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Voorwoord 

 

Als pedagogisch medewerker en specialist in de kinderopvang, kindercoach en therapeut in 
opleiding ben ik nieuwsgierig geworden naar het 'waarom' van agressie als gedragsprobleem 
bij kinderen. Vooral bij pleegkinderen. Agressief gedrag staat, in tegenstelling tot de nieuws-
gierigheid ernaar, ver van mezelf af. Ik wil dit onderwerp met het schrijven van deze scriptie 
dichterbij halen. Veel van de aangereikte stof binnen de opleiding kinder- en jeugdtherapie 
van BGL blijkt zeer nuttig en goed te verwerken in het schrijven over agressieproblematiek 
bij (pleeg)kinderen. Het is me eens te meer duidelijk geworden dat gedrag vooral is zoals het 
wordt geïnterpreteerd, en dat altijd de vraag blijft wat het werkelijk voor iemand betekent. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn scriptiebegeleidster mevrouw Erna Janssen. Zij heeft 
me geholpen door te lezen wat ik bedoel, en zich af te vragen wat ik bedoel. Ik ben dankbaar 
voor haar snelle reactie, waardevolle feedback, en de dynamiek in haar lessen. 

Ten tweede dank ik de personen door wie ik me in dit onderwerp ben gaan verdiepen; De 
kinderen met wie ik mocht werken en de gesprekken met pleegmoeders hebben mij geraakt, 
geïnspireerd en geholpen. Evenals een persoonlijke bijdrage van iemand die in haar leven 
nu nog steeds de aanwezigheid van haar pleeggeschiedenis ervaart.  

Tenslotte wil ik de BGL-babes en het thuisfront vermelden. De hoeveelheid steun die ik van 
hen heb gekregen is moeilijk in een paar woorden uit te drukken.  

Wat je hier gaat lezen is hoe je je kunt verwonderen, telkens opnieuw, over dat ene kind in 
die specifieke situatie, en waar mogelijkheden liggen. 

 

 

 

 

Hedey Borgsteijn 

9 juni 2014 te Doorn 
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Hoofdstuk 1 Inleiding  
 

Al zo lang als ik me kan herinneren heb ik kinderen die zich agressief gedragen niet 

begrepen, en zocht ze om die reden niet op. Ik heb me weleens afgevraagd wat er gebeurd 

was in het leven van die kinderen dat ze zich niet konden beheersen of ‘gedragen’. Op mijn 

dertiende had ik wel een vriendin die me vertelde dat ze heel kwaad kon worden en haar 

mensen in haar directe omgeving soms aanvloog. Dit heb ik nooit gezien of gemerkt. We 

waren al bevriend en ik heb me nooit onveilig gevoeld. Ik was verbaasd. Later heeft ze me 

de reden van haar verblijf in het pleeggezin toevertrouwd. Ze heeft me verteld dat haar 

vader, in een vlaag van woede, haar moeder om het leven heeft gebracht.  

Eind 2013 leerde ik een meisje van 12 kennen. Zij was op 7 jarige leeftijd uit huis geplaatst. 

Vervolgens verbleef ze in pleeggezinnen en een leefgroep. Ik heb haar begeleid kort nadat 

ze haar vierde adres achter zich had gelaten en toe was aan haar vijfde ‘thuis’. Dat raakte 

me. Ze gedroeg zich soms erg agressief. Door met haar te werken kreeg ik voor het eerst 

het gevoel dat agressief gedrag soms ‘noodzakelijk’ is, of misschien wel ‘logisch’. Ik 

realiseerde me dat ik weinig wist van agressie en het opgroeien in een pleegzorgomgeving.  

Mijn nieuwsgierigheid werd meer aangewakkerd na een gesprek met een zeer ervaren 

pleegmoeder. Zij heeft een pleegdochter van 6 maanden oud opgenomen in haar gezin. Op 

7 jarige leeftijd begon het gedrag van het meisje op te vallen om later ‘uit de hand te lopen’; 

Ze werd agressief en kwam meerdere malen met politie in aanraking wegens geweldpleging 

en diefstal. De zorgrelatie werd voortijdig afgebroken.  

Op dit moment heeft een collega de zorg voor haar pleegzoon van 7. Hij uit zich regelmatig 

zeer agressief naar zijn omgeving.  

Ik vraag mij af of hier een gezamenlijke factor aan ten grondslag kan liggen. Wat levert het 

agressieve gedrag op? En kun je stellen dat pleegkinderen eerder agressief gedrag laten 

zien dan andere kinderen?   

