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Deze nieuwsbrief is een samenvatting van het artikel West, D., Vanderfaeillie, J., Van Hove, L., 
Gypen, L., & Van Holen, F. (2020). Attachment in family foster care: Literature review of associa-
ted characteristics. Developmental Child Welfare, 2516103220915624..Meer uitgebreide in-
formatie over gehechtheid in pleegzorg is terug te vinden op https://
www.pleegzorgvlaanderen.be/over-pleegzorg/kenniscentrum/thema’s. 

Aangezien pleegkinderen een kwetsbare groep zijn, is het belangrijk hun ontwikkeling zoveel 
mogelijk te stimuleren.  Van den Bergh en Weterings [1] geven aan dat de relatie tussen pleeg-
ouders en pleegkind de grootste invloed heeft op deze kindontwikkeling. Een veilige gehecht-
heidsrelatie kan een beschermende factor zijn tegen risicofactoren [2, 3]. Pleegkinderen met een 
veilige gehechtheidsrelatie hebben minder kans op breakdown van de pleegzorgplaatsing [3, 4]. 

Het onderzoek over de mate waarin pleegkinderen veilige gehechtheidsrelaties ontwikkelen is 
niet eenduidig. In een meta-analyse, een studie die meerdere onderzoeken bundelt, werden 
geen verschillen tussen de groep veilig gehechte kinderen gevonden, maar bleken meer pleeg-
kinderen gedesorganiseerd gehecht [5].  

Wanneer een kind opgroeit in een onveilige situatie en meerdere keren afscheid moet nemen 
van personen en situaties, ontwikkelt het overlevingsstrategieën.  De kinderen zijn vaak erg 
alert, ze monitoren hun omgeving nauwkeurig [6]. Pleegkinderen stellen zich vaak wantrouwig 
en controlerend op, aangezien ze enkel op zichzelf leerden vertrouwen [6, 7]. Deze kinderen la-
ten zich erg moeilijk troosten en zoeken weinig nabijheid, waardoor het moeilijk kan zijn om een 
relatie op te bouwen [6]. De kinderen duwen in geval van verdriet of nood de pleegouders weg in 
plaats van troost te zoeken bij hen [8, 9]. Veel pleegkinderen tonen het niet wanneer ze van 
streek zijn, waardoor dit voor pleegouders moeilijk aan te voelen is. Ze bieden dus geen steun 
terwijl het kind dit wel nodig heeft.   

Beïnvloedende factoren op gehechtheid 

Wanneer er bekeken wordt welke factoren een invloed hebben op de gehechtheid van een 
pleegkind, blijkt er veel onduidelijkheid te zijn. We verdelen de factoren in vier groepen: (1) facto-
ren van pleegouders, (2) plaatsingsfactoren, (3) ouder- en thuisomgevingsfactoren en (4) kind-
factoren. 

Literatuur wijst overwegend 
op positief effect op ge-
hechtheid 

Literatuur wijst overwegend 
op negatief effect op ge-
hechtheid 

Onduidelijkheid in de litera-
tuur over effect op gehecht-
heid 

Pleegouder-/ pleeggezinfactoren 

Positieve, sensitieve opvoe-
dingsstijl pleegouders [10-15] 

Traumatische ervaringen tij-
dens jeugd pleegouders [16] 

Aantal pleegkinderen in pleeg-
gezin [12, 14, 15, 17]  

Motivatie pleegouders: het 
vergroten van het gezin [18] 

Pleegouders zelf onveilig ge-
hecht [9, 17] 

Opvoedingsstress [11, 16] 

Motivatie: de wens om een 
positief verschil te maken ver-
hoogde de kans op een veilige 
gehechtheid [18] 

Motivatie: religieuze redenen 
[15, 18] 

Bestand- of netwerkpleegge-
zin [19, 20] 

  Motivatie: vervangen van een 
kind dat het huis verliet [15, 
18] 

Sociale steun pleegouders 
[16] 

Plaatsingseigenschappen 

  Aantal eerdere plaatsingen 
pleegkinderen, maar enkel 
kort nadat de plaatsing begon 
[12] 

Duur van de plaatsing [10, 11, 
13, 20, 21] 



 

Wat is belangrijk om mee te nemen naar de praktijk?  

