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Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) in pleegzorg: een literatuur onderzoek 

In deze nieuwsbrief wordt het artikel ‘Unaccompanied refugee minors and foster care: A narra-
tive literature review’ besproken. In dit artikel wordt het reeds gevoerde internationale onderzoek 
over de plaatsing van NBMV in pleegzorg samengevat. Er werd nagegaan welke informatie 

bekend is in verband met indicatiestelling, breakdown (ongeplande, voortijdige beëindiging van 
de plaatsing om negatieve redenen) en factoren die de plaatsing van deze doelgroep 
beïnvloeden. In totaal werden 17 onderzoeken opgenomen. 

Is pleegzorg te verkiezen boven andere vormen van opvang voor NBMV? 

Vijf studies vergeleken de verschillende opvangvormen. De leefomgeving van de NBMV bleek 
geassocieerd met de beleving/tevredenheid en mentale gezondheid van deze jongeren. Zo 

bleek dat bij jongeren in pleegzorg de leefomgevingskwaliteit hoger was, ze een meer warme 
band met hun opvoeders hadden en meer tevreden waren over hun plek in de samenleving… 
Daarnaast vertonen NBMV in pleegzorg minder symptomen van post-traumatische stress en 

minder psychologische problemen. Toch zijn deze resultaten met enige voorzichtigheid te inter-
preteren. Het is immers niet aangetoond of de  leefomgeving verantwoordelijk is voor de positie-
ve effecten op de psychologische ontwikkeling, of het mogelijks net die jongeren zijn met minder 

mentale gezondheidsproblemen die vaker in pleegzorg terecht komen. Ook heel wat andere fac-
toren bleken een negatieve invloed uit te oefenen op de mentale gezondheid van de jongeren, 
zoals het aantal traumatische ervaringen, een hogere leeftijd, het missen van contact met hun 

ouders… 

Breakdown 

De breakdowncijfers varieerden van 24% (gemeten in een periode van 3,5 jaar) tot 50% (5 jaar) 
en 55% (7 jaar). De factoren die in verband gebracht worden met breakdown zijn culturele ver-
schillen, trauma, verschillen in verwachtingen tussen pleeggezin en de jongeren en een lagere 
intensiteit van begeleiding. 

Welke factoren beïnvloeden de pleegzorgsituatie? 

Er werden vier groepen van factoren gevonden: pleeggezinkenmerken, verwachtingen, cultuur 

en contextuele factoren. 

Pleeggezinkenmerken. Flexibiliteit, goede communicatievaardigheden, cultuursensitiviteit, ge-
duld en gevoel voor humor bleken eigenschappen die de plaatsing positief kunnen beïnvloeden. 

De invloed van culturele achtergrond was minder duidelijk. In Amerikaans onderzoek bleek een 
plaatsing in cultuureigen-gezinnen te verkiezen, terwijl uit Brits en Iers onderzoek bleek dat de 
cultuurmatch niet doorslaggevend is, maar vooral het behoud van de  link met hun cultuur en 
moedertaal belangrijk is. 

Verwachtingen. Verschillen in verwachtingen tussen de jongeren en hun pleeggezin bleken be-
langrijk voor het succesvol verloop van de pleegzorgsituatie. Pleegzorg is voor veel jongeren 
een verwarrend en ongekend concept. De meest succesvolle pleeggezinnen startten met weinig 

verwachtingen over de relatie die ze met de jongere zouden opbouwen, stonden open voor nieu-
we ideeën en waren flexibel.  

Cultuur. De meest voorkomende problemen ontstonden vanuit cultuurverschillen. Rekening hou-

den met culturele achtergrond vergroot het gevoel van ‘erbij te horen’, dit kan bijvoorbeeld ge-
beuren door rekening te houden met culturele feestdagen van de jongere en het aankopen/
bereiden van cultuureigen voeding. Taal/communicatiestijl leidt niet enkel tot moeilijkheden in 
communicatie maar kan ook cultureel tot misverstanden leiden, zo kan bijvoorbeeld het zoeken 
naar een gepaste manier van oogcontact maken of samen praten cultureel bepaald zijn.  



 

Contextuele factoren. Een brede waaier van ondersteunende relaties vanuit het pleeggezin, fa-

milie, gemeenschap, school… bleken helpend. Ook het hebben van contact met leeftijdgenoten 
uit eigen cultuur zijn van belang. Hierin is het belangrijk dat er een mix is van contacten met leef-
tijdsgenoten van hun eigen cultuur en leeftijdsgenoten van het gastland. Exclusief contact met 

mensen uit de eigen cultuur kan leiden tot isolatie. Er werd ook gewezen op het belang van spe-
ciale programma's gericht op acculturatie, ondersteuning vanuit de pleegzorgorganisatie en het 
bespreekbaar maken van geestelijke gezondheidszorg. 

Wat is belangrijk om mee te nemen naar de praktijk?  

- De invloed van een cultuurmatch op het verloop van de pleegzorgsituatie is niet zo duidelijk. 
Cultuursensitiviteit is wel een positieve eigenschap van het pleeggezin. 
- Het behoud van de link met (respect voor) cultuur en moedertaal is belangrijk. NBMV moeten 
de mogelijkheid hebben om de eigen cultuur te beleven én hun eigen taal te spreken / onder-
houden. Een band behouden of opbouwen met een persoon uit de eigen cultuur kan hierin 

helpend zijn. Als begeleider kan je hierin een brugfiguur zijn om op zoek te gaan naar een cul-
tuureigen personen die als identificatiefiguur kan fungeren voor de jongere.  
- Bespreek duidelijk de verwachtingen van het pleeggezin en de jongere. Weinig verschillen in 
verwachtingen tussen jongeren en gezin bleken namelijk belangrijk voor het succesvol verloop 

van de plaatsing. De verwachtingen van het pleeggezin kunnen besproken worden om deze 
realistisch te houden en indien nodig te temperen. 
- Neem voldoende tijd om pleegzorg als hulpvorm uit te leggen aan de jongere én aan het 
(netwerk)pleeggezin. Aangezien veel jongeren niet of weinig bekend zijn met pleegzorg moet 

er zeker voldoende uitleg over het concept gegeven worden.  
- De meest voorkomende problemen ontstaan vanuit cultuurverschillen. Educatie hierover en 
bruggen bouwen naar jongeren en gezinnen toe is helpend, zo  kan er bijvoorbeeld informatie 
gegeven worden aan de jongeren over de cultuur van het gastland en informatie gegeven wor-
den aan het pleeggezin over effectief communiceren met jongeren met een andere culturele 

achtergrond. 
- Een hogere intensiteit van de begeleiding bleek de uitkomst van de plaatsing positief te beïn-
vloeden, er moet dus zeker voldoende ruimte zijn om de gezinnen intenstief op te volgen. 
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