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Acculturatie Dove, L. M., & Powers, L. E. (2018). 
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https://www.sciencedirect.com/scien
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In dit artikel bleek hoe belangrijk Afrikaans-

Amerikaanse meisjes in pleegzorg hun haar vonden 

voor hun zelfwaardering en hun identiteit. 11 tieners 

werden hiervoor geïnterviewd. Hun haar bleek een 

belangrijk aspect van hun uiterlijk te zijn dat ook 

bepaalde wie zij waren en hoe ze zichzelf zagen als 

Amerikaanse vrouw van Afrikaanse afkomst. Ze 

hadden geworsteld over hoe met hun haar om te 

gaan, hoe ervoor te zorgen en er trots op te zijn. Hun 

pleegmoeders die zelf geen kroeshaar hebben, 

hebben hier meestal zelf ook geen ervaring mee. Vaak 

wordt kennis over het omgaan met het haar 

doorgegeven via biologische familie. Duidelijk is dat 

aandacht besteden aan de zorg van het haar voor de 

meisjes van Afrikaanse achtergrond bijdraagt aan de 

acculturatie – elementen van een cultuur kennen en 

als eigen kunnen gebruiken – en dit is belangrijk voor 

je zelfbeeld als je opgroeit in een gezin van een ander 

ras.    
Capaciteiten 
van 
adoptieouders 

Leon, E., Steele, M., Palacios, J., Roman, M., 

& Moreno, C. (2018). Parenting adoptive 

children: Reflective functioning and parent-

child interactions. A comparative, relational 

and predictive study. Children and Youth 

Services Review, 95, 352-360. 

 

https://www.sciencedirect.com/scien
ce/article/pii/S0190740918306194 

Dit artikel gaat over de vaardigheid van ouders om na 

te kunnen denken over hun eigen ervaringen als 

ouder, de ervaringen van hun kind en hun relatie met 

hun kind Adoptiemoeders blijken hier beter in te zijn 

dan niet-adoptiemoeders. Ze konden dingen beter 

onder woorden brengen en er positief ertegenover 

staan dan niet adoptie moeders. De niet-

adoptiemoeders waren vaker minder positief of 

openlijk negatief. Hoe ouders omgaan met hun 

kinderen wordt beïnvloed door hoe hun gedachten en 

gevoelens ten aanzien van het kind zijn, dus als deze 

niet positief zijn, is het belangrijk om hiermee aan de 

slag te gaan.  
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meerdere 
kinderen 
tegelijk 

Selwyn, J. (2019). Sibling Relationships in 

Adoptive Families That Disrupted or Were 

in Crisis. Research on Social Work Practice, 

29(2), 165-175.  
 
https://journals.sagepub.com/doi/abs
/10.1177/1049731518783859 

In de UK wordt bij 10% van de (jonge) pleegkinderen 

besloten tot adoptie. In dit onderzoek ging het om 

gezinnen waar de plaatsing van geadopteerde brusjes 

in crisis was of al het kind al uit huis was geplaatst. 

Het bleek dat in deze gezinnen de relatie van het 

adoptiekind met het  biologische broertje/zusje 

slechts in 18 van de 83 families normaal was. De 

plaatsingen waar de brusjes tegelijk waren geplaatst 

hadden een groter risico tot verbreking dan waar de 

brusjes na elkaar in het gezin waren gekomen. Vaak 

was een ongezonde relatie indirect de reden waarom 

adoptieouders besloten tot het verbreken van een 

plaatsing. Het is belangrijk om voor plaatsing te kijken 

hoe de relatie tussen de brusjes is, en het is ook 

belangrijk om tijdig hulp in te roepen wanneer de 

relatie tussen de brusjes niet goed is.  
Breakdown 
Verbroken 
plaatsingen 

Palacios, J., Rolock, N., Selwyn, J., & 

Barbosa-Ducharne, M. (2019). Adoption 

Breakdown: Concept, Research, and 

Implications. Research on Social Work 

Practice, 29(2), 130-142.  

Dit artikel geeft een overzicht van kennis opgedaan 

uit wetenschappelijk onderzoek over verbreking van 

een plaatsing bij adoptie (adoption breakdown). Vaak 

vindt de breakdown plaats in de puberjaren en zijn er 

al jaren problemen. Vooral de leeftijd bij adoptie is 
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een belangrijke factor, omdat een ouder kind meestal 

meer en langer ellende voorafgaand aan de adoptie 

zal hebben meegemaakt. De auteurs leggen ook een 

grote rol bij de voorlichting, matching en nazorg: 

goede voorlichting, matching, begeleiding, kennis 

over de risicofactoren en hulpverleners en 

professionals met voldoende kennis over adoptie, zijn 

van groot belang voor het voorkomen van 

breakdown. 

Hoewel de kennis en de toepassing in beleid de 

afgelopen jaren sterk is verbeterd, blijft het belangrijk 

om hiermee door te gaan. 
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tehuis en 
pleeg/adoptie 
kinderen: BEIP 
onderzoek 

Wade, Mark, Nathan A Fox, Charles H 

Zeanah, and Charles A Nelson (2019). Long-

term Effects of Institutional Rearing, Foster 

Care, and Brain Activity on Memory and 

Executive Functioning. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the 

United States of America 116.5): 1808-

1813. 

