
 

VERSLAG EXPERTMEETING 27.05.2015 

Pleegkinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen: Hoe verder met 

effectieve ondersteuning? 

Bedankt voor uw deelname aan de expertmeeting ‘Pleegkinderen met ernstige gedrags- en 

emotionele problemen: Hoe verder met effectieve ondersteuning?’. 

 

Leidraad voor de expertmeeting waren vraagstukken voortkomend uit het proefschrift: 

Is met gedrag, trauma en gehechtheid het klachtenprofiel van jonge kinderen in 

therapeutische pleegzorg compleet? 

Naast symptoomgedrag zijn er contextuele problemen die aandacht behoeven. Te weten de vele 

wisselingen die kinderen hebben meegemaakt alsmede de druk die het biologisch gezin blijft 

uitoefenen op het kind. 

Er is overeenstemming tussen de experts dat er verbeteringen mogelijk zijn binnen de 

diagnostiekfase. De complexe problematiek vraagt om kwalitatief hoogstaande diagnostische 

methoden, uitgevoerd door diagnostische specialisten. Onderzoek kan helpen in het ontwikkelen 

van diagnostische instrumenten en een algoritme (‘beslisboom: trauma, gehechtheid en systeem’) 

waarmee diagnostiek de professional kan ondersteunen in doorverwijzing voor eventuele 

behandeling.  

 

De vraag is vervolgens hoe deze doorverwijzing vorm te geven (case-planning), is er draagvlak 

voor een multidisciplinair en multicenter consultatieteam? Spirit en De Bascule zijn hierover al in 

overleg.  
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Komen we met doorontwikkeling van Therapeutische Gezinsverpleging (TGV) en 

MTFC-P tot een effectief behandelprogramma voor pleegkinderen met complexe 

problematiek? Op welke elementen moeten de huidige behandelprogramma’s worden 

doorontwikkeld en welke elementen moeten in huidige vorm gehandhaafd blijven?  

Hetzelfde voor iedereen’ lijkt niet aan te sluiten bij de individuele problematiek van veel 

pleegkinderen. Mogelijkheden om hier mee om te gaan zijn bijvoorbeeld stepped-care 

behandeling of modulaire behandeling. De Bascule, in samenwerking met PI Research, werkt aan 

de beschrijving van een modulaire behandelaanpak voor pleegkinderen. 

De stap van diagnostiek naar indicatiestelling behoeft meer fundament. Onderzoek kan 

ondersteunend zijn door werkzame mechanismen inzichtelijk te maken: welke modules zijn 

effectief en in welke volgorde deze aangeboden moeten worden. De beslisboom zou de 

professional moeten helpen om nav het diagnostisch profiel de inzet van modules te bepalen. 

Professionals worden hierbij getraind in het toepassen van de beslisbomen (‘keuzes maken’).  

 

Regionale en landelijke samenwerkingsverbanden. 

De contextuele en inhoudelijke opzet van onderzoek, de implementatie van 

onderzoeksbevindingen naar de praktijk en doorlopende ondersteuning van en afstemming met 

de professional vraagt om een stevige regionale en landelijke samenwerking. De richtlijn 

Pleegzorg is een eerste stap geweest om regio-overstijgend te werken. Om de regionale en 

landelijke krachten verder te bundelen zal Connie Zijlstra de uitkomsten van de expertmeeting in 

het managementoverleg van het regionale kennisnetwerk Pleegzorg inbrengen en wordt in 

overleg met Germie van den Berg gekeken hoe pleegzorgonderzoek past in de agenda van het 

NEJA. Het NJI expertisecentrum Pleegzorg is de mogelijkheid om regionale initiatieven 

nationaal draagvlak te geven, Anne Maaskant zal hier het voortouw in nemen.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Caroline Jonkman c.s.jonkman@vu.nl 
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