


Quality of life van jongeren in Pleegzorg 

In deze nieuwsbrief zoomen we in op de “Quality of Life” (QoL), of kwaliteit van leven, van jonge-

ren in pleegzorg. QoL is een manier om het welbevinden en functioneren uit te drukken, zoals dit 

ervaren wordt door de persoon zelf. Sommige auteurs vatten dit samen als “hoe tevreden ie-

mand is over zijn leven”. 

In een Zweeds onderzoek werd een groot aantal jongeren in pleegzorg gedurende 5 jaar opge-

volgd met als doel te onderzoeken welke factoren de QoL kunnen voorspellen. Er werden vra-

genlijsten afgenomen van 236 pleegouders van pleegkinderen tussen 6 en 12 jaar (in 2012) en 

van 405 jongeren tussen 11 en 18 jaar (in 2017). 116 van deze jongeren werden zowel in 2012 

als in 2018 opgenomen in het onderzoek. 

Er werd gekeken naar algemene Quality of Life  (QoL) en naar de vijf dimensies van QoL: (1) 

fysiek welbevinden (hoe voel je je lichamelijk?), (2) psychisch welbevinden, (3) relatie met ou-

ders (in dit onderzoek pleegouders) en autonomie, (4) sociale steun en leeftijdsgenoten en (5) 

schoolse omgeving. 

 Pleegkinderen scoren op alle dimensies lager dan de Zweedse controlegroep. 

 De algemene QoL van de pleegkinderen houdt verband met alle vijf domeinen, maar is het 

meeste geassocieerd met psychisch welbevinden.  

 Pleegkinderen scoren het hoogst op de relatie met ouders en autonomie, wat er op wijst 

dat ze een kwaliteitsvolle relatie met hun pleegouders ervaren.   

 Pleegkinderen scoren het laagst op fysiek welbevinden.  

Er  werd ook bekeken welke kind- en contextfactoren geassocieerd zijn met een hogere QoL.  

 Jongens en een jongere leeftijd zijn allen geassocieerd met een hogere QoL, ook op alle 

afzonderlijke dimensies. Ook in niet-pleegzorg steekproeven zag men dat jongens en jon-

gere kinderen een hogere QoL rapporteren.  

 Prosociaal gedrag (vrijwillig gedrag om anderen te helpen) bij de eerste meting is voorspel-

lend voor een hogere QoL tijdens de latere meting.  

Bij de dimensies onderling werden ook wat associaties vastgesteld: 

 Meer prosociaal gedrag is ook hier voorspellend voor een hoger psychisch en fysiek welbe-

vinden.  

 Netwerkpleegzorg is geassocieerd met hogere scores op de relatie met pleegouders en 

autonomie en hoger fysiek welbevinden. 



 

 
Mee te nemen naar de praktijk 

 Pleegjongeren scoren lager op de algemene QoL dan kinderen uit de normgroep.  Vol-

doende aandacht voor de QoL van pleegkinderen en -jongeren wordt hierbij bevestigd. 

QoL kan betrouwbaar en valide gemeten worden door verschillende vragenlijsten, o.a. de 

KIDSCREEN, PedsQL, CQL… 

 De algemene QoL hield verband met alle vijf subscores, maar was het meeste geassoci-

eerd met psychisch welbevinden. Het blijft dus erg belangrijk om te screenen voor psychi-

sche problemen en deze indien wenselijk zo snel mogelijk te behandelen via behan-

delpleegzorg of externe hulpverlening. 

 De eerder hoge scores op de relatie met pleegouders en autonomie wijst op kwaliteitsvol-

le relaties tussen pleegjongeren en hun pleegouders.  

 Netwerkpleegzorg is geassocieerd met hoger fysiek welzijn en hogere scores op de di-

mensie ouderrelaties en autonomie in vergelijking met bestandspleegzorg, zelfs na cor-

rectie voor kindfactoren. Er moet dus mogelijk meer ingezet worden op deze zaken bij 

pleegkinderen in bestandspleegzorg. 

 De hogere QoL scores voor jongens en jongere kinderen wijzen op het feit dat we meer 

aandacht moeten besteden aan de QoL van meisjes, zeker in de adolescentie. Vanuit de 

begeleiding actief inzetten op een individueel contact met adolescente meisjes is nodig. 

Vanuit deze begeleidingsrelatie kan QoL bevraagd en indien nodig mee ondersteund wor-

den via de pleegouders en extra begeleiding (intern of extern). De begeleider is hierin cru-

ciaal om de vinger aan de pols te houden. . 

 Prosociaal gedrag (vrijwillig gedrag om anderen te helpen) is een voorspeller voor een ho-

gere QoL op latere leeftijd. Het stimuleren en mogelijk maken van prosociaal gedrag, en 

bij uitbreiding sociale vaardigheden, in het pleeggezin kan hierbij ondersteunend zijn.  
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