzochte groep korter dan 6 maanden, bij 21% 
tussen de 6 maanden en twee jaar en bij bijna de helft (45%) langer dan twee 
jaar geweest. De geboden ambulante hulp bracht geen oplossing van de proble-
matiek in die mate dat een uithuisplaatsing voorkomen kon worden voor deze 
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kinderen. In 41% van de gezinnen bleken de ouders Met ontvankelijk te zijn voor 
hulp, in 14% van de gevallen waren de problemen thuis zo extreem dat een op-
name toch noodzakelijk was. In 10% van de gevallen waren de problemen bij het 
kind te extreem en bij 25% was er geen verbetering opgetreden in de problema-
tick. In 11% van de gevallen waren er andere gyonden waarom de hulpverlerting 
niet afdoende was. 

Het zijn in de meeste gevallen niet de ouders die het initiatief nemen tot de 
uithuisplaatsing: bij 69% van de uithuisplaatsingen zijn het anderen die de nood-
zalcelijkheid van een plaatsing signaleren. 

Eenderde van de kinderen heeft v66: de eerste uithuisplaatsing at eerder meer-
dere (dat wil zeggen drie of meet) wisselingen van verblijfplaats meegemaakt. 
Het gaat dan om verhuizingen, korte verblijven bij familie , zalcen die kunnen 
wijzen op instabiliteit in het leefmilieu van het kind. Bij twee derde van de kinde-
ren is het aantal wisselingen van verblijfplaats beperkt gebleven tot twee of min-
der. 

4.1.3 Achtergronden van de uithuisplaatsing 

Plaatsende instan ties 
Meestal hebben Raden voor de Kinderbescherming of instellingen voor (gezins-) 
voogdigadviesbureaus als plaatsende instantie gefungeerd bij de uithuisplaatsin-
gen van de 140 kinderen. Verder zijn artsen, scholen voor buitengewoon onder-
wijs, medische kleuterdagverblijven. RIAGG's, instellingen voor algemeen maat-
schappelijk werk en de FIOM degenen geweest die de plaatsingen gerealiseerd 
hebben. 

Achtergrond en perspectief van de plaatsingen 
De meeste plaatsingen (60%) gebeuren in het kader van een justitiele maatregel 
of in afwachting van een maatregek bij 40% is sprake van een vrijwillige plaat-
sing. In 55% van de gevallen waarin een justitiele maatregel van kracht is (of zal 
worden), gaat het om een (voorlopige) ondertoezichtstelling, in 37% om een 
voorlopige toevertrouwing en in 4% van de gevallen is er voogdij ter voorziening 
in het gezag. Bij 14% van de plaatsingen is (mede) sprake van een medische 
indicatie. 

De doelstellingen van de uithuisplaatsing die het meest genoemd worden blij-
ken opvang in afwachting van een nadere beslissing, crisisinterventie en verzor-
ging en opvoeding te zijn (resp. 17%, 16% en 16%). Dan volgt behandeling 
(13%) en tenslotte worden observatie en tot rust komen van het kind in 11% van 
het totaal aantal genoemde doelstellingen vermeld. 

De eerste plaatsing is in 93% van de gevallen als tijdelijk bedoeld. Dat wil zeg-
gen dat het de bedoeling is dat het kind na verloop van tijd weer weg gaat uit de 
voorziening, hetzij naar huis, hetzij naar een andere dag-en-nachtvoorziening. 
Voor 10 kinderen (7%) is de plaatsing definitief: het is de bedoeling dat het kind 
tot zijn volwassenheid in deze voorziening blijft. Van de 130 kinderen van wie de 
plaatsing als tijdelijk bedoeld is, zijn er 40 kinderen (31%) bij wie het zeker is dat 
ze na verloop van kortere of langere tijd terug naar huis zullen gaan. Bij 43 kin-
deren (33%) wordt de mogelijkheid van een teruglceer naar huis open gelaten. 
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Deze kinderen gaan misschien terug naar huis. Bij 28 kinderen (22%) is daaren-
tegen bij het begin van de plaatsing al zeker dat ze niet terug zullen gaan naar 
huis. Bij 19 kinderen (15%) tenslotte valt er over het perspectief nog niets te 
zeggen en heerst hieromtrent onduidelijkheid. 

4.2 De uitvallers 

Van de 140 ldnderen die aanvankelijk meededen zijn 16 kinderen (9 meisjes en 7 
jongens) in de loop van het onderzoek uitgevallen. De uitval is dus beperkt ge-
bleven tot 11%, wat laag genoemd kan worden, zeker wanneer in aanmerlcing 
wordt genomen dat dit onderzoek zich niet op de gemakkelijkste groep kinderen 
richt. Bij Fanshel en Shinn (1978) lag het uitvalpercentage na 21/2 jaar aanmerke-
lijk hoger (32%). 

De reden van uitval betrof 4 maal een weigering van de ouder(s) tot deelname 
bij de tweede meting, 5 maal werd door de ouders geweigerd bij de derde me-
ting. Door pleegouders werd 1 maal geweigerd om aan het onderzoek mee te 
doen. In 3 gevallen was sprake van uitval doordat de gezinnen waartoe de Icinde-
ren behoorden na 'tern naar huis' plaatsing remigreerden. Tot slot waren 2 kin-
deren Met op te sporen na lerug naar huis' plaatsing en van een kind zijn in de 
loop van de vier metingen te weinig gegevens beschikbaar gekomen. 

De uitvallers zijn dus hoofdzakelijk te vinden in de groep kinderen die terug 
naar huis is gegaan. Dit was ook bij Fanshel en Shinn het geval. Deze groep 
bleek in het algemeen het moeilijkst te benaderen voor het onderzoek. Toch 
moet hierbij gezegd worden dat de meeste ouders wel hun medewerking hebben 
gegeven aan het onderzoek. 

43 De plaatsingen in de loop van twee jaar 

4.3.1 De plaatsingsmilieus 

Bij de eerste meting zijn 48 kinderen in een pleeggezin geplaatst. Van hen verble-
ven er 21 in een gastgezin of kortverblijfgezin, 2 in een tijdelijk pleeggezin en 25 
in een pleeggezin dat niet nader gespecificeerd is naar een bepaald type. Er zijn 
88 kinderen in een tehuissituatie geplaatst: 36 in een medisch kindertehuis, 12 in 
een tehuis voor observatie en/of behandeling en 40 in een tehuis voor normaal 
begaafde jeugd. Daarnaast zijn 4 kinderen zijn in een gezinshuis geplaatst. 

Bij de tweede meting die betrekking heeft op 128 kinderen en op het tijdstip 
rond negen maanden na de eerste uithuisplaatsing, verbleven 83 kinderen (65%) 
nog in dezelfde voorziening als in het begin, terwijl 45 kinderen (35%) overge-
plaatst zijn. Van deze 45 is iets meer dan de helft (24) terug gegaan naar huis. 
De overigen zijn doorgeplaatst naar een pleeggezin- of tehuissetting. Bij de twee-
de meting waren er 12 uitvallers. 

Bij de derde meting (n=109; bij 15 kinderen heeft geen derde, maar wel een 
vierde meting plaats gehad) treffen we 45 Idnderen (41%) nog steeds in dezelfde 
voorziening aan. Het aantal overgeplaatste kinderen is toegenomen tot 64 (59%); 
53 van deze kinderen zijn terug naar huis. 

27 



Na twee jaar tenslotte zijn er nog 124 kinderen in het onderzoek. Hiervan zitten 
er 38 (31%) nog steeds in dezelfde voorziening en 86 kinderen (69%) zijn over-
geplaatst. Het aantal kinderen dat in dezelfde voorziening verblijft en niet is 
overgeplaatst daalt in de loop van de tijd van 65 naar 41 en 31%. Binnen een 
periode van twee jaar is ruim tweederde van de groep overgeplaatst. Bij de vierde 
meting treffen we 37 kinderen aan in een pleeggezinsetting, 34 kinderen in een 
tehuissetting en 53 kinderen thuis. 

In de onderstaande figuur staat een overzicht van de verblijfplaats bij de eer-
ste, tweede, derde en vierde meting. 

Figuur 1: Verblijfplaats van de kinderen op de vier meetmomenten 
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We zullen ons nu wijden aan de 124 Icinderen op wie dit eindrapport betrekking 
heeft. 

In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op het aantal plaatsingen van 
deze 124 kinderen in de loop van twee jaar en op hun plaatsingsgeschiedenis. 

4.3.2 Aantal plaatsingen van de kin deren 	• 

Van de 124 kinderen hebben er 38 (31%) in de loop van het onderzoek een en-
kele plaatsing gehad. Len groep van 76 kinderen (61%) is twee maal geplaatst 
geweest: dit betrof 51 maal (67%) een terugplaatsing naar huis, bij 25 kinderen 
(33%) ging het om een overplaatsing naar een andere voorziening. Verder zijn Cr 
nog 6 kinderen met 3 plaatsingen, 2 kinderen met 4 plaatsingen en 2 kinderen 



met respectievelijk 5 en 7 plaatsingen. Er zijn dus 8 Icinderen met meer dan twee 
plaatsingen (zie tabel 5, bijlage 3). 

Er zijn qua aantal plaatsingen drie groepen te onderscheiden: 
1. Een groep zonder wisseling (n=38). 
2. Een groep met een of meer doorplaatsingen, niet terug naar huis (n=33). 
3. Een groep die terug naar huis is gegaan en daar aan het eind van het onder-

zoek nog verbleef (n=53). Van deze groep zijn er 22 terug gegaan naar beide 
ouders en 31 naar een van de ouders, hetzij naar vader, hetzij naar moeder. 

De eerste groep — de `blijvers' — bestaat vooral uit oudere kinderen (van zeven 
jaar en ouder). De tweede groep — de `wisselaars' — bestaat vooral uit jongere 
kinderen. Voor een deel zijn dat afstandsbabies (7 in getal) die van een gastgezin 
of tehuis naar een adoptiegezin zijn gegaan, voor een deel gaat het om andere 
jongere kinderen die van een gast- of kortverblijfgezin naar een langdurig-perma-
nent pleeggezin zijn gegaan. De gjoep thuisgeplaatste kinderen wijkt qua leeftijd 
niet af van de totale groep. 

Driekwart van de groep wisselaars bestaat uit justitieplaatsingen, terwij1 bij de 
thuisgeplaatsten meer vrijwillige plaatsingen voorkomen. Bij de blijvers is de ver-
deling justitieel-vrijwillig niet afwijkend van die van de hele groep. 

De verhouding jongens-meisjes is in de drie groepen nagenoeg gelijk. Bij de 
blijvers wordt als reden van plaatsing relatief vaak (in 47% van de gevallen) op-
gegeven dat er relatieproblemen zijn tussen ouders en kind, dat de ouders be-
perkte pedagogische capaciteiten hebben (47%) en dat de ouders persoonlijk 
slecht functioneren (42%). Ms doelsteLling van plaatsing wordt bij deze groep in 
37% van de gevallen verzorging en opvoeding genoemd, in 32% observatie en/of 
behandeling. 

Bij de wisselaars geldt als reden van plaatsing relatief vaak achterlating/afstand 
(27%; vanwege de afstandsbabies). Het meest wordt bij deze groep aangegeven 
dat de ouders beperkte pedagogische capaciteiten hebben (45%) en ook mishan-
deling/verwaarlozing (42%) wordt veel genoemd. Doelstelling is verhoudingsge-
wijs vaak opvang in afwachting van een nadere beslissing (58%) of verzorging en 
opvoeding (36%). 

Bij de kinderen die terug zijn gegaan naar huis wordt als reden van plaatsing 
verhoudingsgewijs vaak (in 43% van de gevallen) mishandeling/verwaarlozing 
genoemd. Dit betekent dat bij 23 van de 53 kinderen, die terug zijn gegaan naar 
huis, mishandeling en/of verwaarlozing thuis een reden van uithuisplaatsing was. 
Verder spelen bij deze groep ook nog beperkte pedagogische capaciteiten van de 
ouders (32%) en relatieproblemen tussen ouders en kind (30%) een rol als reden 
van plaatsing. In 17% van de gevallen worden kinderen geplaatst omdat sprake is 
van opname in een kliniek van de ouder(s). Doelstelling van de uithuisplaatsing 
is vooral crisisinterventie en het tot rust laten komen van het kind (beide in 32% 
van de gevallen genoemd). 

Van de kinderen met meer dan een plaatsing is een minderheid van 20% een 
jaar of langer in de eerst gekozen voorziening geweest. De meeste wisselaars 
(80%) waren binnen een jaar weg uit de eerst gekozen voorziening. Vijf van deze 
kinderen gingen direct terug naar huis. 
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4.3.3 De plaatsingsgeschiedenis van de kinderen 

Waar hebben de 124 kinderen die twee jaar aan het onderzoek hebben deelgeno-
men in die tijd verbleven? Onderstaande tabel geeft een overzicht van de plaat-
singspatronen. 

Tabel 4: Plaatsingspatronen in de loop van twee jaar (N=124) 

plaatsingspatroon 

- in tehuis gebleven 	 28 	22,6 
- vanuit tehuis naar tehuis 	 2 	1,6 
- in pleeggezin gebleven 	 10 	8,1 
- vanuit pleeggezin naar pleeggezin 	 17 	13,7 
- vanuit pleeggezin naar huis 	 10 	8,1 
- vanuit tehuis naar huis 	 41 	33,0 
- vanuit tehuis naar pleeggezin 	 5 	4,0 
- vanuit pleeggezin naar tehuis 	 1 	0,8 
- enders (3 of meer plaatsingen) 	 10 	8,1 

totaal 	 124 	100 

De grootste groep (33%) bestaat uit kinderen die vanuit een tehuis zijn terugge-
plaatst naar huis. Een tweede aanzienlijke groep (23%) bestaat uit kinderen die 
in een en hetzelfde tehuis zijn gebleven. Verder komen er relatief veel overplaat-
singen voor vanuit een pleeggezin — meestal een opvang- of kortverblijfgezin — 
naar een ander — meestal langdurig — pleeggezin (14%). 

Veel kinderen (53 in totaal, 43%) zijn iruniddels weer teruggeplaatst naar hun 
oorspronkelijke milieu. 

Uitgaande van de geschetste patronen valt een indeling in groepen te maken 
van kinderen die gedurende de twee jaar van het onderzoek in tehuissettings heb-
ben gezeten (tehuis continu en tehuis-tehuis), kinderen die in pleeggezinsettings 
hebben gezeten (pleeggezin continu, pleeggezin-pleeggezin), kinderen met ge-
mengde patronen (waaronder de kinderen met meer dan twee plaatsingen) en 
thuisgeplaatste kinderen. Omdat een gezinshuis qua continu'iteit en beschikbaar-
heid van de opvoeders, woonsituatie en directe leefomgeving meer een pleegge-
zinsituatie dan een tehuissituatie benadert, wordt deze categorie onder de pleeg-
gezinsituaties geschaard. 

Zo kunnen we de volgende groepen onderscheiden: 
1. kinderen in tehuissettings (n=30); 
2. kinderen in pleeggezinsettings (n=27); 
3. thuisgeplaatste lcinderen (n=53); bij deze groep kunnen nog nuances worden 

aangebracht: 
— vanuit tehuis naar huis (n=41); 
—vanuit pleeggezin naar huis (n=10); 
—2 kinderen gingen na twee plaatsingen naar huis terug; 

4. menggroep, waartoe de kinderen met twee of meer plaatsingen behoren 
(n=14). 
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In het nu volgende wordt van deze vier groepen, die in dit rapport nog herhaal-
delijk naar voren gehaald zullen worden, een korte schets gegeven voor wat be-
treft geslacht en leeftijd van de kinderen en reden, doel, kader, perspectief en 
verwachte duur van de uithuisplaatsingen (zie tabel 6 tot en met 12, bijlage 3). 
De groepen verschillen significant wat betreft leeftijdssamenstelling en kader. De 
verhouding tussen het aantal jongens en meisjes verschilt in de vier groepen niet 
significant. Bij de vraag naar redenen en doelen gaat het om vragen met meer 
antwoordmogelijkheden, waarbij geen chi-kwadraat berekend kan worden en 
waarbij we moeten volstaan met een beschrijving. 

—De eerste groep bestaat uit de 30 kinderen die gedurende twee jaar in een 
tehuissetting hebben verbleven. In deze groep zitten 19 jongens en 11 meisjes 
(resp. 63% en 37%). Deze groep bestaat vooral uit oudere kinderen: 19 kinde-
ren (63%) zijn 7 jaar of ouder. 
Als reden van uithuisplaatsing wordt vaak opgegeven dat de ouders beperkte 
pedagogische capaciteiten hebben, dat er relatieproblemen zijn tussen ouders 
en kind en dat de ouders slecht persoonlijk functioneren. 
De doelstelling die bij deze groep voornamelijk geldt is behandeling (43%) en 
observatie (37%). 
In deze groep is het aantal vrijwillige plaatsingen ten opzichte van de justitiele 
plaatsingen wat overgerepresenteerd (47% tegen 53%) in vergelijking met de 
verhouding vrijwillig/justitieel voor de hele groep (40% tegen 60%). Er zitten 
in deze groep verhoudingsgewijs veel kinderen bij wie het perspectief met be-
trekking tot een terugkeer naar huis onduidelijk is. De kinderen in de tehuis-
groep worden meestal geplaatst voor een periode van 1,5 tot 2 jaar of voor on-
bepaalde tijd. 

—In de tweede groep, de kinderen die gedurende de twee jaar in een pleeggezin-
setting hebben verbleven, zitten 14 jongens en 13 meisjes (resp. 52% en 48%). 
Hier zijn vooral de jongste kinderen te vinden: 82% is 6 jaar of jonger en 70% 
is zelfs tussen de 0 en 3 jaar. 
Als reden van plaatsing geldt bij deze groep relatief vaalc slecht persoonlijk 
functioneren van de ouders, beperkte pedagogische capaciteiten van de ouders, 
mishandeling/verwaarlozing of afstand doen. 
Doelstelling is verhoudingsgewijs vaalc verzorging en opvoeding of opvang in 
afwachting van een nadere beslissing. 
Bij deze groep gaat het in een groot deel van de gevallen (85%) om justitiele 
plaatsingen. Voor de meeste kinderen in deze groep geldt dat aan het begin 
van de uithuisplaatsing zeker was dat ze niet terug naar huis zouden gaan. De 
meeste kinderen in de pleeggezingroep worden geplaatst voor onbepaalde tijd 
of voor een periode van 3 tot 6 maanden. 

—De gegevens van de kinderen die terug zijn gegaan naar huis zijn hier hetzelfde 
als in 4.3.2. Bij de kinderen die weer terug naar huis zijn gegaan vinden we 
vooral mishandeling/verwaarlozing als relatief vaak genoemde reden van uit-
huisplaatsing, alsook beperkte pedagogische capaciteiten en relatieproblemen 
tussen ouders en kind. Bij de doelstellingen is relatief vaak sprake van crisis-
interventie en het tot rust komen van het kind. Bij het begin van de plaatsing 
werd in 56% van de gevallen zeker een terugkeer naar huis verwacht en in 
22% een mogelijke terugkeer. Zoals uit tabel 11 (bijlage 3) blijkt, zijn de ver- 
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wachtingen van de maatschappelijk werkers redelijk uitgekomen. Bij 10% werd 
aanvankelijk gezegd dat er zeker geen terugkeer naar huis zou plaatsvinden. 
Meer dan de helft van de lcinderen in deze thuisgeplaatste groep wordt ge-
plaatst voor een periode van 3 maanden tot een jaar. 

—De groep met gemengde plaatsingspatronen met meer dan een overplaatsing, de 
• `menggroep', bestaat uit 6 jongens en 8 meisjes (resp. 43% en 57%). In daze 
groep zijn de Icinderen die jonger zijn dan 7 jaar overgerepresenteerd in verge-
lijlcing met de hele groep (71 tegen 58%). 
Ads reden van plaatsing wordt vooral mishandeling/venvaarlozing gerappor-
teerd en beperkte pedagogische capaciteiten van de ouders. 
De doelstellingen die genoemd worden zijn met name opvang in afwachting 
van een nadere beslissing, verzorging en opvoeding en crisisopvang 
De verhouding van het aantal justitiele en vrijwillige plaatsingen wijkt niet zeer 
af van die bij de totale groep. 
De helft van de kinderen in de menggroep wordt geplaatst met het perspectief 
van een mogelijke tenigkeer naar huis. In een derde van de gevallen wordt de 
duur van de plaatsing bij het begin geschat op 6 weken tot 3 maanden, in bijna 
een derde op 1,5 tot 2 jaar, in de overige gevallen wisselt de inschatting van de 
verblijfsduur. 

Op een aantal nagetrokken kenmerken van kind en plaatsing is een homogeni-
teitsanalyse uitgevoerd (zie figuur 2, bijlage 3). Hierin is het beeld te herkennen 
dat ook uit de bovenstaande omschrijving naar voren komt. Hier is nogmaals te 
zien dat de groepen clusters vormen met onderscheiden karakteristieken. 

De tehuisgroep is vaker geplaatst voor observatie en/of behandeling, vanwege 
relatieproblemen tussen ouders en kind en beperkte pedagogische capaciteiten 
van de ouders. Het gaat relatief vaak om kinderen boven de 6 jaar. De pleeg-
gezingroep is jonger, er zijn meet meisjes bij, het gaat meet om plaatsingen in 
justitieel kader. De thuisgeplaatste groep is vaker in de kleuterleeftijd, ze is ge-
plaatst vanwege mishandeling, venvaarlozing, emotionele problemen van de 
ouders, opname in een kliniek of materiele problemen; er was sprake van crisis-
opvang; het kind moest door de plaatsing tot rust komen. Bij de menggroep ten-
stone zijn relatief veel neutraal terreinplaatsingen vanwege slecht persoonlijk 
functioneren of beperkte pedagogische capaciteiten van de ouders. 

4.4 De begeleiding van ouders, kinderen en pleegouders 

Aan de maatschappelijk werkers is aan het eind van het onderzoek eon vragen-
lijst voorgelegd waarin gevraagd werd naar de begeleiding van betrokkenen zoals 
die plaatsgevonden heeft in de twee jaar dat het onderzoek duurde. Van 95 van 
de 124 kinderen (dd. 77%) zijn gegevens met betrekking tot de gegeven begelei-
ding bekend. In de overige 23% was of at een hele tijd geen sprake meer van be-
geleiding (bijvoorbeeld als de plaatsing maar kort had geduurd en het kind terug 
naar huis was gegaan) of de maatschappelijk werker die de plaatsing op het mo-
ment begeleidde had geen overzicht over de begeleiding tijdens de onderzoelcs-
periode. 

Begeleiding, die specifiek gericht was op het kind, vond meestal eenmaal per 
maand plaats. Het contact met het kind is in driekwart van de gevallen als posi- 
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tief tot zeer positief ervaren (met name bij de jonge kinderen in de pleeggezin-
groep en bij de kinderen in de menggroep), bij een kwart als wisselend (met 
name bij de kinderen in de tehuisgroep en de thuisgroep). 

Binnen de begeleiding van het kind is meestal aandacht besteed aan de relatie 
van het kind met zijn ouders. Ook is er met het kind gespeeld, het is mee uit ge-
nomen en er is gepraat over de plaatsing. Verder wordt gezegd dat men de ont-
wikkeling van het kind heeft geobserveerd. 

De kinderen krijgen naast begeleiding door maatschappelijk werk in 40% van 
de gevallen ook een speciale behandeling. Dit geldt dan vooral voor kinderen in 
tehuissettings. Meestal vindt die eenmaal per week plaats. Het gaat dan om spel-
therapie (in de helft van de gevallen), in een minderheid van de gevallen om 
bewegingstherapie, fysiotherapie of logopedie. Bij tweederde van de kinderen 
wordt na 2 jaar een verbetering in de richting van de doelstelling aangegeven, bij 
eenderde is er (nog) geen effect. 

Begeleiding van de ouders vindt meestal eenmaal per twee weken plaats. Het 
contact met de ouders wordt in de helft van de gevallen als positief tot zeer posi-
tief ervaren, in 43% als wisselend, in 4% als slecht. Er wordt binnen de begelei-
ding aan ouders over concrete problemen gesproken of over de relatie tussen 
ouders en kind; soms gaat het om pedagogische adviezen of om de relatie tussen 
ouders onderling. 

Bij kinderen die in de loop van de twee jaar thuis geplaatst zijn is er vaker be-
geleidinsgcontact geweest met de ouders dan bij kinderen die niet terug zijn ge-
gaan naar huis. Dit contact is volgens de maatschappelijk werker ook vaker posi-
tief verlopen. Vissers (1989) rapporteert soortgelijke gegevens. 

De begeleiding van pleeggezinnen vindt meestal eenmaal per maand plaats. 
Maatschappelijk werkers vinden in 92% van de gevallen dat het contact positief 
of zeer positief verloopt. In 8% van de gevallen is het wisselend. De contacten 
richten zich meestal op het bespreken van zaken rond de plaatsing, op de contac-
ten met de ouders of op het geven van pedagogische adviezen. 

Tenslotte is gevraagd hoe vaak de maatschappelijk werker contact had met het 
tehuis waarin het kind verbleef. Meestal was dit eenmaal per maand. De contac-
ten met het tehuis werden overwegend als positief ervaren, in vier gevallen wordt 
het wisselend genoemd. Het contact houdt meestal het bijwonen van stafbespre-
kingen in. Ook wordt aangegeven dat er aandacht is besteed aan de relatie tussen 
het tehuis en de ouders. 

In ongeveer een lcwart van de gevallen heeft er in de loop van de twee jaar een 
wisseling van begeleider plaats gehad. 

Door de maatschappelijk werkers wordt in 80% van de plaatsingen geen voor-
tijdige afbreking aangegeven. Er zijn in totaal 18 kinderen met een voortijdige 
afbreking. In 14 gevallen (15%) is er sprake van een enkele voortijdige afbreking, 
in 3 gevallen (3%) van twee en in 1 geval van vier. 

Nu we enkele achtergronden van het kind en van de plaatsing geschetst hebben, 
richten we in het volgende hoofdstuk de aandacht op gedrags- en persoonlijk-
heidskenmerken van de kinderen ten tijde van de uithuisplaatsing. 
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5 Hoe zijn de kinderen in de begintijd van de 
plaatsing 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de toestand van de kinderen is op een 
aantal gedrags- en persoonlijkheidskenmerken op het moment van de eerste 
meting van het onderzoek. Deze heeft, zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, be-
trekking op de eerste 2 a 3 maanden van de uithuisplaatsing. Het gaat hier om 
het gedrag van het kind in de voorziening waarin het geplaatst is. Tevens wordt 
verslag gedaan van de algemene ontwilckelingstoestand van de kinderen onder de 
vier jaar (bij deze jonge kinderen is het nog niet mogelijk de intelligentie te me-
ten) en van de intelligentie volgens enkele tests voor kinderen vanaf vier jaar. 

Aan de directe opvoeders is enerzijds de open vraag gesteld of zij bij het kind be-
paalde opvallende gedragingen of kenmerken signaleren en welke problemen ze 
hebben met het kind. Anderzijds zijn aan hen twee standaardvragenlijsten voor-
gelegd, waarop aangegeven kon worden in hoeverre het kind een aantal concreet 
genoemde gedragingen vertoont. 

We laten nu eerst de opvoeders zelf aan het woord en beschrijven welke ken-
merken en gedragingen hen opgevallen zijn. Daarna komen de uitkomsten van de 
vragenlijsten aan de orde. De laatste leveren hardere gegevens, omdat concrete 
gedragingen worden nagevraagd. Het gaat hierbij echter steeds om inschattingen 
van de directe opvoeders. In paragraaf 5.5 worden de waarnemingen van de leer-
krachten van de kinderen beschreven. Tenslotte worden enkele resultaten ver-
meld die de kinderen zelf scoren op een test voor de algemene ontwikkelingstoe-
stand en op IQ-tests. 

5.1 Opvallende gedragingen en kenmerken 

Er is door de opvoeders een hele reeks kenmerken genoemd, 439 in totaal. Bij 8 
kinderen zijn geen gedragingen of kenmerken genoemd. De kenmerken iijn eerst 
geInventariseerd en daarna gecategoriseerd aan de hand van een door Bastiaan-
sen (1976) gebruikte vragenlijst naar symptomen en stoornissen bij jeugdigen. 
Aan de lijst van Bastiaansen, die focust op stoornissen, is een aantal items toege-
voegd die naar meer onproblematisch gedrag verwijzen. In tabel 5 is te zien wel-
ke kenmerken het meest genoemd zijn. 

Nadere gegevens over het voorkomen van alle kenmerken zijn te vinden in 
tabel 13 in bijlage 3. Het meest opvallend zijn angst, eetproblemen en verlegen-
heid. Opmerkelijk is dat zelfs de meest genoemde kenmerken elk op zichzelf niet 
zo vaak genoemd worden. Er is geen enkel kenmerk dat de groep als geheel zo 
typeert dat het bij meer dan 15% van de kinderen gesignaleerd wordt. Verder 
domineren duidelijk de wat moeilijk hanteerbare gedragingen. Als opvoeders jets 
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opvalt, zijn het blijkbaar eerder negatieve aspecten. Het kan zijn dat deze bij de 
opvoeders het meest in het oog springen; het is echter ook mogelijk dat bij de 
kinderen dit soort gedragingen het meest naar voren komt. Uit de resultaten van 
de CBC, die in het hiemavolgende aan de orde komen, zou af te leiden zijn dat 
het eerste het geval is: er zijn namelijk ook redelijk wat kinderen die als mee-
gaand, aardig en geinteresseerd uit de bus komen. Uit eon onderzoek van Wete-
rings (1982) onder probleemgezinnen waar uithuisplaatsing van een kind dreigt, 
komen echter, op grond van een psychologisch onderzoek van kinderen uit deze 
gezinnen, grotendeels dezelfde beschrijvingen als kenmerkend voor doze kinderen 
naar voren. Dit zou erop wijzen dat het tweede het geval is. Meer igunstige' of 
'wenselijke's  kenmerken worden echter door onze opvoeders ook wel genoemd. 
Hiertoe behoren dan bijvoorbeeld: 
—past zich good aan, good aanpassingsvermogen (9 man! genoemd); 
—spontaan, open, gemaldcelijk (7 maal genoemd); 
—aardig, vrolijk, vriendelijk (7 maal genoemd). 

Tabel 5: De 10 nicest genoemde opvallende gedragingen en kenmerken bij de eerste 
meting 

gedragskenmerk 

angstig 	 21 	15,1 
eetproblemen, geobsedeerd door eten of snoep 	 19 	13,6 
verlegen, gesloten, wantrouwend 	 18 	13,0 
ongesocialiseerd, moeite met regels 	 15 	10,8 
onrustig, overbeweeglijk, druk, chaotisch 	 13 	9,4 
aandacht vragen, plakkerig 	 13 	9,4 
stiekem, destructief 	 12 	8,6 
slechte lichamelijke conditie 	 11 	7,9 
venvend, zeurderig, dwingerig 	 11 	7,9 
opvallende praatgewoonte 	 11 	7,9 

• percentage van aantal kinderen, nicer antwoorden per kind mogelijk 

Wanneer we de kenmerken (conform Bastiaansen, 1976) categoriseren naar 
1. ketunerken op somatisch gebied; 
2. kenmerken op psychosomatisch gebied; 
3. kenmerken betreffende het gevoels- en driftleven; 
4. sociale kenmerken; en 
5. kenmerken op het gebied van activiteit en prestatie; 
dan blijken de sociale kenmerken opmerkelijk vaak naar voren to komen (43% 
van alle kenmerken). Daama volgen de kenmerken betreffende het gevoels- en 
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aantal malen genoemd 
abs. 

De termen tunstig' of 'wenselijk' worden in dit rapport gebruikt voor het benoemen 
van gedragskenmerken die op het eerste gezicht niet duiden op stoornissen of proble-
men. Het is uitdrukkefijk niet de bedoeling hiermee aan to geven dat gedrag vanuit 
ontwiklcelingspsychologisch oogpunt goed of slecht zou zijn. De termen worden gebruikt 
om in de tekst niet voortdurend alle kenmerken te hoeven noemen. 



driftleven (22%), de psychosomatische (14%), die betreffende activiteit en presta-
tie (10%) en ten slotte de somatische (7%). 

Op het eerste gezicht lijken de kenmerken in twee clusters uiteen te vallen: aan 
de ene kant komt gedrag voor dat voor opvoeders moeilijk te hanteren kan zijn: 
ongesocialiseerd, chaotisch, veel aandacht vragen, zeurderig. Aan de andere kant 
is er gedrag waardoor een kind moeilijk bereikbaar kan zijn: angstig, verlegen, 
wantrouwend. Om beter inzicht te krijgen in mogelijke clusters en kenmerken, is 
er een principale componentenanalyse op 13 goed discriminerende kenmerken 
met een frequentie >4 uitgevoerd. Hieruit ontstaat het beeld dat is opgenomen 
in onderstaande figuur 2. 

Er zijn in de getoonde oplossing drie clusters te onderscheiden. Zo is er een 
groep van kinderen met de kerunerken labiliteit, humeurigheid, stoornis qua leng-
te en gewicht, somatische stoornissen algemeen, onrust, chaotisch gedrag, gespan-
nenheid en spijsverteringsstoornissen. Verder is er een groep van kinderen met 
de kenmerken driftbuien, onbeheerst, angstig, heimwee. Het gaat bij deze beide 
groepen veelal om somatische kenmerken en om kenmerken betreffende het ge-
voels- en driftleven. 

Een derde groep bestaat uit kinderen met sociaal wenselijke kenmerken: spon-
taan, open, aardig, vrolijk, gevoelig, zacht en zich goed kunnen aanpassen. De 
kinderen die deze kenmerken vertonen, vertonen in het algemeen geen kenmer-
ken uit de andere groepen en omgekeerd. 

Kortom, er kan een groep gemaldcelijke, aardige kinderen, een groep `moeilij-
ke' kinderen en een groep angstige, driftige ldnderen onderscheiden worden. 

Figuur 2: Samenhang tussen de 13 sterkst differentierende opvallende kenmerken bij de 
eerste meting (N=73) 
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Benoeming van de dimensies is niet zo eenvoudig. Op de horizontale as is een 
lijn waar te nemen van labiel en gespannen gedrag naar vrolijk, spontaan en on-
problematisch gedrag. De verticale dimensie that zich moeilijker interpreteren. Er 
zou misschien gesproken kunnen worden van meer of minder 'acting-out'-gedrag. 
Het is echter gezien de vorm van de verdeling niet onwaarschijnlijk dat bier spra-
ke is van een U-vormige curve en dat het voornamelijk de horizontale as is waar 
het om gaat. Overigens is over de kenmerken die bij de tweede meting genoemd 
zijn ook een zelfde analyse uitgevoerd (zie figuur 3, bijlage 3), waarbij een soort-
gelijke U-structuur te herkennen is. 

Kortom: angst, eetproblemen en verlegenheid zijn de kenmerken die de pleegou-
ders en groepsleiders in de begintijd van de plaatsing het meest opvallen. Opmer-
kelijk is dat het vooral meer onwenselijke kenmerken zijn die opvallend genoemd 
worden. Er zijn drie groepen kinderen te onderscheiden: een groep waarbij voor-
al spontaan, aardig en gevoelig gedrag opvalt, een waarbij labiliteit en onrust in 
het oog springen en een van angstige lcinderen. 

Bij een aantal relatief yeel genoemde kenmerken, zoals angst, verlegenheid/ge-
slotenheid, aandachtvragend gedrag en (wanneer we concentratieproblemen onge-
veer hiermee vergelijkbaar stellen, cf. Kanner, 1979) onrustig/chaotisch gedrag, 
gaat het om gedragsproblemen voor welke bij Verhulst (1985) de klinische status 
van een kind grote effecten vertoonde (zie bijlage 6). Van de 140 kinderen uit 
ons onderzoek blijken er 59 volgens de opvoeders zo'n met klinische status sa-
menhangend gedragsprobleem te vertonen. 

5.2 Problemen die de opvoeders met het kind hebben 

Aan de opvoeders is ook gevraagd aan te seven of en welke problemen zij met 
het kind zelf hebben in de begintijd van de plaatsing. In 59 gevallen (45%) geven 
de oprneders aan geen problemen te hebben met het kind. In de overige gevallen 
(55%) worden wel problemen aangegeven, waarvan de meest voorkomende in 
onderstaande tabel worden wecrgegeven. 

Tabel 6: Meest genoemde problemen met bet kind in de begjntijd van de plaatsing 
(N=77) 

problemen 
aantal malen genoemd 

abs. 

slaapproblemen 	 10 	13,0 
eetproblemen 	 13 	16,8 
koppig, onbandelbaar 	 9 	11,7 
moeite met regels, ongesocialiseerd 	 8 	10,4 

De problemen komen op zichzelf niet opmerkelijk vaalc voor. Sociale problemen 
vormen de hoofdmoot (in totaal 27 maal genoemd). Dan volgen psychosomati-
sche (vooral slaap- en eetproblemen) en somatische problemen. 

Bij 29 kinderen (22%) speelt een enlcel probleem, bij 26 (20%) zijn er twee, bij 
11(9%) drie en bij 5 (4%) vier tot zeven problemen. Bij 42% van de kinderen 
signaleren de opvoeders dus een of twee problemen. Bij 16 kinderen (12%) spe- 
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len drie of meer problemen. Van de kinderen waar de opvoeders geen problemen 
mee hebben zit 40% in een gezinssituatie, 31% in een tehuis voor normaal be-
gaafde kinderen, 22% in een medisch kindertehuis en 7% in een behandelings-
huis. Deze lijn duidt erop dat, naarmate een kind minder problematisch is, eerder 
een `lichtere' voorziening wordt gekozen. 

53 De 'Child Behavior Characteristics' (CBC) 

De standaardvragenlijst naar gedragskenmerken (CBC) is door 135 opvoeders in-
gevuld. In 64% van de gevallen was dit een groepsleider. In 20% van de gevallen 
was deze ook de mentor van het kind. In 36% van de gevallen was de invuller 
een pleegouder, meestal (91%) de pleegmoeder, soms (9%) de pleegvader. 

In 15 gevallen is door een tweede opvoeder eveneens een CBC ingevuld over 
hetzelfde kind op hetzelfde tijdstip. De overeenstemming in invulling is nagegaan 
en bleek globaal genomen voor de CBC-gedragskenmerken redelijk: het hoogst 
OP `prettig in de omgang' (Pearsons' r=0,84, p < 0,01), `geInteresseerdheid' 
(r=0,72, p< 0,01), `meegaandheid' en loppigheid' (r=0,70, p< 0,01). Het laagst 
op `afleidbaarheid' en leerproblemen' (r=0,14 en 0,11, n.s.; zie ook tabel 14, bij-
lage 3). Het verschil in gemiddelde bij de invulling bleek op geen enkele factor 
significant. 

De CBC bestaat uit drie `lagen'. De eerste is ingevuld voor alle 135 kinderen, de 
tweede is bedoeld voor 2- tot 7-jarigen en is ingevuld voor 106 van de 135 kinde-
ren. De derde laag is van toepassing op kinderen ouder dan 7 jaar. Deze is be-
schikbaar voor 57 van de 135 kinderen. 

Uit de CBC resulteren scores op een aantal factoren ofwel gedragsaspecten. 
De scores kunnen lopen van 1 tot 5. Hoge scores duiden erop dat een gedrags-
kenmerk bij een kind vaak is waargenomen, lage scores betekenen dat een ken-
merk zelden tot nooit is waargenomen. In tabel 15 (bijlage 3) zijn de gemiddelde 
scores en de standaarddeviaties voor de gedragsaspecten weergegeven. 

Wat onmiddellijk opvalt is dat de kinderen in het algemeen hoger scoren op ken-
merken die `gunstig' of twenselijk' genoemd kunnen worden dan op kenmerken 
die als minder wenselijk beschouwd kunnen worden. 

De hoogste gemiddelde score is gegeven op het kenmerk eetlust: de meeste 
kinderen geven vaak of bijna altijd blijk van een (al te) goede eetlust. 6  De laagste 
gemiddelde score is te vinden bij liegen of destructief gedrag. 

Bij de `gunstige' of `wenselijke' kenmerken wordt verhoudingsgewijs laag ge-
scoord op assertiviteit, op het tonen van verantwoonklijkheid, cooperritiviteit en 
intelligent reageren. De geringe gemiddelde assertiviteit herinnert aan de angst en 
verlegenheid, die relatief vaak opvallend genoemd zijn. De relatief lage score op 
intelligent gedrag concordeert met scores op de LDT en de WISC-R (zie para-
graaf 5.6) die ook relatief laag liggen. 

6 Wat betreft de eetlust kan gewezen worden op het gegeven dat directe opvoeders 
eetproblemen (vooral in de vorm van een obsessie met eten) in 14% van de gevallen 
noemen als opvallend kenmerk. 

39 



Bij de minder wenseijke kenmerken wordt de groep het meest gekenmerkt door 
afleidbaarheid. Verder worden de kinderen vrij vaak gepercipieerd als snel opge-
wonden of gespannen en als koppig. 

Hoewel de groep als geheel ovenvegend in het hoge dee van de schaal inge-
deeld wordt waar het gaat om wenselijk gedrag en in het lage deel waar het gaat 
om minder wenselijk gedrag, zijn er toch steeds subgroepen van kinderen die het 
omgekeerde patroon laten zien. Van de kinderen scoort tussen de 1% en 18% 
laag op de eerstgenoemde kenmerken en tussen de 1% en 9% laat vaak tot bijna 
altijd minder sociaal wenselijke gedragingen zien. 

Er is een relatief grote subgroep van kinderen die zelden tot nooit intelligent 
reageren, verantwoordelijkheidsgevoel tonen en assertief zijn en er zijn ook ver-
houdingsgewijs veel kinderen die vaak of praktisch altijd te kampen hebben met 
afleidbaarheid en leerproblemen. 

Ook wanneer we de scores omzetten in z-scores, blijken er subgroepen te zijn 
die beduidend in ongunstige Si afwijken van de rest van de onderzoeksgroep. 

Om tot een indruk te komen van de mate waarin de onderzochte groep afwij-
kend is van de 'normale' populatie, hebben we een vergelijking gemaakt met de 
resultaten van de Nederlands genormeerde CBCL (Verhulst, 1985). 21 items van 
CBC en CBCL blijken enigszins vergelijkbaar. Afgaande op de waarden die Ver-
hulst geeft in zijn publikatie, ontstaat de indruk dat de lcinderen uit onze onder-
zoeksgroep bij de eerste meting wat hoger scoren op alle vergeleken probleem-
items en dus als problematischer dan de normgroep uit de bus komen (zie bijlage 
5). Deze vergelijkingen zijn echter op itemniveau gemaakt en ze zijn niet zeer 
betrouwbaar. 

Het viel in het voorgaande op dat de CBC-scores van de kinderen op de A-facto- 
ren (factoren voor alle kinderen vanaf 2 maanden) gemiddeld het hoogst zijn. 
Zijn het soms de jongere kinderen, die de scores als het ware 'omhoog trekken'? 

Uit correlatieberekeningen ontstaat inderdaad eenduidig het beeld dat de jon-
gere kinderen hoger scoren op sociaal wenselijke items en lager op de minder 
wenselijke. Hoe jonger de kinderen zijn, des te aardiger, meegaander, gemaldcelij-
ker, alerter, actiever, meer genteresseerd in de omgeving, coOperatiever, minder 
somber, minder teruggetrokken, gespannen en snel gerriteerd worden ze inge-
schat (zie tabel 16, bijlage 3). 

