
 

 

 

EXPERTMEETING  

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

ondersteuning? 

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan de expertmeeting ‘Pleegkinderen met ernstige gedrags- en 

emotionele problemen: Hoe verder met effectieve ondersteuning?’, die plaats zal vinden op woensdag 27 

mei 2015. De expertmeeting is georganiseerd mede vanuit het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam 

(NEJA).  

 

Doel:  

Aanleiding voor deze expertmeeting is de promotie van Caroline Jonkman, voormalig lid van de NEJA 

programmaraad, op effectiviteitsonderzoek binnen Therapeutische pleegzorg. De studies gerapporteerd in 

het proefschrift ‘Young children in treatment foster care: Intervening in problematic behavior, disturbed attachment, 

trauma, and atypical neurobiological functioning’ wijzen uit dat de problematiek van kinderen in Therapeutische 

pleegzorg ernstig en complex is. De studies hebben tevens laten zien dat de werkzaamheid van een in het 

buitenland bewezen effectieve interventie, Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers 

(MTFC-P), niet zonder meer standhoudt wanneer toegepast bij kinderen met ernstige en complexe 

problematiek in de Nederlandse pleegzorgcontext. Het wordt tijd om met elkaar na te denken over hoe 

verder met effectieve ondersteuning aan pleegkinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen? 

 

Inhoud: 

Leidraad voor de expertmeeting zijn vraagstukken voortkomend uit het proefschrift: 

“Naast ernstig gedragsmatig disfunctioneren is er bij een derde van de kinderen sprake van posttraumatische stress. Bijna de 

helft van de kinderen laat symptomen van verstoorde gehechtheid zien. Daarmee bedient de therapeutische pleegzorg een 

kwetsbare doelgroep, waarbij op relatief korte termijn geen natuurlijk herstel lijkt plaats te vinden”. 

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

pleegzorg compleet? 

“We know now that time in MTFC-P predicts behavioral improvement, but that MTFC-P in its current form and 

implementation is insufficiently able to affect other developmental domains. Further research should examine if MTFC-P 

was a contributing factor to behavioral improvement, if behavioral improvement is sufficient to gain long-term positive 

outcomes and if not, focus on necessary treatment elements that can be included or provided in addition to MTFC-P”. 

2) Komen we met doorontwikkeling van Therapeutische Gezinsverpleging (TGV) en MTFC-P tot 

een effectief behandelprogramma voor pleegkinderen met complexe problematiek? Op welke 
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elementen moeten de huidige behandelprogramma’s worden doorontwikkeld en welke elementen 

moeten in huidige vorm gehandhaafd blijven?  

“De complexe problematiek van de therapeutische pleegkinderen vraagt om interventiemogelijkheden waarbinnen principes 

uit afzonderlijke theoretische en klinische invalshoeken, gericht op gedrag, trauma en gehechtheid, gecombineerd kunnen 

worden”.  

3) Sluit een modulair programma beter aan, aan de behoeften van jonge kinderen in Therapeutische 

pleegzorg. Uit welke elementen zou een dergelijk programma moeten bestaan en hoe wordt een 

dergelijk programma gefaseerd? 

 

Doelgroep: 

Experts binnen de specialistische jeugdzorg, die te maken hebben met pleegkinderen met ernstige 

gedragsmatige en emotionele problemen. 

 

Deelnemers: 

Prof. dr. F. Juffer. Bijzonder hoogleraar Studie van Adopties van de Afdeling Algemene en Gezinspedagogiek aan de 

Universiteit van Leiden. Prof. dr. F. Juffer is gespecialiseerd in adoptiestudies en pleegzorgstudies, met een bijzondere 

interesse in gehechtheid en behandeling.  

Prof. dr. H. Grietens. Verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen, vakgroep Orthopedagogiek. Prof. dr. H. Grietens is gespecialiseerd in het domein van de 

jeugdzorg, specifiek pleegzorg. 

Dr. R.J.L. Lindauer. Afdelingshoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, AMC-Academisch Medisch Centrum, 

en kinder- en jeugdpsychiater bij de afdeling Therapeutische pleegzorg, de Bascule, Amsterdam. Dr. R.J.L. Lindauer geeft 

leiding aan verschillende onderzoeken gericht op diagnostiek en behandeling bij getraumatiseerde kinderen. 

Dr. M. Oosterman. Onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Ontwikkelingspedagogiek, Faculteit Psychologie en 

Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam. Dr. M. Oosterman is gepromoveerd op onderzoek naar gehechtheid bij kinderen 

in pleegzorg en leidt sinds 2009 samen met Prof. dr. C. Schuengel het grootschalige Generaties2-project dat zich richt op 

onderzoek naar zwangere vrouwen en de overgang naar ouderschap.  

De Bascule  

Mw. A. Mensink. Gezinsmaatschappelijk werker en systeemtherapeut bij de Koppeling en voormalig hoofd zorglijn 

Therapeutische Pleegzorg bij de Bascule.  

Drs. Judith Witte. RVE-manager van de afdeling Trauma en Gezin bij De Bascule. 

Drs. C. Roessink. Orthopedagoog-generalist en programmamanager van MTFC-P bij De Bascule. 

Spirit  

Mw. C. Zijlstra. Hoofd servicepunt pleegzorg van Spirit Amsterdam. In nauwe samenwerking met Mw. C. Zijlstra is het 

promotieonderzoek doorgetrokken naar reguliere pleegzorg.  



 

Drs. C. Konijn. Beleidscoördinator effectieve jeugdzorg bij Spirit Amsterdam. Drs. Carolien Konijn is coördinator van het 

NEJA.  

Drs. Ellen Schulze. Beleidsmedewerker pleegzorg bij Spirit Amsterdam. 

Gemeente Amsterdam 

Dr. Germie van den Berg. Programmaleider Onderzoek Jeugdstelsel Amsterdam. Dr. Germie van den Berg is 

coördinator van het NEJA. 

ADOC, kenniscentrum voor adoptie en pleegzorg 

Dr. Anneke Vinke. Voorzitter van het ADOC, kenniscentrum voor adoptie en pleegzorg. Dr. Anneke Vinke is 

geregistreerd klinisch behandelaar en gespecialiseerd in adoptie en pleegzorg. 

Gespreksleider:  

Prof. dr. C. Schuengel. Hoogleraar en hoofd van de afdeling Ontwikkelingspedagogiek, Faculteit Psychologie en 

Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. dr. C. Schuengel geeft leiding aan onderzoek en onderwijs op het brede 

terrein van jeugdzorg, met een specifieke interesse in gehechtheid en ondersteuning aan ouders.  

 

Locatie: 

VU-Vrije Universiteit 

Hoofdgebouw 

HG-01A-32 

De Boelelaan 1105  

1081 HV Amsterdam 

 

Programma: 

11.45 - 13.15  promotie       

13.15 - 14.15  receptie 

14.15 - 16.15  expertmeeting 

16.15 - 16.30  afsluiting gespreksleider 

 

Aanmelden: 

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