


Onderzoek toont dat een verblijf in pleeg-

zorg de te verkiezen opvangvorm is voor 

niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 

(NBMV), zeker voor de jongsten onder 

hen.  In pleegzorg krijgen ze immers meer 

geïndividualiseerde zorg gekenmerkt door 

vaste ondersteuningsfiguren, goede 

schoolse opvolging, minder isolatie, grotere 

stabiliteit, enzovoort. NBMV die in een 

pleeggezin opgevangen worden ontwikke-

len beter, hebben minder symptomen van 

trauma en depressie en minder psychoso-

ciale problemen.  

Er is weinig onderzoek naar breakdown 

(het ongepland, vroegtijdig stopzetten van 

de pleegzorgsituatie om negatieve  

redenen) van plaatsingen van NBMV. In 

deze nieuwsbrief vatten we onderzoek  

samen naar het voorkomen van breakdown 

en welke factoren hiermee samenhangen. 

Via een dossieranalyse van een represen-

tatieve steekproef van 107 NBMV, die  

geplaatst werden in 2016 in pleeggezinnen 

in Vlaanderen en Brussel, werd over een 

periode van 2,5 jaar gekeken naar break-

down. 

Beschrijving van de onderzoeksgroep 

87 (81,3%) van de 107 NBMV waren  

jongens met een gemiddelde leeftijd bij 

plaatsing van 14 jaar. Ze waren afkomstig 

uit 21 landen, hoofdzakelijk uit Azië (72%) 

in het bijzonder Afghanistan (38%) en Syrië 

(24%), en uit Afrika (16%). Aan de start 

van de plaatsing was bij het grootste deel 

een asielaanvraag lopende (72,7%), had 

13,1% een statuut als erkend vluchteling, 

10.1% recht op tijdelijk verblijf en 4% geen 

wettelijk verblijf. 2,5 jaar later (of aan het 

einde van de plaatsing) had 45.9% het  

statuut als erkend vluchteling, 23,5% recht 

op tijdelijk verblijf, 8,2% geen wettelijk  

verblijf en bij 20,4% was de asielaanvraag 

nog steeds lopend. 23,4% werd opgevan-

gen in een bestandpleeggezin, 28% bij 

broers/zussen, 27.1% in de ruimere familie 

en 21,5% in hun sociaal netwerk. 63,6% 

van de NBMV had soms of vaak contact 

met zijn ouders, 40% van de  

pleeggezinnen had soms of vaak contact 

met de ouders van de NBMV. 31,4% van 

de jongeren kreeg bijkomende hulpverle-

ning (vooral psychologische begeleiding) 

en 66.4% van de pleeggezinnen ontving 

bijkomende hulp (vooral financieel). 

Binnen de onderzoeksperiode van 2,5 jaar 

werden 62 van 107 plaatsingen (57.9%) 

beëindigd. Bij 30 jongeren ging het om een 

geplande beëindiging om positieve rede-

nen, bij 32 pleegzorgsituaties (30%) om 

breakdown.  

Drie variabelen waren significant geas-

socieerd met breakdown: 

- Wettelijk statuut op het einde van de 

plaatsing of na 2.5 jaar: asielzoekers  

hadden 19 keer meer kans op breakdown 

vergeleken met erkende vluchtelingen.  

- Contact tussen NBMV en zijn/haar  

ouders: meer contacten met ouders  

verlaagde de kans op breakdown met 70%. 

- Liegen of bedriegen: meer liegen/

bedriegen verhoogde tot 4 keer de kans op 

breakdown. 
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Mee te nemen naar de praktijk 

 Breakdown van pleegzorgsituaties van 

NBMV vormt een reden tot zorg: in een 

periode van 2.5 jaar eindigt 30% voortij-

dig ongepland om negatieve redenen. 

Het is dus belangrijk voldoende de no-

den en wensen van de jongeren in kaart 

te brengen en een goede match te  

vinden tussen jongere en pleeggezin 

voor men over gaat tot een plaatsing, om 

de kans op slagen te vergroten.  

 Het wettelijk statuut van de jongeren was 

geassocieerd met de kans op break-

down. De onzekerheid verbonden aan 

een verblijfsaanvraag is vaak geassoci-

eerd met stress, angst en symptomen 

van depressie. De termijnen van  

procedures moeten gelimiteerd worden, 

zodat jongeren zo snel mogelijk weten 

waar ze aan toe zijn. 

 Contacten tussen de jongeren en hun 

ouder(s) hangt samen met breakdown. 

We weten uit ander onderzoek dat beter 

psychologisch welbevinden geassoci-

eerd is met contact met de ouders. Veel 

NBMV trachten te voldoen aan ouderlijke 

verwachtingen, waardoor contact met 

ouders een motivator kan zijn om op het 

rechte pad te blijven en het goed te 

doen. Het is dus belangrijk contacten 

met ouders te faciliteren en te stim-

uleren, uiteraard rekening houdend met 

de angsten en bezorgdheden van de 

NBMV. 

 Liegen/bedriegen zijn geassocieerd met 

breakdown. Ook hier weten we uit eerder 

onderzoek dat veel NBMV onduidelijk  

blijven over hun leeftijd en/of migratiever-

haal om kans op asiel te vergroten. Ook 

het verbergen van bv. slechte vrienden 

of ongewenst gedrag komt geregeld 

voor.  Als gevolg van trauma ontwikkelen 

velen een ‘cultuur van wantrouwen’, wat 

voor spanningen in de relatie met het 

pleeggezin kan zorgen. Het is belangrijk 

om de opbouw van vertrouwensrelatie 

tussen de jongeren het gezin als centraal 

thema in begeleiding te zien. Hierbij kan 

de inzet van experten (cultuur, taal, ge-

woonten, …) helpend zijn om jongeren, 

hun gedrag en beweegredenen beter te 

begrijpen. 

 

Gebaseerd op: Van Holen, F., Dewilde, I., 

Trogh, L., Verheyden, C., & Vanderfaeillie, J. 
(2021). Prevalence and associated factors of 
placement breakdown of unaccompanied chil-
dren in Flemish family foster care. A follow-up 

study. Children and Youth Services Review, 
106129. 