Het leeftijdseffect blijkt ook duidelijk uit variantie-analyses op de factoren op 
A-niveau. De leeftijd is hierbij ingedeeld in vier categorieen: babies (0-jarigen), 
peuters (1- t/m 3-jarigen), kleuters (4- t/m 6-jarigen) en 7- t/m 11-jarigen. Voor-
al de kinderen tot 4 jaar scoren hoog op de meer wenselijke items, tenvij1 de kin-
deren vanaf 7 jaar vrijwel altijd de laagste scores hierop laten zien (zie tabel 17 
en figuur 4, bijlage 3). T-toetsen wijzen dan ook uit dat de oudste groep gemid-
deld steeds significant lager scoort dan de andere groepen samen. Ook Fanshel 
en Shinn (1978) vonden dat de oudere kinderen problematischer waren dan de 
jongere. Verhulst en Althaus (1988) onderzochten een steekproef van Nederland-
se ldnderen van 4-14 jaar over een periode van twee jaar. Zij rapporteren het 
omgekeerde: de oudere kinderen hebben in hun onderzoek lagere probleemsco-
res dan de jongere. Wellicht heeft het problematischer gedrag van de oudere kin- 
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deren in ons onderzoek te maken met het feit dat ze langer in problematische 
opvoedingssituaties verkeerden. 

Resultaten van de DOS, de NPV-J, de KABV-K en de egoveerkrachtmaat wij-
zen in dezelfde richting: bij de kleintjes wordt meestal geen indicatie gevonden 
voor stoornissen in de ontwikkeling, bij de oudere lcinderen lijkt eerder het beeld 
van een probleemgroep naar voren te komen (zie bijlage 3, tabellen 18 en 19). 
De allerkleinsten (2 maanden tot 3 jaar, N=30) blijken ook bijna allemaal vaak 
te reageren op de nieuwe opvoeder door naar hem/haar te kijken, te reiken of 
tegen hem/haar te babbelen. Ze laten zich door de opvoeder aanraken en vast-
houden zonder onrustig te worden of van streek te raken. De kinderen zijn op 
twee na allemaal goedlachs ('glimlacht) en schenken aandacht aan nieuwe gelui-
den, mensen of dingen. Al deze dingen bevestigen de indruk dat de jongste kin-
deren naar verhouding een minder problematisch beeld te zien geven. 

Samenvattend kan gezegd worden dat van de groep als geheel relatief veel kinde-
ren volgens de opvoeders wenselijk gedrag vertonen. Dit beeld wordt echter 
vooral bepaald door de jongere kinderen in de groep. De oudere kinderen scoren 
met name hoog op afleidbaarheid en ze zijn snel opgewonden, ze reageren niet 
vaak intelligent en tonen zich weinig assertief. Deze groep toont ook bij gebruik 
van andere meetinstrumenten (NPV-J, KABV-K, WISC-R, NCKS) het beeld van 
een meer problematische groep. 

Bij elk gedragskenmerk zijn subgroepen met extreme scores in onwenselijke 
richting te onderscheiden. 

5.4 Egoveerkracht en egocontrole 

In deze paragraaf worden de uitkomsten van de NCKS beschreven. De gegevens 
van de NCKS leiden tot scores voor egoveerkracht en egocontrole van de kinde-
ren. De gegevens zijn verstrekt door de directe opvoeders. Er zijn 102 NCKS-en 
ingevuld. 

Egoveerkracht kan worden aangeduid als de vaardigheid om zich vindingrijk en 
flexibel aan veranderende omstandigheden aan te passen en vasthoudend te rea-
geren in probleemsituaties. Het tegendeel van egoveerkracht is egobroosheid, die 
duidt op een onbekwaamheid om met succes om te gaan met stress en nieuwe 
situaties. Een persoon met lage egoveerkracht neigt ertoe bij stressvolle situaties 
in herhaling te vervallen of gedisorganiseerd te raken (Riksen-Walraven, 1983, 
1985). 

Hoge veerkracht is bevorderlijk voor een adequate aanpassing aan veeleisende 
omstandigheden. Veerkracht wordt ook wel omschreven als een 'protective factor' 
(Groenendaal c.s., 1987; Van Ooyen-Houben en Berben, 1988). Egocontrole kan 
worden omschreven als de dispositie of drempel om impulsen en gevoelens te 
onderdrukken of juist direct aan bod te laten komen. Sterke egocontrole duidt op 
rigiditeit en geremdheid, angst voor nieuwe situaties en zich afsluiten voor onver-
wachte informatie. Zwakke egocontrole duidt daarentegen op zich al te snel uitle-
ven, het niet kunnen uitstellen van de bevrediging van momentane behoeften en 
slecht in staat zijn zich op een taak of sociale relatie te concentreren. Zowel 
sterke als zwakke egocontrole zijn niet erg geschikt voor het oplossen van proble-
men en het functioneren in een sociale context. Matige egocontrole zou in de 
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meeste situaties optimaal zijn (Riksen-Walraven, 1983, 1985). Veerkracht ontwik-
kelt zich, wanneer sociale ondersteuning wordt ervaren door de omgeving. Be-
langrijk is daarbij de beschikbaarheid van sensitief reagerende personen die een 
kind aandacht geven, adequaat reageren op zijn signalen en behoeften en door 
het kind etvaren stress kunnen verlichten. Met zulke personen groeit dan een 
lcwalitatief goede gehechtheid, die een basis zou zijn voor egoveerlcracht en een 
juiste mate van egocontrole. 

Van de kinderen in onze onderzoeksgroep, die — zoals we in hoofdstuk 4 
gezien hebben — vaak uit gezinnen met een complex aan problemen komen, die 
veelal ook nog chronisch van aard zijn, zou gezegd kunnen worden dat ze op dit 
punt van sociale ondersteuning door competente, veerkrachtige gehechtheidsfigu-
ren 'at risk' zijn. Scoren ze inderdaad overwegend laag op egoveerkracht en/of 
laag of hoog op egocontrole bij het begin van de uithuisplaatsing, is dan de 
vraag. 

De scores voor egoveerkracht reiken van -0,55 tot +0,72. De gerniddelde score 
is 0,03. Wanneer we scores vergelijken met die uit een Nijmeegs onderzoek onder 
kinderen die thuis verblijven7, valt op dat de 6- tot en met 10-jarigen uit onze 
onderzoeksgroep extreem laag scoren op egoveerIcracht. Deze kinderen zijn dus 
extreem 'broos' te noemen. De jongere kinderen scoren wel normaal. 

De scores voor egocontrole lopen van -0,42 tot +0,64. Het gemiddelde is 0,12. 
De groep als geheel scoort op dit kenmerk niet afwijkend van een groep kinderen 
uit genoemd Nijmeegs onderzoek die gewoon thuis verblijven. 

5.5 Gedrag op school 

Ann de leerkrachten zijn bij de eerste meting enkele open vragen gesteld naar 
het gedrag van de kinderen en ze vulden ook de CBC in. In grote lijnen stemt 
hun perceptie overeen met die van de opvoeders. 

55.1 KennterIcen en gedragingen die de leerkratht opvallen 

Met betrelcking tot 73 kinderen is de vraag beantwoord, welke kenmerken of 
gedragingen opvallen op het tijdstip van de eerste meting. In 4 gevallen zijn geen 
kenmerken genoemd. Relatief vaak genoemd zijn: 
—verlegen, wantrouwend, terughoudend (16x, 21% van de lcinderen); 
—onzeker, gebrek aan zelfvertrouwen (11x, 15%); 
—aandacht vragen, opdringerig (10x, 14%); 
—zich niet kunnen concentreren (9x, 12%); 
—overbeweeglijk, chaotisch, druk (8x, 11%). 

Andere kenmerken worden minder vaak genoemd. De verlegenheid, het aandacht 
vragen en het druklce, chaotische gedrag zijn door de opvoeders ook relatief vaak 
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naar voren gebracht. Onzekerheid en concentratieproblemen worden door de 
leerkrachten vaker als opvallend gepercipieerd. 

5.5.2 Child Behavior Characteristics op school 

74 leerkrachten vulden de CBC in. Allereerst is nagegaan in hoeverre en op 
welke kenmerken de CBC-inschattingen van de opvoeders en die van de leer-
krachten van de schoolgaande kinderen overeenstemmen. Hiertoe zijn enerzijds 
correlaties (Pearsons' r) berekend over alle CBC-factorscores en anderzijds t-tests 
(matched) uitgevoerd om de significantie van het verschil in het gemiddelde te 
bepalen. De correlaties blijken te varieren van laag tot vrij hoog, de meeste lig-
gen tussen r=0,30 en r=0,60 (zie tabel 21, bijlage 3). 

Bij het beeld dat de leerkrachten schetsen valt op dat dit beeld globaal over-
eenkomt met dat van de directe opvoeders. Dit houdt in dat de meeste kinderen 
op wenselijke kenmerken positiever scoren dan op minder wenselijke kenmerken. 

Ondanks het gegeven dat een grote groep kinderen zowel door hun directe op-
voeders als door hun leerkrachten overwegend hoog of laag worden ingeschat op 
bepaalde kenmerken, zijn er toch op enkele punten verschillen tussen de beide 
beoordelaars. 

Bij enkele kenmerken schatten de directe opvoeders de kinderen namelijk, ge-
middeld gesproken, wat hoger of lager in. Zo vinden de leerkrachten de kinderen 
gemiddeld minder leugenachtig en destructief, minder actief (p< 0,01) dan de 
directe opvoeders. Ze schatten het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen 
hoger in (p <0,05). 

Al met al zijn de verschillen in inschatting tussen opvoeders en leerkrachten 
gering. Er is dus sprake van een vrij consistent beeld. 

5.6 De algemene ontwikkelingstoestand en de intelligentiescore 

We komen nu bij gegevens van tests die bij de kinderen zelf zijn afgenomen. 
Beschreven wordt hoe de algemene ontwikkelingstoestand is bij de kleintjes in 
onze onderzoeksgroep (0 tot 4 jaar) volgens de indicaties die de Denver Ontwik-
kelings-Screeningtest (DOS) geeft en welke IQ-scores door de kinderen vanaf 4 
jaar zijn behaald op de Leidse Diagnostische test (LDT) en de Wechsler Intelli-
gence Scale for Children-revised (WISC-R). 

5.6.1 De algemene ontwikkelingstoestand bij de jongste kinderen 

Bij 37 kinderen tot 4 jaar is de DOS afgenomen. Dit instrument is geconstrueerd 
om ontwikkelingsstoornissen te signaleren. Het is een screeningtest, die een grove 
schifting maakt tussen een groep ldnderen die zeer waarschijnlijk geen, en een 
groep kinderen die zeer waarschijnlijk wel problemen in de ontwikkeling verto-
nen. 

De items betreffen gedragingen die kinderen op een bepaald moment moeten 
gaan vertonen. Ze zijn in vier groepen onderverdeeld: sociaal gedrag, adaptatie-
gedrag, taalgedrag en motorisch gedrag. De test geeft drie interpretaties van het 
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uiteindelijke testresultaat: 'normaaf, 'onduidelijk"uitgebreid onderrnek nood-
zakelijk'. 

Wanneer we kijken naar deze interpretaties, dan blijkt dat de meerderheid van 
de 37 Icinderen (namelijk 31, dit is 84%) een 'normaal' testresultaat behaalt; van 
deze lcinderen kan gezegd worden dat ze waarschijnlijk geen problemen in de 
ontwikkeling vertonen. Er zijn 5 kinderen (14%) die een interpretatie 'onduide-
lijk' krijgen. Bij een kind (3%) wordt cuitgebreid onderzoek noodzalcelijk' geacht. 

We zouden dus kunnen zeggen dat een zesde, ofwel 6 kinderen, zoals gemeten 
met de DOS-test, nader onderzocht zou moeten worden op mogelijke problemen 
in de ontwilckeling. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat aan het 
eindresultaat van de DOS geen diagnostische betekenis toegekend mag worden. 
Een niet normale testuitslag betekent alleen dat verder onderzoek van het kind 
en zijn opvoedingsomgeving noodzakelijk is. 

Uit validiteitsonderzoeken blijkt bovendien dat 15% tot 71% van de lcinderen 
met een doorvenvijzingsindicatie niet terecht was doorverwezen, dat wil zeggen 
bij nader onderzoek bleken geen manifeste stoornissen aanwezig. 10% tot 23% 
van de lcinderen met eon 'normaal' resultaat bleken daarentegen wel manifeste 
stoontissen te hebben. Dit betekent dat het werkelijke aantal kinderen met ont-
wikkelingsstoornissen kan afwijken van het genoemde aantal. Hetzelfde geldt, zij 
het in mindere mate, voor de groep kinderen zonder stoornissen. 

Wanneer we uitgaan van de in ons onderzoek gevonden 17% niet-normale 
interpretaties (met de genoemde foutenmarge), valt op dat dit hoger is dan het 
percentage in een dwarsdoorsnede onderzoek onder 492 kinderen tot 4 jaar (daar 
werd 7% als problematisch beoordeeld) en ook hoger dan in een onderzoek naar 
673 lcinderen van 2 tot 27 maanden (tussen 2% en 6%), daarentegen lager dan 
bij een groep van 50 kinderen in pediatrische behandeling (daar was het percen-
tage 56%). Het door ons gevonden percentage lijkt hoger dan dat van groepen 
normale kinderen en lager dan dat van een groep onder pediatrische behande-
ling, bij wie het vermoeden van een ontwilckelingsachterstand bestaat. 

5.6.2 De LDT en WISC-R intelligenne 

Van 23 kinderen tussen de 4 en 6 jaar is de LDT-intelligentiescore bekend en bij 
56 kinderen vanaf 6 jaar is een intelligentiescore berekend op grond van WISC-R 
resultaten. De IQ-scores staan in tabel 22 (bijlage 3) en in de figuren 3a en 3b. 
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Figuur 3a: LDT IC)-score bij de eerste meting, vergeleken met de theoretische normaal-
verdeling (N=23) 
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Figuur 3b: WISC-R IQ-score bij de eerste meting, vergeleken met de theoretische nor-
maalverdeling (N=56) 
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De gemiddelde LDT IQ-score voor de 23 kinderen bedraagt 92,0, duidelijk lager 
dan het standaardgemiddelde van 100. De LDT bestaat uit 8 subtests. Wanneer 
we naar de scores op deze subtests kijken (zie tabel 23, bijlage 3), valt het op dat 
de kinderen gemiddeld laag scoren op de test 'verhaaltje vragen', waarbij hen een 
aantal vragen wordt gesteld over een verhaaltje dat door de onderzoeker wordt 
voorgelezen. Deze subtest doet een beroep op functies als begrijpen van vragen, 
semantisch geheugen en (re)produktieve taalvaardigheid. Verder komen relatief 
lage scores voor op de subtest 'zinnen nazeggen'. Het gaat hier om de functies 
continue aandacht en onmiddellijk geheugen voor zinnen. Deze subtest heeft een 
verbale component, evenals de subtest 'woordenspan' en 'plaatjes aanwijzen', 
waarop ze eveneens relatief laag scoren. Op de overige tests doen ze het beter. 
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De gemiddelde score op de WISC-R is voor onze groep 99,34; niet opvallend 
afwijkend van het gestandaardiseerde schaalgemiddelde van 100. Dit schaalgemid-
delde van 100 is echter gebaseerd op een Amerikaanse normgroep. Met het in 
gebruik nemen van de nieuwe Nederlands-Vlaamse versie van de WISC-R in 
1986 (De Bruijn, Van Haasen, Poortinga, PijI en Lutje Spelberg, 1982; Van Haas-
en c.s., 1985), waarbij een Nederlandse normering beschikbaar is, is gebleken dat 
de Amerikaanse normen in het algemeen wat it `gemaldcelijk' zijn voor Neder-
landse kinderen. Volgens Harinck en Schoorl (1987) levert de nieuwe Nederland-
se genormeerde WISC-R een veel lager IQ op dan de oude; veel psychologen uit • 
de praktijk zouden, aldus de auteurs, de vuistregel hanteren dat er wel zo'n 10 
punten bij het nieuwe IQ opgeteld kunnen worden. De IQ-score die met de `ou-
de' WISC-R verkregen wordt, kan dus 10 punten hoger liggen dan de score op 
grond van de 'nieuwe' WISC-R. Het gegeven dat de uithuisgeplaatste kinderen 
een gemiddelde score van 99 behalen op de `oude' WISC-R, zou er vanuit deze 
visie eigenlijk op duiden dat ze, gemeten naar Nederlandse maatstaven, eerder in 
de buurt van de 89 zouden kunnen zitten en dat ze dus duidelijk lager scoren dan 
het gemiddelde. 

In figuur 5 (bijlage 3) zijn de IQ-scores van onze groep en de theoretische nor-
maalverdeling naast elkaar gezet. Het verschil wordt hieruit duidelijk; onze uit-
huisgeplaatste lcinderen varieren minder in hun IQ-scores, een opmerkelijk grote 
groep heeft een gemiddelde score tussen de 90 en de 109 en meer kinderen ge-
ven IQ-scores te zien die als 'mentally deficient' geclassificeerd kunnen worden. 8  
Verder valt op dat weinig lcinderen zich in de low average' (80-89) en 'border-
line' (70-79) categorieen bevinden. 

Nu we het rotate IQ hebben bekeken, gaan we een stap verder en maken we 
onderscheid tussen het verbale en het performale IQ (zie figuur 5, bijlage 3). De 
verbale schaal verschaft informatie over vaardigheden die samenhangen met 
verbaal begrip, de performale omvat vaardigheden tot organisatie van de waar-
neming (Wechsler, 1974). De kinderen in de onderzoeksgroep scoren relatief laag 
op het verbale gedeelte. De gerniddelde verbale IQ-score bedraagt 91,6. Het per-
formale IQ daarentegen bedraagt gemiddeld 107,7. Het verschil tussen beide ge-
rniddelde IQ's bedraagt 16,1 punten. Een verschil van 12 punten zou al significant 
zijn op 5%-niveau en eon van 15 punten op 1%-niveau. Gemiddeld gesproken is 
er dus een hoogst ongewoon verschil tussen het verbale en het performale IQ. 

We hebben ten slotte gekeken naar de scores op de verschillende subtests (zie 
tabel 24, bijlage 3). Bij de verbale subtests valt op dat de kinderen relatief laag 
scoren op de kennisvragen, waarbij het gaat om verbaal begrip, feitenkennis en 
lange termijn geheugen en ook op ajtareeksen, waarbij een appel wordt gedaan 
op met name korte termijn geheugen en concentratie. Hoewel de afwijking van 
de gemiddelde score op deze beide subtests van de gemiddelde gewogen som-
score op de verbale tests en van de totale som niet significant is, kunnen de lage 
scores op deze subtests toch duiden op onvoldoende algemene ontwildceling in de 

8 Dem kinderen zijn in de ondenoeksgroep gehandhaafd, omdat ze niet in speciale 
voorzieningen zijn geplaatst en omdat niet-intellectuele factoren een ml kunnen hebben 
gespeeld in de begintijd van de plaatsing. 
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zin van feitenkennis en op angst, onrust, afleidbaarheid en moeilijkheden met au-
ditief sequentieren. Angst, onrust en afleidbaarheid zijn kenmerken die al eerder 
als vrij typerend voor onze onderzoeksgroep naar voren kwamen. Bij de perfor-
male subtests hebben de kinderen relatief hoge scores op 'codes' en op (beeldver-
halen' . Met de codes wordt het vermogen om combinaties van symbolen en vor-
men te lezen en de bekwaamheid om snel en precies verbanden te leggen geme-
ten. Met beeldverhalen meet men de bekwaamheid om een totale situatie in te 
schatten en te begrijpen. De afwijkingen van het totaal-performaal gemiddelde is 
niet significant. De hoogste gemiddelde score is behaald op `blokpatronen' Deze 
subtest toetst het vermogen tot waarneming en analyse van vormen. 

Concluderend kan gezegd worden dat onze onderzoeksgroep qua LDT-intelli-
gentle lager scoort dan de Nederlandse normgroep voor dezelfde leeftijdscatego-
rie. Van de scores op de WISC-R kan hetzelfde gezegd worden. Onze scores zijn 
gebaseerd op Amerikaanse normscores en komen daardoor waarschijnlijk hoger 
uit dan het geval zou zijn wanneer met Nederlandse normen gewerkt zou zijn. De 
kinderen doen het in het algemeen beter op het performale deel dan op het ver-
bale deel. Vooral de verbale intelligentie wijkt in negatieve zin af van het gemid-
delde. 

Er blijkt binnen de groep 6- tot 11-jarigen geen samenhang te zijn tussen leef-
tijd en de score op de WISC-R (r = 0,02, n.s.), ook niet wat betreft de verbale en 
performale score (r=0,03 en -0,06, n.s.). 

5.7 Samenvatting en conclusies 

Wanneer aan groepsleiders en pleegouders de vraag wordt voorgelegd welke ken-
merken en gedragingen hen in de begintijd van de plaatsing bij het kind opvallen, 
blijkt een grote varieteit aan kenmerken naar voren te komen. Er is geen ken-
merk dat bij meer dan 15% van de groep wordt genoemd. De opvoeders zelf 
noemen de lcinderen vooral angstig, verlegen en gesloten, terwijl ook problemen 
rond eten hen opvallen. Slapen en eten vormen het vaakst echt een probleem 
voor de opvoeders. 

De kinderen lijken op grond van kenmerken die opvallen, in drie groepen in te 
delen te zijn: er is een goep labiele, onrustige kinderen, een groep spontane, 
aardige kinderen en een groep angstige kinderen met driftbuien. 

Uit de invulling van de standaardvragenlijst, die een reeks heel concrete gedra-
gingen, zowel positieve als negatieve, navraagt, komt naar voren dat een vrij 
groot aantal kinderen toch meestal wel als prettig en aangenaam ingeschat wordt. 
Subgroepen scoren problematisch. De leeftijd speelt een belangrijke rol: hoe 
jonger de kinderen zijn, hoe minder problematisch ze uit de bus komen. 

De indruk die we hieraan overhouden is dat opvoeders, wanneer hen gevraagd 
wordt naar zaken die hen opvallen aan het kind, vooral een beeld schetsen van 
probleemgedrag. Wordt hen een vragenlijst voorgelegd, waarin ook naar positieve 
kanten wordt gevraagd, dan geven ze deze ook royaal aan. Het probleemgedrag 
lijkt echter bij deze groep lcinderen opvallender. 

Uit de combinatie van beide vraagmethoden komt naar voren dat een deel van 
onze onderzoeksgroep duidelijk problematisch gedrag vertoont, dat enerzijds een 
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combinatie is van onrustig, afleidbaar, gespannen en labiel gedrag en anderzijds 
van angst en verlegenheid. 

De invulling van de lijst van Bastiaansen door de maatschappelijk werker (zie 
paragraaf 4.5), de kenmerken die de opvoeders opvallen en de gegevens van de 
CBC leveren samen het volgende beeld op. De drie vraagmethoden stemmen 
overeen voor wat betreft het veel voorkomen van: 
1. aandachtvragend gedrag; 
2. afleidbaarheid en onrustig, chaotisch gedrag; 
3. koppigheid en onhandelbaarheid. 

Het lijkt gerechtvaardigd deze als meest typerend voor de groep te beschouwen. 
Volgens Verhulst (1985) zijn 1. en 2. emstige stoomissen, in die zin dat ze sa-
menhangen met klinische status. 

Bij andere kenmerken is er overeenstemming van twee vraagmethoden: 
4. gespannenheid; 
5. verlegenheid, geslotenheid; 
6. angst; 
7.1eerproblemen/laag IQ (WISC-R en CBC); 
8. driftbuien. 

Van deze hangen de eerste vier samen met klinische status (Verhulst, 1985). Het 
beeld dat de leerkrachten geven is in grote lijnen hetzelfde, zodat zij onze conclu-
sie Her ondersteunen. 

De kinderen scoren verder normaal op egocontrole. De oudere kinderen sco-
ren laag op egoveerkracht. De intelligentiescore op LOT en WISC-R ligt bene-
den het gemiddelde, hetgeen vooral te wijten is aan deficientie op verbaal ge-
bied. 
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6 Instroom in pleeggezinnen en tehuizen 

In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe de groepen kinderen die bij de eer-
ste uithuisplaatsing in pleeggezinsettings en in verschillende soorten tehuizen wor-
den geplaatst, emit zien. Het gaat hier om 52 kinderen die in een pleeggezinset-
ting en 88 kinderen die in een tehuissetting zijn geplaatst. Bij de laatste groep is 
onderscheiden tussen kinderen in tehuizen voor normaal begaafde jeugd, medi-
sche kindertehuizen en observatie- en behandelingshuizen. Het gaat hier om een 
beschrijving van de groepen in het begin van de uithuisplaatsing, bij de eerste 
meting van het onderzoek. Op dat moment is nog met bekend waar de kinderen 
verder nog naar toe zullen gaan in de loop van de onderzoeksperiode. 

6.1 Gekozen verblijfplaats en achtergrondkenmerken van kind en thuis-
situatie 

We hebben eerst gekeken naar de samenhang tussen de voorziening en een aan-
tal kenmerken van het kind en de thuissituatie. De voorzieningen zijn onderver-
deeld in vier categorieen: pleeggezin, tehuis voor normaal begaafde jeugd, me-
disch kindertehuis en tehuis voor observatie en/of behandeling. Nagegaan is de 
samenstelling van de groepen voor wat betreft: 
—de leeftijd van het kind bij uithuisplaatsing; 
—het geslacht van het kind; 
—de reden van plaatsing; 
—het aantal risicofactoren voor het kind in de thuissituatie. 

Cijfers zijn te vinden in tabel 25 tot en met 30 (bijlage 3). 
Het is duidelijk dat de leeftijd van het kind een zeer belangrijke variabele is. 

Kinderen in pleeggezinnen zijn gemiddeld jonger dan die in tehuizen. Binnen de 
tehuizen zijn de oudste kinderen te vinden in de observatie/behandelingstehuizen 
(zie figuur 4). 

Jongens en meisjes zijn ook ongelijk verdeeld over de voorzieningen: jongens 
zijn meer te vinden in medische kindertehuizen en observatie/behandelings-
huizen, meisjes meer in pleeggezinnen en tehuizen voor normaal begaafde jeugd 
(zie figuur 5). 
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Duidelijk is verder dat met toename van de zwaarte van de voorziening de pro-
blemen bij het kind vaker genoemd worden als reden van plaatsing en proble-
men thuis minder vaalc een rol spelen. Vooral bij observatie- en behande-
lingstehuizen is te zien dat het voomamelijk problemen bij het kind zijn die een 
reden vormen voor de uithuisplaatsing. Het gaat dan vooral om gedrags-
problemen van het kind thuis en/of op school. 

Als indicatie voor risicofactoren voor het kind, die spelen in de thuissituatie, 
is een score berekend op grond van de door de maatschappelijk werker aange-
geven problemen in de thuissituatie. Hierbij is rekening gehouden met gegevens 
uit ander onderzoek (Kaas-Fontaine, 1984; Mesman Schultz, 1978; Mesman 
Schultz, Depla en Nelen, 1987). Naarmate een probleem meer direct weerslag 
kan hebben op het kind, is aan dit probleem bij de berekening meer gewicht 
toegekend (zie bijlage 6). 

De mate waarin risicofactoren in de thuissituatie spelen, blijkt significant 
samen te hangen met de voorziening: bij kinderen in medische kindertehuizen 
en tehuizen voor normaal begaafde jeugd spelen gemiddeld meer risicofactoren 



thuis dan bij kinderen in pleeggezinnen en in observatie/behandelingstehuizen. 
Bij de laatste spelen duidelijk de minste. 

Een eerste conclusie kunnen we nu al trekken: de groepen verschillen op alle 
nagetrokken factoren aanzienlijk. Vooral de groep die geplaatst wordt in ob-
servatie/behandelingstehuizen vertoont een afwijkend beeld. Er zitten verhou-
dingsgewijs veel oudere jongens met gedragsproblemen thuis en/of op school, 
die overwegend geplaatst zijn vanwege hun eigen problematiek en niet zozeer 
vanwege problemen of risicofactoren in de thuissituatie. 

6.2 Gekozen verblijfplaats en verschillen in gedrag en persoonlijkheids-
kenmerken 

Een volgend thema dat nu interessant wordt, is of de groepen ook verschillen 
wat betreft gedragskenmerken, egoveerlcracht, egocontrole en IQ. Zoals te ver-
wachten is, bestaan ook op een aantal van deze factoren duidelijke verschillen. 
In het algemeen blijken de pleeglcinderen er `gunstiger' (in de zin van meer 
sociaal wenselijk) uit te komen: volgens de door de opvoeders ingevulde 
gedragsvragenlijst (CBC) reageren ze intelligenter en zijn ze minder vijandig of 
teruggetrokken dan kinderen in tehuizen voor normaal begaafde jeugd. Ze zijn 
bovendien actiever, meegaander, gemaldcelijker, aardiger, minder somber en ze 
eten beter dan kinderen in medische lcindertehuizen of observatie/behande-
lingstehuizen. Er is op de gedragskenmerken duidelijk steeds een tendens te 
zien dat er met toenemende zwaarte van de voorziening vaker sociaal onwen-
selijk gedrag aangegeven wordt. Het aantal stoornissen bij het kind (volgens lijst 
Bastiaansen) en het aantal met klinische status samenhangende gedragsproble-
men (volgens Verhulst) hangt op eenzelfde wijze samen met de verblijfplaats. 

Wat betreft egoveerkracht en egocontrole zijn er geen verschillen van 
betekenis tussen de groepen. Ook wat betreft kenmerken die de opvoeders op-
vallend noemen, is er geen verschil tussen pleegkinderen en tehuiskinderen. Het 
resultaat van de desbetreffende (principale componenten)analyse is weergege-
ven in figuur 6 (bijlage 3). Wel blijken de pleegkinderen gemiddeld een hogere 
WISC-R IQ-score te hebben dan de kinderen in tehuizen. 

Een tweede conclusie is nu dat pleegkinderen en tehuiskinderen vooral verschil-
len wat betreft gedragskenmerken, aantal en ernst van stoornissen en IQ en dat 
er qua problematische gedragsaspecten sprake is van een oplopende lijn: in 
pleeggezinnen bevinden zich de minst problematische kinderen, in tehuizen ter 
observatie en behandeling de meest problematische. 

63 Op zoek naar de belangrijkste factoren 

Bij deze conclusie dient zich echter de vraag aan of de gesignaleerde verschillen 
in gedrag en IQ niet ook samenhangen met relevante kenmerken van het kind 
en zijn thuissituatie, waarop de instroom in de verschillende voorzieningen ver-
schilt. Verhulst (1985) noemt bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en sociaal-econo-
mische status als factoren die sterk met gedragskenmerken van kinderen samen-
hangen. 
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De leeftijd blijkt in dit onderzoek inderdaad een factor die zeer sterk samen-
hangt met het gedrag. Jongere kinderen vertonen op een bele reeks van ken-
merken meer sociaal wenselijk gedrag dan oudere kinderen. 

De samenhang tussen geslacht en gedrag is in ons onderzoek niet zo preg-
nant. Hoewel er enkele tendensen zijn die erop duiden dat meisjes volgens de 
beoordelaars meer sociaal wenselijk gedrag vertonen dan jongens, zijn ze alleen 
maar minder afleidbaar en teruggetrokken en meer gevoelig dan jongens 
(p<0,05). 

Verder kan de mate waarin in de thuissituatie thicofactoren war het kind 
spelen, nog van belang zijn. Dit hangt echter minder sterk samen met gedrag en 
IC) dan je zou vezwachten: kinderen bij wie meer risicofactoren spelen reageren 
weliswaar significant vaker opgewonden, gedragen zich meer gespannen en 
agressiever dan kinderen bij wie dit minder het geval is, maar wat betreft 
andere gedragskenmerken en IQ zijn er geen verschillen. 

Kortam: de duidelijkste samenhangen zijn te zien tussen de voorziening en 
het gedrag en de leeftijd en het gedrag. Het geslacht en de risicofactoren thuis 
lijken een minder belangrijke rol te spelen. 

Om erachter te komen welke factor nu echt het belangrijkst is, is een varian-
tie-analyse uitgevoerd, waarbij leeftijd, geslacht, risicofactoren thuis en voorzie-
ning samen onderzocht zijn op hun samenhang met gedragskenmerken, IQ, ego-
veerkracht en egocontrole. 

Omdat de observatie/behandelingstehuizen een populatie hebben die sterk 
afwijkt van de andere groepen, zijn deze buiten de analyse gelaten. Baby's, die 
praktisch alleen in pleeggezinnen te vinden zijn, zijn eveneens buiten beschou-
wing gelaten. Zodoende zijn vergeleken: jongens en meisjes van 1 tot en met 6 
jaar en van 7 tot 11 jaar in pleeggezinnen, tehuizen voor normaal begaafde 
jeugd en medische kindertehuizen, bij wie weinig (d.w.z. 0 tot 6) of veel (d.w.z. 
6 of meer) risicofactoren spelen in de thuissituatie. 

Wanneer dan eerst gekeken wordt naar gedragskenmerken die voor bijna alle 
leeftijdscategorieen gelden (dit zijn de CBC-factoren op A- en B-niveau) en 
naar egoveerkracht en egocontrole (ingevuld voor kinderen vanaf 3 jaar), dan 
blijkt op de eerste plaats dat de vier factoren leeftijd, geslacht, risicofactoren 
thuis en voorziening inderdaad alle vier wel van belang zijn. De door deze vier 
factoren verklaarde variantie in scores is bij een kwart van de gedragsaspecten 
redelijk te noemen (p<0,10). Verder komt uit de analyse naar voren dat de 
leeftijd van het kind vaak het belangrijkst is. Geslacht, risicofactoren en de voor-
ziening spelen in mindere mate een rot. Op gedragskenmerken, zoals activiteit, 
meegaandheid, eetlust, gemakkelijk in de omgang, waarop de groepen in ver-
schillende voorzieningen beduidend bleken te verschillen, blijkt de voorziening 
niets meer uit te maken wanneer met deze drie factoren, en met name met de 
leeftijd, rekening gehouden is. Voor deze kenmerken geldt dus dat Cr van de 
gesignaleerde verschillen weinig overblijft als voor de leeftijd gecontroleerd 
wordt. We zouden dus kunnen zeggen dat pleegkinderen qua genoemd gedrag 
gemakkelijker zijn dan tehuiskinderen en dat dit vooral te maken heeft met het 
feit dat ze jonger zijn. 

Anders ligt het bij kenmerken als teruggetrokkenheid, intelligent reageren, 
WISC-R intelligentie, acting-out gedrag en afleidbaarheid: ook nadat rekening 
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is gehouden met verschillen in geslacht, leeftijd en aantal risicofactoren thuis, 
blijven er significante verschillen tussen voorzieningen bestaan. Voor wat betreft 
deze kenmerken bestaan er ook dan nog verschillen tussen pleegkinderen en 
tehuiskinderen. 

6.4 Samenvatting en conclusie 

Tussen de groepen kinderen in de verschillende voorzieningen bestaan verschil-
len in leeftijd, geslacht en in de mate waarin in de thuissituatie risicofactoren 
spelen voor het kind. In de `zwaardere' voorzieningen zitten meer oudere kin-
deren en meer jongens die voornamelijk vanwege de eigen problematiek en niet 
zozeer vanwege problemen thuis geplaatst zijn. Tussen de groepen bestaat ook 
een aantal verschillen op het punt van waargenomen gedrag, stoornissen en 
WISC-R intelligentie. De algemene lijn is dat bij pleegkinderen meer sociaal 
wenselijk gedrag aangegeven wordt dan bij kinderen in tehuizen voor normaal 
begaafde jeugd, medische kindertehuizen en in tehuizen voor observatie en 
behandeling (de laatste drie in volgorde). Het moeilijkst is de groep in observa-
tie- en behandelingshuizen. 

De verschillen in gedrag zijn voor een groot deel toe te schrijven aan ver-
schillen in leeftijd en soms aan (een samenspel van) geslacht, risicofactoren of 
de voorziening. Het lijkt erop dat met name de jongere groep van peuters en 
kleuters de aanvankelijk gesignaleerde verschillen tussen de voorzieningen ver-
oorzaakt. 

Verschillen in gedrag zijn er echter ook wanneer rekening gehouden wordt 
met verschillen in leeftijd: kinderen die in pleeggezinnen worden geplaatst, wor-
den gemiddeld gesproken als minder teruggetrokken en minder snel afleidbaar 
gezien, ze tonen minder acting-out gedrag en hebben een hogere intelligentie-
score dan kinderen die in tehuizen worden geplaatst. 
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7 De ontwikkeling in de eerste negen maanden na 
plaatsing 

In de voorgaande hoofdstukken is de situatie van de kinderen bij de eerste me-
ting van het onderzoek, die 2 tot 3 maanden na de plaatsing is afgenomen, aan 
de orde geweest. We gaan nu kijken hoe de situatie bij de tweede meting, negen 
maanden na de plaatsing, beschreven kan worden. 9  

De eerste meting is afgenomen bij 140 Idnderen. Bij de tweede meting zijn er 
van deze 140 nog 128 in de onderzoeksgroep; 12 kinderen zijn uitgevallen. 

Ten tijde van de tweede meting verblijven 35 kinderen in een pleeggezinsitua-
tie, 65 in een tehuissituatie, 4 in een gezinshuis en 24 thuis. 

7.1 Veranderingen in de eerste negen maanden 

Na negen maanden zijn er, als we de opvoeders zelf om een inschatting vragen, 
vooral veranderingen in een sociaal wenselijke richting geweest. De kinderen zijn 
in hun perceptie met name minder verlegen en gesloten en opener en spontaner 
geworden. Toch hebben ze nog in 45% van de gevallen — evenveel als bij de eer-
ste meting — problemen met het kind en worden angst, verlegenheid, onrustig en 
chaotisch gedrag nog steeds het meest genoemd als opvallende kenmerken van de 
kinderen. De gepercipieerde veranderingen lijken dan ook slechts marginaal. Het 
meest opmerkelijk in deze is de afname van stoornissen op somatisch en psycho-
somatisch gebied: er is een afname van stoornissen op het gebied van lengte en 
gewicht en een afname van het aantal maal dat er van een slechte lichamelijke 
toestand en van eetproblemen gewag wordt gemaakt. 

Wat betreft concrete gedragskenmerken, gemeten met de CBC, blijkt eveneens 
in grote lijnen eenzelfde beeld te bestaan als bij de eerste meting. Veranderingen 
blijken ook op dit punt gering. De correlaties tussen de scores van de eerste en 
de tweede meting zijn positief en bijna allemaal significant, reikend van 0,20 tot 
0,65 (zie tabel 31, bijlage 3). Significante verschuivingen in gemiddelde scores 
gaan in een richting die positief genoemd kan worden: het verantwoordelijkheids-
gevoel van de kinderen wordt hoger ingeschat dan bij de eerste meting en de 
Enderen worden als prettiger in de omgang beoordeeld. 

In deze inschattingen worden de opvoeders ondersteund door de leerkrachten. 
Ook de leerkrachten zien wel veranderingen, maar die zijn niet zo groot dat ze 
tot een beduidend ander beeld leiden dan bij de eerste meting. 

9 Voor een uitgebreide en meer gedetailleerde beschrijving van de resultaten van de 
tweede meting kan verwezen worden naar: Van Ooyen-Houben (1988). 
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Ondanks de trend van veranderingen in een gunstige richting is hier en daar een 
indicatie te zien van een toename van koppig en onhandelbaar gedrag: dit ken-
merk wordt zowel door opvoeders als door leerkrachten vaker dan bij de eerste 
meting opvallend genoemd en de toename bereikt een bijna significant niveau 
(p< 0,10) bij de CBC-gedragsvragenlijst. 

Bij de tweede meting is de gereviseerde Amsterdamse Kinder Intelligentietest 
(RAIUT) afgenomen bij 65 kinderen vanaf 4 jaar. De correlatie tussen de LDT 
en de RAJUT bedraagt r=0,68 (p< 0,05); die tussen de WISC-R en de RAICIT 
0,59 (p =0,00). Op het punt van intelligentie zijn de kinderen over het geheel 
genomen wel wat vooruit gegaan. Ze scoren bij de tweede meting gemiddeld 92,1 
op de RAKIT (zie tabel 32a en b, bijlage 3). De scores liggen gemiddeld wat 
hoger dan eerder op de LDT en de WISC-R. Toetsen voor de verschillen zijn 
moeilijk uit te voeren omdat met verschillende tests gewerkt is. Er lijkt echter 
ook hier geen sprake van grote verschuivingen. De laagste scores zijn nog steeds 
op de verbale subtests. 

Kortom, er zijn tekenen van enige vooruitgang op lichamelijk, psychosomatisch 
en sociaal gebied en in intelligentie, maar over het geheel genomen zijn er geen 
grote veranderingen te zien. 

7.2 Voorspellers van het gedrag na negen maanden 
Nagegaan is hoe een aantal kenmerken van het kind, van zijn thuissituatie en van 
de plaatsing samenhangt met veranderingen in waargenomen gedrag, zoals geme-
ten met de CBC, en IQ-score bij de tweede meting. Gekeken is naar een aantal 
factoren uit de begintijd van de plaatsing: de leeftijd van het kind, het aantal 
risicofactoren voor het kind in de thuissituatie, het aantal stoomissen dat het kind 
vertoonde bij het begin van de plaatsing (de beide laatste factoren zijn bepaald 
op grond van inschattingen van de maatschappelijk werker), het geslacht van het 
kind, de score voor egoveerkracht en de HISC -R IQ score en ook de oudercontac-
ten en de plaatsingsgeschiedenis van het kind. 

Er is gewerkt met multiple regressie- en covariantie-analyses, waarbij de score 
van de eerste meting steeds als eerste onafhankelijke variabele of als covariaat is 
meegenomen. Op deze manier zijn de scores op alle CBC-factoren en op de 
intelligentietests geanalyseerd. 

De totale voorspellende waarde van de zes onderzochte factoren uit de begin-
situatie is meestal statistisch significant. Het percentage voorspelde variantie in de 
scores van de tweede meting varieert van vrij laag (r-kwadraat is 0,16 of 0,18) tot 
redelijk en waardevol (0,44, 0,47 of 0,53, zie tabel 33, bijlage 3). 

De score van de eerste meting blijkt voor de onderzochte CBC-factoren en de 
IQ-scores de beste voorspeller te zijn van de score bij de tweede meting. 

De leeftijd van het kind is ook belangrijk. Bij jongere kinderen wordt een aan-
tal aspecten, zoals intelligent gedrag, interesse in de omgeving, vrolijkheid, afield-
baarheid en koppigheid, bij de tweede meting hoger ingeschat dan bij oudere kin-
deren (zie tabel 34, bijlage 3). 

Het geslacht, de mate waarin er in de thuissituatie risicofactoren voor het kind 
speelden, het aantal stoornissen bij het kind zelf en het IQ maken wel af en toe 
wat uit, maar over het geheel genomen is hun bijdrage toch gering. 

56 



Bij 8 van de 27 onderzochte gedragsaspecten draagt de frequentie van ouder-
kindcontacten significant bij aan een verklaring van de scores bij tweede meting. 
Er is dus een samenhang tussen de frequentie van oudercontacten in de eerste 
negen maanden en de ontwikkeling in deze periode, en wel in die zin dat bij 
meer oudercontact veranderingen in ongunstige richting aangegeven worden. 
Naarmate er meer oudercontact is geweest worden de kinderen bij de tweede 
meting namelijk als minder intelligent, handelbaar en vrolijk ingeschat. Hun eet-
lust is minder en er is meer sprake van kinderlijk gedrag, gelrriteerd reageren, 
somberheid en gespannenheid (zie tabel 34, bijlage 3). Het is de vraag hoe deze 
negatieve samenhang te verklaren is. Gaan de opvoeders een kind misschien 
negatiever percipieren naarmate de ouders meer contact hebben met het kind, 
zeker als het contact tussen hen en de ouders niet zo prettig verloopt? Of is het 
zo dat een kind het echt moeilijker heeft wanneer het veel contact heeft met zijn 
ouders? Het kan immers best zo zijn dat het voor een kind belastend is om veel 
contact te hebben met zijn ouders, dat er loyaliteitsconflicten gaan spelen. Of 
gaan ouders misschien valcer naar een kind toe wanneer het minder goed gaat 
met het kind? Het kan ook zijn dat er meer oudercontacten zijn bij plaatsingen 
met onduidelijk of tijdelijk perspectief en minder contacten bij permanente plaat-
singen — vaak pleeggezinplaatsingen —. Dan zou dit perspectief of de verblijf-
plaats de gevonden samenhangen kunnen verklaren. 