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de vragen in de jeugdhulpverlening gaat over 

agressieproblemen. In een artikel van de Radboud Universiteit Nijmegen las ik dat Isabel 

Cranic, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie, stelt dat agressieve kinderen bange 

kinderen zijn. Dit heeft mij geïnspireerd om, met andere ogen, naar agressief gedrag van 

(pleeg)kinderen te kijken. 

Eerst neem ik het begrip agressie onder de loep om vervolgens te kijken naar de functie van 

agressiviteit. Door te kijken naar verschillende soorten agressie kan het mogelijke doel van 

agressief gedrag zichtbaar worden. Dit geeft weer inzicht in mogelijke oorzaken en het 

onderzoeksgebied van de opvoeder of therapeut. Daarna kijk ik naar de invloeden van angst, 

aanleg, omgeving, hechting en loyaliteit. Vervolgens onderzoek ik hoe een pleegkind de 

relatie met een opvoeder kan beleven. Hierbij besteed ik aandacht aan houding in 

communicatie. Wat kan je als opvoeder of therapeut doen om een bijdrage te leveren aan 

een positieve(re) beleving van het (pleeg)kind?  
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Tenslotte sluit ik met antwoorden die ik gevonden heb op mijn vragen over pleegkinderen en 

agressie: 

 Ligt er een éénduidige factor aan het tonen van agressief gedrag ten grondslag? 

 Heeft agressie nut (positief effect)?  

 Zijn pleegkinderen (inderdaad) eerder geneigd om zich agressief te gedragen?  

 Zijn agressieve gedragsproblemen vroegtijdig te signaleren?  

 En hoe kan een kind dat zich agressief gedraagt het beste begeleid worden, teneinde de 
kans op beëindiging van een zorgrelatie te verkleinen?  

 Wat kan er preventief gedaan worden? 

In deze scriptie wil ik factoren die bepalend (kunnen) zijn in het leven van een pleegkind 

belichten en ten grondslag kunnen liggen aan agressief gedrag. Ik richt me op de secundaire 

preventie: Het vroegtijdig herkennen van een risicogroep binnen pleegkinderen in Nederland. 

En het leveren van een mogelijke bijdrage aan het voorkomen dat binnen deze groep de 

problemen groter worden. Waar liggen de mogelijkheden? Kunnen pleegouders en hun 

kinderen preventief werken wanneer agressief gedrag zich openbaart? Waar komt agressief 

gedrag vandaan en hoe (be)geleid je dit? 

Primaire preventie heeft het doel risico te voorkomen. Voor mij houdt dat in het voorkomen 

dat een kind bij de biologische ouders verder gevaar loopt en in een pleeggezin wordt 

geplaatst. Met de juiste informatie, inzichten en voorbereidingen van betrokken instanties 

wordt bijgedragen aan een zo geschikt mogelijke plaatsing van het pleegkind bij 

pleegouders. 

Secundaire preventie staat voor het vroegtijdig herkennen van risicogroepen en erger 

voorkomen. Voor mij gaat dit over de groep kinderen die zich agressief gaan gedragen naar 

hun opvoeders/omgeving. Ik wil meer inzicht brengen in oorzaak en gevolg van agressief 

gedrag.  

Tertiaire preventie gaat voor mij over invalshoeken voor de behandeling van deze 

gedragsproblemen.   

Ik hoop met het schrijven van deze scriptie die twee doelen te dienen. Met inzicht en 

handvatten wil ik bijdrage leveren aan het vergroten van de kwaliteit en de kwantiteit van de 

zorgperiode. Met tertiaire preventie richt ik me vooral op de vraag waar je als kind- 

jeugdtherapeut mee kan werken wanneer je een (pleeg)kind met agressie problematiek gaat 

begeleiden. 

In de tekst gebruik ik de terminologie "(pleeg)kind" als ik de tekst van belang vind binnen het 

onderwerp maar het niet specifiek betrekking heeft op een pleegkind. Ook gebruik ik de 

volgende termen worden door elkaar gebruikt: (pleeg)ouders en opvoeders en verzorgers. 
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Hoofdstuk 2 Het Pleegkind 
 

In dit hoofdstuk omschrijf ik wat een pleegkind is en plaats ik mijn verhaal in 

maatschappelijke context. 

2.1 Wat is een pleegkind? 

 

Als er problemen zijn in een gezin wordt er eerst gekeken of die thuis opgelost kunnen 

worden. Als dit niet het geval is en de zorg wordt door anderen overgenomen wordt een kind 

een pleegkind.  Ouders kunnen zelf hulp inroepen van bekenden of jeugdzorg, of soms grijpt 

jeugdzorg in. Pleegkinderen zijn gewone kinderen tussen de 0 en 18 jaar, met dit verschil dat 

ze vaak veel hebben meegemaakt. Elk kind is anders. Dit geldt ook voor pleegkinderen. Wel 

hebben alle pleegkinderen een afscheid achter de rug. Mede hierdoor komen hechting -, en 

loyaliteitsproblemen veel vaker voor.  Met verschillende gedragsproblemen als gevolg. 