 Een aantal pleegouderfactoren bleken gerelateerd aan de gehechtheid. Het is dan ook 
erg belangrijk om pleegouders te ondersteunen in het positief en sensitief opvoeden van 
hun pleegkind. Daarnaast is het belangrijk om de motivatie van pleegouders goed in te 
schatten. Tijdens screening moet aandacht besteed worden aan gehechtheid van pleeg-
ouders en aan trauma’s uit hun verleden 

 Kinderen zijn gebaat bij stabiele gehechtheidsrelaties met een handvol vaste personen. 
Dat betekent voor de praktijk het zoveel mogelijk in stand houden van opgebouwde ge-
hechtheidsrelaties, het voorkomen van nieuwe overplaatsingen en het zo laag mogelijk 
houden van het aantal overplaatsingen. Alleen wanneer er stabiele relaties worden gebo-
den kan het kind vooruitgang boeken wat betreft gehechtheid. 

 Veel pleegkinderen tonen het niet wanneer ze van streek zijn, waardoor dit voor pleegou-
ders moeilijk op te merken is. Ze bieden dus geen steun terwijl het kind dit wel nodig 
heeft. Het is dus van belang als pleegouder alert te zijn voor kleine signalen van het kind 
en hier sensitief op in te gaan. 

 Sommige pleegkinderen tonen geen reactie (vb. huilen, naar pleegouder toe gaan) wan-
neer ze zich bezeren. Het is belangrijk dat pleegouders wel opmerken dat het kind zich 
bezeert en hierop reageren, zodat het kind leert dat deze pleegouders te vertrouwen zijn 
en het pleegkind hierop kan terugvallen. 

 Enkele pleegkinderen gaan tijdens spel ‘au-momentjes’ vertonen, waarbij ze spelen dat 
ze pijn hebben. Ook hier mag door de pleegouders sensitief op gereageerd worden, het 
kind leert zo via spel dat de pleegouders er zijn wanneer het zich bezeert. 

Literatuur wijst overwegend 
op positief effect op ge-
hechtheid 

Literatuur wijst overwegend 
op negatief effect op ge-
hechtheid 

Onduidelijkheid in de litera-
tuur over effect op gehecht-
heid 

Ouder- en thuisomgevingsfactoren 

    Psychische problemen ouders 
[10, 12] 

    Fysiek, seksueel of emotio-
neel misbruik voor plaatsing 
[11, 12, 19] 

Kindfactoren 

  Pleegkinderen met veel nega-
tieve emoties en verlegenheid 
[10] 

Geslacht pleegkind [11-13, 
22] 

  Medische problemen pleeg-
kinderen [18] 

Contact met ouders [12, 14] 

    Leeftijd pleegkind [12, 14, 21, 
22] 

    Leeftijd pleegkind bij plaatsing 
[9-11, 17, 19, 21, 22] 



6. Het is belangrijk om fijne momenten samen met het kind te beleven, vb. tijdens spelle-
tjes. In een aangename sfeer kunnen pleegouders en kinderen elkaar beter leren ken-
nen. Het is van belang daarbij rekening te houden met wat het kind wil en het tempo van 
het kind, zeker bij fysieke spelletjes.  

7. Sommige kinderen vertonen erg veel controlerend gedrag, wat de relatievorming kan be-
moeilijken. Hier kan een evenwicht gezocht worden tussen het kind de leiding laten ne-
men tijdens spelmomenten, maar de pleegouders de leiding laten nemen tijdens het da-
gelijks leven. 

Alle pleegzorgdiensten bieden Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and 
Sensitive Discipline (VIPP-FC) en/of Basic Trust aan. Beide interventies maken gebruik van 
video-feedback om op die manier de hechting te bevorderen. VIPP-FC kan ook preventief, 
wanneer er geen vermoeden is van een hechtingsproblematiek, ingezet worden.  

Gebaseerd op West, D., Vanderfaeillie, J., Van Hove, L., Gypen, L., & Van Holen, F. (2020). At-
tachment in family foster care: Literature review of associated characteristics. Developmental 
Child Welfare, 2516103220915624. 
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