Het gegeven of de groepsleiding en de pleegouders het contact met de ouders 
als prettig of onprettig ervaren, blijkt voor de ontwilckeling na negen maanden 
slechts een geringe rol te spelen. Als het een rol speelt dan is het wel zo dat een 
prettig ervaren contact eerder een positieve uitwerking heeft. 

De combinatie van frequentie en als prettig of onprettig ervaren contact is ook 
nauwelijks van belang. 

Er is tenslotte gekeken naar een groep kinderen die steeds in een pleeggezin is 
gebleven, een groep die steeds in een tehuis voor normaal begaafde jeugd is ge-
bleven en een groep met als verblijfplaats een medisch kindertehuis. Er is bij de 
analyses van verschillen in ontwikkeling tussen deze groepen steeds rekening 
gehouden met verschillen in startpositie, leeftijd en oudercontacten. Hoewel in de 
gegevens (zie tabel 35, bijlage 3) in grote lijnen een tendens te zien is dat pleeg-
kinderen hogere scores krijgen op wenselijke gedragingen, blijken er tussen de 
drie groepen geen verschillen te bestaan die een significantieniveau van 5% ha-
len. Wel zijn er enkele verschillen met een wat ruimer significantieniveau van 
10%. Pleegkinderen worden dan bij de tweede meting als actiever gezien dan 
kinderen uit andere groepen. Kinderen in tehuizen voor normaal begaafde jeugd 
worden als minder gespannen beoordeeld. Kinderen in medische kindertehuizen 
laten het meest negatieve beeld zien: ze worden als somberder en onhandelbaar-
der gezien dan de beide andere groepen nog uithuisgeplaatste kinderen. Er zijn 
in de beoordeling dus eigenlijk slechts tendentiele verschillen. De verschillen die 
van enige betekenis zijn tonen bovendien geen duidelijke trend dat bijvoorbeeld 
pleegkinderen zich volgens de opgaven van de opvoeders 'bete zouden ontwik-
kelen dan kinderen in tehuizen. 

Kortom, als we van een kind de score bij de eerste meting weten, de leeftijd en 
de frequentie van de contacten tussen het kind en zijn ouder(s), dan komen we in 
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dit onderzoek nog het verst met een voorspelling van de score na negen maan-
den. 

73 Samenvatting 

Resumerend kunnen we zeggen dat er na negen maanden voor de groep als 
geheet niet veel veranderd lijkt te zijn. Opvoeders en leerkrachten zien wel veran-
deringen, voomamelijk in gunstige richting, maar die leiden niet tot een bedui-
dead ander beeld dan bij de eerste meting. 

De score van de eerste meting op de verschillende factoren van de gedragsvra-
genlijst (CBC) en de WISC-R blijkt de beste voorspeller van die van de tweede 
meting: hoe hoger de score bij de eerste meting, hoe meer kans er is dat een 
kind na negen maanden ook nog hoog wordt beoordeeld. De leeftijd van het kind 
en de frequentie van contacten tussen ouders en kind hebben ook voorspellende 
waarde. Jongere kinderen tonen een ander beeld dan oudere kinderen, dat even-
wel niet eenduidig in gunstige of ongunstige richting gaat. Hoe meer oudercon-
tact er is, des te groter is de kans tenslotte dat bij een kind bij de tweede meting 
meer onwenselijk gedrag wordt aangegeven. 

Wanneer gecontroleerd worst voor verschillen in startpositie, zijn er tussen de 
kinderen in verschinende voorzieningen geen verschillen van enige betekenis voor 
wat betreft hun ontwildceling. 
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8 De situatie twee jaar na plaatsing 

In dit hoofdstuk gaan we na hoe de groep kinderen bij de vierde meting, twee 
jaar na plaatsing, beschreven kan worden. Ten tijde van de vierde meting zijn van 
de 140 kinderen nog 124 in het onderzoek betrokken. Binnen deze groep van 124 
is onderscheid te maken tussen lcinderen die terug zijn, kinderen die gedurende 
twee jaar in een pleeggezinsetting verbleven (N=27), ldnderen die gedurende die 
periode in een tehuissetting verbleven (N=30) en kinderen met gemengde plaat-
singspatronen (N=14). In 43.3 is een typering van deze groepen gegeven. We 
hebben daar gezien dat de groepen nogal verschillend zijn van samenstelling. In 
de onderstaande beschrijving van de vierde meting worden daarom niet alleen de 
resultaten van de hele groep, maar ook die van genoemde subgroepen aangege-
ven, teneinde beter inzicht te geven in de situatie van een groep die zo hetero-
geen is voor wat betreft de plaatsingspatronen. In het volgende hoofdstuk zal 
nader worden ingegaan op de vier groepen. 

Bij de vierde meting zijn in principe dezelfde meetinstrumenten gebruilct als bij 
de eerste. In tabel 36 (bijlage 3) staan alle onderzochte aspecten en de instru-
menten, die bij de eerste en de vierde meting gebruikt zijn, opgesomd, met het 
aantal kinderen voor wie de gegevens bekend zijn. Deze aspecten worden in dit 
hoofdstuk successievelijk nagegaan. 

Om te beginnen laten we de opvoeders aangeven welke veranderingen zij bij 
het kind gezien hebben in de laatste periode van het onderzoek. Vervolgens gaan 
we na welke kenmerken en gedragingen de opvoeders bij de vierde meting opval-
len en welke problemen ze met het kind hebben. 

De invulling van de CBC-gedragsvragenlijst en de inschatting van egoveer-
kracht en egocontrole komen hierna aan de orde. Ook de cognitieve ontwilcke-
ling, een aantal persoonlijkheidskenmerken en de inschattingen van maatschappe-
lijk werkers en leerkrachten worden in dit hoofdstuk beschreven. Er wordt vooral 
ingegaan op de vierde meting in vergelijking met de eerste meting; hier en daar 
wordt kort verwezen naar de tweede en de derde meting. 

8.1 Hoe zien de opvoeders het kind na twee jaar 

8.1.1 Veranderingen zoals de opvoeders die zien 

Aan de opvoeders is de vraag voorgelegd welke veranderingen zij zelf bij het 
kind hebben waargenomen. De vraag heeft betrekking op de periode tussen het 
derde en het vierde meetmoment, dat wil zeggen op het laatste half jaar van het 
onderzoek. Bij 29% van de 124 kinderen worden bij de vierde meting geen veran-
deringen aangegeven. Dit percentage is hoger dan dat van de eerste en de tweede 
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meting (daar was het resp. 13% en 2%). Bij de derde meting was er bij 24% 
geen verandering (zie tabel 37, bijlage 3). Bij de eerste, de tweede en de derde 
meting werden er dus bij meer kinderen veranderingen aangegeven dan bij de 
vierde meting. Het zou kunnen dat na een langere verblijfsperiode in een voor-
ziening minder veranderingen worden waargenomen. Nadere analyse laat inder-
daad zien dat bij 35% van de kinderen zonder een enkele overplaatsing bij de 
vierde meting geen veranderingen worden aangegeven. 

Bij 71% van de 124 kinderen zijn er wel veranderingen waargenomen. De 
meest genoemde staan in onderstaande tabel. 1°  

Tabel 7: De meest genoemde veranderingen bij de kinderen in de periode tussen derde 
en vierde meting 

verandering 
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aantal malen genoemd 
thuis 	pleeggez. tehuis 	menggr. 	totaal 

(N=53) (N=27) (N=30) (N=14) (N=124) 
abs. %* abs. %* abs. %* abs. %* abs. %* 

geen 	 20 37,7 9 33,3 	7 23,3 	- - 	36 29,0 
minder chaotisch, onrustig 	5 9,4 	2 7,4 	3 10,0 	3 21,4 13 10,5 
spontaner, opener 	 1 1,9 	5 18,5 	4 13,3 	- - 	10 8,1 
minder verlegen, gesloten 	2 3,8 	2 7,4 	5 16,7 	1 7,1 10 8,1 
aanhankelijker 	 1 1,9 	1 3,7 	3 10,0 	2 14,3 	7 5,6 

percentage van aantal kinderen, meer antwoorden per kind mogelijk. 

De genoemde vemndetingen zijn zeer gevarieerd en zelfs de meest genoemde wor-
den slechts bij een relatief gering aantal kinderen (namelijk 13 van de 124, 11%) 
aangegeven. Er kan dus nauwelijks gesproken worden van een duidelijke trend 
voor de groep als geheel. De meest genoemde veranderingen betreffen een afna-
me van onrustig en chaotisch gedrag en een toename van spontaniteit en open-
held. De overige veranderingen gelden slechts voor 7 kinderen of minder. De 
meeste veranderingen zijn in een richting die gunstig genoemd zou kunnen wor-
den (bijvoorbeeld waar het gnat om rustiger, spontaner gedrag). Bij enkele kinde-
ren echter worden ongunstige veranderingen aangegeven, bijvoorbeeld dat ze 
vijandiger of agressiever zijn geworden. 

De indruk bestaat dat de genoemde veranderingen, die toch al weinig frequent 
wordcn genoemd, voor een deel van marginale aard zijn. Wanneer we bijvoor-
beeld kijken naar de 13 kinderen die 'minder onrustig' worden genoemd, blijken 
er 9 bij de vierde meting toch nog als 'opvallend onrustig' te worden waarge-
nomen. Evenzo geldt voor de helft van de 10 kinderen die `spontaner, opener' 
worden genoemd dat ze toch niet als opvallend spontaan of open beschreven 
worden, en van de 10 kinderen die 'minder verlegen en gesloten' zijn er 4 nog 
'opvallend verlegen en gesloten'. 

De meest genoemde veranderingen bij de derde meting staan in tabel 37 (bijlage 3). 
Dezelfde trend is ook daar waameembaar. 



Gekeken naar de veranderingen in relatie tot de verblijfplaats valt te zeggen dat 
bij de kinderen die terug zijn gegaan naar huis en bij de pleegkinderen wat vaker 
dan bij de tehuiskinderen geen verandering wordt aangegeven; bij de kinderen in 
de menggroep zijn er altijd veranderingen waargenomen. 

Kortom, bij circa een derde van de kinderen worden in de laatste periode van het 
onderzoek geen veranderingen waargenomen, bij tweederde we!. Het gaat dan 
om een grote varieteit van veranderingen, waarvan de meeste in gunstige richting 
zijn. De genoemde veranderingen gelden echter voor kleinere subgroepen van 
kinderen en waarschijnlijk gaat het voor een deel om slechts marginale verande-
ringen. 

8.1.2 Gedragingen en kenmerken die de opvoeders opvallen 

Ook bij de vierde meting is aan de opvoeders gevraagd welk gedrag of welke 
kenmerken hen bij het kind opvallen. Het betreft hier, net als bij voorgaande 
metingen, een open vraag waarbij de opvoeders hun indruk vrij konden weer-
geven. De antwoorden zijn gecategoriseerd. Omdat de gegeven antwoorden zeer 
divers waren moest met een, groot aantal categorieen gewerkt worden. Statisti-
sche bewerldngen en interpretaties van verschuivingen in de antwoorden van 
meetmoment tot meetmoment zijn bij een dergelijke vraag moeilijk. We geven 
voor deze vraag daarom eerst een beschrijving op grond van de ruwe frequentie-
verdelingen, en vervolgens gaan we door enkele extra bewerkingen na of onze 
eerste indruk bevestigd wordt. 

In tabel 13 (bijlage 3) staan alle gedragingen en kenmerken, die bij de eerste, 
de tweede, de derde en de vierde meting als opvallend genoemd zijn, opgesomd. 
Wanneer we kijken naar de vierde meting, die hier nu aan de orde is, valt op dat 
het — net als bij de voorgaande metingen — gaat om een veelheid van kenmer-
ken. Sommige zijn maar genoemd bij een enkel kind, andere bij meerdere kinde-
ren. Voor 17 van de 124 Idnderen (14%) worden geen opvallende kenmerken 
genoemd. In onderstaande tabel staan de 9 kenmerken die bij de vierde meting 
het vaakst naar voren zijn gebracht door de opvoeders. 
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Tabel 8: De 9 meest genoemde opvallende gedragingen en kenmerken bij vierde meting 

opvallende gedragingen 
en kenmerken 

geen 	 7 13,4 	6 22,2 	3 10,0 	1 1,7 17 13,7 
onrustig, druk 	 13 24,5 	3 11,1 	8 26,7 	2 14,2 26 21,0 
koppig, onhandelbaar 	 7 13,2 	1 3,7 	6 20,0 	2 14,2 16 12,9 
vijandig, agressief 	 5 9,4 	3 11,1 	3 10,0 	3 21,4 14 11,3 
moeite met regels 	 8 15,1 	2 7,4 	2 6,7 	2 14,2 14 11,3 
aanhankelijk 	 6 11,3 	1 3,7 	5 16,7 	1 7,1 13 10,5 
gevoelig, lid 	 5 9,4 	2 7,4 	5 16,7 	- - 	12 9,7 
spontaan, gemakkelijk 	 2 3,8 	5 18,5 	4 13,3 	1 7,1 12 9,7 
sterk aand. vragen 	 4 7,5 	1 3,7 	3 10,0 	3 21,4 11 8,9 
aardig, vrolijk 	 5 9,4 	2 7,4 	1 3,3 	3 21,4 11 8,9 

• percentage van aantal kinderen, meer antwoorden per kind mogelijk 

De kenmerken die het meest genoemd worden zijn eerder ongunstige kenmerken 
(bijvoorbeeld onrustig, koppig, onhandelbaar, vijandig). Terug kijkend naar de 
kenmerken die bij de eerste meting tot de meest genoemde behoorden valt op 
dat er nu meer als positief te benoemen kenmerken zoals cgevoelig', 'spontaan' en 
laardig' bij de meest genoemde kenmerken te vinden zijn. 

Onncstig en ditch gedrag wordt bij de vierde meting het vaakst genoemd. Dit 
gedrag wordt ook vaak als eerste naar voren gebracht en lijkt des het meest in 
het oog springend. 

Koppig en onhandelbaar gedrag is het tweede kenmerk dat vaak genoemd 
wordt. Het geldt als opvallend bij 13% van de kinderen. De andere kenmerken 
gelden voor minder kinderen. 

De aantallen zijn te laag om conclusies te trekken over lijnen of trends. We 
kunnen wel enkele kenmerken noemen waarbij het aantal maal dat ze bij de 124 
kinderen genoemd zijn van de eerste tot de vierde meting minstens 10% verschilt. 
Dit zijn: 
-problemen rond eten; deze werden bij de eerste meting bij 14% van de kinde-

ren, nu bij 1% genoemd. De afname gold ook al bij de tweede meting; 
- somatische aandoeningen; bij de eerste meting werden deze bij 13% van de 

kinderen aangegeven, bij de vierde bij 3%. Ook deze afname gold al bij de 
tweede meting; 

- onrustig gedrag wordt vaker genoemd dan bij de eerste meting (toen bij 9% 
van de kinderen, nu bij 21%); 

- aanhankelijk gedrag wordt eveneens vaker genoemd: bij de eerste meting bij 
1%, nu bij 11% (zie figuur 7 tot en met 10, bijlage 3). 

Wanneer, zij het met reserves vanwege de lage aantallen, gekeken wordt naar 
samenhangen met plaatsingspatroon zou gezegd kunnen worden dat de groep 
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aantal malen genoemd 

thuis 	pleeggez. tehuis 	menggr. 	totaal 
(N=53) (N=27) (N=30) (N=14) (N=124) 

abs. To• abs. %• abs. To• abs. To* abs. %* 



kinderen in pleeggezinsettings de groep met de minste ongunstige en de meeste 
gunstige kenmerken lijkt te zijn. Bij de andere groepen is er een gemeleerd pa-
troon. Er lijkt geen verband te bestaan met de leeftijd van de kinderen. 

Om inzicht te krijgen in mogelijke samenhangen tussen de kenmerken bij vierde 
meting is een homogeniteitsanalyse uitgevoerd op kenmerken met een frequentie 
van zes of meer. In figuur 11 (bijlage 3) is in een twee-dimensionale oplossing in 
beeld gebracht hoe de kenmerken zich tot elkaar verhouden. Kenmerken die 
dicht bij elkaar staan worden vaak bij eenzelfde kind genoemd. Er blijkt geen 
sprake te zijn van duidelijke samenhangen. De clustering die we bij de eerste 
meting zagen, is niet meer te onderkennen. Dit zou erop kunnen duiden dat het 
beeld dat de opvoeders van de kinderen hebben gedifferentieerder is geworden. 
Ook bij de tweede en de derde meting was er al geen sprake meer van duidelijke 
samenhangen. 

Om een betere indruk te krijgen van de verschuivingen zijn enkele extra bewer-
kingen uitgevoerd waarbij op grond van de opvallende kenmerken en gedragin-
gen die de opvoeders bij de eerste en de vierde meting hebben genoemd variabe-
len zijn gecrederd (zie bijlage 7). 

De extra bewerkingen laten zien dat de kinderen gemiddeld vooruit zijn ge-
gaan. Er worden minder problematische kenmerken aangegeven. Toch lijkt de 
groep nog steeds problematischer dan gemiddelde Nederlandse kinderen van de-
zelfde leeftijd. Dit blijkt uit de resultaten van de CBCL, die bij de vierde meting 
is afgenomen. 

Kortom, bij de meeste kinderen worden wel gedragingen of kenmerken genoemd 
die de opvoeders opvallen. Er is sprake van een grote varieteit. Het kenmerk dat 
het vaakst wordt genoemd is onrustig, druk gedrag. Hoewel als ongunstig te be-
schouwen kenmerken overheersen komen er bij de vierde meting toch meer gun-
stige kenmerken bij de meest genoemde voor dan bij de eerste meting. De groot-
ste percentuele verschuivingen ten opzichte van de eerste meting hebben betrek-
king op een afname van eetproblemen en somatische aandoeningen en een toe-
name van onrustig en aanhankelijk gedrag. Er is gemiddeld gesproken een afna-
me van problematisch gedrag. 

8.1.3 Problemen die de opvoeders met het kind hebben 

Welke problemen hebben de opvoeders na twee jaar met het kind? Het aantal 
malen dat er geen problemen zijn, is nauwelijks veranderd ten opzichte van de 
eerste meting: ongeveer de helft (52%). Bij kinderen in pleeggezinnen spelen in 
verhouding tot de beide andere groepen vaker geen problemen. We hadden uit 
eerdere gegevens al de indruk dat deze groep voor de opvoeders de minst pro-
blematische groep is. Bij tehuiskinderen worden vaker wel problemen aangege-
yen. In de gevallen waarin er problemen zijn, zijn dit vooral de volgende. 
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Tabel 9: Door directe opvoeders aangegeven problemen met het kind bij vierde meting 

probleem: 

moeite met regels 
koppig, onhandelb. 
plakk., aand. vragen 
vijandig, agressief 
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aantal malen genoemd 
thuis 	pleeggez. tehuis 	menggr. 	totaal 

(N=24) (N=6) (N=21) (N=8) (N=60) 

abs. 470* abs. To* abs. To* abs. To* abs. 170* 

	

8 33,3 	2 33,3 	3 14,3 	3 37,5 16 26,7 

	

4 16,7 	2 33,3 	5 23,8 	1 12,5 12 20,0 

	

5 20,8 	1 16,7 	- 	- 	1 12,5 	7 11,7 

	

2 8,3 	- - 	3 14,3 	1 12,5 	6 10,0 

• percentage van aantal kinderen, meer antwoorden per kind mogelijk. 

Het zich moeilijk kunnen houden aan regels en koppig, onhandelbaar gedrag zijn 
problemen waar opvoeders het meest mee te maken hebben. Wanneer we terug-
kijken naar de begintijd van de plaatsing valt allereerst op dat slaapproblemen, 
eetproblemen en somatische klachten, die toen relatief vaak genoemd werden, nu 
minder genoemd worden. Dit betekent dat bepaalde psychosomatische en somati-
sche problematiek minder vaak wordt aangegeven. Somatische problemen worden 
zelfs in het geheel niet meer genoemd. De meest opvallende toename is die van 
het aantal maal dat het imoeite hebben met regels' een probleem vormt. 

Sociale problemen vormen nog steeds de hoofdmoot (69 maal genoemd in 
totaal). Dan volgen problemen op het gebied van het gevoels- en driftleven. 

8.1.4 Child Behavior Characteristics na twee friar 

Directe opvoeders vulden ook bij de vierde meting weer de CBC-gedragsvragen-
lijst in. De gemiddelde scores van de groep kinderen (zie tabel 15, bijlage 3) 
laten zien dat, net als bij voorgaande metingen, globaal het beeld bestaat dat er 
hoger gescoord wordt op gunstige kenmerken en lager op ongunstige. 

De vraag rijst nu in hoeverre het beeld dat zo ontstaat bij de vierde meting 
versclillt van dat bij eerdere metingen, met name van dat bij de eerste meting. 

De correlaties tussen de scores van de directe opvoeders bij de eerste en de 
vierde meting zijn wel positief en meestal ook significant, maar niet erg hoog (zie 
tabel 15, bijlage 3). Bij enkele gedragskenmerken zijn er nauwelijks correlaties 
(0,00 tot 0,12, n.s.), bij andere zijn de correlaties redelijk (tussen 0,30 en 0,50). In 
het algemeen zijn ze lager dan tussen de eerste en de tweede meting. Het hoogst 
zijn ze op lerug,getrokIcenheid i  (r=0,52, p < 0,01), op cmeegaandheid' (r=0,47, p< 
0,01), en op 'liegen, destructiviteif (r=0,45, p<0,01). 

Warmer we kijken naar gemiddelde scores blijken er wel enkele significante 
verschillen te zijn ten opzichte van de eerste meting. De kinderen komen nu als 
alerter en genteresseerder naar voren (p <0,05); er zijn tendensen dat ze intelli-
genter reageren, meer blijk geven van verantwoordelijkheidsgevoel, maar zich ook 
koppiger en onhandelbaarder tonen dan hi) de eerste meting (0,05 <p <0,10). Bij 
de derde meting zijn dezelfde tendensen ook al te zien (zie tabel 15, bijlage 3). 
Er zijn dus zowel gunstige als ongunstige veranderingen; dit zagen we ook al in 
de voorgaande paragrafen. De gunstige overheersen evenwel. Het gaat echter, zo 
blijkt ook bier, om marginale veranderingen: de grootste bedraagt 0,3 punten op 



een schaal van 1 tot 5. De kinderen die in pleeggezinsettings hebben verbleven 
worden verhoudingsgewijs gunstig gescoord; de tehuiskinderen worden eerder 
ongunstig ingeschaald, terwijl de kinderen met gemengde patronen en de thuisge-
plaatsten meer een middenpositie tussen beide eerstgenoemde groepen innemen 
(zie tabel 38, bijlage 3). 

Kortom, ook deze gegevens laten zien dat er lichte veranderingen zijn, voorname-
lijk in een richting die gunstig te noemen is, met tendensen in ongunstige rich-
ting. De kinderen worden gemiddeld met name als alerter en ge1nteresseerder 
gezien. 

8.1.5 Egoveerkracht en egocontrole 

Wat betreft egoveerkracht worden de oudere kinderen, net als bij de eerste me-
ting, lager ingeschaald dan de jongere kinderen. De correlatie tussen de egoveer-
krachtscores van de eerste en de vierde meting bedraagt r =0,40 (p =0,00). De 
gemiddelde score ligt bij de vierde meting 0,14 punt hoger (p 0,05) dan bij de 
eerste meting. 

De correlatie tussen de egocontrolescores bedraagt r=0,50 (p=0,00). De ge-
middelde score is niet significant veranderd. Er is dus een vooruitgang in ego-
veerkracht en geen verandering in egocontrole. 

8.2 De ontwikkelingstoestand en de cognitieve ontwikkeling 

In deze paragraaf kijken we naar resultaten die lcinderen zelf behaalden op enke-
le tests. Bij de vierde meting zijn, net als bij de eerste, de DOS, de LDT en de 
WISC-R gebruikt. 

8.2.1 De DOS-resultaten NJ de kleintjes 

De DOS is bij vierde meting bij 24 kinderen afgenomen. Op twee na krijgen deze 
kinderen de interpretatie `normaar. Bij twee kinderen wordt de toestand als 'on-
duidelijk' ge1nterpreteerd. Van de 21 kinderen, die zowel bij eerste als bij vierde 
meting bekeken werden met de DOS, zijn er drie die van een interpretatie `nader 
onderzoek nodig' of 'onduidelijk' naar de interpretatie `normaal' zijn gegaan. 
Twee kinderen zijn van een `normale' naar een 'onduidelijke' interpretatie ge-
gaan. 

Bij deze verschuiving, die op heel weinig kinderen betrekking heeft en alleen al 
daarom moeilijk te interpreteren is, passen evenwel een paar kanttekeningen. De 
eerste is al eerder gemaakt en betreft de mogelijke foutenmarges van de DOS, 
die behoorlijk hoog kunnen liggen. De tweede kanttekening betreft de test-her-
test-stabiliteit. Deze ligt voor de interpretatie `niet normaal' op 0,33 en is dus aan 
de lage kant. Voor de interpretatie `normaal' is de waarde hoog, namelijk 0,94 
(Cools en Hermanns, 1976). 

Rekening houdend met deze kanttekeningen kunnen de gevonden veranderin-
gen, die toch al heel marginaal zijn, nauwelijks geInterpreteerd worden. Conclu-
derend is vast te stellen dat bij de vierde meting, net als bij de eerste, de over- 
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grote meerderheid van de kinderen een normaal testresultaat behaalt en dus 
waarschijnlijk goon problemen in de ontwikkeling vertoont. 

Ben soortgelijk, laten we zeggen 'normaal', beeld komt naar voren uit eon vra-
genlijst naar sociaal en emotioneel gedrag die Ms aanvulling op de DOS is afge-
nomen bij opvoeders van kinderen van 3 maanden tot 21/2 jaar (conform Fein c.s., 
1983). De meeste lcinderen tonen gedrag dat op die leeftijd 'normaal' to noemen 
zou zijn: ze reageren op de opvoeder, laten zich knuffelen, lachen en hebben in-
teresse voor wat er om hen heen gebeurt. 

8.2.2 De intelligentiescore volgens de LDT en de WISC-R 

We zagen dat de kinderen bij het begin van de plaatsing eon gemiddelde LDT 
score van 92,0 behaalden en een WISC-R score van 99,3. Na negen maanden was 
de gemiddelde score, gemeten met de RAKIT, gemiddeld wat hoger. 

Bij de vierde meting is de LDT bij 17 kinderen afgenomen. De gemiddelde 
score is nu hoger dan bij de eerste meting: 96,8 (zie ook tabel 39a en b, bijlage 
3). Er zijn, jammer genoeg, slechts 5 kinderen bij wig zowel bij de eerste als bij 
de vierde meting de LDT is afgenomen. Eon vergelijking tussen de beide metin-
gen is dus voor wat betreft de LDT-score niet mogelijk. 

Bij de WISC-R zien de vergelijkingsmogelijkleden or beter uit. Doze test is bij 
de vierde meting afgenomen bij 79 lcinderen. Doze 79 hebben een gemiddelde 
verbale IQ-score van 93,5, eon performale IQ-score van 109,0 en eon totale 10-
score van 100,6. 

Er zijn 52 kinderen die zowel bij de eerste als bij de vierde meting doze test 
voorgelegd kregen. De totale IQ score correleert hoog (r=0,80, p< 0,01). Ook de 
scores op de verschillende subtests en op het verbale en performale IQ correle-
ren allemaal redelijk tot hoog on de correlaties zijn op twee na ook allemaal sig-
nificant (zie tabel 40, bijlage 3). 

Er zijn duidelijke verschuivingen in gemiddelde scores (zie tabel 40 en figuur 
12, bijlage 3). Op 10 van de 12 subtests is er eon vooruitgang to zien, bij 6 van 
doze 10 is doze significant. De gootste toename is or op de subtest 'beeldverha-
len', eon performale subtest. Bij de verbale subtests zijn de kinderen het meest 
vooruit gegaan op 'overeenkomsten' en ook op 'kennisvragen'. 

De gemiddelde IQ totaalscore voor de 52 kinderen is toegenomen van 97,9 
naar 103,0. Doze toename is significant (p10,01). De toename is zowel in het 
verbale als in het performale deel van de test to zien. Het verbale IQ was 90,6, is 
nu 95,6; het performale was 106,6, is nu 111,4. Er is nog steeds eon opmerkelijke 
kloof tussen de verbale en de performale vaardigheden. 

Zoals we eerder opmerkten zijn doze WISC-R IQ scores gebaseerd op Ameri-
kaanse normen. De scores die zo verkregen worden zouden wel eens 10 punten 
hoger kunnen liggen dan scores die op grond van Nederlandse normen verkregen 
zouden zijn (Harinck en Schoorl, 1987). Dat zou betekenen dat de kinderen uit 
dit onderzoek, gemeten naar Nederlandse maatstaven, gemiddeld eerder eon 10- 
score van 93,0 zouden kunnen hebben. 

Samenvattend zouden we dan kunnen zeggen dat de IQ score van de kinderen 
gemiddeld hoger is dan bij de eerste meting, maar dat de score toch nog steeds 
lager is dan die voor de nederlandse normgroepen van dezelfde leeftijd. 
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8.3 Extraversie, neuroticisme en andere persoonlijkheidskenmerken 
Bij de eerste meting waren er 25 resp. 20 lcinderen vanaf 9 jaar die een NPV-J of 
een KABV-K invulden. De gegevens van de NPV-J suggereerden dat de kinderen 
vooral wat betreft inadequatie, recalcitrantie en dominantie eerder het beeld van 
probleemkinderen vertoonden dan dat van de algemene normgroep. Uit de sco-
res op de KABV-K leek een relatief hoge score op neurotische labiliteit en test-
attitude te bestaan. 

Bij de vierde meting zijn er 47 resp. 51 kinderen die beide lijsten konden invul-
len. De scores zijn te zien in tabel 41 en 42 (bijlage 3). Deze kinderen scoren op 
alle kenmerken hoger dan 'het gemiddelde Nederlandse kind' van dezelfde leef-
tijd. Ze scoren vooral hoog op inadequatie. Vergeleken met een normgroep van 
kinderen in tehuizen scoren ze gemiddeld of jets beneden het gemiddelde. Bij de 
KABV-K zijn neurotische lab iliteit en testattitude nog steeds de kenmerken waar 
het hoogst op gescoord wordt. 

Er zijn 25 lcinderen die zowel bij de eerste als bij de vierde meting de lijsten 
invulden. 

De correlaties van de scores bij eerste en vierde meting zijn matig tot laag. 
Globaal scoren de kinderen lager dan bij de eerste meting, hetgeen erop zou wij-
zen dat ze minder het beeld van een probleemgroep vertonen. Er is een signifi-
cant lagere gemiddelde score op `recalcitrantie': de kinderen zetten zich gemid-
deld minder af tegen anderen. 

Samenvattend komt uit de testen, die bij de kinderen zelf zijn afgenomen, het 
beeld naar voren dat de scores nog steeds in negatieve zin afwijken van die van 
normgroepen van dezelfde leeftijd, maar dat er toch gemiddeld van een lichte 
vooruitgang gesproken kan worden. 

We zullen tot slot de visie van maatschappelijk werkers en leerkrachten na-
gaan. 

8.4 Inschattingen van de maatschappelijk werkers 
Aan begeleidend maatschappelijk werkers zijn bij de vierde meting twee vragen 
gesteld over de kinderen: wat voor stoornissen ze zien en hoe ze de ontwikkeling 
gedurende de onderzochte twee jaar inschatten. 

De eerste vraag is ook gesteld bij de eerste meting. Van een lijst van 38 stoor-
nissen konden er maximaal 10 worden aangekruist. De lijst is bij de vierde meting 
ingevuld voor 103 kinderen. Bij 12 lcinderen (12%) wordt geen stoornis aangege-
ven. Bij de eerste meting was dit 10%; wat dit betreft lijkt er geen verschuiving te 
zijn. Voor de overige kinderen wordt relatief vaak koppig, onzeker, verlegen en 
aandachtvragend gedrag genoemd, elk bij circa een derde van de groep (zie tabel 
43, bijlage 3). Er zijn dus nog steeds redelijk grote subgroepen met bepaalde 
stoornissen, even groot als bij de eerste meting. Het aantal stoornissen per kind 
correleert redelijk tussen de eerste en de vierde meting (r =0,46, p =0,00), evenals 
het aantal stoornissen dat samenhangt met klinische status (r = 0,33, p =0,00). Ge-
middeld is het aantal niet significant veranderd. 
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De tweede vraag aan maatschappelijk werkers was een globale inschatting te ge-
ven van de ontwildceling van de lcinderen in de twee jaars periode van het onder-
zoek. De meeste kinderen (60%, zie onderstaande tabel en figuur 13, bijlage 3) 
hebben zich 'zeer goed' (6 kinderen) of `goed' (48 Icinderen) ontwikkeld volgens 
de begeleidend maatschappelijk werker. flit wordt vooral gezegd van de kinderen 
in pleeggezinsettings. 37% van de kinderen heeft zich `matig' ontwikkeld. flit 
geldt dan wat meet voor de kinderen in tehuissettings en voor de groep met ge-
mengde patronen. Een als `sleche te karakteriseren ontwikkeling wordt slechts bij 
een enkel kind aangegeven. 

Tabel 10: Inschatting onhvikkeling door maatschappelijk werker bij vierde meting, naar 
verblijfplaats 

inschatting ontwildceling: 

zeer goed/goed 
matig 
slecht/niet aan te geven 
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thuis 	pleeggez. 	tehuis 	gemengd 	totaal 
(N=35) 	(N=20) 	(N=25) 	(N=10) 	(N=90) 

21 (60,0%) 16 (110,0%) 12 (48,0%) 
11(31,4%) 4 (20,0%) 13 (52,0%) 
3 (8,6%) - 

5 (50,0%) 54 (60,0%) 
5 (50,0%) 33 (36,7%) 

3 (3,3%) 

Deze inschatting van maatschappelijk werkers hangt samen met inschattingen van 
gedragsontwildceling door opvoeders en leerkrachten (zie tabel 44 en 45, bijlage 
3). flit betekent, dat de inschattingen van de verschillende informanten over het 
kind redelijk consistent zijn. 

De stoomissen, die de maatschappelijk werkers aangegeven hebben, en de 
inschattingen van de ontwikkeling zijn in een homogeniteitsanalyse bekeken. Net  
blijkt dat bij de maatschappelijk werkers nog steeds, net als bij de eerste meting, 
een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen kinderen zonder en kinderen met 
stoomissen. Bij de eerstgenoemde groep past de inschatting 'goede ontwfickeling', 
bij de laatstgenoemde 'matige onhvildceling'. Wanneer de stoomissen van de eer-
ste meting in de analyse worden ingebracht, blijkt dat kinderen die aanvankelijk 
weinig problematisch waren, zich goed ontvrildcelen, terwijI kinderen die in het 
begin stoomissen hadden zich eerder matig ontwilckelen (zie figuur 14, bijlage 3). 

8.5 Inschattingen van de leerIcrachten 
Voor 73 kinderen zijn bij de vierde meting leerkrachtgegevens beschikbaar. In 12 
gevallen (16% van deze 73) is er op de vraag naar opvallende gedragingen of 
kenmerken, geen kenmerk genoemd. Bij de overige 61 kinderen zijn het meest 
genoemd: 
—onrustig, drulc, chaotisch gedrag (12 maal genoemd, 16% van de Icinderen); 
—concentratieproblemen (9 maal, 12%); 
—vijandig en agressief gedrag (7 maal, 10%); 
—op negatieve manier aandacht vragen (7 maal, 10%). 

Onrustig, druk en chaotisch gedrag zagen we ook bij de opvoeders at bovenaan 
de lijst staan. Blijkbaar springen ook bij de leerkrachten nog vooral negatieve 
kenmerken in het oog. 



Aan de leerkrachten is ook gevraagd welke veranderingen zij bij het kind hebben 
waargenomen. Bij een derde van de kinderen worden geen veranderingen ge-
noemd. Voor de overige 47 kinderen worden wel veranderingen aangegeven. De-
ze hebben betrekking op maximaal 11% van de groep. De meeste veranderingen 
in de perceptie van de leerkracht zijn in een gunstig te noemen richting. De leer-
kracht ondersteunt hiermee in grote lijnen wel het beeld dat we al hadden opge-
bouwd. 

De leerkrachten vulden ook weer de Child Behavior Characteristics lijst in. De 
correlaties tussen de scores van de eerste en van de vierde meting, zijn — net als 
bij de directe opvoeders — meestal positief en significant. Ze reiken van 0,03 tot 
0,54 (zie tabel 46, bijlage 3) en zijn dus niet erg hoog. Globaal gesproken lijkt het 
beeld op dat van de directe opvoeders. De correlaties tussen opvoeders en leer-
krachten zijn bij 11 van de 24 kenmerken significant en positief, maar niet hoog. 
Ze reiken van nul tot 0,54. 

Tussen leerkrachten en opvoeders zijn een aantal opvallende verschillen in 
gemiddelde scores: leerkrachten schatten de kinderen significant lager in op alert-
heid, geinteresseerdheid, intelligentie, meegaandheid, gemakkelijk en aardig ge-
drag, activiteit en assertiviteit, en hoger op leerproblemen, teruggetrokkenheid en 
ongemotiveerdheid. Ze schetsen dus een opmerkelijk sociaal onwenselijker beeld 
dan de opvoeders. Nadere analyse hierop laat zien dat ze met name verschillen 
van de inschattingen van de ouders (zie tabel 47, bijlage 3). 

Wat betreft de verschuivingen van eerste tot vierde meting die de leerkrachten 
aangeven is te zien dat er marginale doch significante verschuivingen zijn in de 
richting van: minder meegaandheid, meer vijandigheid, meer ongesocialiseerd en 
geIrriteerd gedrag. Allemaal sociaal onwenselijke tendensen! 

Kortom, hoewel de leerkrachten overwegend gunstige veranderingen percipieren 
blijkt uit hun invulling van de gedragsvragenlijst dat ze de kinderen duidelijk 
minder gunstig inschalen dan de opvoeders (met name de ouders) en ook minder 
gunstig dan bij de eerste meting. 

Het kan zijn dat de opvallend ongunstige inschalingen vooral te vinden zijn bij 
thuisgeplaatste kinderen. Deze kinderen worden bij de vierde meting in veel 
gevallen beoordeeld door een leerkracht die het kind vergelijkt met klasgenootjes 
zonder uithuisplaatsingservaring. 

8.6 Samenvatting 
Bij eenderde van de lcinderen wordt door opvoeders in het laatste halfjaar van 
het onderzoek geen verandering waargenomen, bij tweederde we!. Het gaat dan 
om een grote varieteit aan veranderingen waarvan de meeste in een als gunstig 
te benoemen richting gaan en enkele in ongunstige richting. 

Bij de meeste kinderen zijn er wel gedragingen of kenmerken die de opvoeders 
opvallen. Ook op dit punt is er sprake van een grote varieteit. Het kenmerk dat 
voor de grootste subgroep geldt is onrustig, druk gedrag, dit wordt genoemd bij 
eenvijfde van de kinderen. Hoewel er nog steeds meer ongunstige — zoals bij-
voorbeeld onrustig, onhandelbaar of vijandig gedrag — dan gunstige kenmerken 
— zoals bijvoorbeeld gevoefig, spontaan of aardig gedrag — genoemd worden 

komen er nu toch meer gunstige kenmerken in de loplijsr voor dan in het begin 
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van de plaatsing. Er is gemiddeld gesproken een afname van problematisch 
gedrag. 

In de helft van de gevallen hebben opvoeders problemen met het kind, die 
relatief vaak te maken hebben met het moeite hebben met regels. 

De invulling van de CBC-gedragsvragenlijst door de opvoeders laat zien dat er 
een aantal lichte verschuivingen zijn in gunstige richting, met name op het punt 
van alertheid en geinteresseerdheid en ook wel in de richting van meer intelligen-
tie en verantwoordelijkheidsgevoel; er is echter ook een tendens in ongunstige 
richting: er is gemiddeld hoger gescoord op onhandelbaarheid. 

De egoveerkracht van de kinderen wordt gemiddeld door de opvoeders signifi-
cant wat hoger ingeschat. De egocontrole-score is niet veranderd. 

De uit de WISC-R resulterende IQ-score laat eveneens een significante verbe-
tering zien in de gemiddelde intelligentiescore. De score ligt echter gemiddeld 
nog steeds lager dan die van de normgroep van dezelfde leeftijd. Ben zelfde 
afwijking in negatieve zin lijkt te gelden voor de scores op de persoonlijkheids-
kenmerken en op de CBCL-gedragsproblemen. 

Maatschappelijk werkers vinden dat 60% van de kinderen zich goed heeft ont-
wikkeld tijdens de onderzoeksperiode. Dit wordt vooral gezegd van de groep kin-
deren die zonder stoomissen binnenkwam. Bij de groep met stoomissen verloopt 
de ontwikkeling volgens de maatschappelijk werker vaker matig. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat de onproblematische kinderen onproblematisch blijven, en dat 
de problematische wel wat vooruitgaan, maar niet met sprongen. Er is geen afna-
me van het totale aantal door maatschappelijk werkers aangegeven stoomissen 
per kind ten opzichte van het begin van de plaatsing. 

Leerkrachten percipieren voomamelijk veranderingen in een gunstige richting. 
Uit de invulling van de gedragsvragenlijst door de leerkrachten komen de kinde-
ren echter negatiever naar voren dan uit die van de opvoeders, met name die van 
de ouders. 

Konom, de scores van de groep als geheel suggereren dat we nog steeds te ma-
ken hebben met een probleemgroep, maar wel wat minder dan in het begin; er 
zijn veranderingen, voornamelijk in gunstige richting. Er zijn enkele tendensen in 
ongunstige richting. Op somatisch en cognitief gebied lijken verbeteringen te zijn 
opgetreden. Op psychosomatisch en sociaal gebied zijn er zowel gunstige als on-
gunstige ontwildcelingen. 

In het bovenstaande zijn al verschillen naar voren gekomen tussen gioepen kin-
deren met onderscheiden plaatsingspatronen. 

Om een beter inzicht te krijgen in de ontwilckeling van de groepen die, zoals 
we eerder gezien hebben, qua startpositie nogal van elkaar verschillen, wordt in 
het volgende hoofdstuk de ontwikkeling van kinderen in pleeggezinsettings, kin-
deren in tehuissettings, kinderen met gemengde plaatsingspatronen en kinderen 
die terug zijn gegaan naar huis apart beschreven. 
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9 De ontwikkeling van kinderen in verschillende 
settings 

Er zijn in onze onderzoeksgroep, zoals we gezien hebben, 27 ldnderen die gedu-
rende de twee jaar van het onderzoek in een pleeggezinsetting en 30 kinderen die 
in een tehuissetting hebben verbleven. Een groep van 14 kinderen heeft in de 
genoemde periode meer dan twee plaatsingen gehad of wisselde van de ene soort 
voorziening naar de andere. Er zijn 53 kinderen die in de loop van de twee jaar 
— meestal na meer dan een jaar uithuisgeplaatst te zijn geweest — terug zijn ge-

gaan naar huis. 
In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de ontwikkeling van deze vier 

groepen. Voor een karakterisering van enkele achtergrondkenmerken van de 
groepen verwijzen we naar hoofdstuk 4. Van ellce groep wordt hieronder voor de 
eerste en de vierde meting beschreven welke kenrnerken de opvoeders opvallen, 
welke problemen zij met het kind hebben, hoe zij het kind inschatten op de 
CBC-gedragsvragenlijst en op de sorteertest voor egoveerkracht en egocontrole. 
Ook wordt het aantal stoornissen, dat maatschappelijk werkers bij een kind aan-
geven, en de score op de WISC-R IQ-test vermeld. De inschattingen van de leer-
kracht komen aan de orde wanneer voor een groep voldoende leerkrachtgegevens 
beschikbaar zijn. Aan het slot van het hoofdstuk worden de groepen vergeleken. 