https://www.pnas.org/content/116/5
/1808.short  

In het Boekarest onderzoek waarbij de helft van jonge 

tehuiskinderen random werd toegewezen aan 

pleegzorg en de andere helft in het tehuis bleef, blijkt 

dat bij de kinderen in pleegzorg na 16 jaar nog 

effecten van verwaarlozing terug te vinden op met 

name aandacht, ruimtelijke planning en 

probleemoplossing. Hoewel de pleegkinderen in staat 

waren een inhaalslag te maken bij betere 

omstandigheden, bleek dat de vroege langdurig 

effect had op de ontwikkeling van het geheugen en 

op planning- en regulering functies (executieve 

functies) en sommige functies stagneren nog in de 

pubertijd. Sommige verschillen tussen de tehuis- en 

pleegkinderen werden groter in de pubertijd, 

sommige bleven gelijk, en sommige verminderden. 
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Kopetz, C., Woerner, J. I., MacPherson, L., 

Lejuez, C. W., Nelson, C. A., Zeanah, C. H., & 

Fox, N. A. (2019). Early Psychosocial 

Deprivation and Adolescent Risk-Taking: 

The Role of Motivation and Executive 

Control. Journal of Experimental 

Psychology-General, 148(2), 388-399. 

 

https://psycnet.apa.org/record/2018-
45818-001 

Bij deze zelfde onderzoeksgroep bleek dat deze 

jongeren, die op jonge leeftijd tehuisontberingen 

hadden meegemaakt op 12-jarige leeftijd minder 

geneigd waren op zoek te gaan naar spanning en 

sensatie (thrill seeking) en risicogedrag. Ze vermeden 

dit juist meer dan kinderen die niet in een tehuis 

hadden gezeten. Het vermijden van risicogedrag werd 

nog eens versterkt door het effect van de 

tehuisontberingen op de planningsfuncties 

(executieve functies).   
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Shang, X., & Fisher, K. R. (2019). Everything 

for the Children: Orphans Growing Up in 

Informal Adoptive Families in China. Journal 

of Social Service Research, 45(2), 166-180. 
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Het blijkt dat de meeste wezen in China worden 

verzorgd door familie of in een tehuis worden 

geplaatst. (Heel) soms gaan lokale families informeel 

voor deze kinderen zorgen zonder dat echte 

pleegzorg of adoptie plaatsvindt. De kinderen lijken 

gelijk behandeld te worden als de eigen kinderen en 

ze doen het beter dan de tehuiskinderen (gebaseerd 

op 12 kinderen tussen 16 en 40). Het blijkt dat 

tehuizen deze ‘informele adopties’ steunen, waardoor 

de families op meer voorzieningen aanspraak konden 

maken. Deze ‘informele adopties’ leidden tot meer 

stabiliteit dan pleegzorgplaatsingen.   
Ouder 
geadopteerde 
kinderen 

Pace, C., Di Folco, S., Guerriero, V., & Muzi, 

S. (2019). Late-adopted children grown up: 

A long-term longitudinal study on 

In Italië worden veel kinderen op oudere leeftijd 

geadopteerd. Dit onderzoek gaat over 22 

geadopteerden die tussen 4 en 8 jaar waren bij hun 

interlandelijke adoptie.. Het bleek dat ze op hun 11-
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Attachment & Human Development, 21(4), 

1-17. 
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16e jaar veiliger gehecht waren geraakt en dat 

risicovolle gedesorganiseerde gehechtheid 

afgenomen was. Wanneer de moeders een veilige 

basishouding hadden, hing dat samen met de veilige 

gehechtheid van de geadopteerden in de puberteit.  

Vergelijk 
gedrag 
mishandelde 
en 
tehuiskindere
n 

Perry, N., Depasquale, C., Fisher, P., & 

Gunnar, M. (2019). Comparison of 

Institutionally Reared and Maltreated 

Children on Socioemotional and Biological 

Functioning. Child Maltreatment, 

1077559518823074. 
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Wanneer  jonge mishandelde kinderen kort na hun 

plaatsing in een adoptie- of pleeggezin vergeleken 

werden met geadopteerde of in pleegzorg geplaatste 

tehuiskinderen, ontdekten onderzoekers verschillen in 

de manier waarop ze reageerden, ook al hadden 

beide groepen verwaarlozing en ontberingen 

meegemaakt. De mishandelde kinderen waren minder 

bang en positiever dan de tehuiskinderen, wanneer ze 

werden blootgesteld aan positieve en nieuwe 

gebeurtenissen. Maar de mishandelde kinderen 

vertoonden meer gedragsproblemen. Bij de 

geadopteerde kinderen was het patroon van het 

stresshormoon cortisol meer verstoord. Met deze 

kennis kunnen de kinderen mogelijk met beter 

maatwerk geholpen worden.  
Video 
interactie 
begeleiding 

Barone, L., Ozturk, Y. & Lionetti, F (2018). 

The key role of positive parenting and 

children's temperament in 

   post-institutionalized children's socio-

emotional adjustment after 

   adoption placement. A RCT study. Social 

Development 28: 136–151. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/fu
ll/10.1111/sode.12329 

Opnieuw een artikel dat aantoont dat Video Interactie 

Begeleiding ter bevordering van Positief Ouderschap 

(VIPP) bij pleegzorg en adoptie  werkt. De 

onderzoekers zaken dat de kinderen een grotere 

verbetering lieten zien in sociaal-emotionele 

ontwikkeling dan de kinderen zonder deze interventie. 

De verbeterde emotionele beschikbaarheid van de 

moeder is de kern waarom de kinderen zich sociaal-

emotioneel beter konden aanpassen en minder 

gedragsproblemen vertoonden. In deze studie werd 

specifiek ook gekeken naar het temperament van de 

kinderen. Het bleek dat vooral de kinderen met een 

moeilijk temperament verbeteringen vertoonden in 

hun gedrag.  
 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616734.2019.1571519
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616734.2019.1571519
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077559518823074
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077559518823074
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sode.12329
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sode.12329

