


In deze nieuwsbrief wordt een onderzoek van 
het Nederlands Jeugdinstituut over de uitval 
van pleegouders samengevat. Het volledige 
onderzoek kan je terugvinden via https://
www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/
Waarom-stoppen-pleegouders-
Onderzoeksrapport.pdf.  

In totaal vulden 542 pleegouders een vragen-

lijst in en 20 pleegouders namen bijkomend 

deel aan focusgroepen. Er werden 4 thema’s 

onderzocht: (1) onder welke omstandigheden 

zetten pleegouders het pleegouderschap stop, 

(2) hoe hebben zij de beëindiging en de bege-

leiding daarbij ervaren, (3) wat kan er verbeterd 

worden in preventie en begeleiding, en (4) in 

hoeverre staan gestopte pleegouders ervoor 

open om opnieuw pleegouder te worden. 

1. Onder welke omstandigheden stoppen 

pleegouders? 

Voor 3/4 van de pleegouders blijken meerdere 

redenen een rol te spelen bij het stoppen als 

pleegouder. De belangrijkste reden om te stop-

pen is bij 52% een ‘voor de pleegouders onge-

wenste reden’. De vaakst genoemde onge-

wenste redenen zijn: problemen in het zorgsys-

teem (bijvoorbeeld gebrek aan ondersteuning, 

moeizame samenwerking met hulpverleners), 

maar ook gebrek aan waardering en erkenning. 

Stoppen met pleegzorg is voor pleegouders die 

om negatieve redenen stoppen vaak emotio-

neel zwaar. Bij 18% van de pleegouders is er 

sprake van ‘natuurlijk verloop’, zoals een ver-

huizing. Deze pleegouders zijn over het alge-

meen tevreden over hun tijd als pleegouder en 

de begeleiding daarbij. Het overige deel van de 

pleegouders stopt om redenen die minder mak-

kelijk te duiden zijn, bijvoorbeeld een plaatsing 

die stopt door de keuze van anderen. 

Voor alle leeftijdsgroepen vormen problemen 
met het zorgsysteem de meest zwaarwegende 
reden. Dit houdt in dat pleegouders dus voor-
namelijk door frustraties over het systeem, ge-
brek aan ondersteuning door organisaties of 
onaangename samenwerking met hulpverle-
ners, besloten te stoppen, ook als zij al lange 
tijd pleegouder zijn.  

2. Hoe ervaren gestopte pleegouders de be-

ëindiging en de begeleiding daarbij?  

De gestopte pleegouders geven aan dat ze 

(zeer) ontevreden zijn over de afronding van 

het pleegouderschap en over de begeleiding 

daarbij. Pleegouders die stoppen vanwege voor 

hen ongewenste redenen zijn op alle aspecten 

veel ontevredener dan pleegouders die stop-

pen door natuurlijk verloop of overige redenen. 

De kwaliteit van de afronding en nazorg blijkt 

over het algemeen te kort te schieten volgens 

de pleegouders, maar lopen uiteen, afhankelijk 

van pleegzorgorganisatie of -begeleider. De 

begeleiding lijkt vooral gericht te zijn op de af-

ronding van een plaatsing, en niet op de emoti-

onele gevolgen van het stoppen met het pleeg-

ouderschap. Opvallend was dat veel gestopte 

pleegouders toch positief staan tegenover het 

idee om zich opnieuw in te zetten binnen pleeg-

zorg. 
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3. Wat kan er volgens pleegouders verbe-

terd worden in preventie, begeleiding en na-

zorg?  

De bevraagde pleegouders geven vaak aan dat 

het beëindigen van het pleegouderschap voor-

komen had kunnen worden, als erop een ande-

re manier tewerk gegaan was tijdens de pleeg-

zorgplaatsing. De belangrijkste boodschap van 

pleegouders is dat zij graag meer waardering, 

aandacht, erkenning, ondersteuning en bege-

leiding wensen, zeker bij complex gedrag van 

de pleegkinderen. Slechts 27% van de be-

vraagde pleegouders geeft aan dat er voldoen-

de gedaan is om de situatie voorafgaand aan 

het stoppen te verbeteren.  

4. In hoeverre kunnen pleegouders die ge-

stopt zijn behouden worden? 

Een groot deel van de gestopte pleegouders 

sluit niet uit zich opnieuw in te zetten voor 

pleegzorg. Verrassend was dat vooral pleegou-

ders die stoppen vanwege problemen met het 

zorgsysteem of persoonlijke omstandigheden 

positief stonden tegenover een nieuwe pleeg-

zorgplaatsing. Pleegouders die stoppen vanwe-

ge een natuurlijk moment of door een moeiza-

me relatie met de ouders van het pleegkind le-

ken het meest definitief in hun besluit om te 

stoppen.  

Om opnieuw pleegouder te worden, bleken de 

volgende zaken voor veel pleegouders van be-

lang: verandering in de privésituatie, betere sa-

menwerking met pleegzorg, betere samenwer-

king met de jeugdhulpverlening, de juiste match 

met het pleegkind en de ouders van het pleeg-

kind, meer ondersteuning en begeleiding bij de 

problematiek van het pleegkind, minder inten-

sieve vorm van pleegzorg, of verwerking van 

de negatieve eerdere ervaring. 

Wat is belangrijk om mee te nemen naar de praktijk?  

1. Geef aandacht aan het geven van expliciete blijk van waardering aan pleegouders, tij-

dens en na de plaatsing.  

2. Zorg voor ondersteuning en contact na de beëindiging van een plaatsing of het stoppen 

van pleegouderschap. 

3. Zorg voor één of meerdere afrondende gesprekken, bied meer ruimte voor goede nazorg 

en een zorgvuldige afronding.  

4. Informeer na enige tijd of het pleeggezin openstaat om opnieuw een pleegkind op te ne-

men of op een andere manier van betekenis te zijn binnen pleegzorg. 
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