In hoofdstuk 6 is een beschrijving gegeven van de instroom in pleeggezinnen 
en tehuizen in het begin van de plaatsing. De beschrijving hieronder heeft betrek-
king op vier groepen, die aan het eind van het onderzoek zijn gevormd op grond 
van de plaatsingsgeschiedenis Hoofdstuk 6 betreft alleen gegevens van de eerste 
meting. De beschrijving hieronder heeft niet alleen betrekking op de situatie bij 
de easte meting, maar ook op die na twee jaar, bij de vierde meting. Een aantal 
gegevens met betreklcing tot de eerste meting is te vinden in tabel 48, bijlage 3; 
gegevens van de vierde meting staan o.a. in tabel 38, bijlage 3. 

9.1 De 27 kinderen in pleeggezinsettings 

Van deze groep kinderen zijn er 19 (70%) bij plaatsing in de baby- of peuterleef-
tijd (0 tot 4 jaar). De overige kinderen (30%) zijn 5 tot 12 jaar. Er zijn ongeveer 
evenveel jongens als meisjes (14 en 13 resp.). Het gaat veelal om plaatsingen in 
langdurig-permanente pleeggezinnen, waaraan in een aantal gevallen een korte 
plaatsing in een opvanggezin vooraf is gegaan. 

Bij de easte meting, in de begintijd van de plaatsing, is er een grote varieteit 
aan kenmerken die de pleegouders bij het kind opvallen. Het meest genoemd 
(dat wit zeggen vier maal, 15% van de groep) wordt onrustig en angstig gedrag, 
een slechte lichamelijke conditie en eetproblemen. Geen enkel kenmerk wordt bij 
meer dan vier kinderen aangegeven. 
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De pleegouders hebben in de helft van de gevallen in het begin geen problemen 
met het kind. In de andere helft van de gevallen zijn er wet problemen, die zeer 
divers zijn. Het meest wordt genoemd: slaapproblemen (vier maal) en aandoenin-
gen van de spijsvertering (drie maal). 

Uit de gedragsvragenlijst komt naar voren dat de kinderen als relatief actief en 
geinteresseerd gezien worden, ze hebben een goede eetlust, zijn gemaldcelijk em 
mee om te gaan, aardig en vrolijk. De egoveerkrachtscore bedraagt 0,09, wat niet 
opvallend hoog of laag is. De score voor egocontrole is in verhouding tot de 
andere groepen eerder hoog. 

Maatschappelijk werkers geven in vergelijking tot de andere groepen bij de 
pleegkinderen een laag aantal stoomissen aan, die bovendien niet samenhangen 
met klinische status. Op de DOS-ontwildcelingsscreening-test scoren de meeste 
kinderen normaal. De WISC-R score is slechts voor 4 kinderen bekend. Gemid-
deld bedraagt ze 107,8. 

Bij de vierde meting, na twee jaar, geven de pleegouders vooral gunstige verande-
ringen aan: van alle bij de vierde meting waargenomen veranderingen zijn de 
meeste in gunstige richting (het kind wordt bijvoorbeeld als spontaner, minder 
angstig, minder onrustig gezien) en enkele in problematische richting (het kind is 
bijvoorbeeld volgens de pleegouders koppiger of onhandelbaarder geworden). Bij 
de groep pleegkinderen worden overigens steeds minder vaalc veranderingen 
genoemd dan bij de andere drie groepen. 

Voor 80% van de kinderen noemen de pleegouders bij de vierde meting opval-
lende kenmerken. Het gaat om een veelheid van kenmerken, maar vooral om 
spontaniteit (vijf maal genoemd), onrust, onzekerheid, vijandigheid en activiteit 
(elk drie maal genoemd). 

Meestal (in 71%) hebben de pleegouders na twee jaar geen problemen met het 
kind. In de overige 7 gevallen zijn er wel problemen, bijvoorbeeld onhandelbaar 
gedrag van het kind of zich niet aan de regels kunnen houden (tweemaal ge-
noemd). 

Bij de vierde meting worden de pleegkinderen min of meer hetzelfde inge-
schaald op de CBC-gedragskenmerken als bij de eerste meting. De correlaties 
tussen de CRC-scores van de eerste en de vierde meting zijn in het algemeen 
redelijk tot hoog. De gemiddelde scores zijn Met significant veranderd. 

De gemiddelde egoveerkrachtscore is nu 0,08. De correlatie met de egoveer-
krachtscore van de eerste meting is redelijk hoog (r =0,78). De score is gemiddeld 
niet veranderd. Ook de mate van egocontrole is niet veranderd. 

Evenmin is er verandering in het aantal stoornissen dat maatschappelijk wer-
kers aangeven. 

De 4 pleegkinderen voor wie bij eerste en vierde meting een WISC-R is afge-
nomen zijn hierop evenmin voor of achteruit gegaan. Er zijn dus bij de vierde 
meting geen duidelijke veranderingen ten opzichte van de eerste meting. 

De groep kinderen in pleeggezinsettings wordt in het begin van de plaatsing in 
verhouding tot de andere groepen ovenvegend gunstig beoordeeld, en dit gunsti-
ge beeld is na twee jaar niet veranderd. 

Maatschappelijk werkers completeren deze indruk van een relatief gunstig 
beeld door aan te geven dat ze vinden dat 80% van de pleegkinderen zich in de 
periode van het onderzoek goed heeft ontwilckeld. Bij 20% ging het matig. 
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Binnen de pleeggezingroep, die bier is beschreven, zitten enkele afstandsbabies. 
Ook wanneer deze kinderen buiten beschouwing worden gelaten blijft het boven 
beschreven beeld van de pleeggezingroep bestaan. 

Van de 27 pleeggezinnen is een aantal kenmerken van het gezinsklimaat nage-
gaan met de Gezins Klimaat Schaal (De Coole en Jansma, 1983). De lijst is inge-
vuld door een of beide pleegouders. De mate waarin boosheid en agressie binnen 
het gezin geuit worden wordt door de pleegouders relatief laag ingeschat, lager 
dan gemiddeld. Ze komen ook als relatief weinig prestatiegericht uit de bus. Ze 
geven daarentegen een vrij grote betrokkenheid aan op het politiek maatschappe-
lijke leven en in het gezin is het goed mogelijk om gevoelens en meningen direct 
te uiten (zie tabel 49, bijlage 3). Ook de ouders van de kinderen vulden de GKS 
in. Verschillen tussen ouders en pleegouders zitten vooral in de betrokkenheid op 
het maatschappelijk leven en in de participatie van de gezinsleden in vrije-tijds 
activiteiten bfimenshuis en buitenshuis: op beide wordt hoger gescoord door 
pleegouders. 

Kortom, met de meerderheid van de 27 kinderen die gedurende twee jaar in een 
pleeggezinsetting hebben verbleven lijkt het, afgaande op de inschattingen van 
pleegouders en maatschappelijk werkers, wel goed te gaan. Ze komen in vergelij-
king met andere groepen vrij `goed' binnen in de voorziening en veranderen niet 
zeer. Het beeld blijft dus relatief gunstig. 

Ook uit onderzoek naar vrijwillige pleeggezinplaatsingen van Reeuwijk en 
Berben (1988) komt naar voren dat de kinderen tot en met 12 jaar het in pleeg-
gezinnen relatief goed doen, beter dan de oudere kinderen, en dat de ontwikke-
ling van de lcinderen in pleeggezinnen volgens de begeleidend maatschappelijk 
werkers in de meeste gevallen goed verloopt. 

Wel moet opgemerkt worden dat het in het bovenstaande gaat om een be-
schrijving in vergelijking met andere groepen kinderen die uithuisgeplaatst zijn. 
Het gunstige beeld geldt dan ook alleen in relatie tot die groepen. Het kan best 
zo zijn dat de pleegkinderen in vergelijking met kinderen zonder een uithuisplaat-
singservaring als relatief problematisch uit de bus zouden komen. 

9.2 De 30 kinderen in tehuizen 

Deze groep bestaat uit 19 jongens en 11 meisjes, van wie de meesten (19, 63%) 
zeven jaar of ouder zijn en die voor 1 tot 2 jaar of voor onbepaalde tijd worden 
geplaatst. Bij de eetste meting vallen deze kinderen bij de groepsleiding het meest 
op door: 
—angst (acht maal genoemd, dit is 27%; dit percentage is hoger dan bij de ande-

re groepen); 
—opvallende praatgewoonte (vijf maal, 17%; eveneens voor deze groep vaker 

genoemd dan voor de andere groepen), 
—verlegenheid, eetproblemen en zich moeilijk aan regels kunnen houden (elk 

vier maal, 13%). 

De leerkrachten melden vooral verlegenheid en concentratieproblemen (vier 
maal). Er worden bij alle kinderen bij de eerste meting opvallende kenmerken 
naar voren gebracht, bij de andere groepen is dit niet zo. 

73 



Bij een derde van de 30 kinderen hebben de groepsleiders in het begin geen 
problemen met het kind. Bij tweederde wel; het gaat dan om een grote varieteit, 
bijvoorbeeld om koppig of onhandelbaar gedrag, moeite hebben met regels of 
vijandig gedrag (elk drie maal genoemd). Dit is een heel ander soort problemen 
dan de slaap- en spijsverteringsproblemen die de pleegouders bij de eerste meting 
noemen. 

Bij de invulling van de gedragsvragenlijst komt deze groep in vergelijking tot 
de andere groepen als weinig meegaand, weinig gemalckelijk in de =gang, snel 
opgewonden en gespannen naar voren. 

De egoveerkrachtscore is niet opvaLlend hoog of laag. De egocontrole is in 
vergelijking tot de andere groepen eerder hoog. Het aantal stoornissen dat door 
maatschappelijk werkers wordt aangegeven is relatief hoog. De genoemde stoor-
nissen hangen ook vaak samen met klinische status. 

De WISC-R is bij eerste meting bij 17 kinderen afgenomen. De gemiddelde 
1Q-score bedraagt 97,9. 

Bij de viarle meting wordt bij 8 kinderen aangegeven dat er in de laatste periode 
van het onderzoek geen veranderingen zijn geweest. Voor de overige 22 lcinderen 
geldt dat ze zich in de waameming van de groepsleiding voomamelijk in een 
gunstige richting hebben veranderd. Zo wordt bijvoorbeeld gezegd dat ze minder 
verlegen (vijf maal) en spontaner (vier maal) zijn geworden, naast een grote 
varieteit aan anderssoortige veranderingen, die slechts een of twee maal zijn ge-
noemd. Van alle genoemde veranderingen zijn ertkele meer negatief in die zin 
dat er een toename van bijvoorbeeld onhandelbaar en moeilijk gedrag wordt 
aangegeven. 

Bij de vierde meting worden bij 3 kinderen geen opvallende gedragingen of 
kenmerken meer genoemd. Bij de overige 27 vallen veel verschillende kenmerken 
op, het meest onrustig gedrag (acht maal genoemd), koppig en moeilijk gedrag 
(zes maal), verlegenheid, aanhankelijk en lief gedrag (elk vijf maal genoemd). 

Met 9 kinderen hebben de groepsleiders na twee jaar geen problemen. Met de 
overige 21 echter wel; dit is ongeveer tweederde van deze groep; er komen bij 
meet lcinderen in deze groep problemen voor dan in de andere groepen. Het gaat 
met name om koppig en moeilijk gedrag (vijf maal genoemd). 

Wat betreft de invulling van de gedragsvragenlijsten valt te zeggen dat de cor-
relaties tussen de scores van de eerste en de vierde meting grotendeels redelijk te 
noemen zijn. De lcinderen worden bij de vierde meting door de groepsleiding 
gemiddeld significant als koppiger en onhandelbaarder beoordeeld. De inschat-
ting van de egoveerkracht was gemiddeld 0,03 en is nu 0,09. Deze toename is niet 
significant. De mate van egocontrole is evenmin significant veranderd. 

Leerkrachten zien een toename van ongesocialiseerd gedrag, maar ze geven 
tevens aan dat de lcinderen gemiddeld minder afleidbaar zijn dan bij de eerste 
meting. 

Het aantal door maatschappelijk werkers genoemde stoornissen is wel afgeno-
men, maar niet significant, van gemiddeld 7,6 bij eerste meting naar 6,5 bij vierde 
meting (p = 0,14). 

De 17 tehuiskinderen voor wie bij eerste en vierde meting een WISC-R is afge-
nomen scoren bij de vierde meting gemiddeld wel wat hoger (101,2), maar ook 
dit verschil is niet significant. 
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Maatschappelijk werkers beoordelen de ontwikkeling van de kinderen over de 
hele periode van twee jaar bij 48% als goed en bij 52% als matig. 

Met de Leefgroep Klimaat Schaal hebben we getracht een indruk te krijgen van 
het klimaat van de leefgroepen (zie tabel 50, bijlage 3). Van 27 leefgroepen zijn 
gegevens hierover bekend. 

De groepsleiders geven aan dat ze vrij veel steun geven aan de kinderen en ze 
achten ook een redelijke mate van openheid van gevoel en duidelijkheid in de 
groep aanwezig. Vijandigheid wordt door hen niet hoog gescoord. 

Kortom, de tehuiskinderen komen aanvankelijk in vergelijking met de andere 
groepen met meer problematisch gedrag binnen. Veranderingen lijken, afgaande 
op de mening van groepsleiders, leerkrachten en maatschappelijk werkers en op 
de scores van de WISC-R enerzijds in een gunstige anderzijds in een ongunstige 
richting te gaan. Koppig en onhandelbaar gedrag is gemiddeld gesproken toege-
nomen. Dit gedrag wordt echter niet noodzakelijkerwijs negatief beoordeeld door 
de respondenten; het zou ook kunnen aangeven dat de kinderen meer zichzelf 
durven te zijn. De kinderen zijn op school minder afleidbaar. Er is een lichte 
doch met significante afname van het aantal stoornissen dat maatschappelijk 
werkers waarnemen en een toename van de IQ-score. 

De groep als geheel is in vergelijking met de andere drie groepen ook bij de 
vierde meting nog de meest problematische. 

93 De 14 kinderen met gemengde plaatsingspatronen 

Deze groep bestaat uit 6 jongens en 8 meisjes; 71% is jonger dan 7 jaar en 29% 
ouder. De plaatsingspatronen van deze kinderen zijn zeer gevarieerd. Een kind 
is bijvoorbeeld vanuit een tehuis naar huis gegaan en daarna naar een pleeggezin. 
Een ander kind is vanuit een gezinshuis naar een pleeggezin gegaan, daarna naar 
huis en vervolgens naar een ander pleeggezin. Een derde kind is gedurende de 
twee jaar drie maal heen en weer gegaan tussen een tehuis en moeder. In de tijd 
van het onderzoek hebben 8 kinderen uit deze groep meer dan twee plaatsingen 
gehad. 

Bij de eerste meting noemen de opvoeders van de kinderen een grote varieteit 
van opvallende gedragingen en kenmerken. De meeste gelden voor een of twee 
lcinderen. Drie maal worden eetproblemen en een slechte lichamelijke conditie 
genoemd. 

Opvoeders hebben in zes gevallen geen problemen met het kind. Met de overi-
ge zijn er wel problemen van enigerlei aard; er wordt bijvoorbeeld van drie kin-
deren gezegd dat ze moeite hebben zich aan regels te houden. 

Wat betreft de inschattingen van de opvoeders op de CBC-vragenlijst en het 
aantal door maatschappelijk werkers aangegeven stoornissen is te zien dat de 
kinderen met gemengde plaatsingspatronen globaal gesproken een middenpositie 
innemen tussen de pleegkinderen en de tehuiskinderen. De score voor egoveer-
kracht ligt dichter bij die van de pleeglcinderen dan bij die van de tehuiskinderen. 
De score voor egocontrole stemt meer overeen met die van de thuisgeplaatste 
kinderen. 
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De WISC-R is bij 5 kinderen uit deze groep afgenomen bij eerste meting; de ge-
middelde score van deze kinderen is relatief laag: 90,8. 

Bij de vierde meting worden bij alle kinderen in deze groep veranderingen 
aangegeven, vooral positieve. De waargenomen veranderingen zijn divers. Een 
afname van onrust wordt nog het meest (drie maal) genoemd. 

Uric kinderen vallen bij de vierde meting op door brutaal en agressief gedrag, 
drie door plakkerig en aandachtvragend gedrag en drie warden Ms opvallend aar-
dig waargenomen. Andere opvallende kenmerken zijn voor een of twee kinderen 
genoemd en zijn zeer divers. 

Bij zes kinderen zijn er geen problemen, bij acht we!. Net meest genoemde 
probleem is drie maal naar voren gebracht en betreft het zich moeilijk aan regels 
kunnen houden. 

De correlaties tusseh de scores op de gedragsvragenlijsten en tests van de eer-
ste en de vierde meting zijn voor deze groep laag tot redelijk. Uit de CBC-ge-
dragwragenlijst, die voor 13 kinderen bij beide metingen is ingevuld, ontstaat de 
indruk dat er bij deze groep naast positieve (minder teruggetrokkenheid, minder 
kinderlijk gedrag en betere eetlust) ook enkele negatieve trends waarneembaar 
zijn, die ook door leerkrachten van 7 kinderen worden aangegeven. Zo worden 
de kinderen als minder meegaand beoordeeld, men ziet meer leerproblemen en 
minder verantwoordelijkheidsgevoel (significantie t-toets bedraagt 0,05= <p= < 
0,10). Oak warden ze als wat minder egoveerkrachtig beoordeeld: de score was 
gemiddeld 0,08 en is nu -0,07 (significantie t-toets bedraagt 0,20). Ook het aantal 
stoornissen dat maatschappelijk werkers aangeven is nu hoger en de emst daar-
van lijkt trendmatig toegenomen (p =0,20). 

De vijf kinderen bij wie zowel bij de eerste Ms bij de vierde meting een WISC-
R is afgenomen scoren daarop bij de vierde meting wat hoger: 95,6. Deze score is 
nog steeds laag in vergelijking met die van de kinderen in de andere groepen. 

Maatschappelijk werkers vinden dat de helft van de groep zich goed heeft 
ontwikkeld, de helft matig. 

Konom, de groep met gemengde plaatsingpatronen is klein, te klein om verande-
ringen goed in beeld te krijgen. Opmerkelijk lijkt dat deze kinderen wat betreft 
de beoordelingen in het begin niet zo duidelijk afvrijken van de kinderen met 
andere plaatsingsgeschiedenissen. Wellicht heeft de wisselvalligheid van de plaat-
singspatronen in deze groep eerder te malcen met factoren buiten het kind dan 
met kenmerken of problemen bij het kind. Er lijken bij dew groep tendensen in 
positieve richting, maar oak duidelijke tendensen in negatieve richting te zijn. 
Deze zouden echter bij grotere groepen getoetst moeten worden. 

9.4 De kinderen die terug zijn gegaan naar huis 

Er zijn 53 kinderen in de loop van de twee jaar teruggegaan naar hun vader, 
moeder of naar beide ouders. Het gaat am kinderen in alle leeftijdscategorieen, 
18 meisjes en 35 jongens. Van deze kinderen komen er 42 uit een tehuissituatie 
en 11 vanuit een pleeggezinsituatie. Meestal worden ze dus vanuit een tehuis 
teruggeplaatst naar huis. 

Bij de cease meting zijn de kenmerken die groepsleiders en pleegouders opval-
len ook bij deze groep gevarieerd van aard. De meest genoemde betreffen: 
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—verlegenheid (acht maal genoemd, vaker dan bij de andere groepen; ook leer-
krachten geven dit relatief het vaakst aan bij deze groep); 

—eetproblemen (acht maal); 
—driftbuien (zes maal, ook vaker dan bij de andere groepen); 
—stil zijn en moeite hebben met regels (elk zes maal). 

In ongeveer de helft van de gevallen zijn er aanvankelijk geen problemen met het 
kind. In de overige gevallen gaat het vooral om het moeite hebben met regels en 
om eetproblemen (vijf en vier maal genoemd resp.). 

Bij de gedragsvragenlijsten, de inschattingen van maatschappelijk werkers en de 
testscores is te zien dat de scores voor een deel tussen die van de pleegkinderen 
en de tehuiskinderen in liggen en voor een deel dicht bij die van de tehuisgroep 
liggen. De kinderen worden duidelijk minder gunstig beoordeeld dan de kinderen 
in pleeggezinsettings. Het verschil met de tehuisgroep is minder duidelijk: op en-
kele aspecten scoren ze gunstiger dan de tehuisgroep, op andere liggen hun sco-
res niet ver van die van de tehuisgroep. 

Bij de vierde meting verblijven de kinderen uit deze groep weer thuis. De 
ouders geven dan bij 60% van de kinderen veranderingen aan in de laatste perio-
de van het onderzoek. Meestal zijn het veranderingen in een gunstig te noemen 
richting (afname van onrustig gedrag, minder moeite met regels en minder ruzie 
maken). Bij een aantal kinderen worden veranderingen in een minder gewenste 
richting genoemd (bijvoorbeeld een toename van verlegenheid of vijandigheid). 

Opvallend gedrag wordt door de ouders bij 46 kinderen genoemd, onder ande-
re onrustig gedrag (dertien maal genoemd), zindelijkheids- of andere psycho-
somatische problemen (elf maal genoemd). 

Bij 55% van de kinderen geven de ouders geen problemen aan. Van de overige 
24 kinderen hebben er relatief veel, namelijk 8, volgens de ouders moeite om zich 
aan regels te houden. 

De correlaties tussen de gedragsinschattingen van de groepsleiders/pleegouders 
bij de eerste meting en die van de ouders bij de vierde meting zijn matig tot faag. 
De kinderen worden door de ouders bij de vierde meting gunstiger beoordeeld 
dan door de opvoeders in het begin van de plaatsing. Zo worden de kinderen bij 
de vierde meting significant hoger ingeschaald op alertheid, intelligent reageren, 
aardig en vrolijk gedrag en egoveerkracht en lager op leerproblemen, gevoels-
armoede en ongemotiveerdheid. Het is echter de vraag of de kinderen zich inder-
daad zo gunstig hebben ontwilckeld of dat de ouders de neiging hebben een gun-
stiger beeld te geven van hun kinderen dan andere opvoeders dat doen. In elk 
geval onderschrijven de leerkrachten, die over 25 kinderen uit deze groep bij 
eerste en vierde meting vragenlijsten invulden, het gunstige beeld niet. Zij geven 
eerder een ongunstig beeld: de kinderen worden bij de vierde meting als signifi-
cant minder meegaand, minder gemalckelijk, onhandelbaarder en teruggetrolcke-
ner beoordeeld. Deze gegevens zijn echter mogelijk ook vertekend: bij de eerste 
meting zitten de lcinderen uit deze groep meestal op een andere school (vaak aan 
een tehuis gelieerd) dan bij de vierde meting, wanneer het kind weer thuis is en 
veelal weer terug is in een klas met kinderen die niet uithuisgeplaatst zijn ge-
weest. Het kan zijn dat de leerkrachten die bij de vierde meting de lijsten invul-
den daardoor een wat ongunstiger beeld geven van de kinderen. 

Maatschappelijk werkers geven evenveel stoornissen aan als in het begin. 
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De gemiddelde WISC-R intelligentiescore, die voor 26 kinderen bij eerste en 
vierde meting is berekend, is significant vooruit gegaan: deze was 97,6 en is bij 
vierde meting 104,0 (p = 0,00). 

60% van deze groep heeft zich volgens de maatschappelijk werkers goed ont-
wilckeld in de loop van de twee jaar. flat is minder dan bij de pleeggezingroep 
maar meer dan bij de tehuisgroep en de groep met gemengde plaatsingspatronen. 

Kortom, de kinderen die in de loop van het onderzoek tern naar huis zijn 
gegaan worden bij de eerste meting minder gunstig ingeschat dan de kinderen die 
steeds in pleeggezinsettings verblijven. Op enkele aspecten scoren ze gunstiger 
dan de tehuisgroep, op andere liggen hun scores niet ver van die van de tehuis-
gyoep. Bij de vierde meting is er een opmerkelijke ldoof tussen de inschattingen 
van de ouders en die van de leerkrachten. Volgens de ouders hebben de kinderen 
zich overwegend in gunstige richting ontwikkeld; volgens de leerkrachten is dit 
niet het geval. De IQ-test, die de kinderen zelf invulden, laat een vooruitgang 
zien. Maatschappelijk werkers zien bij 60% van de kinderen een gunstige ontwik-
keling. Van deze groep ontstaat dus een wat gemengd beeld; met de gebruikte 
vraagmethoden is er moeilijk greep op te krijgen. 

Samenvattend kan nu gezegd worden dat de pleegkinderen zowel bij de eerste als 
bij de vierde meting verhoudingsgewijs het gunstigst scoren. Ze komen relatief 
onproblematisch binnen en lijken niet zeer te veranderen. De tehuislcinderen 
daarentegen vormen zowel aan het begin als aan het eind van het onderzoek de 
meest problematische groep. Z,e Luken op sociaal gebied wat in ongunstige zin te 
veranderen in de loop van twee jaar; aan de andere kant zijn er gunstige trends 
op cognitief niveau en lijken ze minder stoomissen te vertonen. De kinderen met 
gemengde plaatsingspatronen nemen in het begin van de plaatsing een midden-
positie in tussen de pleeglcinderen en de tehuiskinderen. Na twee jaar lijken er 
trends in zowel positieve als negatieve richting. De kinderen die in de loop van 
het onderzoek weer terug zijn gegaan naar huis zijn volgens de ouders in het al-
gemeen goed vooruit gegaan, maar volgens de leerkrachten niet. De IQ-score van 
de kinderen zelf is in deze groep wet significant vooruit gegaan. Op deze groep is 
niet zo goed zicht te lcrijgen. 

9.5 Verschillen tussen de groepen 

We willen nu nog twee vragen met betrekking tot deze groepen nagaan. De eer-
ste vraag is welke groepen bij het begin van de plaatsing het duidelijkst van el-
kaar verschillen voor vzat betreft kenmerken van de kinderen. De tweede vraag is 
of we nu kunnen stellen dat kinderen in pleeggezinsettings zich beter ontwildcelen 
dan lcinderen in andere settings. 

9.5.1 Kenmetken van de kinderen bij het begin van de plaatsing en plaat-
singsgeschiedenis 

Met behulp van een discriminant-analyse is nagegaan op welke aspecten de vier 
groepen bij het begin van de plaatsing het meest van elkaar verschillen (zie tabel 
Ma en b, bijlage 3). Gekeken is naar CBC-gedragsaspecten op A-niveau (dat wil 

78 



zeggen voor kinderen vanaf 2 maanden), naar egoveerkrachtscores, leeftijd en 
geslacht. De analyse heeft betrekking op 39 kinderen die terug zijn gegaan naar 
huis, 14 pleegkinderen, 25 tehuiskinderen en 10 kinderen uit de groep met ge-
mengde plaatsingspatronen. 

De onderzochte aspecten discrimineren het duidelijkst tussen de kinderen in 
pleeggezinsettings en de kinderen in tehuissettings; dit is met meer verwonderlijk 
na bovenstaande beschrijvingen. Het meest discriminerende kenmerk is mee-
gaandheid; hierop scoren pleegkinderen hoger. Maar pleegkinderen hebben ook 
in het begin meer eetlust, zijn jonger, ge1nteresseerder, actiever en minder snel 
geirriteerd. 

De tehuisgroep en de groep met gemengde plaatsingspatronen zijn ook redelijk 
van elkaar te onderscheiden. Snel gelrriteerd zijn en leeftijd zijn de kenmerken 
die tussen deze beide groepen het best discrimineren. Op beide scoort de tehuis-
groep hoger. Maar de tehuisgroep wordt ook als minder aardig, somberder en 
humeuriger gezien dan de menggroep. De kinderen in de menggroep hebben 
daarentegen een minder goede eetlust. Het scorepatroon op deze kenmerken pro-
diceert of een kind in een tehuissetting blijft of eerder een gemengd plaatsingspa-
troon te zien zal geven. Opvallend hierbij is wel dat kinderen met wat gunstiger 
scores grotere kans hebben om heen en weer geschoven te worden. 

Andere gedragsaspecten discrimineren met name tussen de groep thuisgeplaats-
ten en de pleeggezingroep. De pleegkinderen scoren daarbij gunstiger dan de 
thuisgeplaatsten. Het onderscheid tussen deze beide groepen is echter minder 
uitgesproken. 

Opmerkelijk is dat de tehuisgroep en de groep thuisgeplaatste kinderen, die 
voor een groot deel aanvankelijk in tehuizen verbleef, in het begin niet duidelijk 
van elkaar verschillen op de onderzochte gedragsaspecten. Dit suggereert dat 
vanuit kenmerken van het kind niet goed te voorspellen is of een kind na twee 
jaar nog in een tehuissetting verblijft of dat het terug naar huis is geplaatst. 
Daarbij spelen blijkbaar andere factoren mee, die wellicht te maken hebben met 
de thuissituatie of met de opstelling van de ouders. 

9.5.2 Verschillen in ontwikkeling 

Afgezien van de kinderen die thuis geplaatst zijn, op wier ontwildceling moeilijk 
zicht te krijgen is, zijn het de pleegkinderen die consequent naar voren komen als 
de groep die er het best aan toe is. Maar het zou voorbarig en onterecht zijn om 
nu te concluderen dat jonge kinderen in pleeggezinsettings zich beter ontwildcelen 
dan in tehuissettings of bij gemengde plaatsingspatronen. Daarvoor zijn de ver-
schillen in startpositie te groot. 

Als we de groepen echt willen vergelijken dan zullen we in elk geval moeten 
controleren voor die verschillen in startpositie. 

De vraag wordt dan: wat draagt de verblijfplaats van een kind bij aan de ma-
nier waarop het zich ontwikkelt, ofwel: maakt het iets uit of een kind twee jaar in 
een pleeggezinsetting, een tehuissetting of in verschillende voorzieningen heeft 
verbleven, nadat gecontroleerd is voor een aantal startpositiefactoren zoals score 
bij eerste meting en leeftijd? 
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Om dit na te gaan zijn variantie-analyses uitgevoerd, waarbij de score van de eer-
ste meting en de leeftijd bij uithuisplaatsing steeds zijn gecontroleerd door ze als 
covariaten te beschouwen. Andere startpositiefactoren zijn waar nodig (dit is 
bepaald op grond van de resultaten uit de voorgaande paragrafen) eveneens als 
covariaat meegenomen. 

Vergeleken zijn kinderen die in een pleeggezin- of tehuissetting hebben verble-
ven en kinderen met gemengde plaatsingspatronen (N is maximaal 27, 28 en 13 
resp.). 

Gekeken is weer naar de CBC- (alleen op A en B niveau vanwege de aantallen 
kinderen), egoveerkracht- en IC)-scores van deze groepen bij de vierde meting. 

We weten uit eerdere hoofdstukken dat er een tendens is dat kinderen in 
pleeggezinsettings hogere scores krligen op wenselijke gedragingen zoals alert-
held, aandacht hebben voor de omgeving, gemalckelijk, aardig en vrolijk zijn. Te-
huiskinderen worden ook na twee jaar het meest negatief waargenomen. Maar we 
weten ook dat deze groepen verschillen qua startpositie en leeftijd. 

Van die verschillen in waargenomen gedrag blijft echter weinig over wanneer 
rekening wordt gehouden met aanvankelijke verschillen in startpositie, leeftijd en 
andere factoren. 

Dan blijkt namelijk dat er tussen de groepen maar een enlcel significant ver-
schil bestaat. Dat heeft betrelddng op afleidbaarheid van de kinderen: het zijn 
vooral de tehuiskinderen die bij de vierde meting als minder afleidbaar worden 
gezien. De kinderen in de menggroep scoren hierop het hoogst. Verder zijn er 
enlcele tendensen (p = 0,10): pleegkinderen hebben de meeste aandacht voor de 
omgeving gekregen, tehuiskinderen de minste; pleegkinderen tonen ook meer 
openheid van gevoel dan de tehuiskinderen en de kinderen uit de menggroep (zie 
tabel 52, bijlage 3). 

Het beeld dat zo ontstaat laat zien dat er eigenlijk in de beoordeling nauwe-
lijks verschillen van betekenis zijn. De verschillen die er zijn tonen wel een zeke-
re trend dat pleegkinderen op enkele sociale en gevoelsaspecten relatief goed 
scoren en dat tehuiskinderen qua afleidbaarheid een ontwikkeling in een goede 
richting doormaken. 

9.6 Samenvatting 

Op de thuisgeplaatste kinderen is moeilijk zicht te krijgen. Tussen de andere 
groepen bestaan er aanmerkelijke verschillen, zowel in het begin als na twee jaar. 
Vooral de pleegkinderen en de tehuiskinderen tonen onderscheiden kenmerken. 
Pleegkinderen scoren steeds het meest onproblematisch van alle groepen. 

Wanneer rekening wordt gehouden met aanvankelijke verschillen, blijken er 
nauwelijks verschillen in ontwikkeling te bestaan tussen groepen kinderen die 
twee jaar uithuisgeplaatst waren. 
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10 Voorspellers van het gedrag na twee jaar 

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe een aantal mogelijk relevante kenmer-
ken van het kind, van zijn thuissituatie en van de plaatsing samenhangt met ver-
anderingen in waargenomen gedrag en IQ over een periode van twee jaar. Bij die 
`mogelijk relevante' kenmerken hebben we ons met name georienteerd aan Fan-
she! en Shinn (1978), Mesman Schultz (1978), Verhulst (1985), Mesman Schultz, 
Depla en Nelen (1987) en Weterings (1982). 

We gaan in dit hoofdstuk als volgt te werk. Allereerst wordt de samenhang na-
gegaan tussen de ontwilckeling en een aantal factoren die speelden bij het begin 
van de plaatsing: de leefujd en het geslacht van het kind, het aantal risicofactorrn 
voor het kind in de thuissituatie ten tijde van de uithuisplaatsing (zie bijlage 6), 
het aantal stootnissen dat het kind vertoonde volgens de maatschappelijk werker, 
de score voor egoveerkracht van het kind en de WISC-R IQ-score. Vervolgens 
worden ook de frequentie en de varieteit van de oudercontacten in de analyse be-
trokken. 

In het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat de inschattingen van de 
ouders bij thuisgeplaatste kinderen sterk afwijken van die van leerkrachten. Om-
dat hierdoor een vertekening van de resultaten van dit hoofdstuk zou kunnen op-
treden zijn de thuisgeplaatste kinderen buiten de hierna volgende analyses gela-
ten. Het gaat in dit hoofdstuk dus om de 71 kinderen die bij de vierde meting 
nog steeds uithuisgeplaatst zijn. 

Bij deze kinderen wordt gekeken naar de samenhang tussen de boven genoem-
de factoren (leeftijd, geslacht etc.) enerzijds en de gedragsinschattingen van de 
opvoeders op de CBC, de egoveerkracht en de WISC-R IQ-score bij de vierde 
meting anderzijds. De laatstgenoemde zijn onze afhankelijke variabelen; het zijn 
er 28 in totaal. De scores op deze variabelen proberen we te voorspellen vanuit 
bovengenoemde factoren. 

Daartoe is een aantal regressie- dan wel variantie-analyses uitgevoerd. Bij elke 
analyse is de score van het kind bij de eerste meting meegenomen. Het aandeel 
dat de andere factoren na uitpartialisering van de score bij eerste meting nog bij-
dragen aan de score bij de vierde meting, laat dan in feite zien wat die factoren 
bijdragen aan een verklaring van veranderingen in scores van de eerste tot de 
vierde meting c.q. van de ontwilckeling van de kinderen. We kunnen door zo'n 
analyse nagaan of de onderzochte factoren tvoorspellende waarde' hebben, of ze 
echt jets zeggen over de veranderingen van het eerste tot het vierde meetmo-
ment. Ook kunnen we zien welke van de genoemde factoren de beste `voorspel-
ler' is. Het gaat in dit hoofdstuk steeds om veranderingen van de eerste meting 
tot de vierde meting. Ter controle van de resultaten zijn ook correlaties berekend 
tussen verschilscores van de eerste en de vierde meting en een aantal factoren. 
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10.1 Ontwikkeling en enkele factoren uit de beginsituatie 

Leeftijd, geslacht, risicofactoren in de thuissituatie, aantal stoomissen bij het 
kind, egoveerkracht en IQ in de begintijd van de plaatsing zijn op de boven om-
schreven wijze bekeken op hun samenhang met de gedrags- en IQ-scores bij de 
vierde meting. Voor de wijze waarop de risicofactoren in de thuissituatie zijn be-
paald, verwijzen we naar bijlage 6. Deze variabele geeft de mate aan, waarin ten 
tijde van de uithuisplaatsing in de thuissituatie naar de inschatting van de maat-
schappelijk werker problemen speelden die direct weerslag kunnen hebben op het 
kind. Het aantal stoomissen van het kind bij het begin van de plaatsing is afge-
leid uit inschattingen van maatschappelijk werkers op een lijst van 38 mogelijke 
stoomissen die is gebruikt in een onderzoek naar in tehuizen geplaatste kinderen 
(Bastiaansen, 1976). Er kunnen maximaal 10 stoomissen genoemd zijn. De 
WISC-R IQ-score wordt uiteraard alleen bij kinderen vanaf 6 jaar in de analyse 
betrokken. flit laatste geeft een beperking van het aantal kinderen dat in de ana-
lyses betrokken kan worden (N=25). Met het oog hierop zijn zowel analyses 
doorgevoerd waarbij kinderen met ontbrekende scores op een van de onderzoch-
te factoren uitgesloten werden als analyses waarbij kinderen met ontbrekende 
scores op bijvoorbeeld de WISC-R toch bij de andere variabelen in de analyses 
werden betroklcen. 

Het totale percentage verklaarde variantie dat de onderzochte factoren en de 
score van de eerste meting samen opleveren in beide analyses varieert van vrij 
laag (r-kwadraat is bijvoorbeeld 0,16 of 0,24) tot redelijk of hoog (r-kwadraat ligt 
tussen 0,65 en 0,82). In eerstgenoemde gevallen zijn er mogelijk andere factoren 
in het spel en zijn de door ons onderzochte factoren van geen belang. Tot ge-
dragsaspecten die goed te voorspellen zijn behoren gesloten, gevoelsarm gedrag, 
de WISC-R IQ-score, teruggetrokkenheid, ongesocialiseerd en leugenachtig, des-
tructief gedrag. De totale voorspellende waarde is voor de meeste gedragsaspec-
ten niet statistisch significant. Bij 5 van de 28 onderzochte aspecten is de voor-
spelling wel significant (p< 0,05). Bij 7 andere aspecten ligt de significantie tussen 
de 0,05 en 0,10. Er zijn dus 12 scores bij vierde meting die redelijk voorspeld 
kunnen worden vanuit de onderzochte startpositiefactoren. 

Wanneer we naar de factoren afzonderlijk kijken, dan blijken de leeftijd van 
het kind bij uithuisplaatsing en ook de score van de eerste meting de belangrijk-
ste voorspellers te zijn van de score na twee jaar. Wat betreft de leeftijd geldt 
dat, hoe ouder een kind is als het uithuisgeplaatst wordt, er des te meer een ten-
dens is in een richting die sociaal onwenselijk genoemd zou kunnen worden. Het 
gedrag wordt bijvoorbeeld na twee jaar bij beide analyses als minder gemaldcelijk, 
meegaand, aardig en meer somber of gespannen gezien (beta-waarden van 0,29 
tot 0,52, sign. <0,10). Een dergelijke samenhang tussen leeftijd en ontwilkeling 
wordt ook gerapporteerd door Reeuwijk en Berben (1988) in hun onderzoek naar 
kinderen in de pleegzorg. 

Wat betreft de score van de eerste meting geldt dat een kind bij de vierde me-
ting hoger scoort naarmate het bij de eerste een hogere score had. Dit geldt met 
name bij gedragsaspecten als afleidbaarheid, teruggetrokkenheid, geslotenheid, 
vijandig, leugenachtig en ongesocialiseerd gedrag, alsook voor de egoveerkracht-
en de WISC-R IQ-score. 
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De overige factoren zijn slechts voor enkele gedragsaspecten van belang. De leef-
tijd bij uithuisplaatsing zegt dus in dit onderzoek het meest over de ontwikkeling 
van de eerste tot de vierde meting. 

10.2 Ontwikkeling en oudercontacten 

Hoe zit het met de contacten tussen het uithuisgeplaatste kind en zijn vader en 
moeder in de laatste periode van het onderzoek? Voor de 71 kinderen, die na 
twee jaar nog uithuisgeplaatst zijn, zijn aan de opvoeders (pleegouders of groeps-
leiders) bij de vierde meting enkele vragen gesteld over de contacten tussen het 
kind en zijn ouder(s) in het laatste half jaar van het onderzoek. Van deze kinde-
ren hebben er 45 (63%) contact gehad met hun vader en 58 (82%) met hun moe-
der. In de eerste negen maanden van de plaatsing werd er bij meer kinderen con-
tact gemeld. De contacten bestaan er meestal uit dat de kinderen voor een dag of 
enkele dagen (bijv. een weekend) naar huis gaan. Dit komt nu vaker voor dan in 
de eerste negen maanden van de plaatsing het geval was. Zo'n verblijf thuis komt 
in de meeste gevallen eenmaal in de twee weken voor. Verder zijn er bezoeken 
van de ouders aan het kind, meestal eenmaal in de drie tot vier weken. Mee uit 
nemen van het kind komt ook redelijk vaak voor, eveneens meestal eens in de 
drie tot vier weken. Ook bellen gebeurt regelmatig, vooral door de moeders. 
Schrijven komt sporadisch voor. 

Er is dus bij de meeste kinderen wel eenmaal in de twee weken contact met 
vader en/of moeder in een van de boven omschreven vormen. Daarnaast zijn er 
kinderen die minder contact hebben en er zijn kinderen die meer contact hebben. 

Aan de directe opvoeders is ook gevraagd hoe zij het contact met de ouders 
van het kind hebben ervaren. Het contact met vader blijkt in ongeveer 50% van 
de 45 gevallen waarin er contact met vader bestond als `prettig' ervaren te zijn, 
bij 35% van de gevallen zijn de ervaringen `wisselend' en bij 15% `onprettig'. Het 
contact met moeder is in 66% van de 58 gevallen waarin er contact bestond als 
`prettig' ervaren, in 23% is het `wisselend' en in 11% `onprettig' geweest. In de 
meeste gevallen is dit in de laatste periode van het onderzoek niet veranderd. In 
10% tot 20% van de gevallen is er wel een verandering opgetreden in de ervaring 
van het contact: op een geval na is het contact volgens de opvoeders prettiger 
geworden. 

De meeste oudercontacten zijn er bij de kinderen in observatie- en behande-
lingshuizen. Daar worden ze door de groepsleiding ook het vaakst als prettig 
ervaren. De minste oudercontacten zijn er bij pleeggezinplaatsingen. Dit heeft te 
maken met de vaak langdurig-permanente aard van dit soort plaatsingen. 

