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In dit artikel bleek hoe belangrijk AfrikaansAmerikaanse 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.
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 nietadoptiemoeders 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.
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.
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.
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.
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).
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.
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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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.
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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.
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 sociaalemotioneel 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.