Op grond van de frequentie van de contacten tussen de ouder(s) en het kind 
en de varieteit aan contacten (bezoeken, mee uit nemen, thuis verblijven, bellen, 
schrijven etc.) is een variabele gevormd die uitdrukking geeft aan de mate waarin 
er in de laatste periode van het onderzoek sprake is geweest van ouder-kind con-
tacten. 

In voorgaande analyses is gebleken dat vooral de score bij eerste meting en de 
leeftijd van het kind samenhangen met de toestand bij vierde meting. Soms zijn 
het geslacht van het kind, risicofactoren in de thuissituatie, de egoveerkracht van 
het kind of het IQ belangrijk. Om nu de bijdrage van de oudercontacten na te 
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gaan is wederom een aantal multiple regressie-analyses uitgevoerd. De score bij 
de eerste meting en de leeftijd zijn altijd in de analyses meegenomen. Andere 
factoren zijn alleen in de analyse betroklcen wanneer ze blijkens eerdere analyses 
voorspellende waarde hebben. De frequentie van het oudercontact fungeert als 
een van de onafhankelijke variabelen. Een hoge score duidt op veel oudercontact, 
een lage op weinig. De contacten met vader of moeder zijn niet apart bekeken, 
maar er is gewerkt met een enkele maat en wel die van degene die het meest fre-
quent contact heeft gehad met het kind. 

Nagegaan is dus, om kort samen te vatten, of de frequentie van contacten met 
de eigen vader en/of moeder naast een aantal startpositiefactoren nog iets uit-
maakt voor de veranderingen in waargenomen gedrag bij het kind. 

Het blijkt dan dat de mate waarin er oudercontact is geweest nauwelijks van 
belang is voor de onderzochte gedrags- en IQ-scores bij vierde meting. De voor-
spellende waarde is gering. Slechts bij twee gedragsaspecten, namelijk openheid 
van gevoel en intelligent gedrag, levert kennis van de frequentie van oudercontac-
ten een significante bijdrage aan de verklaring van de score bij vierde meting. 
Voor beide gedragsaspecten is een afname te zien bij een hogere frequentie van 
oudercontacten (beta's van -0,55 en -0,44 resp.). Voor wat betreft gedragsaspec-
ten als het tonen van verantwoordelijkheidsgevoel en assertiviteit draagt de fre-
quentie van oudercontacten zwak lets bij (significantie is 0,16 en 0,14 resp.). Hier 
geldt eveneens dat er een afname is bij een hogere frequentie van oudercontac-
ten (beta's van -0,28 en -0,33 resp.). 

Bij de tweede meting, na negen maanden, vonden we een samenhang tussen de 
frequentie van oudercontacten en acht gedragsaspecten. Die samenhang was toen 
vooral een negatieve: naarmate er meer oudercontacten waren gingen de kinde-
ren volgens de opvoeders meer sociaal onwenselijk gedrag vertonen. De samen-
hangen die nu, bij de vierde meting, naar voren komen, zijn welisvraar minder 
duidelijk en minder opmerkelijk, maar waar er sprake is van een samenhang is 
nog dezelfde trend waarneembaar. Hoewel de opvatting dat regelmatig contact 
tussen ouders en kind goed is, algemeen aanvaard is (Van Harten, 1988), sugge-
reren deze gegevens eerder geen samenhang of op korte termijn zelfs een nega-
tieve. 

Maar ook Fanshel en Shinn (1978) signaleerden dat 'parental visiting appears 
to have disturbing consequences for the adaptation of the children', terwij1 Van 
Harten (1988) opmerkt dat `soms de bezoeken zodanig verlopen, dat zij duidelijk 
nadelig zijn voor het kind'. 

103 Samenvatting 

We hebben in dit hoofdstuk gezien dat de leeftijd van het kind bij uithuisplaat-
sing en ook de score bij de eerste meting — de startscore — de beste voorspellers 
zijn van een reeks gedragsaspecten en IQ bij de vierde meting. Jongere kinderen 
worden op een aantal punten zoals meegaandheid, gemakkelijk zijn in de om-
gang, aardig en vrolijk gedrag hoger ingeschat dan oudere kinderen. Kinderen die 
jonger zijn als ze uithuisgeplaatst worden lijken dus een meer wenselijke ontwik-
keling door te maken dan kinderen die ouder zijn. Het geslacht van het kind, de 
mate waarin er in de thuissituatie risicofactoren voor het kind speelden, het aan- 
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tal stoornissen van het kind, de egoveerkracht en de IQ-score maken wel af en 
toe wat uit, maar over het geheel genomen spelen ze toch een geringe rol. 

Oudercontacten, gemeten naar de verschillende soorten contact tussen kind en 
ouders en de frequentie ervan, hangt slechts in geringe mate samen met de ont-
wikkeling van het kind. Waar er een samenhang is, lijkt dit — net als bij de twee-
de meting — eerder een negatieve in die zin dat bij meer oudercontact meer 
onwenselijke gedragstendensen waargenomen worden. De samenhang is echter 
zwak. 

De leeftijd van het kind springt er in dit hoofdstuk duidelijk als de beste voor-
speller van de ontwikkeling uit. 
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11 Voorkeurspersonen en hechtingsged rag 

11.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt belcnopt ingegaan op enkele aspecten van de gehecht-
heidsrelaties van de onderzochte kinderen. Zoals in hoofdstuk 2 al uiteengezet is, 
krijgt het thema `gehechtheid' vaak aandacht bij onderzoeken naar uithuisge-
plaatste jonge kinderen. Men gaat er dan vanuit dat het van belang is dat een 
kind ook na uithuisplaatsing de mogelijkheid heeft om veilig gehecht te blijven of 
te raken aan mensen uit zijn thuissituatie, aan personen in de nieuwe situatie, of 
aan beiden (by. Bowlby, 1969, 1973, 1982; Hess, 1982; Van llzendoorn c.s., 1985). 
Het ontbreken van een veilige gehechtheid zou op den duur schadelijke gevolgen 
kunnen hebben voor het kind. Het zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot problemen 
in het aangaan van relaties, aandachtvragend gedrag, gebreklcig cognitief functio-
neren, weinig veerkrachtig reageren of psychische onevenwichtigheid. In hoofd-
stuk 2 is op deze verbanden ingegaan. 

Een aantal van deze mogelijke gevolgen van het ontbreken van een veilige ge-
hechtheid is in dit onderzoek nagegaan. Zo is bijvoorbeeld het cognitief func-
tioneren gemeten met de LDT en de WISC-R, voor egoveerkracht is een maat 
verkregen met de NCKS (zie hoofdstuk 2 en 3). Bij deze maten is echter niet 
direct gekeken naar de gehechtheidsrelaties. In dit hoofdstuk wordt hiertoe een 
poging gedaan. Meetinstrumenten voor het in beeld brengen van de kwaliteit van 
de gehechtheid die in het financiele kader van dit onderzoek ingepast konden 
worden bleken niet voorhanden. Gewerkt is hier met interviewvragen en met een 
vragenlijst die geconstrueerd is op basis van een in een Engels onderzoek ge-
bruikte lijst. In het onderstaande komt achtereenvolgens aan de orde: 
—welke personen voor de onderzochte kinderen voorkeurspersonen zijn; 
—welke aspecten tot het hechtingsgedrag behoren en hoe de kinderen hierop 

scoren; 
—hoe sterk de opvoeders zich gehecht voelen aan het bij hen verblijvende kind. 

Met de gebruikte instrumenten kan geen inzicht verkregen worden in de kwaliteit 
van de gehechtheid van de kinderen. 

11.2 Voorkeurspersonen van de kinderen 

Aan 108 opvoeders is bij de eerste meting de vraag voorgelegd of het kind vol-
gens hun inschatting voorkeur heeft voor bepaalde personen, of het favoriete per-
sonen heeft, aan wie het volgens de opvoeders gehecht is. Bij de vierde meting is 
dezelfde vraag gesteld, ditmaal aan 122 opvoeders. Er zijn maar weinig kinderen 
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voor wie geen voorkeurspersonen genoemd worden: bij de eerste meting 10 kin-
deren (9%), bij de vierde meting 5 kinderen (4%). 

De natuudijke moeder en vader zijn zowel bij de eerste meting als bij de vier-
de de meest genoemde voorkeurspersonen. Broertjes en zusjes, pleegouders en 
groepsleiding volgen daarna. Er worden bij de vierde meting meer voorkeursper-
sonen genoemd dan bij de eerste (653 personen bij de vierde meting tegen 379 
bij de eerste). Er heeft een differentiatie plaats gehad: igroepsleiding' in algeme-
ne zin wordt minder vaalc genoemd, terwij1 specifieke groepsleiders en -leidsters 
bij de vierde meting vaker worden genoemd; ook pleegvaders, pleegbroertjes en 
-zusjes worden bij de vierde meting vaker als voorkeurspersonen genoemd dan bij 
de eerste meting. Specifieke personen binnen de groepsleiding en binnen het 
pleeggezin worden dus bij de vierde meting vaker genoemd dan bij de eerste. 
Een dergelijke differentiatie was ook bij de tweede meting, na negen maanden, al 
te zien. 

In figuur 15, 16 en 17 (bijlage 3) is weergegeven welke personen bij kinderen, 
die in de onderzoeksperiode in een pleeggezinsetting hebben verbleven, bij de 
vier metingen als voorkeurspersonen zijn genoemd, alsook de voorkeurspersonen 
die genoemd zijn voor kinderen die in tehuizen hebben verbleven en voor kinde-
ren die terug zijn gegaan naar huis. 

Te zien is dat bij Icinderen in pleeggezinnen personen uit de thuissituatie veel 
minder vaak als voorkeurspersonen worden genoemd dan bij kinderen in tehuis-
settings. Dit heeft te maken met het gegeven dat er bij de kinderen in pleegge-
zinnen minder vaak contact is met de natuurlijke ouders dan bij de kinderen in 
tehuissettings (zie tabel 53a, b en c, bijlage 3). De pleegkinderen in dit onderzoek 
zijn ook vaker geplaatst met het perspectief dat ze niet meer terug zullen gaan 
naar huis. De plaatsing is vaker als langdurig-permanent bedoeld. De in pleegge-
zinnen geplaatste kinderen zijn bovendien jonger dan die in de andere groepen. 
Dit alles kan tot gevolg hebben dat bij de kinderen in pleeggezinsettings in dit 
onderzoek minder vaak een gehechtheid aan de natuurlijke ouders wordt aange-
geven. 

Bij de kinderen in tehuissettings zijn zowel personen uit de groepsleiding als 
personen uit de thuissituatie genoemd als voorkeurspersonen. 

Bij de kinderen die weer thuis zijn geplaatst zijn de ouders veruit de meest ge-
noemde voorkeurspersonen. Bij de vierde meting, wanneer de kinderen weer 
thuis verblijven, worden personen uit de groepsleiding of uit het pleeggezin door 
deze groep kinderen praktisch niet meer genoemd. 

113 Hechtingsgedrag van de kinderen 

Bij het zoeken naar instrumenten die gehechtheidsrelaties van kinderen in de 
door ons onderzochte leeftijdscategorieen in beeld zouden kunnen brengen bleek 
dat deze nauwelijks voorhanden zijn. 

Bij heel jonge kinderen (tot twee jaar) is in onderzoek meestal gebruik ge-
maakt van de 'Strange Situation'-procedure (Ainsworth, 1979; Ainsworth & Bell, 
1970; Ainsworth c.s., 1978). Hierbij is sprake van systematische observaties van de 
readies van het kind op aan- en afwezigheid van een gehechtheidsfiguur in een 
gecontroleerde laboratoriumsetting. Er wordt gekeken naar hechtingsgedrag en 
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naar exploratief gedrag van de kinderen; dit zijn indicatoren voor de aan- of af-
wezigheid van een veilige gehechtheid. Een dergelijke procedure was echter niet 
in dit onderzoek in te bouwen om financiele redenen en wegens tijdgebrek. Voor 
kinderen in de lagere schoolleeftijd is door Main in de VS een lijst ontwikkeld, 
waarbij gewerkt wordt met interviews en plaatjes (Riksen-Walraven, pers. comm.). 
De Wuffel (1986) bespreekt in zijn proefschrift de mogelijkheid om gehechtheid 
bij adolescenten te meten aan interpersoonlijke orientaties. 

In het eerder aangehaalde Engelse onderzoek van Tizard c.s. (Tizard & Tizard, 
1971; Tizard & Rees, 1974; Tizard & Rees, 1975; Tizard & Hodges, 1978) wordt 
melding gemaakt van een 'Attachment Questionnaire', die door deze onderzoe-
kers gebruikt is om hechtingsgedrag te meten. Deze vragenlijst hebben wij opge-
vraagd bij genoemde auteurs. De lijst trekt een aantal heel concrete uitingen van 
contactzoekend gedrag bij jonge kinderen na. In de lijst wordt niet gekeken naar 
exploratief gedrag. Ze brengt dus maar een deel van het hechtingsgedrag in 
beeld. Op basis van de Questionnaire van Tizard c.s. is door ons een vragenlijst 
voor het onderhavige onderzoek geconstrueerd. De Engelse onderzoekers beke-
ken een groep kinderen op tweejarige leeftijd, op vierjarige leeftijd en op achtja-
rige leeftijd. Zij gebruikten twee versies van de 'Attachment Questionnaire', een 
voor twee-jarigen en een voor vier-jarigen. Bij de acht-jarigen is de lijst door hen 
niet meer gebruikt. Wij hebben op basis van een vertaling de gemeenschappelijke 
items uit beide lijsten gebruikt. Omdat het gedrag, dat in de zo geconstrueerde 
lijst aan de orde komt, bij kinderen onder een jaar nog niet waar te nemen is en 
omdat te verwachten is dat hechtingsgedrag bij kinderen vanaf zes jaar andere 
uitingsvormen heeft (Fahlberg, 1981; Riksen-Walraven, 1989; Tizard c.s., zie bo-
ven) worden alleen de resultaten voor een- tot en met vijf-jarigen besproken. In 
de lijst worden de volgende aspecten nagetrokken: 
—vertoont het kind nabtjheidzoekend hechtingsgedrag, dat wil zeggen klimt het 

bij mensen .op schoot, laat het zich graag knuffelen, zoekt het het gezelschap 
van mensen, zoekt het troost bij iemand of loopt het achter mensen aan; zijn 
er bepaalde personen die hierbij de voorkeur van het kind genieten en zo ja, 
wie zijn dat; 

—hoe reageert het kind op separatie van voorkeurspersonen; 
—hoe is de onmiddelhjke reactie van het kind op weetzien van voorkeurspersonen 

na langere (minstens enkele dagen) separatie; 
—hoe is de vertraagde reactie op weetzien van voorkeurspersonen na langere sepa-

ratie; 
—hoe reageert het kind op vreemden. 

De vragen zijn gesteld aan de opvoeders van de kinderen. De afname bleek een 
vrij moeizaam gebeuren. 

Een betrouwbaarheidsanalyse (met behulp van Cronbach's alpha) die op de 
door ons geconstrueerde lijst is uitgevoerd resulteert in alpha-waarden van 0,44 
tot 0,99. De waarden zijn echter gebaseerd op een klein aantal items, soms 
slechts twee. De waarden zijn niet zeer constant van de eerste tot de vierde me-
ting. Al met al laat de betrouwbaarheid van de lijst te wensen over. De correla-
ties tussen de eerste en de vierde meting zijn overwegend matig tot laag. 
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De uit de lijst resulterende gegevens geven dus niet meer dart eon zwaldce indica-
tie van eon deel van het hechtingsgedrag. De onderstaande beschrijving van de 
resultaten is daarom belmopt gehouden. 

Nabijheidzoekend gedrag 
De meeste kinderen zoeken — zowel in het begin van de plaatsing als bij de vier-
de meting na twee jaar — vaak of vrij vaak de nabijheid van mensen. Dit houdt 
dan bijvoorbeeld in dat ze genegenheid vragen, op schoot klimmen, gezelschap 
zoeken of zich laten troosten am s er iets onaangenaams gebeurd is. Slechts enkele 
kinderen doen dit zelden of nooit. In het begin is dit gedrag bij de meeste kinde-
ren niet specifiek gericht op 66n of enkele personen, maar het wordt ook ver-
toond ten opzichte van oppervlakkige bekenden of vreemden. Bij de vierde me-
ting wordt dit gedrag gemiddeld niet vaker vertoond. De correlatie van de fre-
quentie van dit soort gedrag bij eerste en vierde meting is vrij laag (0,40; 
p =0,02). Het gedrag is bij de vierde meting wet moor gericht op specifieke perso-
nen dan bij de eerste. Bij kinderen in pleeggezinsettings zijn het vooral de pleeg-
moeder en ook de pleegvader naar wie dit gedrag toe wordt vertoond. Bij tehuis-
kinderen is het eerder de groepsleiding. Moeder en vader zijn degenen wier na-
bijheid door de thuis geplaatste kinderen het meest wordt gezocht. De kinderen 
vertonen dit soort gedrag dus vooral naar de personen bij wie ze verblijven. 

Reactie op separade 
Het gaat hierbij om het gedrag dat vertoond wordt wanneer eon voorkeursper-
soon, bijvoorbeeld de moeder, de vader, de geliefde groepsteider of de pleegmoe-
der, weggaat of weg is. Huilt het kind dun, protesteert het tegen het vertrek, 
vraagt het naar hem/haar als hij/zij wog is, lijkt het van streek; dat zijn dan de 
gedragingen waarnaar gevraagd is. Zowel bij de eerste als bij de vierde meting 
vertoont een minderheid van de lcinderen vaalc of vrij vaak ken van de genoemde 
reacties op separatie van voorkeurspersonen. Bij de meeste Icinderen komt dit 
soort gedrag onregelmatig voor. Bij de eerste en de vierde meting is de gemiddel-
de frequentie van dit gedrag hetzelfde. Er is goon significante correlatie tussen de 
frequentie van dit gedrag bij eerste on vierde meting. Genoemde reacties komen 
voor bij separatie van moeder of vader, ook wet van pleegrnoeder on (met name 
bij de vierde meting) van andere leden van het pleeggezin of van personen tilt de 
groepsleiding. 

De onmiddellijke reactie op weerzien 
Bedoeld is hier de directe reactie op weerzien van een voorkeurspersoon na tan-
gere tijd (minimaal enkele dagen) afwezigheid: zoekt het kind contact, klampt het 
zich vast, is hot blij, is or niets aan het kind to merken, of reageert het afwijzend 
of vijandig. 

De meeste kinderen zoeken meteen contact wanneer ze voorkeurspersonen 
weerzien na separatie, ze klampen zich vast of zijn blij. Doze positieve reacties op 
weerzien worden bij de eerste on bij de vierde meting vooral vertoond tegenover 
de moeder, on wat minder vaak tegenover vader, groepsleiding of pleegouders. 
Bij pleegkinderen zijn het vooral de pleegouders die doze reactie krijgen, on ook 
— met name bij de vierde meting — familie on vrienden van het pleeggezin. Bij 
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thuis geplaatste kinderen worden naast vader en moeder ook opa en oma relatief 
vaak genoemd. 

De gemiddelde frequentie van dit gedrag is bij eerste en vierde meting niet sig-
nificant anders, bij een correlatie van 0,38 (p =0,08). 

Neutrale, afwijzende of vermijdende reacties op weerzien zijn bij 12 kinderen 
wel eens waar te nemen in het begin, met name tegenover de moeder en in min-
dere mate tegenover de vader, de groepsleiding of de pleegouders. Bij de vierde 
meting zijn deze negatieve reacties niet meer waargenomen. 

De vertraagde tractie op weetzien 
Het gaat hier om gedrag dat optreedt wanneer een voorkeurspersoon weg is ge-
weest, weer teruglcomt en dan minstens enkele dagen blijft. Nagevraagd zijn de 
volgende mogelijke gedragingen bij het kind: extra aandacht vragen, meer huilen 
dan normaal, meer buien hebben, humeuriger zijn, onrustig slapen, eetproblemen 
hebben en problemen vertonen rond zindelijkheid. Dergelijk gedrag is bij eerste 
meting pralctisch met waargenomen; bij de vierde meting zelfs helemaal niet. 

De reactie op vreemden 
Tizard c.s. rapporteren in hun onderzoek dat een aantal kinderen een opvallende 
reactie van overvriendelijkheid tegenover vreemden vertoonde, die echter snel 
overging in onge1nteresseerdheid. 

In het onderhavige onderzoek kon een dergelijke overvriendelijke reactie op 
vreemden bij de eerste meting bij 7 kinderen (16%) gesignaleerd worden; bij de 
vierde meting is deze reactie niet meer waargenomen. Een kwart van de kinderen 
reageert bij eerste en vierde meting afwachtend, weifelend en kijkt eerst de kat 
uit de boom. Daarnaast zijn er relatief veel kinderen die teruggetrokken en verle-
gen reageren (bij eerste meting 9%, bij vierde meting 24%), of vrij en open rea-
geren en zelf contact leggen (16 en 18% resp.). Kleinere groepen van ongeveer 4 
tot 13% reageren bij beide metingen gemaldcelijk, gewoon of vriendelijk dan wel 
angstig, onrustig of vermijdend. Enkele kinderen proberen de aandacht op zich te 
richten (5 en 9% resp.). 

Tot zover de gegevens uit onze vragenlijst voor hechtingsgedrag. We hebben tot 
slot het verband nagegaan tussen de mate van hechtingsgedrag zoals hier geme-
ten en de mate van egoveerlcracht zoals gemeten met de Nijmegen-California-
Kindersorteertest. Hoge egoveerkracht wordt wel gezien als een afgeleide van 
veilige binding. Er is geen relatie tussen beide te ontdekken, noch lineair noch 
non-lineair. Evenmin is er een samenhang tussen de mate van specificiteit van het 
nabijheidzoekend hechtingsgedrag en de egoveerkracht. Mogelijk betreft het hier 
niet-gecorreleerde concepten. Maar wellicht is met de hier gebruikte lijst een te 
onvolledig en onbetrouwbaar beeld verkregen van het hechtingsgedrag. 

11.4 Gehechtheid van opvoeders aan het kind 

Aan de opvoeders is gevraagd hoe sterk zij zich aan het kind, dat bij hen ver- 
blijft, gehecht voelen. Bij de eerste meting voelt ongeveer eenderde zich `zeer 
sterk' of `tamelijk sterk' gehecht aan het kind, een derde geeft aan `enigszins' ge- 
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hecht te zijn aan het kind, 13% cniet zo sterk' en de overigen vinden het `moei-
lijk aan te geven'. 

Bij de vierde meting is het gehechtheidsgevoel sterker. Met name bij de Icinde-
ren die terug zijn gegaan naar huis of die in een pleeggezinsetting hebben verble-
yen, is dit gevoel toegenomen (zie tabel 54, bijlage 3). Bij de vierde meting is 
deze vraag bij de thuisgeplaatste kinderen aan de ouders gesteld. Zoals te ver-
wachten is, geven ouders een grotere mate van gehechtheid aan dan pleegouders 
of groepsleiders. 

Ook is de opvoeders gevraagd hun relatie met het kind te kenschetsen in ter-
men van vrarmte en intimiteit. 

Bij de eerste meting wordt de relatie door 24% van de opvoeders als 'erg warm 
en intiem' gekenschetst, 32% vindt ze 'enigszins warm en intiem', 25% 'enigszins 
afstandelijk'. Bij 6% (7 kinderen) is de relatie 'erg afstandeliji, bij de overige 
13% is het 'moeilijk aan te geven'. 

Bij de vierde meting is er een sigrtificante verschuiving in de richting van meer 
ervaren warmte en intimiteit in de relatie, ook weer deels veroorzaakt door de 
ouders, die bij vierde meting meer warmte en intimiteit aangeven dan pleegou-
ders en groepsleiders. 

Bij kinderen in tehuissettings en bij kinderen met gemengde plaatsingspatronen 
wordt de relatie door de opvoeders c.q. de groepsleiders na twee jaar als minder 
intiem ervaren dan bij kinderen in pleeggezinsettings of kinderen die terug zijn 
gegaan naar huis (zie tabel 54, bijlage 3). 

Samenvattend kan het volgende gezegd worden. Personen uit de thuissituatie van 
het kind, met name de moeder en de vader, zijn en blijven de meest genoemde 
voorkeurspersonen. Bij kinderen in pleeggezinsettings worden de ouders het 
minst vaak als voorkeurspersoon genoemd; er bestaat bij deze lcinderen ook min-
der contact tussen kind en ouders en de plaatsingen zijn ook minder gericht op 
een terugkeer naar huis. Bij kinderen in tehuissettings worden zowel de ouders 
als personen uit de groepsleiding als voorkeurspersonen genoemd. In de loop van 
de tijd worden er meer specifieke personen in het pleeggezin of in de groeps-
leiding als voorkeurspersoon genoemd; er lijkt dus een differentiatie te hebben 
plaatsgehad. 

Voor het in beeld brengen van hechtingsgedrag is in dit onderzoek een vragen-
lijst geconstrueerd op basis van een door Tizard c.s. gebruikte 'Attachment Ques-
tionnaire'. Met deze lijst wordt contactzoekend hechtingsgedrag bij kinderen van 
1 tot en met 5 jaar gemeten. De door ons gehanteerde lijst blijkt aan betrouw-
baarheid te wensen over te laten. De gegevens ervan overziend, kan gezegd wor-
den dat de meeste kinderen nabijheidzoekend gedrag vertonen, dat in de loop 
van de tijd meer gericht lijkt te raken op specifieke personen bij wie ze verblij-
ven. De meeste kinderen reageren niet regelmatig met bijvoorbeeld huilen of 
protest op separatie van voorkeurspersonen. Bij de kinderen die zulke reaaies 
vertonen zijn ze meestal waargenomen bij separatie van moeder of vader, en ook 
bij separatie van personen uit de groepsleiding of pleegouders. De meeste kinde-
ren zoeken direct contact wanneer ze voorkeurspersonen — ouders, pleegouders, 
groepsleiders — weerzien na langere separatie. Vertraagde reacties op weerzien 
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zijn nauwelijks waargenomen. Een kleine groep kinderen vertoont een overvrien-
delijke reactie op vreemden. 

Deze resultaten moeten vanwege de geringe betrouwbaarheid van het meetin-
strument met reserves bekeken worden. Zoals het hechtingsgedrag van de kinde-
ren emit naar voren komt lijkt er geen aanleiding tot opmerkelijke veronderstel-
lingen hieromtrent. Ze suggereren dat de meeste kinderen contactzoekend hech-
tingsgedrag vertonen en dat dit ook overwegend gericht is op specifieke perso-
nen. 

Ongeveer eenderde van de ondervraagde opvoeders voelt zich in de begintijd 
van de plaatsing zeer sterk of tamelijk sterk gehecht aan het kind, een kwart er-
vaart de relatie met het kind als erg warm en intiem. Na twee jaar is er met na-
me bij de ouders en de pleegouders sprake van een sterk gevoel van gehechtheid 
aan het kind en van ervaren warmte en intimiteit in de relatie met het kind. Bij 
groepsleiders is dit gevoel het minst sterk. 

Met de gestelde interviewvragen en met de gebruikte vragenlijst voor contact-
zoekend hechtingsgedrag kan geen beeld gegeven worden van de Icwaliteit van de 
gehechtheid aan ouders, pleegouders, groepsleiders en -leidsters en andere perso-
nen. 
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12 Samenvatting en conclusies 

12.1 Doelstelling en opzet van het onderzoek 
Het onderhavige onderzoek beschrijft de ontwikkeling van een groep jonge kin-
deren gedurende twee jaar volgend op hun eerste uithuisplaatsing en gaat samen-
hangen na tussen de ontwikkeling en een aantal factoren die betrekking hebben 
op het kind, zijn achtergrond en de plaatsing. Daartoe zijn bij 124 kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 11 jaar herhaalde metingen uitgevoerd. De eerste meting is uit-
gevoerd 2 A 3 maanden na de plaatsing, de tweede negen maanden erna, de der-
de na 18 maanden en de vierde en laatste meting na 2 jaar. Bij elk meetmoment 
is gekeken naar een aantal gedrags- en persoonlijkheidskenmerken en naar de 
IQ-score van het kind. Informatie daarover is ingewonnen bij de directe opvoe-
ders van het kind (ouders, pleegouders of groepsleiders), de bij de plaatsing be-
trokken maatschappelijk werker, de leerkracht en het kind zelf. De metingen zijn 
door medewerkers van het onderzoeksteam verricht in de voorziening waarin het 
kind op het betreffende meetmoment verbleef. Ontwilckeling is geoperationali-
seerd als het sociale, emotionele en cognitieve functioneren van het kind op de 
verschillende meetmomenten. 

Het gaat om een beschrijvend onderzoek, longitudinaal van opzet en explora-
tief van aard. Onderzoek met een dergelijke opzet, dat zich richt op kinderen die 
in pleeggezinnen en tehuizen zijn geplaatst, is schaars. Er zijn wel diverse onder-
zoeken gedaan naar uithuisgeplaatste kinderen, die anders van opzet waren. Veel 
van deze onderzoeken orienteren zich aan concepten uit de attachmenttheorie. 
Hoewel deze theorie erg breed is, de concepten vaag gedefinieerd zijn en het em-
pirisch fundament smal is, biedt ze in principe zinvolle aanknopingspunten voor 
het kijken naar de ontwildceling van uithuisgeplaatste kinderen. Nadere differen-
tiatie zou echter gewenst zijn. 

Toetsing van de theoretische noties behoort niet tot de doelstellingen van dit 
onderzoek, hoewel bij de interpretatie van de gegevens wel naar de door voor-
handen onderzoek en theorie geboden aanknopingspunten wordt gekeken. 

In dit eindrapport wordt ingegaan op de achtergrond van de kinderen en op 
hun ontwildcelingstoestand ten tijde van de verschillende meetmomenten. De 
nadruk ligt op de eerste en de vierde meting en op veranderingen in de twee jaar 
die daartussen liggen. De situatie na negen maanden komt beknopt aan de orde; 
die na 18 maanden is niet tot een apart hoofdstuk uitgewerkt. 
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12.2 Achtergrondkenmerken van de kinderen en van de plaatsingen 

Bij het eerste meetmoment bestaat de onderzoeksgroep uit 140 kinderen. Er zijn 
81 jongens en 59 meisjes (resp. 58 en 42%). 58% is jonger dan 7 jaar, 42% ou-
der. Het gaat in meerderheid om kinderen met een Nederlandse achtergrond, die 
geen handicap hebben. Maatschappelijk werkers nemen bij 90% van de kinderen 
stoornissen waar. Het gaat dan vooral om onzekerheid, motorische onrust, ge-
spannertheid en driftbuien. Een aantal van de genoemde stoornissen kan gezien 
worden als indicatief voor de aanwezigheid van een psychiatrisch probleem (Ver-
hulst, 1985; Residentiele hulpverlening, 1987). Bij 65% van de lcinderen uit onze 
onderzoeksgroep worden een of meer van zulke als emstig te kenschetsen stoor-
nissen genoemd. Bij oudere kinderen worden er meet aangegeven dan bij jonge- 
re. 

De meeste plaatsingen (60%) gebeuren in het kader van een justitiele maat-
regel of in afwachting van een maatregel; bij 40% is sprake van een vtijwillige 
plaatsing. 

Wat de thuissituatie betreft is gebleken dat 44% van de kinderen uit een ge-
zinssituatie komt waarin alleen moeder aanwezig is. Dit percentage is aanmerke-
lijk hoger dan het landelijke. Bij eenderde van de kinderen waren beide biologi-
sche ouders aanwezig. De overige kinderen (23%) leefden bij hun vader of moe-
der met nieuwe partner. De meeste kostwinners oefenen geen beroep uit of be-
vinden zich in de lagere beroepscategorieen. Volgens de maatschappelijk werkers 
ligt de problematiek, die een reden vormde voor de uithuisplaatsing, in slechts 
een klein aantal gevallen (3%) ovenvegend bij het kind. In het merendeel van de 
gevallen ligt de problematiek overwegend in de thuissituatie of in een combinatie 
van problemen thuis en bij het kind. De problemen van het kind, veelal gedrags-
problemen thuis of op school en relatieproblemen, vormen echter bij tweederde 
van de uithuisplaatsingen wel mede een reden tot plaatsing. 

Bij 91% van de gezinnen is ten tijde van de uithuisplaatsing sprake van twee of 
meer verschillende problemen op diverse terreinen. In relatief veel gevallen sig-
naleert de maatschappelijk werker een gebrek aan pedagogische capaciteiten van 
de ouders of slecht persoonlijk functioneren en emotionele problemen van eon of 
beide ouders. Bij veel gezinnen, namelijk 85%, heeft al in de tijd voor de uithuis-
plaatsing ambulante hulpverlening plaatsgevonden, in de helft van deze gevallen 
langer dan twee jaar. Voomaamste hulpverleners waren RIAGG, algemeen maat-
schappelijk werk, FIOM-instellingen en instellingen voor (gezins)voogdij; het lijkt 
dus vooral te zijn gegaan om vrijwillige hulpverlening. 

De kinderen komen dus veelal uit gezinnen met een complex van problemen, 
die al langere tijd voortduurden. Bij meer dan de helft van de kinderen zelf wor-
den door de maatschappelijk werkers ook een of meer ernstige stoomissen waar-
genomen. 

Bij de vierde meting, na twee jaar, zijn er nog 124 kinderen in de onderzoeks-
groep. De uitval is dus beperkt gebleven tot 11%, wat laag genoemd kan worden. 
Bij Fanshel en Shinn (1978) lag dit percentage na 2½ jaar op 32%. De uitvallers 
zijn hoofdzalcelijk te vinden in de groep kinderen die terug is gegaan naar huis. 
flit was bij Fanshel en Shinn ook het geval. Deze groep bleek in het algemeen 
het moeilijkst te benaderen voor het onderzoek. 
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In de loop van de twee jaar zijn veel kinderen (53, 43%) weer teruggegaan naar 
huis, meestal na een plaatsing. Een hogere frequentie van contacten tussen de 
ouders en de maatschappelijk werker en ouders en kind gaat samen met een 
beeindiging van de uithuisplaatsing. Dit gegeven komt uit een reeks van andere 
onderzoeken ook naar voren (Fanshel en Shinn, 1978; Triseliotis, 1980; Lawder 
c.s., 1986; Vissers, 1989). Er zijn 30 kinderen (24%) die gedurende twee jaar in 
een tehuissetting hebben verbleven, 27 kinderen (22%) die in een pleeggezinset-
ting waren en 14 kinderen die gemengde plaatsingspatronen vertonen (N=6) of 
twee of meer plaatsingen hadden (N=8). De kinderen in tehuissettings zijn voor-
al geplaatst vanwege observatie en/of behandeling, vanwege relatieproblemen 
tussen ouders en kind of gebrek aan pedagogische capaciteiten van de ouders. 
Het gaat relatief vaak am lcinderen boven de 6 jaar. De pleeggezingroep is jon-
ger, er zijn meer meisjes bij, het gaat meer om definitieve plaatsingen in justitieel 
kader. Bij de groep met gemengde plaatsingspatronen zijn relatief veel neutraal-
terrein plaatsingen vanwege slecht persoonlijk functioneren of beperkte pedagogi-
sche capaciteiten van de ouders. De thuisgeplaatste groep was bij uithuisplaatsing 
vaker in de kleuterleeftijd, ze zijn relatief vaak geplaatst geweest vanwege mis-
handeling of verwaarlozing, emotionele problemen van de ouders, opname in een 
kliniek of materiele problemen. Er was vaak sprake van crisisopvang; het kind 
moest door de plaatsing tot rust komen. Een terugkeer naar huis na crisisopvang 
wordt ook in ander onderzoek gerapporteerd (Triseliotis, 1980; Lawder, 1986). 
Opmerkelijk en ook in tegenspraak met resultaten van Lawder is hier dat bij 23 
van de 53 kinderen, die terug zijn gegaan naar huis, mishandeling en/of verwaar-
lazing thuis een reden van uithuisplaatsing was. Misschien vond de mishandeling 
en/of verwaarlozing plaats in een crisissituatie, waarin na verloop van tijd een 
dusdanige verbetering is opgetreden dat ouders of maatschappelijk werkers vin-
den dat het kind weer naar huis kan. 

Overigens kan in dit verband gewezen worden op het gegeven uit eerder on-
derzoek (Haagen c.s., 1983) dat een terugkeer naar huis in de helft van de geval-
len op verzoek van de ouders gebeurt, ondanks twijfels van maatschappelijk wer-
kers over de juistheid van de beslissing en dat het verblijf thuis in bijna de helft 
van de gevallen niet duurzaam blijkt te zijn: er volgt dan een nieuwe uithuisplaat-
sing. 

12.3 Hoe zijn de kinderen in de begintijd van de plaatsing 

Bij het eerste meetmoment verblijven 48 kinderen in een pleeggezinsituatie, 88 in 
een tehuissituatie en 4 in een gezinshuis. 

Wanneer aan groepsleiders en pleegouders de vraag wordt voorgelegd, welke 
kenmerken en gedragingen hen in de begintijd van de plaatsing bij het kind op-
vallen, blijkt een grote varieteit aan kenmerken naar voren te komen. Er is geen 
kenmerk dat bij meer dan 15% van de onderzoeksgroep wordt genoemd. Nog het 
vaakst wordt aangegeven dat de kinderen angstig, verlegen en gesloten zijn, ter-
wijl ook problemen rond eten opvallen. Slapen en eten vormen het vaakst echt 
een probleem voor de opvoeders. 
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De kinderen lijken op grond van de genoemde opvallende kenmerken in drie 
groepen in te delen te zijn: er is een groep labiele, onrustige kinderen, een groep 
spontane, aardige kinderen en een groep angstige kinderen met driftbuien. 

Uit de invulling van de standaardvragenlijst, die een reeks heel concrete gedra-
gingen — zowel positieve als negatieve — navraagt, komt naar voren dat een vrij 
groot aantal kinderen toch ook wel sociaal geaccepteerd en wenselijk gedrag ver-
toont. Subgroepen scoren problematisch. 

De leeftijd speck een belangrijke rol: hoe jonger de kinderen zijn, des te min-
der problematisch worden ze beoordeeld. De meer problematische irtschatting 
van de oudere kinderen in ons onderzoek heeft wellicht te malcen met het feit 
dat de oudere kinderen langer in problematische opvoedingssituaties verkeerden. 

De indruk, die we hieraan overhouden, is dat opvoeders, wanneer hen ge-
vraagd wordt naar zaken die hen opvallen aan het kind, vooral een beeld schet-
sen van probleemgedrag. Wordt hen eon vragenlijst voorgelegd, waarin ook naar 
positieve kanten wordt gevraagd, dan geven ze doze ook royaal aan. Het pro-
bleemgedrag wordt echter bij deze kinderen meer als opvallend genoemd dan de 
positieve kanten. 

De stoomissen, die maatschappelijk werkers noemen, de kenmerken die de op-
voeders opvallen, de gegevens van de standaardvragenhjst en de gegevens van de 
IQ-tests leiden tot de indruk dat de volgende drie kenmerken het mast typerend 
zijn voor de kinderen: 
—sterk aandachtvragend gedrag; 
—afleidbaarheid en onrustig, chaotisch gedrag; 
—koppigheid en onhandelbaarheid. 

De twee eerstgenoemde zijn als emstige stoomissen te beschouwen in die zin dat 
ze samenhangen met klinische status ofwel indicatief zijn voor psychiatrische pro-
blematiek (Verhulst, 1985; Residentiele hulpverlening, 1987): Ze worden ook in 
onderzoek (Junger-Tas, 1983; Keane, 1983) en in de attachmenttheorie genoemd 
als kenmerken die kunnen opvallen bij kinderen die opgroeien zonder veilige 
bindingen. Er zijn verder enkele kenmerken die bij twee vraagmethoden naar 
voren komen: 
—gespannenheid; 
—verlegenheid, geslotenheid; 
—angst; 
—leerproblemen, lage intelligentie; 
—driftbuien. 

Van deze hangen de eerste vier samen met klinische status (Verhulst, 1985). Het 
beeld dat de leerkrachten geven, is in grote lijnen consistent met het bovenstaan-
de. Verder is gebleken dat de kinderen in de begintijd van de plaatsing geen af-
wijkende egocontrole-score behalen. De oudere kinderen scoren laag op egoveer-
kracht. Ook dit laatste gegeven zou er volgens de attachmenttheorie op kunnen 
duiden dat de kinderen uit een situatie komen waarin sprake is van een gebrek 
aan veilige bindingen. De oudere kinderen hebben langer in een dergelijke situa-
tie verbleven dan jongere en hebben langere tijd bloot gestaan aan processen die 
niet egoveerkrachtbevorderend werken. De intelligentiescore op de LOT en de 

98 



WISC-R ligt beneden het gemiddelde van kinderen van dezelfde leeftijd, hetgeen 
vooral te wijten is aan deficientie op verbaal gebied. 

12.4 Instroom in pleeggezinnen en tehuizen 

Gekeken is naar verschillen tussen Idnderen die bij uithuisplaatsing in een pleeg-
gezinsituatie zijn geplaatst en kinderen die in een tehuis voor normaal begaafde 
jeugd, een medisch kindertehuis of een tehuis voor observatie en/of behandeling 
zijn ondergebracht. 

Tussen de groepen kinderen in onderscheiden voorzieningen bestaan verschil-
len in leeftijd, geslacht en in de mate waarin in de thuissituatie risicofactoren spe-
len voor het kind. In de `zwaardere' voorzieningen zitten meer oudere kinderen 
en meer jongens die meer vanwege de eigen problematiek en minder vanwege 
problemen thuis geplaatst zijn. Het kan hierbij natuurlijk zo zijn dat die `eigen 
problematiek' is opgebouwd tijdens een jarenlang verblijf in een prjoblematische 
opvoedingssituatie. Tussen de groepen bestaat ook een aantal verschillen op het 
punt van gedragskenmerken, aanwezigheid van stoornissen en WISC-R IQ-score. 
De algemene lijn is dat pleegkinderen volgens de opvoeders meer sociaal geac-
cepteerd gedrag vertonen dan kinderen in tehuizen voor normaal begaafde jeugd, 
medische kindertehuizen en tehuizen voor observatie en behandeling (de laatste 
drie in volgorde). Het moeilijkst is de groep in observatie- en behandelingshui-
zen. Deze verschillen in gedrag zijn voor een groot deel toe te schrijven aan ver-
schillen in leeftijd en soms aan (een samenspel van) geslacht en risicofactoren in 
de thuissituatie. Het lijkt erop dat met name de jongere groep van peuters en 
kleuters de aanvankelijk gesignaleerde verschillen tussen de groepen veroorzaakt. 
Dat betekent dat, wanneer deze groep bij een vergelijking tussen de voorzienin-
gen buiten beschouwing zou worden gelaten, er nog maar weinig verschillen zou-
den overblijven. 

Er zijn echter verschillen in gedrag die niet te maken lijken te hebben met ver-
schillen in achtergrondfactoren. Deze verschillen blijven bestaan ook wanneer we 
rekening houden met de leeftijd, het geslacht en het aantal risicofactoren. ICinde-
ren die in pleeggezinsituaties worden geplaatst, worden gemiddeld gesproken als 
minder teruggetrokken en minder snel afleidbaar gezien, ze tonen volgens de op-
voeders minder acting-out gedrag en hebben een hogere intelligentiescore dan 
kinderen die in tehuissituaties worden geplaatst. 

12.5 Negen maanden later 

Ten tijde van de tweede meting, die betrekking heeft op de toestand rond negen 
maanden na de plaatsing en op 128 kinderen, verblijven 35 kinderen in een 
pleeggezinsituatie, 65 in een tehuissituatie, 4 in een gezinshuis en 24 thuis. 

Na negen maanden lijkt er voor de groep als geheel niet veel veranderd te zijn. 
Opvoeders en leerkrachten zien wel veranderingen, voornamelijk in gunstige rich-
ting, maar die leiden niet tot een beduidend ander beeld dan bij de eerste me-
ting. 

De score van de eerste meting blijkt dan ook de beste voorspeller van die van 
de tweede meting: hoe hoger de score bij eerste meting, hoe meer kans er is dat 
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een kind na negen maanden ook nog hoog wordt beoordeeld. De leeftijd van het 
kind en de frequentie van oudercontacten hebben ook voorspellende waarde. 
Jongere kinderen tonen een ander beeld dan oudere lcinderen, dat evenwel niet 
eenduidig in gunstige of ongunstige richting gaat. Hoe meer oudercontacten er 
zjjn geweest, des te groter is de kans dat bij een kind na negen maanden meer 
onwenselijk gedrag wordt aangegeven. Het is de vraag hoe deze negatieve samen-
hang te verldaren is. Gaan de opvoeders een kind misschien negatiever percipie-
ren naarmate de ouders meer contact hebben met het kind, zeker wanneer het 
contact tussen hen en de ouders niet zo prettig verloopt? Of is het zo dat een 
kind het echt moeilijker heeft wanneer het veel contact heeft met zijn ouders? 
Het kan burners best zo zijn dat het voor een kind belastend is om veel contact 
te hebben met zijn ouders, dat er loyaliteitsconflicten gaan spelen. Of gaan ou-
ders misschien vaker naar een kind toe wanneer het minder goed gaat met het 
kind? Het kan ook zijn dat er meet oudercontacten zijn bij plaatsingen met on-
duidelijk of tijdelijk perspectief en minder contacten bij permanente plaatsingen. 
Dan zou dit onzekere perspectief de gevonden samenhangen kunnen verklaren. 
Het geslacht, de mate waarin er in de thuissituatie risicofactoren speelden ten 
tijde van de uithuisplaatsing, de mate van stoornissen bij het kind zelf en het IQ 
malcen wet af en toe wat uit, maar over het geheel genomen is hun voorspellende 
waarde toch gering. 

Tussen kinderen in pleeggezinnen, kinderen in tehuizen voor normaal begaafde 
jeugd en kinderen in medische kindertehuizen bestaan, afgaande op de waarne-
ming van de opvoeders en na controle voor verschillen in startpositie, slechts en-
kele verschillen in ontwackeling, die niet meet dan een mogelijke tendens aandui-
den. Er is geen trend waarneembaar dat bijvoorbeeld pleegkinderen zich 'bete 
zouden ontwikkelen dan lcinderen in tehuizen. Zo'n verschil is er in ieder geval 
niet na negen maanden. 

12.6 De situatie twee jaar na plaatsing 

Er is een derde meting uitgevoerd 18 maanden na de plaatsing. Omdat deze 
meting slechts summier is uitgevoerd en de tendensen die erbij gesignaleerd wor-
den in dezelfde lijn liggen als die van de vierde meting, wordt op de resultaten 
van de derde meting niet expliciet ingegaan. 

Bij de vierde meting, na twee jaar, zijn nog 124 kinderen in het onderzoek. 
Van dew kinderen verblijven er 53 inmiddels thuis. 

Bij tweederde van de kinderen hebben de opvoeders (ouders, pleegouders of 
groepsleiders) in het laatste halijaar van het onderzoek veranderingen waargeno-
men. Het gaat om een grote varieteit aan veranderingen, waarvan de meeste in 
de richting van meer sociaal geaccepteerd gedrag (zoals een toename van sponta-
niteit en openheid) gaan en enkele in de richting van meet niet-geaccepteerd 
gedrag (bijvoorbeeld waar meer vijandig of agressief gedrag wordt aangegeven). 
Waargenomen veranderingen lijken marginaal. Gemiddeld gesproken is er wel 
een afname van problematisch gedrag. Er zijn veel verschillende kenmerken die 
de opvoeders opvallend noemen. Het meest genoemd is onrustig gedrag. 

Ook uit de invulling van de standaardgedragsvragenlijst komt naar voren dat er 
gemiddeld gesproken een aantal Iichte verschuivingen is in de richting van meer 
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sociaal geaccepteerd gedrag, met name op het punt van alertheid en interesse 
voor de omgeving en ook wel in de richting van meer intelligentie en meer ver-
antwoordelijkheidsgevoel. Er is echter ook een tendens in de richting van meer 
onhandelbaar gedrag. 
• De egoveerlcracht van de ldnderen wordt gemiddeld hoger ingeschat. De uit de 
WISC-R resulterende IQ-score geeft eveneens een significante doch met zeer 
grote verbetering te zien. De score ligt echter nog steeds lager dan die van de 
normgroep van dezelfde leeftijd. Uit de persoonlijkheidsvragenlijsten (de ICABV-
K en de NPV-J) komen de kinderen eveneens als meer problematisch dan de 
normgroep naar voren. 

Maatschappelijk werkers vinden dat 60% van de kinderen zich goed heeft ont-
wildceld tijdens de onderzoeksperiode. Dit wordt vooral gezegd van de groep kin-
deren die zonder stoornissen binnenkwam. Bij de groep met stoornissen verloopt 
de ontwikkeling volgens de maatschappelijk werker valcer matig. Dit zou crop 
kunnen wijzen dat de onproblematische kinderen onproblematisch blijven en dat 
de problematische wel wat vooruit gaan, maar niet met sprongen. Op een derge-
lijke persistentie van gedrag en dus ook van probleemgedrag wordt ook gewezen 
door Deboutte (1989) en Verhulst en Althaus (1988). 

Leerkrachten percipieren, net als de opvoeders, voornamelijk veranderingen in 
een gunstig te noemen richting. Uit de invulling van de gedragsvragenlijst door 
de leerkrachten komen de kinderen echter negatiever naar voren dan uit die van 
de opvoeders. Er is met name een verschil in beoordeling tussen leerkrachten en 
ouders van het kind. 

Kortom, de scores van de groep als geheel suggereren dat we nog steeds te ma-
ken hebben met een probleemgroep, maar wel wat minder dan in het begin. De 
veranderingen gaan voornamelijk in gunstige richting, maar er zijn enkele tenden-
sen in ongunstige richting. Op somatisch en cognitief gebied zijn verbeteringen 
opgetreden. Op psychosomatisch en sociaal gebied zijn er zowel gunstige als on-
gunstige ontwildcelingen. Het gedrag van de kinderen lijkt over het geheel geno-
men vrij stabiel. 

12.7 De ontwikkeling van kinderen in verschillende settings 

De 30 kinderen, die gedurende de twee jaar in een tehuissetting hebben verble-
ven, de 27 kinderen, die in een pleeggezinsetting zijn geweest, de 14 kinderen 
met gemengde plaatsingspatronen en de 53 kinderen die terug zijn gegaan naar 
huis zijn apart bekeken op een aantal gedragsaspecten en IQ. 

De pleegkinderen zijn jonger dan de kinderen in de andere drie groepen. Het 
gaat vooral om plaatsingen in langdurig-permanente pleeggezinnen, waaraan in 
een aantal gevallen een korte plaatsing in een opvanggezin vooraf is gegaan. De-
ze groep kinderen blijkt zowel bij de eerste als bij de vierde meting verhoudings-
gewijs het gunstigst te scoren. De kinderen komen relatief onproblematisch bin-
nen en lijken niet zeer te veranderen. Maatschappelijk werkers completeren de 
indruk van een relatief gunstig beeld door aan te geven dat ze vinden dat 80% 
van de pleeglcinderen zich in de periode van het onderzoek goed heeft ontwik-
keld. Bij 20% ging het matt; dit percentage ligt bij de andere groepen hoger. 
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De meeste tehuiskinderen zijn bij plaatsing 7 jaar of ouder. Ze worden voor 1 
of 2 jaar of voor onbepaalde tijd geplaatst. Deze kinderen vormen zowel aan het 
begin als aan het eind van -het onderzoek de meest problematische gpaep. Ze 
lijken op sociaal gebied wat in ongunstige zin te veranderen in de loop van twee 
jaar. Aan de andere kant zijn er gunstige trends op cognitief niveau en worden er 
minder stoornissen, ook minder emstige, aangegeven. Maatschappelijk werkers 
beoordelen de ontwilckeling van de kinderen over de hele periode van twee jaar 
bij 48% als goed en bij 52% als matig. 

De kinderen met gemengde plaatsingspatronen zijn ook grotendeels ouder dan 
7 jaar ten tijde van de uithuisplaatsing. Deze kinderen nemen in het begin van de 
plaatsing qua gedrag en IQ een middenpositie in tussen de pleegkinderen en de 
tehuiskinderen. Na twee jaar lijken er zowel trends in gunstige als in ongunstige 
richting te zijn. Deze groep is evenwel klein (N =14), te klein om veranderingen 
goed in beeld te krijgen. Opmerkelijk lijkt dat deze groep in het begin niet zo 
duidelijk afwijkt van groepen met andere plaatsingsgeschiedenissen. De wisselval-
ligheid van de plaatsingspatronen heeft wellicht eerder te malcen met factoren 
buiten het kind dan met kenmerken of problemen bij het kind zelf. 

De kinderen die in de loop van het onderzoek terug zijn gegaan naar huis zijn 
in alle leeftijdscategorieen te vinden, vooral in de kleuterleeftijd. Meestal zijn ze 
vanuit een tehuis teruggeplaatst naar huis. Volgens de ouders zijn de kinderen in 
het algemeen goed vooruit gegaan. Volgens de leerkrachten echter niet. De IQ-
score van de kinderen zelf is wel significant vooruit gegaan. Er zijn bij deze groep 
grote discrepanties tussen de waameming van ouders en leerkrachten. Ouders 
zien misschien eerder positieve kanten aan het gedrag van hun lcinderen dan 
andere waamemers. De leerlcrachten echter, die de vragen voor deze kinderen bij 
de vierde meting beantwoord hebben, vergelijken de kinderen wellicht met kinde-
ren zonder een uithuisplaatsingservaring, waardoor er een relatief ongunstig 
beeld van de kinderen kan ontstaan. Op deze groep is met de gebruilcte vraagme-
thoden niet goed zicht te krijgen. Maatschappelijk werkers vinden dat 60% van 
deze groep zich goed heeft ontwildceld in de loop van de twee jaar. Dat is minder 
dan bij de pleeggezingroep maar meer dan bij de tehuisgroep en de groep met 
gemengde plaatsingspatronen. Opmerkelijk is dat de tehuisgroep en de groep 
thuis geplaatste kinderen, die voor een groot deel aanvankelijk in tehuizen ver-
bleef, in het begin niet duidelijk van elkaar verschillen op de onderzochte ge-
dragsaspecten. Dit suggereert dat vanuit kenmerken van het kind niet goed te 
voorspellen is of het na twee jaar nog in een tehuissetting verblijft of terug is 
geplaatst naar huis. Daarbij spelen blijkbaar andere factoren mee, die wellicht te 
malcen hebben met de thuissituatie of met de opstelling van de ouders. 

Afgezien van de lcinderen die thuis geplaatst zijn, op wier ontwikkeling moeilijk 
zicht te krijgen is, zijn het de pleegkinderen die consequent naar voren komen als 
de groep die er het best aan toe is. Er zijn echter grote verschillen tussen de 
groepen qua leeftijdssamenstelling en in startpositie. Voor een pure vergelijking 
van de groepen moet in elk geval gecontroleerd worden voor deze verschillen. 
Wanneer nagegaan wordt of het iets uitmaakt voor de ontwilckeling of een kind 
twee jaar in een pleeggezinsetting, een tehuissetting of in verschillende voorzie-
ningen heeft verbleven, nadat gecontroleerd is voor een aantal startpositiefacto-
ren zoals score bij eerste meting en leeftijd, blijft van de eerder geconstateerde 
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verschillen in waargenomen gedrag tussen de groepen weinig over. Het beeld dat 
naar voren komt is dat er eigenlijk nauwelijks verschillen in de beoordeling zijn. 
De verschillen die er zijn tonen wel een zekere trend dat pleegkinderen qua 
interesse voor de omgeving en openheid van gevoel relatief goed scoren. Tehuis-
kinderen maken qua afleidbaarheid een ontwikkeling in de goede richting door, 
tenvijl de kinderen uit de menggroep enkele tendensen in een minder wenselijke 
richting te zien geven. Wanneer we bedenken dat er na negen maanden geen 
enkel patroon in de verschillen tussen de groepen te ontdekken was en na twee 
jaar jets meer, dan zou misschien de verwachting uitgesproken kunnen worden 
dat bij een follow-up na een langere periode nog meer verschillen naar voren 
zouden kunnen komen. Vooralsnog suggereren de gegevens dat er verschillen zijn 
in de ontwikkeling van de groep kinderen in pleeggezinnen en de groep kinderen 
in tehuizen, die vooral te maken hebben met verschillen in startpositie en leeftijd. 

12.8 Voorspellers van het gedrag na twee jaar 
De leeftijd van het kind bij uithuisplaatsing en de score bij de eerste meting blij-
ken in dit onderzoek de beste voorspellers van een reeks gedragsaspecten en IQ 
bij de vierde meting. Jongere kinderen lijken een meer wenselijke ontwildceling 
door te maken dan kinderen die wat ouder zijn als ze uithuisgeplaatst worden. 
Dit wordt ook gerapporteerd door Fanshel en Shinn (1978). Een hoge score in 
het begin prediceert een hoge score na twee jaar. Dit duidt op stabiliteit in het 
gedrag van de kinderen. Verhulst en Althaus (1988) onderzochten een represen-
tatieve steekproef van Nederlandse kinderen en vonden eveneens dat er maar 
weinig kinderen zijn die grote veranderingen in probleemgedrag te zien geven 
over een periode van twee jaar. De uithuisgeplaatste kinderen onderscheiden zich 
hierin niet van de steekproef uit genoemd onderzoek. Het geslacht van het kind, 
de mate waarin er in de thuissituatie ten tijde van de uithuisplaatsing risicofacto-
ren speelden voor het kind, het aantal stoornissen van het kind, de egoveerkracht 
en de IQ-score bij het begin maken wel af en toe wat uit, maar over het geheel 
genomen hebben ze toch weinig voorspellende waarde. Ook de frequentie van 
oudercontacten, gemeten naar verschillende soorten contact en de frequentie 
ervan, hangt slechts in geringe mate samen met de ontwilckeling van het kind. 
Waar er een samenhang is, lijkt dit — net als bij de tweede meting — eerder een 
negatieve in die zin dat bij meer oudercontact meer onwenselijke gedragstenden-
sen waargenomen worden. Na negen maanden was deze negatieve samenhang 
duidelijker. Het kan zijn dat de kinderen op korte termijn moeite hebben om om 
te gaan met het contact met hun ouders, maar dat de verwarrende en negatieve 
effecten op wat langere termijn verdwijnen. Het kan ook zijn dat de kinderen die 
aanvankelijk moeite hadden met de contacten met de ouders inmiddels naar huis 
zijn gegaan. 

12.9 Voorkeurspersonen en hechtingsgedrag 
In dit onderzoek is getracht zicht te krijgen op enkele aspecten van de bindingen 
van de kinderen. Omdat gecontroleerde observatieprocedures niet in het onder- 
zoek in te bouwen waren is daartoe gewerkt met een door ons vertaalde versie 
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van een door Tizard c.s. in een Engels onderzoek gebruikte vragenlijst naar voor-
keurspersonen en hechtingsgedrag: de 'attachment questionnaire'. Deze is afgeno-
men bij de opvoeders van eon- tot en met vijf-jarige kinderen. 

Personen uit de thuissituatie van het kind, met name de moeder en de vader, 
zijn en blijven de meest genoemde voorkeurspersonen van de Icinderen. Bij kin-
deren in pleeggezinsettings worden de ouders het minst vaalc als voorkeursper-
soon genoemd; er bestaat bij deze kinderen ook minder contact met de ouders en 
de plaatsingen zijn ook minder gericht op een terugkeer naar huis. Deze lcinderen 
richten zich op de pleegouders. Bij kinderen in tehuissettings worden zowel de 
ouders als personen uit de groepsleiding als voorkeurspersoon genoemd. In de 
loop van de tijd worden er meet specifieke personen in het pleeggezin of in de 
groepsleiding als voorkeurspersoon genoemd; er heeft dus een differentiatie 
plaats gehad. 

De meeste kinderen vertonen wel nabijheidzoekend gedrag, dat in de loop van 
de tijd meer gericht lijkt te raken op specifieke personen bij wie ze verblijven. De 
meeste kinderen reageren niet regelmatig met bijvoorbeeld huilen of protest op 
separatie van voorkeurspersonen. Ze zoeken ook direct contact wanneer ze voor-
keurspersonen weerzien na langere separatie. Len kleine groep kinderen Ilikt een 
soort overvriendelijke reactie op vreemden te vertonen. 

Deze resultaten moeten vanwege de geringe betrouwbaarheid van het gebruik-
te meetinstrument met reserves bekeken worden. Zoals het hechtingsgedrag van 
de kinderen eruit naar voren komt lijkt er pen aanleiding tot opmerkellike ver-
onderstellingen hieromtrent. 

12.10 Conclusies en aanbevelingen 

De gegevens van dit onderzoek geven aanleiding tot de volgende conclusies en 
aanbevelingen. 

De kinderen komen veelal uit gezinnen met een complex van problemen. De re-
den van de uithuisplaatsing ligt meestal overwegend in de thuissituatie of in een 
combinatie van problemen bij het kind en in de thuissituatie. Van de kinderen uit 
dit onderzoek gaan er 53 (43%) binnen twee jaar terug naar huis. Bij 23 van deze 
kinderen is mishandeling of venvaarlozing als reden van de uithuisplaatsing ge-
noemd. flit alles laat zien dat er in de thuissituatie van de kinderen vaak veel 
problemen zijn van emstige aard en dat er met het oog op een terugkeer naar 
huis iets gedaan zou moeten worden. Deze gegevens wlizen op het belang van 
hulpverlening aan de gezinnen van herkamst, tijdens de uithuisplaatsing en op de 
noodzaak van intensieve hulp aan de gezirmen na beeindiging van de uithuis-
plaatsing. Deze hulp zou gebaseerd moeten zijn op goede en systematische ge- 
zinsdiagnathek. 

Van Harten (1988) merkt op dat de opvatting dat regelmatig contact tussen 
ouders en kind goed is, algemeen aanvaard is. 

Frequente oudercontacten kunnen wet leiden tot een terugkeer naar huis op 
korte termijn. Dit kan op zichzelf wel nastrevenswaardig zijn, maar er zou toch 
eerst een verbetering van de situatie thuis moeten hebben plaatsgehad. In Amen-
kaans onderzoek wordt een terugkeer naar huis nog wet eens gezien als een suc- 
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cesvolle afloop van een plaatsing. Het is echter de vraag of er in de thuissituatie 
inderdaad genoeg veranderingen in gang zijn gezet om echt van een succes te 
kunnen spreken. Eerder onderzoek (Haagen c.s., 1983) toonde aan dat een terug-
plaatsing naar huis in ongeveer de helft van de gevallen wordt gerealiseerd omdat 
de ouders dit willen, niet omdat de thuissituatie is verbeterd. Uit genoemd onder-
zoek bleek ook dat de helft van de thuisgeplaatste kinderen later opnieuw uit-
huisgeplaatst werd. In deze gevallen was de situatie thuis niet stabiel. Om een te-
rugkeer naar huis succesvol te laten zijn zou er in de complexe problematiek die 
heeft geleid tot de uithuisplaatsing, een verbetering bewerkstelligd moeten zijn. 

Naast bevordering van de oudercontacten zou dus tijdens een uithuisplaatsing 
ook gewerkt moeten worden aan de thuissituatie. Wanneer men geen vat heeft 
gehad op de thuissituatie kan een terugkeer naar huis duidelijk het risico van in-
stabiliteit en van mislukking met zich mee brengen. 

In het onderhavige onderzoek zijn geen positieve samenhangen gevonden tus-
sen frequent oudercontact en gedrag van het kind. Integendeel: er is naar voren 
gekomen dat frequent oudercontact op korte termijn eerder negatief samenhangt 
met het gedrag van het kind. Fanshel en Shinn (1978) vonden in hun studie een 
positieve samenhang met gedragsaspecten van het kind, maar de emotionele 
aanpassing van het kind aan het plaatsingsmilieu bleek bij frequent oudercontact 
problematischer te verlopen. Deze auteurs merken dan ook op dat 'parental vi-
siting appears to have disturbing consequences for the adaptation of the children'. 
Ook Van Harten (1988) plaatst bij het bevorderen van regelmatig contact tussen 
ouders en kind de kanttekening dat 'de bezoeken soms zodanig blijken te verb-
pen dat zij duidelijk nadelig zijn voor het kind'. 

Dit alles geeft te denken, zeker wanneer we ons realiseren dat contact tussen 
ouders en kinderen tegenwoordig bevorderd wordt. Er moet niet alleen aandacht 
geschonken worden aan de frequentie van de contacten, maar ook aan de inhou-
dekke kanten ervan. 

Er worden door opvoeders, leerkrachten en maatschappelijk werkers veel geva-
rieerde kenmerken aangegeven bij de kinderen, zowel bij het begin van de plaat-
sing als na twee jaar. Er zijn kinderen bij die weinig problematisch lijken, er zijn 
ook kinderen bij wie ernstig probleemgedrag is waargenomen. We hebben dus te 
maken met een heterogene groep kinderen. De oudere kinderen vertonen meer 
het beeld van een probleemgroep dan de jongere. 

Hoewel er verbeteringen zijn, met name op somatisch en cognitief gebied, er een 
afname is van ernstig probleemgedrag en een toename van koppig en onhandel-
baar gedrag, lijkt het hierbij te gaan om lichte verschuivingen. Vanuit het gedrag 
dat twee tot drie maanden na de plaatsing gemeten wordt is het gedrag na twee 
jaar dan ook goed te voorspellen. Het gedrag van de kinderen is dus vrij stabiel. 
De problemen die er in het begin zijn gaan niet echt over en onproblematische 
kinderen worden niet problematisch. De hulpveriening aan het kind zou dus aan-
gezet kunnen worden op een gedragsdiagnose in het begin van de plaatsing. 

Er lijkt zinvol gebruik gemaakt te worden van het gedifferentieerd aanbod van 
pleeggezinnen en residentiele hulpvormen. Jongere kinderen, die minder proble-
matisch gedrag vertonen, worden eerder in pleeggezinsettings geplaatst. Oudere 
kinderen, die in het algemeen wat moeilijker zijn, worden in tehuissettings onder- 
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gebracht, waarbij ten tendens te zien is dat met een toename van problematisch 
gedrag eerder een tzwaarder' type tehuis wordt gekozen. 
De groep kinderen in pleeggezinnen verschilt qua achtergrondicenmerken en ge-
drag van de groep kinderen in tehuizen. 

Omdat er aanvankelijk grote verschillen zijn, zijn er ook verschillen in de ont-
wildceling van de kinderen in beide groepen. Wanneer we echter vergelijkbare 
groepen pleegkinderen en tehuiskinderen naast elkaar zetten moet geconcludeerd 
worden dat de gegevens uit dit onderzoek geen aardeiding geven tot de gevolg-
trekking dat jonge lcinderen zich in pleeggezinnen beter zouden ontwildcelen dan 
in tehuizen. 

Al met al suggereren de resultaten van dit onderzoek dat ten uithuisplaatsing op 
een termijn van twee jaar geen duidelijk negatieve of uitdrukkelijk positieve ont-
wilckeling van de kinderen met zich meebrengt. Gezien de problematiek in de 
thuissituatie en het gegeven dat vrij veel kinderen weer teruggaan naar huis is het 
wel vereist vorm te geven aan een goede inhoudelijke begeleiding van de thuis-
situatie, waar meestal een complex van problemen speelt, en an goede diagnos-
tick van de lcinderen te plegen in het begin van de plaatsing. 

Een periode van twee jaar is weLlicht te kort om invloeden van een verblijf in een 
pleeggezin- of thuissituatie in bald te kunnen krijgen. Het is dertkbaar dat er 
sprake is van effecten, die zich pas op langere termijn uiticristalliseren. Een me-
ting op een later tijdstip, bijvoorbeeld na 5 of 6 jaar, zou daarom aanbeveling 
verdienen. Daarbij zou dan ook gekeken kunnen worden hoe het de kinderen die 
terug zijn gegaan naar huis vergaat. 
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2. Stichting Therapeutische Gezinsverpleging, Utrecht 
3. Stichting Gezinshuizen Kinderhulp, Bussum/Amersfoort 
4. Maria Internaat, Amersfoort 
5. Jeugdhuis 'De Snoeckheuvel', Amersfoort 
6. Kinderhuis `De Harskamp', Baarn 
7. Jeugddorp De Glind, Barneveld 
8. Observatie- en Behandelingscentrum `De Schutsluis', Doom 
9. De Gansenhoef, Maarssen 

10. Aloysius Tehuis, Utrecht 
11. Kinderhuis 'De Basis', Utrecht 
12. Jeugdhuis `Nieuw Maliesteyn', Utrecht 
13. Jeugdhuis 'De Stuw', Utrecht 
14. Huize Trompendaal, Hilversum 
15. Medisch Kinderhuis Kinabu, Zeist 
16. Jeugdcentrum `De Vliert', Den Bosch 
17. Lievenshove, Oosterhout 
18. Huize Maria Rabboni/St. Joseph, Teteringen 
19. Sociaal Agogische Samenwerking Tilburg (SA.S.T.) 
20. De Sprankel/Het Zonneke, Veldhoven/Boxtel 
21. Medisch Kinderhuis De Krabbenbossen, Rijsbergen 
22. Huis in de Bocht, Goirle 
23. Huize Lentehof, Breda 
24. De Lunenburg, Herpen 
25. Kinderhuis 'Reek', Reek 
26. 'De Widdonck', Heythuysen/Roggel 
27. Observatie- en Behandelingscentrum 'St. Dominicus', Mook 
28. Klein Bethlehem, Heel 
29. Jeugddorp Bethanie, Horn 
30. Jeugdcentrum 'Borneweide', Maastricht (nu: Oroenenscheldt-Instituut) 
31. 'Absheuvel', Munstergeleen 
32. Medisch Orthopedisch ICinderhuis 'Overbunde', Bunde 
33. Huize 'In den Nieuwenhof, Maastricht 
34. Huize Marienwaard, Maastricht' 
35. Huize `Severen', Maastricht (nu: Groenenscheldt-Instituut) 
36. Huize 'De Kollenberg', Sittard 
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Ads opnemende instanties gelden ook pleeggezinsettings: 
—gast- en opvanggezinnen 
—kortverblijfgezinnen 
—tijdelijke pleeggezinnen 
—adoptiegezinnen 
—langdurig-permanente pleeggezirmen 

c. De Kinderrechter te 

d. Arrondissement Leeuwarden 

1. Stichting voor Jeugd en Gezin, Leeuwarden 
2. Raad v.d. Kirtderbescherming, Leeuwarden 
3. Stichting Le-efgroephuizen Friesland i.o. 
4. Tjallinga-Hiem, Leeuwarden 
5. Hospitium 'Blijenhof 
6.Medisch Kindertehuis 'Mooi Gaasterland' 

e. Een aantal incidentele plaatsers 

f. Centrales voor Pleegzorg Noord-Brabant/Limburg en Noord-Holland/ 
Utrecht 
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—Utrecht 
—Den Bosch 
—Roermond 
—Maastricht 
—Leeuwarden 



Bijlage 3: Tabellen en figuren 

Tabel 1: Frequentie van voorkomen van enkele variabelen in het onderhavige onderzoek 
en het evaluatie-onderzoek 'Meer jonge kinderen in pleeggezinnen' * 

frequentie in % 
variabele 	 dit onderzoek evaluatie-onderzoek 

jongens/meisjes 	 58/42 	57/43 
onder 7 jaar/boven 7 jaar 	 58/42 	56/44 	(70/30)** 
beide ouders aanwezig 	 33 	27 
geen beroep 	 61 	64 
reden plaatsing bij kind 	 3 	 4 
reden plaatsing thuis 	 73 	75 
pleeggezin/tehuis 	 37/63*** 	51/49*** 
justitieel/vrijwillig 	 60/40 	66/34 
crisisinterventie 	 16 	12 
behandeling 	 13 	10 
observatie 	 11 	12 
zeker terug naar huis 	 30 	22 
mogelijk terug 	 32 	41 
niet terug 	 21 	19 
onduidelijk perspectief 	 14 	20 
handicap bij kind aanw. 	 12 	15 
geen ldachten kind 	 39 	39 
wettig kind 	 72 	70 

Zie Van Ooyen-Houben, De Kort en Stolp (1987). 
** De verhouding 70/30 slaat op de leeftijd ten tijde van de eerste uithuisplaatsing 

tijdens het gedvalueerde beleidsexperiment. De verhouding 56/44 slaat op de leef-
tijd ten tijde van de plaatsing tijdens het experiment. Dit waren niet altijd eerste 
plaatsingen. 

*** Het verschil op dit punt kan te maken hebben met het gegeven dat het evaluatie-
onderzoek een experiment evalueerde dat gericht was op meer pleeggezinplaatsin-
gen. In niet-experimentele gebieden lagen de percentages meer zoals in het onder-
havige onderzoek, bijvoorbeeld in Limburg (in 1985) 41/59, en in een vooronder-
zoek uit 1983 (Haagen, Van Hecke en Van Ooyen-Houben) was de verhouding 
42/58. 

NB: Tussen de groepen zit een geringe mate van overlap. 
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Tabel 2: Cronbach's alpha betrouwbaarheidscoefficienten voor de 24 gedragsfactoren 
van de CBC, op basis van invullingen door directe opvoeders bij de eerste en 
de vierde meting (N=134 en 123 voor niveau A, N=106 en 96 voor niveau B 
en N=57 en 79 voor niveau C; bij resp. eerste en vierde meting) 

le meting 4e meting niveau 
gedragsfactor 	 standardized item alpha factor 

alertheid 	 0,74 	0,66 	A 
interesse 	 0,84 	0,71 	A 
intelligentie 	 0,90 	0,83 	C 
cooperativiteit 	 0,78 	0,73 	B 
meegaandheid 	 0,79 	0,87 	A 
gemakkelijk in de omgang 	 0,90 	0,87 	A 
aardig, vrolijk 	 0,90 	0,83 	A 
verantveoordelijkheidsgevoel 	 0,68 	0,82 	C 
eetlust 	 0,76 	0,74 	A 
activiteit 	 0,83 	0,80 	A 
assertiviteit 	 0,53 	0,60 	C 
afleidbaarheid 	 0,82 	0,66 	B 
leerproblemen 	 0,89 	0,62 	B 
koppig, uitdagend 	 0,69 	0,59 	B 
vijandig 	 0,82 	0,87 	C 
ongesocialiseerd, roekeloos 	 0,84 	0,88 	C 
liegen, destructiviteit 	 0,57 	0,78 	C 
somber, humeurig 	 0,73 	0,67 	A 
snel gelrriteerd, opgewonden 	 0,84 	0,84 	A 
gespannenheid 	 0,79 	0,90 	B 
teruggetrokkenheid 	 0,75 	0,76 	B 
gevoelsarmoede, geslotenheid 	 0,78 	0,77 	C 
ongemotiveerd, luiheid 	 0,84 	0,68 	C 
kinderlijk 	 0,74 	0,80 	C 

Tabel 3: Leeftijd van de kindcren ten tijde van de eerste uithuisplaatsing (N=140) 

leeftijd 	 abs. 

0 	 20 	14,3 
1 	 11 	7,9 
2 	 3 	2,1 
3 	 9 	6,4 
4 	 16 	11,4 
5 	 15 	10,7 
6 	 8 	5,7 
7 	 22 	15,7 
8 	 9 	6,4 
9 	. 	 11 	7,9 

10 12 	8,6 
11 	 4 	2,9 

totaal 	 140 	100 
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Figuur 1: Samenhang tussen door maatschappelijk werkers aangegeven stoornissen bij 
de kinderen ten tijde van de eerste uithuisplaatsing; resultaten homogeniteits-
analyse (N=135) 
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-1.72 -1.41 -1.09 -0.77 -0.45 -0.13 0.18 0.50 0.82 1.14 1 	45 

1: stoornis aanwezig 
2: geen stoornis aanwezig 

De scores '2' (geen stoornis aanwezig) liggen bij elkaar er is een groep kinderen zonder 
stoornissen. 

Bij de stoornissen gaat het bijvoorbeeld om: agressief gedrag, driftbuien, koppigheid, 
onrust, labiliteit, angst, verlegenheid, spraakstoornissen, spijsverteringsstoornissen. 

De twee stoornissen die zich binnen het cluster van de groep kinderen zonder stoor-
nissen bevinden (de '1'en tussen de '2'en) betreffen somatische stoornissen. 
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Tabel 4: Aantal stoomissen bij de kinderen die bij Verhulst samenhang vertonen met 
ldinische status, volgens inschatting maatschappelijk werkers; situatie ten tijde 
van de eerste uithuisplaatsing (N=135)* 

aantal `emstige' stoomissen 	 frequentie in % 

flu! 	 34,8 
een 	 20,7 
twee 	 19,3 
drie 	 14,8 
vier en vijf 	 10,4 

totaal 	 100 

• Zie ook bijtage 6 

Tabel 5: Aantal plaatsingen van de kinderen gedurende twee jaar (N=124) 

aantal plaatsingen 	 abs. 

Ein enkele plaatsing, niet terug naar huis of overgeplaatst 	 38 	30,6 
Ean keer overgeplaatst naar ten andere voorziening en daar gebleven 	25 	20,2 
na de eerste plaatsing terug naar huis en daar gebleven 	 51 	41,1 
na de tweak plaatsing terug naar huis en daar gebleven 	 2 	1,6 
meer dan twee plaatsingen 	 8 	6,5 

totaal 	 124 	100 

Tabel 6: Geslacht en patroon van plaatsing (N=124) 

patroon van plaatsing 

geslacht 	tehuisgroep pleeggez.groep 	thuisgroep 	menggroep 	totaal 

jongen abs. 	19 	 14 	 35 	 6 	 74 
% 	63,3 	 51,9 	 66,0 	 42,9 	 59,7 

meisje abs. 	11 	 13 	 18 	 8 	 50 
% 	36,7 	 48,1 	 34,0 	 57,1 	 40,3 

totaal 	abs. 	30 	 27 	 53 	 14 	 124 
100 	 100 	 100 	 100 	 100 

X2 =3,39; p=ns 
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Tabel 7: Leeftijd en patroon van plaatsing (N=124) 

patroon van plaatsing 

leeftijd 	tehuisgroep pleeggez.groep 	thuisgroep 	menggroep 	totaal 

0-3 	abs. 	1 	 19 	 13 	 5 	 38 
% 	 3,3 	 70,4 	 24,5 	 35,7 	 30,6 

4-6 	abs. 	10 	 3 	 14 	 5 	 27 
% 	33,3 	 11,1 	 26,4 	 35,7 	 21,8 

>7 	abs. 	19 	 5 	 26 	 4 	 59 _ 	
% 	63,3 	 18,5 	 49,1 	 28,6 	 47,6 

totaal 	abs. 	30 	 27 	 53 	 14 	 124 
100 	 100 	 100 	 100 	 100 

X2 =33,16; p=0,0000 
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Tabel 8: Redenen van eerste uithuisplaatsing en patroon van plaatsing (N=124)* 

reden van plaatsing 

mishandeling/ 	abs. 	6 	7 	23 	8 	44 
verwaarlozing 	% 	20,0 	25,9 	43,4 	57,1 	35,5 

achterlating/ 	 abs. 	 7 	2 	2 	11 
afstand 	 % 	 25,9 	3,8 	14,3 	8,9 

geestelijke 	 abs. 	3 	 1 	4 
handicap ouders 	% 	10,0 	 7,1 	3,2 

alcohol/drugs 	abs. 	2 	1 	4 	 7 
vas!" delinq 	% 	6,7 	3,7 	7,5 	 5,6 

echtscheiding 	abs. 	 2 	3 	 5 
% 	 7,4 	5,7 	 4,0 

relatieprobl. 	 abs. 	7 	4 	15 	4 	30 
ouders onderl. 	% 	23,3 	14,8 	28,3 	42,9 	34,7 

opname kliniek 	abs. 	 3 	9 	1 	13 
% 	 11,1 	17,0 	7,1 	10,5 

ouders beperkte 	abs. 	18 	8 	17 	7 	50 
pedag. capacit. 	% 	60,0 	29,6 	32,1 	50,0 	40,3 

huisvest/arbeid 	abs. 	1 	7 	10 	1 	19 
linanc. probl. 	% 	3,3 	25,9 	18,9 	7,1 	15,3 

slecht pers. 	 abs. 	13 	9 	15 	6 	43 
function. ouders 	% 	43,3 	33,3 	28,3 	42,9 	34,7 

emotionele 	 abs. 	7 	6 	13 	2 	28 
probl. ouders 	% 	23,3 	22,2 	24,5 	14,3 	22,6 

relatieprobl. 	 abs. 	16 	2 	16 	4 	38 
ouders-kind 	 % 	53,3 	7,4 	30,2 	28,6 	30,6 

anders 	 abs. 	6 	5 	6 	 17 
% 	20,0 	18,5 	11,3 	 13,7 

onbekend 	 abs. 	 1 	 1 
% 	 1,9 	 0,8 

• meer antwoorden per kind mogelijk 
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patroon van plaatsing 

tehuis 	pleeggez. thuisgroep menggroep 	totaal 
N=30 	N=27 	N=53 	N=14 	N=124 



Tabel 9: Doelstellingen en patroon van plaatsing (N=124)* 

doelstelling van 
le uithuisplaatsing 

crisisinterv. 	 abs. 	7 	6 	17 	5 	35 
% 	23,3 	22,2 	32,1 	35,7 	28,2 

kind moet tot 	abs. 	7 	1 	17 	1 	26 
rust komen 	% 	23,3 	3,7 	32,1 	7,1 	21,0 
observatie 	 abs. 	11 	2 	11 	3 	27 

% 	36,7 	7,4 	20,8 	21,4 	22,6 
behandeling 	abs. 	13 	 12 	3 	28 

% 	43,3 	 22,6 	21,4 	22,6 
neutr. terrein 	abs. 	3 	1 	9 	2 	15 
plaatsing 	 % 	10,0 	3,7 	17,0 	14,3 	12,1 
opvang in afwachting 	abs. 	5 	15 	9 	7 	36 
van nadere beslissing 	% 	16,7 	55,6 	17,0 	50,0 	29,0 
adoptie 	 abs. 	 2 	 2 

% 	 7,4 	 1,6 
verzorging en 	abs. 	9 	12 	8 	5 	34 
opvoeding 	 % 	30,0 	44,4 	15,1 	35,7 	27,4 
anders 	 abs. 	2 	4 	10 	 16 

% 	6,7 	14,8 	18,9 	 12,9 

* meer antwoorden per kind mogelijk 

Tabel 10: Kader en patroon van plaatsing (N=124) 

kader van eerste 
uithuisplaatsing 	 tehuis 	pleeggezin 	thuis 	menggroep 	totaal 

justitieel 

vrijwillig 

totaal 

X2 =17,13; p= 0,05 

patroon van plaatsing 
tehuis 	pleeggezin 	thuis 	menggroep 	totaal 
N=30 	N=27 	N=53 	N=14 	N=124 

patroon van plaatsing 

abs. 	16 	23 	27 	9 	75 
% 	53,3 	85,2 	50,9 	64,3 	60,5 
abs. 	14 	4 	26 	5 	49 
% 	46,7 	14,8 	49,1 	35,7 	39,5 

abs. 	30 	27 	53 	14 	124 
% 	100 	100 	100 	100 	100 
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Tabel 11: Perspectief en patroon van plaatsing (N=118) 

perspectief 

zeker terug 	 7 24,2 	2 	7,4 28 56,0 	2 16,7 39 33,1 
zeker niet terug 	 4 13,8 	11 40,7 	5 10,0 	3 25,0 23 19,5 
mogelijk terug 	 9 31,0 	9 33,3 11 22,0 	6 50,0 35 29,7 
onduidelijk 	 9 31,0 	5 18,5 	6 12,0 	1 	8,3 	21 17,8 

totaal 	 29 100 	27 100 	50 100 	12 100 	118 100 

Tabel 12: Verwachte dour en patroon van plaatsing (N=114) 

vetwachte door 
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patroon van plaatsing 
tehuis 	pleeggezin 	thuis 	menggr. 	totaal 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

patroon van plaatsing 

tehuis 	pleeggezin 	thuis 	menggr. 	totaal 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

tot 3 maanden 	 1 	3,8 	3 12,5 	5 10,0 	6 42,8 15 13,2 
3 - 6 maanden 	 1 	3,8 	5 20,8 11 22,0 	1 	7,1 18 15,8 
6 maanden - 1 jaar 	 1 	3,8 	1 	4,2 17 34,0 	1 	7,1 20 17,5 
1- 2 jaar 	 11 42,3 	2 	8,4 	8 16,0 	5 35,7 26 22,8 
> 2 jaar 	 1 	3,8 	1 	4,2 	2 	4,0 	- 	- 	4 	3,5 
onbepaalde duur 	 11 42,3 12 50,0 	7 14,0 	1 	7,1 31 27,2 

totaal 	 26 100 	24 100 	50 100 	14 100 	114 100 

(geen X2  bcrekening vanwege te tap venvachte celfrequenties) 



Figuur 2: Homogeniteitsanalyse op kenmerken van kinderen (geslacht en leeftijd), ach-
tergronden van plaatsingen (reden, doe, kader) en plaatsingsgeschiedenis van 
het kind (pleeggezingroep, tehuisgroep, menggroep of thuisgeplaatst); situatie 
ten tijde van de uithuisplaatsing (plot van de categorielcwantificaties, catego-
riedn zijn gelabeled) (N=124) 
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Tabel 13: Opvallende gedragingen en kenmerken van 'Sc kinderen zoals ingeschat door 
de opvoeders, bij de vier metingen• 

le meting 2e meting 3e meting 4e meting 
N=139 	N=125 	N=109 	N=124 

kenmerk 	 abs. %•• abs. % abs. % abs. % 

geen 	 8 5,8 	5 	4,0 16 14,7 17 13,7 

op somatisch =bled:  
somatische aandoening 	 18 12,9 	8 	6,3 	3 	2,8 	4 	3,2 
mot. stoomis 	 1 	0,7 	4 	3,2 	1 	0,9 	1 	0,8 
slechte lich. cond. 	 11 	7,9 	5 	4,0 	I 	0,9 	2 	1,6 

op psychosomatisch gebied:  
zindelijkheidsprobl. 	 9 	6,5 	8 	6,3 	8 	7,3 	9 	7,3 
onrustig/chaot./druk 	 13 	9,4 18 14,3 12 11,0 26 21,0 
spraakstoomis 	 3 	2,2 	6 4,8 	3 	2,8 	2 	1,6 
mot. rustig 	 2 	1,4 	3 	2,4 	2 	1,8 	2 	1,6 
problemen rond eten 	 19 13,7 	5 4,0 	4 	3,7 	1 	0,8 
tic-achtig gedrag 	 5 	3,6 	5 	4,0 	2 	1,8 	2 	1,6 
slaapproblemen 	 5 	3,6 	6 	4,8 	2 	1,8 	2 	1,6 
overig psychosom. 	 4 	2,9 	1 	0,8 	2 	1,8 	5 	4,0 

betreft Eevoels- en driftleven:  
angstig 	 21 15,1 	25 19,8 	9 	8,3 	6 	4,8 
onzeker 	 6 	4,3 10 	7,9 	2 	1,8 	7 	5,6 
gespannen 	 6 	4,3 	7 5,6 	3 	2,8 	- 	- 
driftbuien 	 10 	7,2 	7 	5,6 	7 	6,4 	6 	4,8 
'abide stemming/hum. 	 7 5,0 	3 	2,4 	1 	0,9 	4 	3,2 
gevoelsarmoede/niet 
in staat tot relaties 	 8 	5,8 	10 	7,9 	8 	7,3 	7 	5,6 
overgevoetig/prikkelb. 	 8 	5,8 	6 	4,8 	I 	0,9 	8 	6,5 
assertief 	 2 	1,4 	2 	1,6 	1 	0,9 	2 	1,6 
aanhankelijk 	 1 	0,7 	5 	4,0 	3 	2,8 	13 10,5 
gevoelig/zacht/lief 	 6 	4,3 	6 	4,8 10 	9,2 	12 	9,7 
heimwee hebben 	 6 4,3 	4 3,2 	3 2,8 	3 2,4 
rigide 	 1 	0,7 	1 	0,8 	1 	0,9 	5 	4,0 
specifieke belangst. 	 5 	3,6 	- 	- 	1 	0,9 	2 	1,6 
van streek 	 2 	1,4 	3 	2,4 	1 	0,9 	2 	1,6 
overig gevoeft-/driftl. 	 10 	7,2 	9 	7,1 	8 	7,3 	6 	4,8 

• Kenmerken die bij gem enkele van de metingen een frequentie >2 hadden zijn niet-
vermeld. 

•• Percentages hebben betrelcking op aantal kinderen (meer dan 66n antwoord per kind 
mogelijk). 
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vervolg tabel 13 

le meting 2e meting 3e meting 4e meting 
kenmerk 	 abs. % abs. % abs. % abs. % 

op sociaal gebied:  
koppig, onhandelbaar 	 10 	7,2 12 	9,5 16 14,7 16 12,9 
verlegen, gesloten 	 16 11,5 28 22,2 10 	9,2 	8 	6,5 
vrijp., brutaal, agr. 	 5 	3,6 	6 	4,8 	4 	3,7 	14 11,3 
geIsoleerel 	 2,9 11 	8,7 8 	7,3 8 	6,5 
dominant, bazig 	 4 	2,9 	4 	3,2 	5 	4,6 	3 	2,4 
plak., aand. vragen 	 13 	9,4 	16 12,7 	6 	5,5 	11 	8,9 
egocentrisch, tyrann. 	 3 	2,2 	- 	- 	- 	- 	1 	0,8 
stiekem, destructief 	 12 	8,6 	5 	4,0 	2 	1,8 	6 	4,8 
spijbelen, weglopen 	 6 	4,3 	3 	2,4 	- 	- 	2 	1,6 
stelen, oplichten 	 - 	- 	3 	2,4 	- 	- 	2 	1,6 
meegaand, cooperatief 	 3 	2,2 	3 	2,4 	2 	1,8 	3 	2,4 
ondeugend, clownesk 	 - 	- 	1 	0,8 	5 	4,6 	3 	2,4 
spontaan, open 	 7 	5,0 	9 	7,1 	9 	8,3 11 	8,9 
jaloers 	 1 	0,7 	3 	2,4 	2 	1,8 	2 	1,6 
ruzie maken 	 4 	2,9 	4 	3,2 	6 5,5 	9 	7,3 
aardig, vrolijk 	 7 	5,0 	9 	7,1 	9 	8,3 	11 	8,9 
opvall. praatgewoonte 	 11 	7,9 	6 	4,8 	9 	8,3 	6 	4,8 
stil, bedeesd 	 9 	6,5 	13 10,3 	- 	- 	2 	1,6 
manipulatief 	 3 	2,1 	- 	- 	3 	2,8 	- 	- 
verwend, zeurderig 	 11 	7,9 	7 	5,6 	6 	5,5 	9 	7,3 
past zich goed aan 	 9 	6,5 	1 	0,8 	5 	4,6 	3 	2,4 
moeite met regels 	 15 10,8 11 	8,7 	3 	2,8 14 11,3 
altrufstisch 	 2 	1,4 	2 	1,6 	3 	2,8 	4 	3,2 
aanhankelijk/ouders 	 2 	1,4 	7 	5,6 	- 	- 	- 	- 
liegen 	 3 	2,1 	2 	1,6 	3 	2,8 	4 	3,2 
overig sociaal 	 14 	9,8 	12 	9,5 	14 12,8 	11 	8,9 
op gebied van activiteit en prestatie:  
speelstoornissen 	 5 	3,6 	9 	7,1 	4 	3,7 	2 	1,6 
concentratieproblemen 	 8 	6,2 10 	7,9 	4 	3,7 	7 5,6 
onzelfst., kinderlijk 	 5 	3,6 	6 	4,8 	4 	3,7 	3 	2,4 
leermoeilijkheden 	 2 	1,4 	4 	3,2 	2 	1,8 	1 	0,8 
slim, intelligent 	 2 	1,4 	4 	3,2 	3 	2,8 	7 	5,6 
kan z. goed concentr. 	 2 	1,4 	2 	1,6 	2 	1,8 	6 	4,8 
zelfstandig, zelfredz. 	 4 	2,9 	1 	0,8 	2 	1,8 	5 	4,0 
alert, nieuwsgierig 	 3 	2,2 	7 	5,6 	2 	1,8 	3 	2,4 
actief 	 1 	0,7 	6 	4,8 	6 	5,5 	5 	4,0 
lui, apathisch 	 6 	4,3 	6 	4,8 	1 	0,9 	3 	2,4 
achter op leeftijd 	 2 	1,4 	4 	3,2 	5 	4,6 	4 	3,2 
slordig, nonchalant 	 - 	- 	3 	2,4 	1 	0,9 	1 	0,8 
overig 	 7 	5,0 	2 	1,6 	2 	1,8 	11 	8,9 

overige kenmerken: 	 12 	8,6 	5 	4,0 	9 	8,3 	3 	2,4 

NB: Nagegaan is of de 16 uitvallers, die hierboven bij de eerste meting zijn inbegrepen, 
het beeld of de conclusies vertekenen. De 16 scoren bij de eerste meting het hoogst • 
op verwend/zeurderig (4x), angstig (4x) gedrag en op zindelijkheidsproblemen (3x). 
Ze lijken het algemene beeld niet te vertekenen. 
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Figuur 3: Samenhang tussen opvallende kenmerken genoemd door opvoeders bij de 
tweede meting; Principale Componenten Analyse op 14 opvallende kenmerken 
die minstens vier maal genoemd zijrt en die goed differentieren (N=83) 
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Tabel 14: Correlaties tussen de CBC-scores van twee directe opvoeders op hetzelfde 
tijdstip over hetzelfde kind (eerste meting)* 

gedragskenmerk 

alertheid 	 0,64** (n=14) 
oplettendheid, geinteresseerdheid 	 0,72** (n=15) 
afleidbaarheid 	 0,14 	(n=13) 
leerproblemen 	 0,11 	(n=13) 
meegaandheid 	 0,70** (n=12) 
cooperatief 	 0,46 	(n=13) 
gemakkelijk 	 0,66** (n=14) 
aardig, prettig in de omgang 	 0,84** (n=13) 
overgevoeligheid, gespannenheid 	 0,36 	(n=11) 
koppig 	 0,70** (n=13) 
eetlust 	 0,69** (n=14) 
activiteit 	 0,41 	(n=15) 

* n <10 weggelaten 
as p<0,05 

r 	N 
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Tabel 15: Gemiddelden en standaarddeviaties van CBC-gedragsscores gegeven door op-
voeders bij de le, 2e, 3e en 4e meting en correlaties tussen de eerste en de 
vierde meting' s ** 

sd 

gedragskenmerk 	it 	2e 	3e 	4e 	._le _-2e 	.3e 	.4e . le-4e 

alert 	 3,7 	3,8' 4,0" 3,9" 0,9 	0,9 	0,8 	0,8 	0,32*" 
geintere,sseerd 	4,0 	4,1 	4,2° 4,3" 	0,9 	0,8 	0,7 	0,7 	0,10 
intelligent 	3,4 	3,6 	3,7" 3,6' 	0,9 	0,9 	0,9 	0,8 	0,25' 
gemakkelijk 	4,0 	4,1" 4,0 	4,1 	0,9 	0,7 	0,8 	0,8 	0,34*** 
meegaand 	3,9 	3,9 	3,8 	3,8 	0,8 	0,8 	0,9 	0,9 	0,47••• 
actief 	 4,0 	4,1 	4,2 	4,2 	1,0 	0,9 	0,9 	0,9 	0,33••• 
cooperatief 	3,3 	3,4 	3,5 	3,4 	0,8 	0,7 	0,7 	0,8 	0,37"" 
verantwoord. 	3,0 	3,3*** 3,2" 3,1' 	0,9 	0,8 	0,8 	0,8 	0,00 
aardig 	 4,0 	4,1 	4,1 	4,1 	0,7 	0,7 	0,6 	0,6 	0,36"• 
eetlust 	 4,3 	4,3 	4,3 	4,3 	1,0 	0,9 	0,8 	0,9 	0,27••• 
assertief 	 2,9 	3,1 	3,1 	3,1 	0,7 	0,8 	0,6 	0,8 	0,25' 
afleidbaar 	3,1 	3,3 	3,0 	3,1 	0,9 	0,8 	0,9 	0,9 	0,17 
leerproblemen 	2,6 	2,7 	2,5 	2,4 	1,0 	0,9 	0,8 	0,8 	0,24" 
snel geirrit. 	2,8 	2,8 	2,7 	2,9 	0,8 	0,7 	0,7 	0,7 	0,36••• 
gespannen 	2,4 	2,4 	2,3 	2,3 	0,9 	0,7 	0,8 	0,9 	0,23" 
somber, depri 	2,3 	2,3 	2,4' 	2,4 	0,7 	0,6 	0,7 	0,7 	0,12 
teruggetrokken 	2,5 	2,6 	2,5 	2,4 	0,8 	0,9 	0,8 	0,7 	0,52*** 
gevoelsarmoede 	2,2 	2,2 	2,1 	2,1 	0,7 	0,7 	0,6 	0,6 	0,38"• 
ongemotiveerd 	2,2 	2,2 	2,2 	2,0 	0,9 	0,8 	0,7 	0,7 	0,08 
kinderlijk 	2,6 	2,5 	2,6 	2,6 	0,8 	0,8 	0,8 	0,7 	0,34" 
vijandig 	 2,2 	2,3 	2,6 	2,6 	0,8 	0,8 	0,8 	0,7 	0,28" 
liegen, destr. 	2,0 	2,2 	2,3 	2,2 	0,7 	0,9 	0,8 	0,8 	0,45*** 
roekel,onges. 	2,2 	2,4 	2,5 	2,7 	0,9 	1,1 	1,0 	1,0 	0,34" 
kopp.,onhndlb. 	2,7 	2,9' 	3,0'n 2,9' 	0,8 	0,7 	0,7 	0,7 	0,25' 
act.-out gedr. 	4,1 	- 	- 	4,6" 	 0,20' 
gevoelig gedr. 	6,1 	- 	- 	 0,15 

Verschillen in gemiddelde score tussen de eerste en de velvolgmetingen zijn getoetst 
d.m.v. de t-toets (gecorreleerde groepen). Significante verschillen zijn aangegeven met 
een •, waarbij geldt: 

• p<0,10 
" p<0,05 

••• p<0,01 
•••• Lijst A ingevuld voor resp. N=135, 125, 104, 123; lijst B ingevuld voor resp. 

N=106, 104, 90, 96; lijst C ingevuld voor resp. N=57, 60, 65, 79. 
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Tabel 16: Pearson-correlatiecoEfficienten voor de samenhang tussen leeftijd en gedrags-
factoren CBC, eerste meting (N=135) 

gedragskenmerk niveau factor 

alert 	 -0,33*** 	A 
- -geinteresseerd 	 -0,28** 	A 

meegaand 	 -0,39*** 	A 
aangenaam, gemakkelijk 	 -0,35*** 	A 
aardig, plezierig 	 0,41*** 	A 
goede eetlust 	 -0,01 	A 
actief 	 -0,31*** 	A 
cooperatief 	 -0,23* 	B 
intelligent reageren 	 -0,08 	C 
verantwoordelijkheidsgevoel 	 -0,08 	C 
assertief 	 0,05 	C 
somber, humeurig 	 0,25** 	A 
snel opgewonden 	 0,19* 	A 
afleidbaar 	 0,12 	B 
leerproblemen 	 0,13 	B 
koppig, uitdagend 	 0,15 	B 
gespannen 	 0,23 	B 
gevoelsarmoede 	 0,07 	C 
teruggetrokken 	 0,25* 	B 
ongemotiveerd 	 0,21 	C 
vijandig 	 0,09 	C 
kinderlijk 	 0,20 	C 
liegen 	 0,15 	C 
roekeloos 	 0,14 	C 

* p<0,05 
** p<0,01 

*•* p=0,000 

Tabel 17: Gemiddelde scores van verschillende leeftijdsgroepen op CBC-factoren A-
niveau, eerste meting (N=135) 

gedragskenmerk 	 babies peuters 	4-6 	7-11 	F-ratio 	F-sign. 

alert 	 12,7 	12,4 	10,7 	10,2 	5,97 	0,001 
geinteresseerd 	 12,8 	13,6 	12,2 	11,2 	5,44 	0,002 
meegaand 	 13,2 	13,3 	11,7 	10,8 	8,89 	0,000 
aangenaam 	 9,2 	8,7 	7,8 	7,4 	6,68 	0,000 
aardig, vrolijk 	 31,1 	31,5 	28,2 	26,3 	9,73 	0,000 
eetlust 	 9,5 	8,4 	7,8 	8,9 	4,07 	0,008 
actief 	 8,5 	8,9 	8,2 	7,3 	4,85 	0,003 
somber, humeurig 	 5,4 	6,7 	7,2 	7,4 	4,69 	0,004 
snel opgewonden 	 17,8 	17,3 	21,7 	21,0 	4,52 	0,005 
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Figuur 4: Gemiddelde scores van verschillende leeftijdsgroepen op CBC-factoren op A-
niveau, eerste meting (N=135) 
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Tabel 18: Gemiddelde normscores NPV-J op basis van normgroep algemeen en norm-
groep tehuizen (N=25) 

vergeleken met normgroep 
algemeen 	tehuizen 

inadequatie 	 5,64 	 4,24 
volharding 	 4,96 	 5,08 
sociale inadequatie 	 4,71 	 4,00 
recalcitrantie 	 5,80 	 4,64 
dominantie 	 5,63 	 4,54 

Betekenis scores: 1=zeer laag 2=laag; 3=beneden gemiddeld; 4=gemiddeld; 5=boven 
gemiddeld; 6= hoog 7= zeer hoog. 
Conclusie: gegevens suggereren dat de onderzoeksgroep vooral wat betreft inadequatie, 
recalcitrantie en dominantie eerder het beeld van probleemkinderen vertoont dan dat van 
een algemene normgroep. Ofwel: ze voelen zich meer gespannen en angstig zijn wantrou-
wend, zetten zich meer af tegen anderen en willen meet de baas spelen dan 'gemiddelde' 
Nederlandse kinderen van dezelfde leeftijd (NB: dominantieschaal moet voorzichtig gein-
terpreteerd worden wegens onvoldoende validering). 



Tabel 19: KABV-K percentages in vergelijking tot normgroep (N=20, 12 jongens, 
8 meisjes) 

	

hoog 	midden laag 
normgroep 	 30% 	40% 	30% 

1.N 	 45 	35 	20 
2. Nsj 	 50 	25 	25 

Nsl 	 12,5 	62,5 	25 
Ns2 	 62,5 	25 	12,5 

3.E 	 35 	50 	15 
4.T 	 60 	25 	20 

Conclusie: relatief hoge score op neurotische labiliteit en testattitude. 

Tabel 20: Resultaten factoranalyse vragenlijst sociaal gedrag (voor >3-jarigen) 

eerste meting: 	tweede meting: 
item 	 factor 1 factor 2 factor 1 factor 2 

agressief 	 0,79 	0,32 	0,66 	0,32 
driftbuien 	 0,60 	0,15 	0,99 	0,02 
geen schuldgevoel 	 -0,53 	0,40 	-0,29 	0,42 
luistert niet 	 0,49 	0,15 	-0,37 	0,31 
praat over gevoel 	 -0,31 	0,72 	-0,06 	0,60 
oogcontact 	 -0,19 	0,38 	-0,18 	0,50 
slaapproblemen 	 0,24 	0,26 	0,19 	-0,00 

eigenwaarde 	 1,71 	1,03 	1,70 	0,97 
verklaarde var. 	 24,4 	14,8 	24,3 	14,0 

Geextraheerd: 
Factor 1 `agressief, acting-out gedrag' 
Factor 2 tevoelig gedrag' 
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Tabel 21: Correlaties tussen CBC-factorscores van de directe opvoeders en de leerkrach-
ten van ten kind, bij de eerste meting op verschillende gedragskenmerken 

gedragskenmerk 

alertheid/intelligentie 	 0,29* 	37 
alertheid 	 0,39••• 71 
oplettendheid 	 0,41•" 72 
intelligentie 	 0,33•• 	37 

leerproblemen 	 0,42" 70 
alleidbaarheid 	 0,42"• 71 
leermoeilijkheden 	 0,36••• 71 

meegaandheid 	 0,59••• 60 
coOperatief 	 0,52"• 71 
toegeeflijk, gezeglijk 	 0,47"• 63 
meegaand, gemalckelijk 	 0,57"• 70 

onhandelbaar, anti-sociaal 	 0,56"• 29 
koppig, uitdagend 	 0,34" 70 
vijandig 	 0,41" 38 
ongesocialiseerd, roekeloos 	 0,52*** 37 
liegen, stelen, destructief 	 0,64•" 32 

aardig, prettig in de omgang 	 0,48"• 67 
aardig, prettig 	 0,46••• 68 
somber, humeurig 	 0,37"• 70 

overgevoeligheid, gespannen 	 0,00 	64 
snel geirriteerd 	 0,13 	66 
gespannen 	 0,03 	70 

teruggetrokkenheid 	 0,35' 	32 
verantwoordelijkheidsgevoel 	 0,33* 	38 
ongemotiveerdheid, luiheid 	 0,30* 	39 
kinderlijkheid 	 0,19 	37 
eetlust 	 0,50"• 49 
activiteit 	 0,47••• 72 
assertiviteit 	 0,34• 	35 
overdrawn netheid 	 -0,03 	31 

• p<0,05 
•• p<0,01 

••• pZ0,001 
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Tabel 22: IQ van de kinderen bij de eerste meting, vergeleken met de theoretische nor-
maalverdeling* 

IQ 

totaal 

* m=100, sd=15 

* m=100, sd=15 

4- tot 6-jarigen (LDT) 	 6- tot 11-jarigen (WISC-R) 
abs. 	% % theor. 	 abs. 	% % theor. 

<69 	 2 	8,7 	2,0 	<69 	 4 	7,1 	2,2 
T0-79 	 4 	17,4 	6,6 	'70-79 	2 	3,6 	6,7 
80-89 	 4 	17,4 	15,6 	80-89 	5 	8,9 	16,1 
90-110 	10 	43,4 	51,6 	90-109 	33 	58,9 	50,0 
111-120 	2 	8,7 	15,6 	110-119 	8 	14,3 	16,1 
121-130 	1 	4,4 	6,6 	120-129 	4 	7,1 	6,7 
>131 	 - 	- 	2,0 	>130 	- 	- 	2,2 _ 

23 	100 	100 	 56 	100 	100 

Tabel 23: Standaardscores LDT* op de 8 subtests bij de eerste meting (N=23) 

subtest 	 gemiddeld dev. IQ 	sd 

blokpatronen 	 96,7 	17,5 
vouwblaadjes 	 99,1 	16,8 
natiklcen 	 98,0 	13,6 
woordenspan 	 92,9 	21,1 
plaatjes aanwijzen 	 88,7 	24,8 
zinnen nazeggen 	 88,7 	11,4 
verhaaltje vragen 	 87,0 	13,2 
begrip en inzicht 	 95,9 	11,7 

totaal IQ 	 92,0 	16,0 
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Figuur 5: Verbaal-, performaal- en full-scale-IQ van de kinderen, gemeten met de 
WISC-R bij de eerste meting (met theoretische normaalverdeling; N=56) 
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Tabel 24: Standaardscores WISC-12* op de 12 subtests bij de eerste meting (N=56) 

kennisvragen 	 7,0 	2,8 
overeenkomsten 	 8,5 	2,8 
rekenopgaven 	 9,3 	3,1 
woorden 	 8,6 	3,2 
inzichtvragen 	 9,3 	3,0 
cijferreeksen 	 6,7 	2,7 
beeldverhalen 	 10,1 	3,6 
blolcpatronen 	 12,0 	3,0 
onvoll. tekeningen 	 11,2 	3,1 
legpuzzels 	 11,7 	2,5 
codes 	 9,5 	4,1 
doolhoven 	 10,6 	3,7 

• m=10, sd=3 
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Tabel 25: Voorziening en oorspronkelijke reden van plaatsing; in % (N=129) 

voorziening 

totaal 

X2 =55,01, p=0,000 

Tabel 27: Voorziening en risicofactoren in de thuissituatie (N=136) 

F-ratio 4,16; F-prob 0,008 

in thuissituatie bij kind 
(N=99) 	(N=30) 

pleeggezin 	 96 	4 
tehuis normale jeugd 	 83 	17 
m.k.t. 	 49 	51 
tehuis observatie/behandeling 	 25 	75 

74 	26 

Tabel 26: Frequentieverdeling van risicofactoren voor het kind in de thuissituatie 
(N=136) 

frequentie 

voorziening 	 abs. 

geen 	 8 	5,9 
idn 	 7 	5,1 
twee 	 13 	9,6 
drie 	 13 	9,6 
vier 	 20 	14,7 
vijf 	 17 	12,5 
zes 	 11 	8,1 
zeven 	 10 	7,4 
acht 	 8 	5,9 
negen 	 10 	7,4 
tien 	 8 	5,9 
elf 	 11 	8,1 

totaal 	 136 	100 

Voor samenstelling variabele zie bijlage 6. Voor ANOVA's is deze variabele ingedeeld 
in twee categorieen: scores van 0-5 in edn categorie, scores van 6-11 in een andere. 

gemiddeld aantal 
voorziening 	 risicofactoren 

pleeggezin 	 4,8 
tehuis normaal begaafde jeugd 	 5,9 
m.k.t. 	 6,3 
tehuis voor observatie/behandeling 	 3,0 
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Tabel 28: Voorziening en SES thuissituatie; in % (N=130) 

beroepsniveau: 
voorziening 	 hoog + midden geoef. 	ongesch. 	geen 

pleeggezin 	 42 	18 	25 	42 
kiwis normale jeugd 	 33 	32 	44 	24 
m.k.t. 	 17 	41 	25 	24 
tehuis observatie/behandeling 	 8 	9 	6 	10 

totaal 	 100 	100 	100 	100 

Tabel 29: Gemiddelde score op gedragsfactoren CBC, voor kinderen in vetschillende 
voorzieningen (N=135 niveau A, N=106 voor niveau B en N=57 voor niveau 
C; eerste meting) 

soort voorziening 
gedragskenmerk 	 pleeggezin norm, beg. 	m.k.l. 	obs./beh. 

alert 	 11,2 	11,2 	10,7 	10,6 
geinteresseerd 	 12,4 	12,4 	11,8 	10,7 
intelligent 	 11,7 	9,8 	8,7 	10,1" 
gemakkelijk 	 8,4 	7,9 	7,5 	7,1' 
meegaand 	 12,5 	11,9 	11,1 	10,2" 
actief 	 8,6 	8,2 	7,1 	7,6••• 
cooperatief 	 14,1 	13,3 	13,0 	12,4 
verantwoordelijk 	 12,2 	12,7 	11,2 	11,5 
aardig 	 29,3 	28,9 	26,9 	26,1' 
eetlust 	 9,1 	8,6 	8,1 	7,5" 
afleidbaar 	 6,5 	6,1 	5,9 	6,4 
leerproblemen 	 5,1 	5,1 	5,4 	5,0 
snel geirriteerd 	 19,4 	20,6 	20,4 	21,6 
gespannen 	 8,9 	9,8 	9,5 	10,4 
somber, depressief 	 6,5 	7,2 	7,3 	7,6 
teruggetrokken 	 8,3 	10,4 	11,0 	10,6••• 
gevoelsarm 	 13,4 	15,6 	16,5 	16,8 
ongemotiveerd 	 7,9 	9,8 	9,8 	9,0 
kinderlijk 	 10,2 	10,8 	10,2 	10,3 
vijandig 	 7,5 	9,3 	9,1 	9,8 
liegen, destructief 	 5,3 	5,8 	5,9 	8,4 
roekeloos 	 5,8 	6,8 	6,9 	7,9 
koppig 	 7,7 	8,5 	7,9 	9,3 

F-prob: • p<0,10; " p<0,05; •** p<0,01 
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Tabel 30: Gemiddelde score voor IQ, agressie, gevoeligheid, nabijheidszoekend gehecht-
heidsgedrag, egoveerkracht en egocontrole voor kinderen in verschillende 
voorzieningen; eerste meting 

variabele 
soort voorziening 

pleeggezin N norm. beg. N 	m.k.t. N 	obs./beh. N 

LDT-IQ 	 86,3 	12 	98,25 11 	98,25 11 	- 
WISC-IQ 	 104,7 	12 	91,3 	15 	99,1 	21 	100,0 	8* 
agressief 	 3,6 	28 	4,6 	29 	4,1 	29 	4,2 	9 
gevoelig 	 6,3 	27 	6,3 	29 	5,8 	29 	5,8 	9 
nabijheidz. geh. gedrag 	8,5 	27 	8,1 	29 	8,1 	35 	6,9 	8 
egoveerkracht 	 0,06 28 	0,02 30 	-0,01 34 	0,12 10 
egocontrole 	 0,13 28 	0,12 30 	0,07 34 	0,20 10 

F-prob: ' p<0,10 
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Figuur 6: Samenhang tussen ocwallende kenmerken of gedragingen en voorziening wan-
in het kind verblijft bij eerste meting; plot van objectscores van Principale 
Componenten Analyse, gelabeld voor voorziening bij eerste plaatsin 2 = 
pleeggezinsituatie, 3 = tehuissituatie (kenmerken n>4) (N=108) 
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32 

23 
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.4--- 
0.912 4.303 7.694 11.085 14.476 17.867 21.258 24.649 

N.B. Conclusie: geen verband. Er is evenmin verband als de tehuissituaties worden on-
derscheiden naar normaal begaafde jeugd/m.k.t./obs.-beh. 



Tabel 31: Correlaties tussen scores gegeven door directe opvoeders bij de eerste en 
tweede meting op CBC-factoren 

gedragskenmerk 

alertheid/intelligentie 	 0,33** 	47 
- alertheid 	 0,35*** 	111 
- oplettendheid 	 0,20* 	122 
- intelligentie 	 0,30* 	49 
leerproblemen 	 0,33*** 	94 
- afleidbaarheid 	 0,33*** 	95 
- leerproblemen 	 0,29** 	94 
meegaandheid 	 0,53*** . 87 
- coOperatief 	 0,46*** 	94 
- gezeglijk 	 0,40*** 	118 
- gemakkelijk 	 0,44*" 	118 
onhandelbaar, anti-sociaal 	 0,58*** 	39 
- koppig, uitdagend 	 0,32** 	91 
- vijandig 	 0,51*** 	48 
- ongesocialiseerd 	 0,53*** 	48 
- liegen, stelen, destructief 	 0,50*** 	42 
aardig, prettig in de omgang 	 0,45*** 	112 
- aardig, vriendelijk 	 0,42*** 	114 
- somber, humeurig 	 0,32*** 	117 
overgevoelig, gespannen 	 0,43*** 	87 
- snel garriteerd 	 0,39*** 	105 
- gespannen . 	 0,39*** 	91 
teruggetrokkenheid 	 0,65*** 	46 
verantwoordelijkheidsgevoel 	 0,28* 	45 
ongemotiveerdheid 	 0,62*** 	48 
kinderlijkheid 	 0,45*** 	49 
eetlust 	 0,45*** 	122 
vroegrijpheid 	 0,57*** 	40 
sex. geremdheid 	 0,42** 	42 
activiteit 	 0,42*** 	121 
assertiviteit 	 0,33* 	43 

* p < 0,05 
** p<0,01 

*** p50,001 
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Tabel 32a: Scores op de 12 subtests van de RAKIT bij de tweede meting (NI=65)* 

sub test 

figuur herkennen 	 17,2 	1,9 
exclusie 	 13,4 	1,9 
geheugenspan 	 13,6 	2,3 
woordbetekenis 	 11,6 	2,2 
doolhcwen 	 14,9 	2,0 
analogieen 	 13,5 	1,6 
Icvrantiteit 	 12,8 	1,7 
schfiven 	 12,6 	2,8 
namen leren 	 13,6 	2,0 
verborgen figuren 	 14,0 	1,9 
ideeenproduktie 	 17,7 	2,1 
vertelplaat 	 10,4 	2,7 

• m=15, sd=5, voor alIe subtests 

Tabel 32b: RAICTT-1Q scores van de kinderen bij tweede meting (N=65) 

FtAKTT-IQ-score 

<69 	 5 	7,7 
•0-79 	 10 	15,4 

80-89 	 12 	18,5 
90-109 	 30 	441 
110-119 	 6 	9,2 
120-129 	 2 	3,1 
>130 	 - 

totaaI 

Gemiddelde RAKIT-10 score bij de tweede meting = 92,1 
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gem. groep 	sd 

abs. 

65 	100 



Tabel 33: Samenhang tussen gedrag bij tweede meting enerzijds en gedrag bij eerste 
meting, leeftijd, risicofactoren thuis, stoornissen bij kind, sekse en WISC-R 
IQ-score anderzijds (multiple regressie) 

criteriumvariabele/ 
gedragskenmerk 2e meting 

multiple 
r2 	F 	sign. F 

alertheid 	 0,42 	0,17 	4,22 	0,00 
aandachtig/nieuwsgierig 	 0,29 	0,08 	2,08 	0,07 
gemakkelijk 	 0,48 	0,23 	6,40 	0,00 
meegaand 	 0,42 	0,18 	4,75 	0,00 
intelligent 	 0,68 	0,47 	4,95 	0,00 
verantwoordelijkheid 	 0,30 	0,09 	0,52 	0,79 
activiteit 	 0,50 	0,25 	7,44 	0,00 
assertiviteit 	 0,44 	0,20 	1,18 	0,34 
aardig/vrolijk 	 0,51 	0,26 	7,52 	0,00 
eetlust 	 0,51 	0,26 	8,04 	0,00 
cooperatief 	 0,52 	0,27 	6,26 	0,00 
opgewonden 	 0,42 	0,18 	4,11 	0,00 
somber/depressief 	 0,40 	0,16 	4,23 	0,00 
afleidbaar 	 0,44 	0,20 	4,23 	0,00 
leerproblemen 	 0,32 	0,10 	1,96 	0,09 
gespannen 	 0,42 	0,18 	3,54 	0,01 
teruggetrokken 	 0,53 	0,28 	6,52 	0,00 
ongemotiveerd 	 0,66 	0,44 	6,57 	0,00 
koppig 	 0,48 	0,23 	5,07 	0,00 
gevoelsarm 	 0,73 	0,53 	6,23 	0,00 
kinderlijk 	 0,53 	0,28 	2,22 	0,06 
vijandig 	 0,59 	0,35 	2,98 	0,02 
liegen, destructief 	 0,73 	0,53 	5,36 	0,00 
ongesocialiseerd 	 0,56 	0,31 	2,46 	0,04 
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Tabel 34: Overzicht van significante bijdrage van de 2 variabelen leeftijd' en tudercon-
tact' in een stepwise multiple regressie-analyse aan de voorspelling van het 
gedrag bij de 2e meting 

sign ificante 
criteriumvariabele• 	predictor- 
gedrag 2e meting 	variabelen 
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multiple 
bijd rage 

predictor 
r2 	voorspeld simple r 

aandachtiginieuwsgierig leeftijd 	 0,26 	0,07 	0,07 	-0,26 
intelligentie 	 WISC-R IQ 	0,43 	0,18 	0,18 	0,43 

leeftijd 	 0,56 	0,31 	0,13 	-0,33 
cobperatief 	 score le mt. 	0,38 	0,15 	0,15 	0,38 

leeftijd 	 0,43 	0,19 	0,05 	0,12 
koppig 	 score le mt. 	0,34 	0,12 	0,12 	0,34 

leeftijd 	 0,44 	0,19 	0,07 	-0,21 
kinderlijk 	 score le mt. 	0,52 	0,27 	0,27 	0,52 

contact 	 0,60 	0,36 	0,11 	0,34 
RAKIT-IQ 	 WISC-R IQ 	0,43 	0,18 	0,18 	0,43 

contact 	 0,54 	0,29 	0,11 	-0,20 
gemakkelijk 	 score le mt. 	0,45 	0,20 	0,20 	0,45 

contact 	 0,53 	0,28 	0,08 	-0,37 
aardig, vrolijk 	score it mt. 	0,48 	0,24 	0,24 	0,49 

contact 	 0,53 	0,28 	0,08 	-0,33 
eetlust 	 score le mt. 	0,46 	0,21 	0,21 	0,46 

contact 	 0,51 	0,27 	0,06 	-0,33 
snel geTrriteerd 	score le mt. 	0,34 	0,11 	0,11 	0,34 

contact 	 0,45 	0,20 	0,09 	0,34 
somber 	 score le mt. 	0,43 	0,18 	0,18 	0,43 

contact 	 0,53 	0,28 	0,10 	0,36 
gespannen 	 score le mt. 	0,61 	0,37 	0,13 	0,40 

contact 	 0,49 	0,24 	0,24 	0,49 

• Aileen die gedragskenmerken waatvoor leeftijd en frequentie oudercontact een signifi-
cante bijdrage aan de voorspelling leveren, zijn opgesomd. 



Tabel 35: Gemiddelde scores op gedragskenmerken zoals gemeten met de CBC bij 
tweede meting, voor kinderen die gedurende negen maanden steeds in een 
pleeggezin, een tehuis voor normaal begaafde jeugd of een medisch kinderte-
huis verbleven (N>10 alleen), ANOVA met score le meting, leeftijd en fre-
quentie ouderconract als covariaten 

gedragskenmerk 
steeds 	steeds teh. 	steeds 
pleegg. N 	norm. N 	m.k.t. 	N sign. 

alertheid 	 12,0 	21 	10,5 	24 	11,1 	22 
nieuwsgierigheid 	 13,1 	22 	12,0 	26 	12,0 	22 
gemakkelijk 	 8,7 	20 	7,9 	26 	7,6 	22 
meegaand 	 12,2 	21 	11,9 	25 	11,1 	20 
actief 	 8,6 	22 	7,6 	25 	7,6 	22 	* 
aardig, vrolijk 	 30,2 	21 	29,3 	24 	26,5 	22 
eetlust 	 9,0 	22 	8,4 	26 	8,2 	22 
snel gekriteerd 	 19,9 	18 	20,8 	25 	20,4 	22 
somber, humeurig 	 6,7 	21 	6,6 	26 	7,6 	22 	* 
cooperatief 	 14,0 	13 	13,1 	23 	13,3 	21 
afleidbaar 	 7,2 	13 	6,7 	24 	6,6 	21 
leerproblemen 	 5,5 	13 	5,7 	23 	5,5 	21 
gespannen 	 10,1 	11 	8,9 	21 	10,1 	20 	* 
teruggetrokken 	 8,9 	13 	9,3 	23 	11,8 	21 
koppig, onhandelbaar 	 8,4 	13 	8,1 	23 	9,1 	21 
acting-out 	 3,6 	11 	4,4 	22 	3,9 	15 
gevoelig 	 6,2 	10 	6,5 	22 	6,1 	16 

* p<0,10 

Tabel 36: Onderzochte factoren en gebruikte instrumenten bij eerste en vierde meting, 
met aantal kinderen voor wie de gegevens zijn ingevuld (respons) 

respons 
onderzochte factoren 	 instrument 	afgenomen bij 	le 	4e 

veranderingen bij kind 	 interview 	opvoeder 	131 	124 
opv. kenmerken bij kind 	 interview 	opvoeder 	139 	124 
problemen met kind 	 interview 	opvoeder 	136 	124 
gedrag kind 	 CBC 	opvoeder 	135 	123 
egoveerkracht en -controle 	 NCKS* 	opvoeder 	102 	99 
ontwikkelingstoestand 	 DOS** 	kind 	 37 	24 
IQ kind 	 LDT*** 	kind 	 23 	17 

WISC-R**** kind 	 56 	79 
persoonlijkheidskenmerken 	 NPV-J 	kind 	 25 	47 

ICABV-K 	 kind 	 20 	47 
stoornissen 	 lijst Bast. 	maatsch. werker 	135 	103 
gedrag op school 	 CBC 	leerkracht 	74 	73 
kenmerken kind 	 interview 	leerkracht 	73 	73 

* vanaf 3 jaar afgenomen 
** tot 4 jaar afgenomen 

*** van 4 tot 6 jaar afgenomen 
**** vanaf 6 jaar afgenomen 
**** vanaf 9 jaar afgenomen 
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Tabel 37: De acht meest genoemde veranderingen bij het kind na 11/2 jaar (N=110) 

aantal malen genoemd 
verandering 	 abs. 	%* 

geen 
minder onntstig 
minder verlegen 
assertiever 
betere aanpassing 
minder geisoleerd 
spontaner 
minder onzeker 
minder angstig 

percentage van aantal lcinderen, meerdere antwoorden per kind mogelijk 

152 

15 

1 0 

5 

0 
metingl meting2 meting3 

26 	23,6 
9 	8,2 
8 	7,3 
8 	7,3 
7 	6,4 
7 	6,4 
6 	5,5 
6 	5,5 
5 	4,5 

Figuur 7: Aantat maal (in %) dat eetgewoonte van het kind als opvallend kenmerk 
worth genoemd door de opvoeders NJ de le, 2e, 3e en 4e meting (zie ook 
tabel 13) 

meling4 



Figuur 8: Aantal maal (in %) dat somatische aandoeningen bij het kind als opvallend 
kenmerk wordt genoemd door de opvoeders bij de le, 2e, 3e en 4e meting 
(zie ook tabel 13) 
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Figuur 9: Aantal maal (in %) dat onrustig, chaotisch, druk gedrag als opvallend ken-
merk wordt genoemd door de opvoeders bij de le, 2e, 3e en 4e meting (zie 
ook tabel 13) 
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Figuur 10: Aantal maal (in %) dat aanhankelijkheid wordt genoemd als opvallend ken-
merk bij het kind door de opvoeders bij de le, 2e, 3e en 4e meting (zie ook 
tabel 13) 12  
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Figuur 11: Samenhang tussen de 16 meest discriminerende opvallende kenmerken, ge- 
noemd door de opyoeders bij de 4e meting; homogeniteitsanalyse 
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Tabel 38: Gemiddelde CBC-factorscores en scores op andere aspecten bij de vierde 
meting naar plaatsingspatroon; eerste metingscore als covariaat, inschatting 
van opvoeders 

gedragsfactor 

verblijfplaats 
thuis 	pl.gezin 	tehuis gemengd 	totaal 
N=53 	N=27 	N=30 N=14 	N=124 

alert 	 4,0 	4,2 	3,6 	3,7 	3,9** 
geinteresseerd 	 4,3 	4,6 	3,9 	4,2 	4,3*** 
intelligent 	 3,9 	4,0 (n=5) 	3,4 	2,8 (n=4) 	3,6** 
cooperatief 	 3,6 	3,5 	3,2 	3,0 	3,4 
meegaand 	 4,0 	4,1 	3,4 	3,6 	3,8* 
gemakkelijk 	 4,2 	4,3 	3,6 	4,1 	4,1** 
aardig 	 4,3 	4,3 	3,7 	4,1 	4,1*** 
verantw.gevoel 	 3,5 	3,8 (n =5) 	3,0 	2,4 (n=4) 	3,1** 
actief 	 4,1 	4,5 	3,8 	4,2 	4,2* 
assertief 	 3,1 	3,3 (n=5) 	2,9 	2,3 (n=4) 	3,0 
afieidbaar 	 3,1 	3,2 	2,9 	3,8 	3,1** 
leerproblemen 	 2,3 	2,6 	2,6 	3,0 	2,4** 
koppig, onhandelbaar 	2,8 	2,7 	3,1 	3,2 	2,9* 
vijandig 	 2,4 	2,3 (n=5) 	2,5 	2,4 (n=4) 	2,4 
ongesocialiseerd 	2,8 	2,1 (n=5) 	2,4 	3,2 (n=4) 	2,6 
liegen 	 1,9 	2,0 (n=5) 	2,3 	2,1 (n=4) 	2,1 
somber 	 2,5 	2,3 	2,6 	2,3 	2,4 
snel geirriteerd 	 2,7 	2,5 	3,1 	2,8 	2,8* 
gespannen 	 2,4 	2,2 	2,6 	2,2 	2,4 
teruggetrokken 	 2,4 	2,2 	2,8 	1,9 	2,4** 
gevoelsarm 	 1,9 	2,0 (n=5) 	2,4 	1,8 (n=4) 	2,1** 
ongemotiveerd 	 2,0 	2,2 	2,3 	2,1 	2,1 
ernstige problemen 	0,26 	0,14 	0,50 	0,38 	0,31 
egoveerkracht 	 0,27 	0,08 	0,09 	-0,07 	0,15*** 
WISC-R IQ 	 103,96 	113,50 (n=4) 101,24 	95,60 (n=5) 103,0 

significantie effect verblijfplaats: 
•** p<0,01 

** 0,I51<p<0,05 
* 0,05 < p < 0,10 

Tabel 39a: Scores op de LDT-subtests en totaal IQ bij vierde meting (N=17) 

(sub)test 	 m 	sd 

blokpatronen 	 101,18 	16,32 
vouwblaadjes 	 102,06 	13,18 
natikken 	 105,29 	17,84 
woordenspan 	 91,44 	11,78 
plaatjes aanwijzen 	 106,88 	11,50 
zinnen nazeggen 	 88,82 	10,57 
verhaaltje vragen 	 98,71 	16,27 
begrip en inzicht 	 98,29 	10,83 

totaal IQ 	 96,82 	16,92 
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Tabel 3913: Frequentieverdeling totaal IC) van de LDT vierde meting (N=17) 

JO-score 

< 80 
81-90 
91-100 
101-110 
>110 

totaal 

Figuur 12: WISC-R scores bij de eerste en vierde meting, vergeleken met de theoreti-
sche normaalverdeling 
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Tabel 40: Gemiddelde scores op de WISC-R bij eerste en vierde meting en de correlatie 
tussen deze metingen 

WISC-R onderdeel 

subtest: 
kennisvragen 	 , 	6,9 	7,6** 	0,60*** 
overeenkomsten 	 8,5 	9,9.** 	0,24* 
rekenopgaven 	 9,1 	10,1** 	0,61*** 
woorden 	 8,5 	9,3** 	0,60**• 
inzichtvragen 	 9,2 	9,3 	0,56*** 
cijferreeksen 	 6,3 	6,4 	0,53*** 
onvoll. tekeningen 	 11,0 	11,1 	0,58*** 
beeldverhalen 	 10,0 	11,8*" 	0,67*** 
blolcpatronen 	 12,1 	12,7 	0,63*** 
legpuzzels 	 11,7 	12,8*** 	0,50*** 
codes 	 9,4 	9,2 	0,60*** 
doolhoven 	 10,4 	10,0 	0,31 

totaal IQ: 
verbaal IQ 	 90,6 	95,6*** 	0,75*** 
performaal IQ 	 106,6 	111,4*** 	0,80*** 
IQ totaal 	 97,9 	103,0*** 	0,80*** 

*** p<0,01 
** 0,01<p<0,05 
* 0,05<p<0,10 

Tabel 41: Gemiddelde normscores NPV-J op basis van normgroep algemeen en van 
normgroep tehuizen bij eerste en vierde meting, met correlaties+ 

kenmerk 

gem. le mt. 	gem. 4e mt.+ 

+ t-toets voor gecorreleerde groepen 

vergeleken met normgroep 
algemeen 	 tehuizen 

le 	4e 	r 	le 	4e 
inadequatie 	 5,64 	5,02 	-0,05 	4,24 	3,51 	0,25 
volharding 	 4,96 	4,51 	0,03 	5,08 	4,70 	0,24 
sociale inadequatie 	4,71 	4,63 	-0,26 	4,00 	3,94 	-0,03 
recalcitrantie 	 5,80 	4,89 	0,15* 	4,64 	3,51*** 	0,37 
dominantie 	 5,63 	4,87 	0,17 	4,54 	3,77 	0,46** 
+ le: N=25; 4e: N=47 
*** p < 0,01; ** 0,01 <p < 0,05; * 0,05 <p < 0,10 

Betekenis scores: 1=zeer laag; 3=beneden gemiddeld; 4=gemiddeld; 5=boven gemid-
deld; 6=hoog; 7=zeer hoog. 
Conclusie: gegevens suggereren dat de onderzoeksgroep vooral wat betreft inadequatie, 
recalcitrantie en dominantie eerder het beeld van probleemkinderen vertoont dan dat 
van een algemene normgroep. Ofwel: ze voelen zich meer gespannen en angstig, zijn 
wantrouwend, zetten zich meer af tegen anderen en willen meer de baas spelen dan te-
middelde' Nederlandse kinderen van dezelfde leeftijd (NB: dominantieschaal moet voor-
zichtig geinterpreteerd worden wegens onvoldoende validering). 
Correlaties tussen de eerste en vierde meting zijn laag, behalve voor `dominantie'-scores 
in vergelijking met tehuiskinderen. Er is een significante achteruitgang in `recalcitrantie': 
kinderen zetten zich minder af tegen anderen. 
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Tabel 42: KABV-K percentages in vergelijking tot normgroep en correlaties tussen It 
en 4e meting+ 

stoomis 
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hoog midden 	laag 

30% 	 40% 	 30% 
nonngroep 	 le 	4e 	le 	4e 	It 	4e 

I. neuroticisme 	 45 	21 	35 	51 	20 	28 	0,05 

2. Nsj 	 SO 	43 	25 	37 	25 	20 	0,48* 
Nsl 	 12,5 	38 	62,5 	10 	25 	52 	0,54' 

Ns2 	 62,5 	17 	25 	52 	12,5 	29 	0,66" 

3. extraversie 	 35 	35 	50 	47 	15 	18 	0,54*" 

4. testattitude 	 60 	49 	25 	35 	20 	16 	0,04 

+ le: N=20, 12 jongens, 8 meisjes 
4e: N=51, 30 jongens, 21 meisjes 

••• p<0,01 
" 0,01<p50,05 

• 0,05<p50,10 
Conclusie: relatief hoge score op neurotische labiliteit en testattitude bij eerste meting. 

Tabel 43: De 11 meest genoemde stoomissen bij vierde meting door maatschappelijk 
werkers (N=103) 

• percentage van aantal kinderen, meerdere antwoorden per kind mogelijk 

Totaal aantal stoomissen genoemd: 539 

somatische 	 7,8% 
psycho-somatische 	14,7% 
gevoels- en driftleven 24,5% 
sociale stoomissen 	34,1% 
activiteit en prestatie 	18,9% 

aantal maal genoemd 

abs. 

geen 	 12 	11,7 
koppig, opstandig, uitdagend 	 36 	35,0 

onzekerheid 	 35 	34,0 
verlegen, gesloten, achterdochtig 	 32 	31,1 
plakkerig, opdringerig 	 32 	31,1 
verstrooid, concentratieproblemen 	 24 	23,3 
onrustig, druk 	 23 	22,3 
dominant, bazig 	 23 	22,3 
zindelijkheidsproblemen 	 22 	21,4 
gevoelsarmoede 	 22 	21,4 
angstig 	 21 	20,4 
speelstoornissen 	 21 	20,4 



Figuur 13: Inschatting van de ontwikkeling van de kinderen in de onderzochte twee jaar 
. door de maatschappelijk werker bij de 4e meting, naar verblijfplaats; in % 
(N=90: menggroep 10, tehuis 25, pleeggezin 20, thuis 35) 
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Tabel 44: Gemiddelde 0C-scores van opvoeders en leerkrachten voor kinderen die zich 
volgens maatschappelijk werkers goed dan wel matig hebben ontwikkeld in de 
periode van twee jaar (eerste twee kolommen zijn inschattingen van de opvoe-
dem, derde en vierde kolom zijn inschattingen van de leerkracht; eerste me-
ting covariaat) 

gedragskenmerk 

egoveerlcracht 
WISC-R score 
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inschatting ontwikkeling maatschappefijk werk 
goed matig 	goed 	matig 

(N=53) (N=33) (N=19) (N=37) 

alert 	 4,0 	3,8 	3,0 	3,4' 
geinteresseerd 	 4,3 	4,2 	3,6 	3,6 
intelligent 	 3,8 	3,3' 	3,0 	3,4 
coOperatief 	 3,5 	3,P 	3,3 	2,9* 
gemakkelijk 	 3,9 	3,4" 	3,6 	3,2* 
meegaand 	 4,2 	3,8 	3,8 	3,2** 
aardig 	 4,2 	3,8" 	3,7 	3,4 
verantwoordelijkheidsgevoel 	 3,4 	3,0 	3,2 	3,1 
eetlust 	 4,2 	4,3 	2,6 	2,5 
actief 	 4,2 	4,0 	3,5 	3,5 
assertief 	 3,0 	2,8 	2,6 	2,6 
afleidbaar 	 3,0 	3,3 	3,2 	3,3 
leerproblemen 	 2,4 	2,7 	3,2 	2,8 
koppig 	 2,9 	3,0 	2,6 	3,1• 
vijandig 	 2,4 	2,3 	2,3 	2,5 
ongesocialiseerd 	 2,7 	2,3 	2,4 	2,5 

• liegen 	 2,0 	2,1 	2,0 	1,7 
somber 	 2,4 	2,6 	2,3 	2,8* 
snel geirriteerd 	 2,7 	3,0* 	2,8 	3,3" 
gespannen 	 2,2 	2,6 	2,2 	2,8**• 
teruggetrokken 	 2,4 	2,5 	2,5 	2,9 
gevoelsarm 	 2,0 	2,3 	2,4 	2,8 
ongemotiveerd 	 2,2 	2,2 	2,5 	2,5 
kinderlijk 	 2,4 	2,8 	2,6 	2,5 

	

0,25 	0,01*" 

	

105,24 	100,55 

significantie verschil in gemiddelde: • p<0,10; " p<0,05; ••• p<0,01 



Tabel 45: Aanwezigheid stoornissen bij kind die samenhangen met klinische status vol-
gens perceptie opvoeders, naar inschatting ontwikkeling kind door maatschap-
pelijk werkers; vierde meting 

met klinische status bij 	 ontwikkeling kind 
samenhangende stoornis aanwezig 	 goed 	matig 	totaal 

ja 

nee 

totaal 

X2 =4,09; df=1; p=0,04 

Figuur 14: Samenhang tussen stoornissen die maatschappelijk werkers in het begin aan-
geven en inschatting van de ontwikkeling bij de vierde meting; homogeni-
teitsanalyse (N=90) 
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Tabel 46: Correlatie tussen invulling van CBC door de leerkrachten bij de eerste en de 
vierde meting; en door leerkrachten en opvoeders bij 4e meting 

0C-factor 
leerkrachten 	leerkrachten - 

le-4e 	opvoedets 4e 

alert 	 0,52" 	0,28" 
geinteresseerd 	 0,23' 	0,28" 
intelligent 	 0,46" 	0,17 
cooperatief 	 0,37" 	0,06 
gemakkelijk 	 0,35" 	0,40*" 
meegaand 	 0,30" 	0,22' 
aardig 	 0,35••• 	0,28" 
verantwoordelijkheidsgevoel 	 0,16 	0,23' 
actief 	 0,50"' 	0,26" 
assertief 	 0,52" 	0,54*" 
afleidbaar 	 0,25' 	0,00 
leerproblemen 	 0,54" 	0,14 
koppig, onhandelbaar 	 0,43" 	0,30*" 
vijandig 	 0,44" 	0,35"' 
ongesocialiseerd 	 0,52"' 	0,48*" 
liegen, destructief 	 0,44" 	0,53*" 
somber 	 0,37*" 	0,15 
and geirriteerd 	 0,24' 	0,11 
gespannen 	 0,03 	0,12 
teruggetrokken 	 0,32" 	0,12 
gevoelsarm 	 0,36" 	0,09 
ongemotiveerd 	 0,52*** 	0,32' 
kinderlijk 	 0,18 	0,14 

•• • 

 

p10,01; 0,01; • • 0,01 < p <0,05; • 0,05 < p <0,10 
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Tabel 47: Gemiddelde invulling CBC door leerkracht bij vierde meting naar verblijf-
plaats; score eerste meting als covariaat 

gedragskenmerk 
thuis pleeggez. tehuis menggr. totaal* 
(N=36) (N = 9) (N = 23) (N=9) (N=77) 

alert 	 3,2 	3,4 	3,4 	2,9 	3,2 
geInteresseerd 	 3,6 	4,1 	3,5 	3,5 	3,6 
intelligent 	 3,2 	3,5 	3,3 	2,7 	3,2 
cooperatief 	 3,0 	3,4 	3,3 	2,9 	3,1 , 
gemakkelijk 	 3,3 	3,5 	3,5 	3,2 	3,4 
meegaand 	 3,3 	3,7 	3,4 	3,9 	3,4 
aardig 	 3,5 	3,9 	3,5 	3,9 	3,6 
verantwoordelijkheidsgevoel 	 3,1 	3,2 	3,2 	2,3 	3,1 
actief 	 3,3 	3,6 	3,5 	3,6 	3,5 
assertief 	 2,7 	2,8 	2,7 	2,1 	2,7 
afleidbaar 	 3,2 	3,1 	3,1 	3,6 	3,2 
leerproblemen 	 3,0 	2,4 	2,9 	3,3 	3,0 
koppig 	 3,0 	2,6 	2,9 	2,8 	2,9 
vijandig 	 2,4 	2,3 	2,6 	2,3 	2,4 
ongesocialiseerd 	 2,5 	2,7 	2,6 	2,6 	2,6 
liegen 	 2,0 	1,8 	1,9 	1,8 	1,9 
somber 	 2,6 	2,5 	2,5 	2,6 	2,5 
snel geirriteerd 	 3,1 	2,7 	3,0 	3,3 	3,1 
gespannen 	 2,7 	2,2 	2,5 	2,6 	2,6 
teruggetrokken 	 2,9 	2,1 	2,8 	2,6 	2,7 
gevoelsarm 	 2,7 	2,1 	2,6 	2,2 	2,6 
ongemotiveerd 	 2,5 	2,1 	2,5 	2,5 	2,4 

verblijfplaats heeft voor geen enkele factor een significant effect 
(vergelijk tabel 38) 
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Tabel 48: Scores bij le meting, naar plaatsingsgeschiedenis• 

acting-out 	 3,9 	3,8 	4,6 	4,1 	n.s 
gevoelig 	 6,0 	6,4 	6,0 	6,4 	n.s 
alert 	 3,7 	3,9 	3,5 	3,5 	n.s 
attent 	 4,0 	4,5 	3,9 	3,8 	0,02" 
intelligent 	 3,3 	4,1 (n=6) 3,3 	3,3 (n=4) 	n.s 
cooperatief 	 3,4 	3,8 	3,2 	3,1 	0,09* 
gemakkelijk 	 4,0 	4,4 	3,7 	4,1 	0,05" 
meegaand 	 4,0 	4,4 	3,4 	4,0 	0,00" 
aardig 	 3,9 	4,4 	3,8 	4,4 	0,02" 
eetlust 	 4,2 	4,7 	4,2 	3,9 	0,04" 
resp. 	 2,9 	3,4 (n=6) 3,0 	3,0 (n=4) 	n.s 
actief 	 3,8 	4,5 	4,0 	4,0 	0,04" 
assertief 	 3,0 	2,8 (n=5) 2,9 	2,8 (n=4) 	n.s 
afleidbaar 	 3,1 	3,0 	3,1 	3,3 	n.s 
leerproblemen 	 2,7 	2,6 	2,6 	2,4 	n.s 
koppig 	 2,8 	2,4 	2,7 	2,8 	n.s 
vijandig 	 2,4 	2,1 (n=5) 2,3 	2,4 (n=4) 	n.s 
ongesocialiseerd 	 2,4 	2,3 (n=5) 2,3 	2,6 (n=4) 	n.s 
liegen 	 2,1 	1,7 (n=5) 2,0 	2,5 (n=4) 	n.s 
somber 	 2,4 	2,1 	2,4 	2,1 	0,08* 
snel geirriteerd 	 2,8 	2,5 	3,2 	2,6 	0,01" 
gespannen 	 2,4 	2,2 	2,8 	2,1 	0,04" 
teruggetrokken 	 2,6 	2,1 	2,6 	2,4 	n.s 
gevoelsarm 	 2,4 	1,9 (n=5) 2,3 	1,9 (n=4) 	n.s 
ongemotiveerd 	 2,5 	1,9 	2,3 	1,9 	0,08* 
kinderfijk 	 2,4 	2,8 (n=5) 2,6 	3,6 (n=4) 0,03" 
WISC IQ 	 97,6 	107,8 (n=4) 97,9 	90,8 (n=5) n.s 
aantal stoomissen 	 5,0 	3,2 	7,6 	5,4 	0,00" 
zwaarte stoomissen 	 1,5 	0,82 	2,37 	1,46 	0,00" 
egoveerkracht 	 -0,02 	0,09 	0,03 	0,08 	n.s 

• thuis: N=53; pleeggezin: N=27; Echols: N=30; menggroep: N=14 
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Tabel 49: Gemiddelde standaardscores van 27 pleegouders en 23 ouders op gezinskli-
maatkenmerken van de GKS 

gemiddelde score 
pleeggez. ouderl. gezin 

gezinsldimaatkenmerken 	 (N=27) 	(N=23) 

cohesie 	 55,2 	50,0 
expressiviteit 	 56,3 	52,7 
normen en waarden 	 50,2 	48,8 
organisatie 	 53,5 	49,5 
controle 	 55,9 	56,5 
conflict 	 45,3 	49,6 
maatschappelijke orientatie 	 57,0 	4693*** 
recreatie 	 53,0 	46,2** 
prestatiegerichtheid 	 39,9 	39,3 

*** verschil tussen groepen sign. p<0,01 
** verschil tussen groepen sign. p<0,05 

Betekenis van de termen: 
1. cohesie = betrokkenheid van de gezinsleden op elkaar 
2. expressiviteit = mogelijkheid om in het gezin gevoelens en meningen openlijk en 

direct te uiten 
3. normen en waarden = houding van de gezinsleden m.b.t. normen en waarden 
4. organisatie = de regels, taken en plichten zoals die binnen het gezin gehanteerd 

worden 
5. controle = de controlerende functie van de gezinsleden naar elkaar toe 
6. conflict = het uiten van boosheid en agressie binnen het gezin 
7. maatschappelijke orientatie = de betrokkenheid van het gezin op het politick maat-

schappelijke leven 
8. recreatie = de participatie van de gezinsleden in vrijetijdsactiviteiten binnens- en bui-

tenshuis 
9. prestatiegerichtheid = de gerichtheid van de gezinsleden op het leveren van prestaties 

Het is riskant om verband te leggen tussen gedragsontwikkelingen en gezinskenmerken, 
omdat de analyses daarover op slechts 11 kinderen betrekking hebben. Een tendens die 
het duidelijkst naar voren komt is een samenhang tussen controle en gedragsontwikke-
lingen in de richting van minder meegaandheid, gemakkelijk zijn, minder aardig en 
meer koppigheid, vijandigheid en somberheid. 

NB: De lijst is meestal door twee, soms door e6n ouder ingevuld. 
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Tabel SO: Gemiddelde scores op de zeven subschalen van de Leefgroep Klimaat Schaal 
(LKS), gegeven door groepsleiders van 27 groepen 

subschaal 	 m• 

duidelijkheid 	 3,8 
openheid van gevoelens 	 3,9 
ondersteuning door de groepsleiding 	 4,0 
omgang bewoners met elkaar 	 3,7 
omgang persoonlijke problemen 	 3,7 
redzaamheid en zelfstandigheid 	 3,3 
vijandigheid 	 2,3 

• schaal 1-5: 1 = dat is beslist niet zo 
2 = dat is niet zo 
3 = dat wee ik eigenlijk niet 
4 = dat is wel ongeveer zo 
5 = dat is beslist zo 

Tabel 5Th: Gepoolde within-groups correlaties tussen discriminerende variabelen (eerste 
meting) en canonische discriminantfuncties 

gedragsaspect 	 functie 1 	functie 2 	functie 3 

meegaandheid 	 0,55' 	-0,17 	0,06 
geirriteezdheid 	 -0,34 	0,45' 	0,16 
leeftijd 	 -0,33 	0,45' 	-0,09 
eetlust 	 0,26 	0,32 	0,60* 
interesse 	 0,32 	0,17 	0,59' 
aardig, vrolijk 	 0,18 	-0,43 	0,49• 
alert 	 0,17 	0,05 	0,40' 
somber 	 0,02 	0,27 	-0,37" 
actief 	 0,27 	-0,05 	0,35' 
gemakkelijk 	 0,16 	-0,06 	0,35' 
egoveerkracht 	 0,11 	-0,17 	0,30• 
geslacht 	 -0,06 	0,02 	0,08' 

Tabel 51b: Canonische discriminantfuncties op niveau van groepsgemiddelden 

groep 

thuisgeplaatst 	 0,23 	0,09 	-0,28 
pleeggezinsetting 	 1,17 	0,03 	0,41 
tehuissetting 	 -0,83 	0,30 	0,19 
menggroep 	 -0,43 	-1,14 	0,05 

Eigenwaarde functie 1: 0,48 
Percentage van variantie: 65,00% 
Eigenwaarde functie 2: 0,18 
Percentage van variantie: 24,89% 
Eigenwaarde functie 3: 0,08 
Percentage van variantie: 10,11% 
Wilks' Lambda 0,53; F=2,28; p=0,001 

• 
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Tabel 52: Gemiddelde scores van kinderen met onderscheiden plaatsingsgeschiedenis op 
A en B factoren van de CBC en egoveerkracht bij de vierde meting, score 
eerste meting, leeftijd en andere relevante factoren als covariaat (alleen scores 
waarvoor significant of tendentieel verschil (p<0,20) bestaat zijn in tabel op-
genomen) 

gedragskenmerk 
pleeggezin 	tehuis 	gemengd 
(N = 27/15)* (N=28/27) (N=13/10) 

aandacht voor omgeving 	 4,6 	3,9 	4,2 	(p=0,10) 
afleidbaar 	 3,2 	2,9 	3,8 	(p=0,01) 
koppig, onhandelbaar 	 2,7 	3,1 	3,2 	(p=0,17) 
egoveerkrachtig 	 0,08 	0,09 	-0,07 	(p=0,19) 
openheid van gevoel 	 7,1 	6,0 	6,1 	(p=0,10) 

* Eerste N betreft aantal respondenten voor de CBC op A-Niveau, tweede N betreft 
aantal respondenten voor CBC op B-niveau. 

Figuur 15: Voorkeurspersonen van thuisgeplaatste kinderen (N=53) 
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Figuur 16: Voorkeurspersonen van kinderen in pleeggezin (N=27) 
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Figuur 17: Voorkeurspersonen van tehuiskinderen (N = 29) 
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Tabel 53a: Contacten met de ouders naar verblijfplaats gedurende twee jaar; kind-vader 

contacten kind-vader 	 pleeg,gezin 

ja 
nee 

totaal 

X2 =28,3; p=0,0001 

Tabel 53b: Contacten met de ouders naar verblijfplaats gedurende twee jaar, kind-
moeder 

contact kind-moeder 

ja 
nee 

totaal 

verblijfplaats 

pleeggezin 
tehuis 
gemengd patroon 

verblijfplaats 

thuis 
pleeggezin 
tehuis 
menggroep 

7 (29,2%) 	23 (82,1%) 	30 (57,6%) 
17 (70,8%) 	5 (17,9%) 	22 (42,3%) 

24 	 28 	 52 (100,0%) 

pleeggezin 

* hogere score duidt op hogere frequentie van contacten 
F=3,6; p=0,03 

gemiddelde ervaren intimiteit 
in de relatie met het kind 

(laag=intiem; hoog=afstandelijk) 

1,4 (n=27) 
1,5 (n=22) 
2,1 (n=18) 
1,9 (n=11) 

tehuis 	totaal 

tehuis 	totaal 

	

15 (57,7%) 	29 (100,0%) 	44 (80,0%) 

	

11 (42,3%) 	0 	 11 (20,0%) 

26 	 29 	 55 (100,0%) 

Tabel 53c: Frequentie van oudercontacten per verblijfplaats, alle leeftijden* 

	

2,7 	16 

	

4,1 	27 

	

3,8 	9 

Tabel 54: Intimiteit en gehechtheid in relatie tussen opvoeder en kind, zoals ervaren 
door opvoeder 

gemiddelde ervaren gehechtheid 
aan het kind (laag=gehecht; 

hoog=niet gehecht) 

2,0 (n=45) 
1,6 (n=25) 
2,8 (n=26) 
2,4 (n=13) 

F=4,9; p<0,01 	 F=2,6; p<0,057 
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Bijlage 4: Instrumenten waarmee de ontwikkeling gemeten 
wordt 

In het onderzoek zijn diverse instrumenten gebruikt voor het meten van de ont-
wildcelingstoestand van de kinderen op emotioneel, sociaal, somatisch en cognitief 
gebied. Ze zijn afgenomen bij pleegouders, groepsleiders, ouders, kinderen, leer-
krachten of maatschappelijk werkers. In hoofdstuk 3 van het eindrapport is aan-
gegeven bij wie wellc instrument is afgenomen. De instrumenten worden bier-
onder geschetst. 

• De 'Child Behavior Characteristics Form' (CBC) 
Deze vragenlijst is ontwikkeld in een onderzoeksproject van Borgatta en Fanshel 
(1970) en gebruikt en gevalideerd in een longitudinale studie van Fanshel en 
Shinn (1978). 

De lijst bevat in totaal 104 items voor kinderen van 2 maanden tot 17 jaar. De 
items beschrijven gedragsaspecten, waarvan op een vijfpuntsschaal de frequentie 
van voorkomen wordt aangegeven (altijd, vaak, soms, zelden of nooit). De CBC 
bestaat uit drie clagen' en heeft een piramide-achtige opbouw. De eerste laag (A) 
is bedoeld voor alle Icinderen in de genoemde leeftijdscategorieen, dus vanaf 2 
maanden. Deze hag bestaat uit 34 items. De tweede laag (B) is voor kinderen 
vanaf 2 jaar; er komen dan 24 items bij. Voor kinderen vanaf 7 jaar komen de 
resterende 46 items erbij. Deze laatste items zijn alleen geschikt voor kinderen 
boven de 7 jaar. De lijst wordt dus uitgebreider voor oudere kinderen. 

De items zijn te groeperen tot een aantal factoren, maximaal 24 voor alle leef-
tijdscategorieen samen (zie tabel 2, bijlage 3). Bij het samenstellen van de facto-
ren hebben we de scoringsprocedure van de ontwerpers van de lijst gevolgd. De 
procedure is gebaseerd op factorana&ses. De factoren voor de jongere leeftijds-
groepen zijn ook geldig voor de oudere. 

De lijst is dus toepasbaar voor een brede leeftijdsrange en daardoor geschikt 
voor longitudinaal onderzoek, met welk oogmerk ze ook werd ontwikkeld. Boven-
dien kan ze vrij gemakkelijk worden ingevuld door opvoeders of leerkrachten om-
dat de items concreet waameembaar gedrag natrekken en er geen interpretaties 
van gedrag gevraagd worden. 

De lijst geeft een vrij brede beschrijving van sociaal geaccepteerde en minder 
geaccepteerde gedragskenmerken. Het focus ligt dus niet op probleemgedrag 
maar er wordt ook gekeken naar gunstig gedrag zoals bijvoorbeeld vrolijkheid of 
goedlachsheid. Volgens Fanshel en Shinn vallen kinderen met stoomissen meer 
in de extreme scores van de schaal, terwijI de 'normale' scores in het midden te 
vinden zijn. 

De CRC is bij elke meting ingevuld door opvoeders en — behalve bij de derde 
meting — ook door leerkrachten. 
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De betrouwbaarheid is nagegaan door Cronbach's alpha-betrouwbaarheidscodffi-
cient te berekenen over de scores van de opvoeders bij de eerste en bij de vierde 
meting (zie tabel 2, bijlage 3). De coefficienten lopen van 0,53 tot 0,90. De 
meeste liggen boven 0,70. De lijst mag daarom redelijk tot goed betrouwbaar 
worden genoemd. 

Ter -validering is-een aantal samenhangen nagetrokken tussen de scores van- de 
CBC van de opvoeders en: 
—het aantal stoornissen dat door maatschappelijk werkers bij een kind wordt 

aangegeven, 
—de inschatting van de ontwikkeling van een kind door maatschappelijk werkers; 
—de CBC-scores van de leerkrachten; 
—de egoveerkracht-scores die de opvoeders geven; 
—de WISC-R IQ-score van de kinderen. 
Hierbij komen steeds zinvolle en significante samenhangen naar voren in die zin 
dat bij een meer problematische inschatting door maatschappelijk werkers en 
leerkrachten en bij lagere egoveerkrachtscores bij de CBC lagere scores op so-
ciaal geaccepteerde en wenselijke gedragsaspecten en hogere scores op minder 
geaccepteerde gedragsaspecten voorkomen. Een hoge WISC-R IQ-score blijkt te 
correleren met de CBC-factoren 'alertheid' en 'intelligent gedrag' (in de tekst van 
het eindrapport worden de desbetreffende samenhangen getalsmatig vermeld). 
Op grond hiervan kan tot een redelijke validiteit gecondudeerd worden. 

De CBC neemt vanwege de betrouwbaarheid, validiteit, handzaamheid, brede 
toepassingsmogelijkheid en goede analysemogelijkheid (intervalschaalniveau) een 
vrij centrale plaats in onder de instrumenten. Een nadeel is dat er geen norme-
ring voorhanden is, zodat alleen vergelijkingen binnen de door ons onderzochte 
groep gemaakt kunnen worden. 

Aan de CBC zijn enkele vragen toegevoegd, die zich speciaal richten op het so-
ciaal-emotioneel functioneren van de kinderen. Deze vragen zijn afgeleid uit een 
onderzoek van Fein c.s. (1983). Factoranalyses hierop resulteren in twee factoren 
'acting-out' gedrag en `gevoelig' gedrag, waarvoor scores zijn berekend (zie tabel 
20, bijlage 3). 

* De 'Child Behavior Checklist' (CBCL) 
Tijdens het onderhavige onderzoek kwam de Nederlandse normering van de 
Achenbach-lijst, de CBCL, ter beschikking (Verhulst, 1985). De CBCL bestaat 
uit 20 vragen over sociale vaardigheden en 118 vragen over gedrags-emotionele 
problemen, bijvoorbeeld onnistig en overactief gedrag, zich zorgen maken. De 
118 vragen worden gescoord op een schaal van 0 tot 2. Door deze scores op te 
tellen kan een totaalscore berekend worden die geacht wordt een maat te zijn 
voor de ernst van de psychopathologie. Deze CBCL, die afgenomen kan worden 
voor kinderen van 3 tot 16 jaar, is alleen afgenomen bij de vierde meting van het 
onderzoek en neemt daarom in dit onderzoek geen centrale plaats in. Er zijn 
totaalscores berekend en scores voor 'internaliserend' en 'externaliserend' pro-
bleemgedrag. De lijst is ingevuld door de opvoeders. 
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* Het interview bij directe opvoeders 
In deze interviews, die bij elke meting zijn afgenomen, komen de volgende 
hoofdthema's aan de orde, deels in open vragen, deels in voorgestructureerde: 
—gedragingen of kenmerken van het kind die de opvoeders zijn opgevallen; 
—waargenomen veranderingen bij het kind; 
—ervaren problemen met het kind; 
—frequentie en ervaring van contacten met ouders; 
—ervaren gehechtheid aan en betroklcenheid bij het kind. 

• De vragenlijst voor leerkrachten 
Aan de leerkrachten is een lijst met een zesta1 open wagen opgestuurd betreffen-
de: 
—gedragingen of kenrnerken van het kind die de leerkrachten zijn opgevallen; 
—waargenomen veranderingen bij het kind. 

• De Nijmegen-California Kindersorteertechniek (NCKS) 
Deze sorteertest is ontwikkeld door Amerikaanse onderzoekers en aangepast 
voor Nederlands gebruik door onderzoekers van de Nijmeegse universiteit (Van 
Lieshout c.s.). Hij is toepasbaar voor kinderen van 3 tot ongeveer 17 jaar. 

De NCKS bestaat uit 100 kaartjes waarop een bepaalde gedraging of eigen-
schap staat uitgedrukt. De kaartjes worden gesorteerd langs een negenpunts-
schaal, lopend van gmeest opvallend afwezig' tot 'meest opvallend aanwezig'. Het 
sorteren van de kaartjes is een vrij arbeidsintensieve bezigheid gebleken. De 
NCKS is daarom alleen bij de eerste en de vierde meting gebruikt. De kaartjes 
zijn gesorteerd door de directe opvoeders van de kinderen. 

De NCKS resulteert in een score voor egoveerkracht en een voor egocontrole. 
Deze scores zijn voor ons berekend door Drs. H. Mey van de Vakgroep Ontwik-
kelingspsychologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 

• De NPV-J en de KABV-K 
Kinderen vanaf 9 jaar vulden zelf de Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragen-
lijst in (NPV-J) en de verkorte vorm van de Amsterdamse Biografische Vragen-
lijst voor ICinderen (KABV-K) in. Hieruit resulteren scores voor inadequatie, vol-
harding, sociale inadequatie, recalcitrantie, dominantie (NPV-J) en voor extraver-
sie, neuroticisme en testattitude (ICABV-K). Deze lijsten zijn alleen bij de eerste 
en de vierde meting ingevuld. 

• De Denver Ontwilckeling Screeningtest (DOS) 
Deze test is gebruikt om een beeld te krijgen van de algemene ontwikkelingstoe-
stand van kinderen van 0 tot 4 jaar. Boven deze leeftijd zijn inteiligentietests ge-
bruila. De DOS is bij de eerste, tweede en vierde meting afgenomen. 

• De LDT, de VVISC-R en de RAKIT 
Voor de meting van de cognitieve ontwikkeling zijn drie testen gebruikt. Voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar is de Leidse Diagnostische Test (LDT) gebruikt. Voor 
kinderen vanaf 6 jaar is de Wechsler Intelligence Scale for Children — revised — 
(WISC-R) afgenomen. Deze beide tests zijn gebruikt bij de eerste en de vierde 
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meting. De gereviseerde versie van de Amsterdamse Kinder Intelligentie Test 
(RAKIT) is bij de tweede meting gebruikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 

De LDT/WISC-R-combinatie en de RAKIT zijn alternerend gebruilct omdat 
vanwege gewenningseffecten en daarmee verbonden mogelijke bias dezelfde test 
niet binnen te korte tennijn bij hetzelfde kind gebruikt mag worden. 

* Lijst met mogelijke stoornissen 
Aan de maatschappelijk werkers van de plaatsende of begeleidende instantie is 
bij de eerste en de vierde meting een lijst voorgelegd, waarin een aantal mogelij-
ke stoornissen van kinderen wordt opgesomd. Deze lijst is in eerder onderzoek 
naar in tehuizen verblijvende kinderen gebruikt (Bastiaansen, 1976). Maatschap-
pelijk werkers konden maximaal 10 stoornissen aangeven. 
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Bipage 5: Vergelijking CBC - CBCL op itemniveau 

Op grond van gegevens uit het proefschrift van Verhulst is een vergelijking ge-
maakt tussen 21 items die de Cl3C en de CBCL gemeenschappelijk hebben. Het 
betreft voomamelijk vergelijkingen op itemniveau. Wanneer we de categorieen 
'somewhat or sometimes true' en 'very true or often true', die Verhulst bij elkaar 
neemt om aan te geven hoe vaak een probleem iiberhaupt voorkomt, gelijkscha-
kelen met de CBC-scores 'soms', `vaak' en 'bijna altijd' en bij extreme uitspralcen 
met 'vaak' en 'bijna ahijd' — in tegenstelling tot Izelden' en 'nooit' — dan ontstaat 
het volgende beeld. 

CBC-item 

1 acts juvenile or babyish for age 
(vaak + bijna altijd) 
factor 'infantilism' 	 73 

2 gets distracted easily 	 79 
loses interest in things easily 	60 
factor adistractability' 	 82 

3 is gloomy or sad looking 	 39 
4 tells lies 	 55 
5 is fysically active, vigorous 	 42 

(bijna altijd) 
has lots of pep and energy 	40 

6 is overly dependent on others 	36 
clings to adults dependently 	28 
(altijd en vaak) 

7 risks self harm without apparent 	0 
concern 

8 destroys property, commits vandalism 17 
9 eats well 	 60 

10 avoids contact with others of his age 13 
(vaak + bijna altijd) 
is socially withdrawn (vaak + bijna 	11 
altijd 

11 is fearful, anxious 	 50 
12 is overly nervous 	 30 
13 fearful, anxious (vaak + bijna altijd) 22 
14 steals (vaak + bijna altijd) 	 8 

steals (soms) 	 11 
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ja CI3CL-item 
onze gr. 

29 acts too young 

can't concentrate 

unhappy, sad or depressed 
lying or cheating 
hyperactive 

too dependent 	 30 

harms self 	 1 

destroys other things 
doesn't eat well 
poor peer relations 

fears 
nervous 
too fearful or anxious 
steals 

%ja 
Verhulst 

10 

40 

10 
16 
58 

15 
70 
8 

48 
• 2,0 

13 
4 



CBC-item 

15 is stubborn 
is irritable 

16 is moody (we! eens) 
(vaak + bijna altijd) 

17 appears sulky or sour 
18 temper tantrums 
19 is cArerconcerned with cleanliness 

is excessively neat 
20 is fysically active, vigorous 

(zelden + nooit) 
21 withdraws from people 

(vaak + bijna altijd) 
(wel eens) 
is socially withdrawn 
(vaak + bijna altijd) 
(wel eens) 
factor 'withdrawal' 
(vaak + bijna altijd) 
(we! eens) 

	

% ja 	CBCL-item 	 % ja 

	

onze 	gr. 	 Verhu Is t 

	

67 	stubborn, sullen or irritable 	40 
54 

	

51 	moody 	 25 
9 

	

29 	sulks a lot 	 15-40 

	

32 	temper tantrums 	 20-40 

	

18 	too concerned with neatness 	50 

	

34 	cleanliness 

	

9 	underactiv 	 e10-20 

6 withdrawn 	 5-10 

39 
11 

38 
4 

69 

De kinderen in ons onderzoek lijken hoger te scoren op: 
—infantilisme, te jong gedrag; 
—concentratieproblemen of afleidbaarheid; 
—humeurigheid of verdrietig zijn; 	 . 
—liegen; 
—koppigheid en snel geirriteerd zijn; en wellicht ook op 
—teruggetrokkenheid. 
Nergens scoren ze duidelijk lager. Uit deze losse pols'-vergelijking ontstaat zo-
doende de indruk dat onze lcinderen op een aantal items die enigszins vergelijk-
baar zijn een meer problematisch beeld vertonen dan de kinderen uit Verhulst's 
Nederlandse normgroep. Wel moet opgemerkt worden dat in zijn onderzoek de 
ouders de lijst invulden, in ons onderzoek waren het andere opvoeders dan de 
eigen ouders. 
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Bijlage 6: Risicofactoren in de thuissituatie en gedrags-
problemen die samenhangen met klinische sta-
tus van een kind 

De variabele Irisicofactoren voor het kind in de thuissituatie' is samengesteld op 
grond van de problemen thuis, zoals de maatschappelijk werker die aangeeft. De 
problemen zijn gewogen naar de mate waarin ze direct weerslag kunnen hebben 
op het kind. Naar deze gewichting is de volgorde als volgt. 

probleem 	 gewicht 

verwaarlozing/mishandeling 	 4 
gebrekkige pedagogische capaciteiten ouders 	 3 
problemen in de relatie ouder/kind 	 3 
problemen in de relatie ouders onderling/echtscheiding 	 2 
alcohol- of drugsproblemen/psychische problemen oudets 	 2 
problemen rend work, financien, delinquentie, huisvesting 	 1 
lichamelijke ziektes 	 1 
geestelijke handicap ouders 	 1 
overige problemen 	 1 
afstand doen (alleen bij afstandbabies) 	 0 

Verhulst (1985) noemt een aantal gedragsproblemen voor welke klinische status 
van een lcind (dat wil zeggen of een kind is 'referred to a mental health agency 
past year') een groot deel van de effecten verklaart. Die gedragsproblemen zijn 
(conform Residentiele Hulpverlening, 1987) to zien als symptomen die irtdicatief 
zijn voor de aanwezigheid van eon psychiatrisch probleem bij het kind. De 15 
symptomen die de sterkste indicatoren hiervoor zijn, zijn de volgende: 
1. kan niet goed opschieten met andere kinderen; 
2. ongelukkig, verdrietig, gedeprimeerd; 
3. zenuwachtig, gespannen; 
4. gesloten; 
5. obsessies; 
6. aandacht vragen; 
7. achterdochtig; 
8. te angstig, bang; 
9. te weinig last van schuldgevoelens; 
10. slechte schoolprestaties; 
11. zorgelijk; 
12. zich niet kunnen concentreren; 
13. verward; 
14. rtiet geliefd; 
15. vreemd gedrag. 
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Deze symptomen zijn voor een deel terug te vinden in de inschattingen die maat-
schappelijk werkers en opvoeders in ons onderzoek van de kinderen geven. Op 
grond van die inschattingen en de bovengenoemde symptomen is een variabele 
samengesteld die `zwaarte van de problematiek van een kind' genoemd is en die 
uitdrukt in welke mate door maatschappelijk werkers en opvoeders bij een kind 
kenmerken en gedragingen worden aangegeven die volgens Verhulst (1985) sa-
menhangen met ldinische status en indicatief zijn voor psychiatrische problema-
tiek. Daarvoor zijn dan 7 stoornissen die zowel in onze antwoordcategorieen als 
in die van Verhulst (zie boven) voorkomen, genomen. Dit zijn: 
—geIsoleerd (kan niet goed opschieten met andere kinderen); 
—somber, humeurig, 'gloomy' (ongelukkig, verdrietig, gedeprimeerd); 
—zenuwachtig, gespannen verlegen, gesloten, wantrouwend, achterdochtig (geslo-

ten, achterdochtig); 
—aandacht vragen; 
—angstig (te angstig, bang); 
—taal-, lees- en schrijfmoeilijkheden (slechte schoolresultaten); 
—concentratieproblemen; 

Wanneer een van de bovengenoemde stoornissen bij een kind genoemd is lcrijgt 
het kind daarvoor een punt op de variabele `zwaarte van de problematiek'. Een 
kind kan zo 0 punten (geen van de genoemde stoornissen is bij het kind aangege-
ven) tot 7 punten (alle stoornissen zijn bij het kind genoemd) toegekend krijgen. 
Een hoge score duidt er dus op dat een kind veel stoornissen vertoont die sterke 
indicatoren zijn voor de aanwezigheid van een psychiatrisch probleem. Een lage 
score duidt crop dat een kind weinig van deze stoornissen vertoont. 
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Bijlage 7: Samenstelling van enkele maten voor problema- 
tisch gedrag bij eerste en vierde meting 

Op grond van door opvoeders genoemde opvallende kenmerken en gedragingen 
bij de eerste en de vierde meting zijn drie maten gecreeerd, die elk uitdrukken in 
hoeverre de kenmerken, die bij een kind opvallen, als problematisch gezien kun-
nen worden. De score bij de eerste en de vierde meting op deze maten zijn ver-
volgens met elkaar vergeleken om eventuele veranderingen in be-eld te kunnen 
krijgen. De maten zijn als volgt gecreterd. 
1. Op grond van de homogeniteitsanalyse van de opvallende kenmerken bij eerste 

meting (zie figuur 2, hoofdstuk 5) is een schaal gevormd op basis van de hori-
zontal° dimensie. Deze schaal bevat enerzijds kenmerken die als 'problema-
tisch' benoemd kunnen worden (bijvoorbeeld gespannenheid, onrust, angst), 
anderzijds kenmerken die als 'onproblematisch' betiteld kunnen worden (bij-
voorbeeld spontaniteit, vrolijkheid, aanpassingsvermogen). Voor elk kind, waar-
bij een van de in de analyse opgenomen kenmerken voorkomt, is een score op 
deze schaal berekend. Een lage score betekent dat bij een kind overwegend 
problematische kenmerken genoemd worden, een hoge score dat bij een kind 
geen problematische kenmerken waargenomen worden. Eenzelfde score is bij 
de vierde meting berekend. De eerste meting is daarbij als standaard gehan-
teerd. 
Er blijkt geen conelatie te zijn tussen de aldus berekende score voor de eerste 
en de vierde meting. Gemiddeld ligt de score bij de vierde meting hoger dan 
bij de eerste (p=0,07): de groep is dus gemiddeld opgeschoven in de richting 
van een minder problematische beschrijving. 

2. Op grond van resultaten uit een onderzoek van Verhulst (1985) naar het gees-
telijk welzijn van Nederlandse kinderen zijn twee scores berekend. Beide geven 
aan in hoeverre bij een kind in ons onderzoek opvallende kenmerken genoemd 
worden die volgens Verhulst samenhangen met klinische status van een kind 
(zie bijlage 6). 
Het gnat dus om een soort 'emstige probleemscores'. De groep kinderen blijkt 
dan bij de vierde meting gemiddeld minder problematisch te scoren dan bij de 
eerste meting. Ook de door Verhulst en Althaus (1988) onderzochte kinderen 
gaven over een periode van twee jaar een verbetering te zien; ook bij een 
groep niet-uithuisgeplaatste kinderen is een dergelijk patroon dus wel onder-
kend. 
Ter validering van de aangemaakte maten is nagegaan of ze samenhangen met 
inschattingen op de CBC-gedrag.svragenlijst. Inderdaad scoren kinderen die 
volgens de hier berekende maten als meer problematisch uit de bus komen ook 
ongunstiger op de CBC. De correlatie tussen de berekende scores bij eerste en 
vierde meting is laag. 
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Bijlage 8: Figuren 

Figuur 1: Samenhang tussen door maatschappelijk werkers aangegeven stoornissen bij de 
kinderen ten tijde van de eerste uithuisplaatsing (N=135) 
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Figuur 2: Samenhang tussen achtergrondkenmerken van kind en plaatsing 
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Figuur 3: PA op 10 van de 13 kenmerken die bij de eerste meting sterk differentieer-
den, bij tweede meting (3 vielen weg (outliers)) 
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Figuur 4: Gemiddelde scores van verschillende leeftijdsgroepen op CBC-factoren op A-
niveau, eerste meting 
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Figuur 5: Verbaal-, performaal- en full-scale-IQ van de kinderen, gemeten met de 
WISC-R bij de eerste meting (met theoretische normaahrerdeling N=56) 
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Figuur 6: PCA: plot van de objectscores, gelabeld voor voorziening bij eerste plaatsin& 
2=pleeggezinsituatie, 3=tehuissituatie (kenmerken N>4) 
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Figuur 7: PCA op 14 sterkst differentierende kenmerken bij 2e meting 
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