2.2  Maatschappelijk kader 
 

In 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, en dus ook voor de 

pleegzorg. Met dit toekomstperspectief  is er onderzoek gepleegd naar de 

ondersteuningsbehoeften vanuit pleegouders. Met name omdat met de transitie jeugdzorg er 

meer verantwoordelijkheden bij de burger komen te liggen. En met het stimuleren door de 

overheid van pleegzorg komen er vaker kinderen met zwaardere problematiek, en meer 

speciale behoeften bij pleegouders terecht. Er is een groep jongeren die kwetsbaar is en 

uiterst complex(Lydia Janssen, jurist pleegcontact 3) en waar soms nog geen goede 

methodieken voor zijn. Die groep blijft bestaan. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor 

deze groep.  Door de campagne van de overheid ‘Ontdek de pleegouder in jezelf’ in 2011 zijn 

er meer pleegplaatsen gevonden en meer pleegkinderen geplaatst.  ‘Vraag’ en ‘aanbod’ 

sluiten kwalitatief niet goed op elkaar aan. Met name voor kinderen van 10 jaar en ouder is er 

een groot tekort aan pleegouders. Ook voor intensievere vormen van pleegzorg voor 

kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen blijft het moeilijk om geschikte 

pleeggezinnen te vinden. Het heeft bijvoorbeeld voorkeur om broertjes en zusjes samen in 

een gezin te plaatsen. Kinderen die hun ouders, huisdieren en vriendjes al kwijt zijn hebben 

dan tenminste elkaar nog. Dat voelt veiliger.* Maar onvoldoende pleegouders hebben 

hiervoor ruimte en mogelijkheden. Doordat de campagne ‘Ontdek de pleegouder in jezelf’ 

zich specifiek richt op ‘niet traditionele‘ doelgroepen, is er een toename van het aantal 

singles en tweeverdieners. Voor hen blijken de intensievere vormen van pleegzorg lastig in 

te passen in hun dagelijks leven. (factsheet pleegzorg 2012) Met de transitie wil de overheid 

de samenwerking tussen jeugd- en pleegzorg vernauwen, meer verantwoordelijkheid bij de 

burger, en meer kinderen met zwaardere problematiek in een gezin houden/plaatsen. Eén 

gezin, één plan, één regisseur. 

Hoe beter pleegouders zijn toegerust, zich bewustzijn van de problemen die een 

pleegsituatie met zich meebrengt*, hoe meer dit de opvoeding ten goede zal komen. 

Draagkracht (door kennis en inzicht, ondersteuning van pleegouders) en draaglast 

(problematiek) zijn dan beter in balans en daar ligt de behoefte van pleegouders. Een goede 

deskundigheid van pleegouders laat de plaatsing gemakkelijker verlopen.(onderzoek Meike  
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Wielheesen onder leden van NVP)  Uit dit onderzoek zijn verschillende thema’s naar voren 

gekomen zoals: - informatie omtrent het pleegkind en – informatie omtrent de biologische 

familie. (pleegboodschap bij plaatsing) Deze informatie wordt steeds belangrijker gevonden 

omdat het vragen omtrent het gedrag van pleegkinderen kan beantwoorden. (Pleegcontact, 

2013.) 

Vrijwel de helft van de langdurige plaatsingen van pleegkinderen van 11-17 jaar stopt voor 

het einde van de zorgtijd. Dit risico op vroegtijdige beëindiging blijkt van te voren in te 

schatten: pleegkinderen vanaf 10 jaar met ernstige externaliserende  gedragsproblemen en 

een langere hulpverleningsgeschiedenis hebben een hoger risico op mislukking van een 

plaatsing.  Voortijdige beëindiging kan bij een pleegkind leiden tot verminderde agressie 

beheersing, een negatief zelfbeeld en toenemend wantrouwen in opvoeders. (Onderzoek,  

Simon van Oijen) 

Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan die de ontwikkeling van een (pleeg)kind in gevaar 

brengt. Een kind dient een aantal ontwikkelingstaken te doorlopen om uit te groeien tot een 

autonome en sociale volwassene die een positieve bijdrage kan leveren aan de 

samenleving. De ontwikkelingstaken van een puber liggen op de gebieden van: omgang met 

autoriteit en gezag, gezondheid, eigen lichaam en uiterlijke verzorging, sociale contacten en 

vriendschappen en intimiteit en seksualiteit. Ontwikkeling kan plaats vinden in een omgeving 

waarin emotionele veiligheid, het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties, en 

overdracht van waarden en normen ruimte heeft. Voor een kind dat niet bij zijn biologische 

ouders kan blijven is veiligheid geen vanzelfsprekendheid. Zonder veiligheid is het maar de 

vraag of je zonder begeleiding kunt opgroeien tot een evenwichtig mens in welzijn, zonder 

emotionele en/of gedragsproblemen. Opgroeien in een gezin, waarin een kind wordt gezien, 

en waarop ouders responsief reageren, biedt de meeste handvatten en bouwstenen voor 

een positieve ontwikkeling omdat het zich veilig voelt.  

Voor mij stonden veiligheid en agressie tegenover elkaar. Agressie lijkt veiligheid te 

ondermijnen. Agressie lijkt de basis onder een bestaan weg te slaan. Bovendien heb ik 

geleerd dat agressief gedrag niet hoort. Zo heb ik me ooit vreselijk geschaamd toen ik uit 

woede, alleen op mijn kamer, iets kapot had gemaakt. 

Met het schrijven van deze scriptie kijk ik naar wat agressief gedrag eigenlijk inhoudt omdat 

het meer is dan schoppen en slaan. Het is tevens de cultureel bepaalde norm, hier in 

Nederland, die zegt dat agressief gedrag niet hoort. Dit heeft bij mij geleid tot onwetendheid, 

afkeuring en vermijding van agressief gedrag.  

Er van uitgaande dat de gevolgen van agressief gedrag de relatie met de pleegouders 

zodanig doet wankelen dat het pleegkind het risico loopt zijn eigen plek te verliezen, raakte 

me. Ik denk aan de goedbedoelende, welwillende pleegouders en het kind met behoefte aan 

veiligheid, continuïteit en liefde. De volwassene die wellicht respect en gehoorzaamheid 

wenst en het kind dat wil dat er naar zijn verhaal wordt geluisterd. Voor mij belangrijke 

redenen om goed te kijken naar agressie in het gedrag van (pleeg)kinderen. 
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Hoofdstuk 3 Agressie 
 
Hier omschrijf ik wat agressie is en welke soorten agressie er zijn. Daarna ga ik in op de 

mogelijkheid van het vroegtijdig herkennen van agressie. 

3.1 Definities 

 
Onder agressie wordt meestal verstaan: het gewelddadig handelen met het doel schade toe 

te brengen. Dikwijls gaat het om schade aan personen. Agressie kan ook anders worden 

gedefinieerd: als gerichte kwaadheid die juist het belang van een effectieve communicatie 

kan dienen. Deze kan juist destructieve handelingen voorkomen. In de biologie is dat 

onderscheid duidelijk. Daar wordt destructief gedrag tussen soortgenoten dikwijls voorkomen 

door agressiviteit. In het dierenrijk zullen soortgenoten elkaar niet opzettelijk doden. Mensen 

doen dit wel. (wikipedia) 

Agressie komt van het woord ‘agreddi’ dat toeschrijden of toenadering zoeken betekent. 

Niets vijandigs dus. De vijandigheid ontstaat pas wanneer er grenzen worden overschreden 

en angst en onzekerheid een rol gaan spelen. Dit noem je agressiviteit. 

Agressiviteit (Idee) is het vermogen van de mens om zich te verhouden met anderen om 

zichzelf en anderen te verdedigen bij aanvallen, om zelf aan te vallen, en om voedsel te 

verzamelen. De mens gebruikt agressie om zijn positie in zijn relaties met anderen en het 

andere te zekeren. Dit alles staat in dienst van zijn grote levensdoel: de voortplanting en de 

bevestiging van zichzelf in het leven, weg van de dood.(Peter Spelbos, 2009) 

Op de website www.gezondheid.be is de volgende benadering van agressiviteit te vinden 

waarin agressiviteit wordt benoemd als levensenergie: Elk kind heeft een gezonde dosis 

agressie en geweld nodig om zijn leefwereld te ontdekken en om bij te leren. Groeien is ook 

opkomen voor jezelf, zorgen dat anderen je respecteren. De levensenergie die een kind 

daarvoor aanspreekt, kan ook schade berokkenen. In dat geval spreken we van geweld: 

scheldpartijen, vechten, dreigen, spuwen, trappen. Geweld kan eenzijdig zijn terwijl een 

vechtreactie minstens verdediging is. 

Agressie omwille van veiligheid in je bestaan. Welke motivatie of drive ligt eronder om de 

veiligheid van een (pleeg)kind te waarborgen als het zijn omgeving ‘aanvalt’? 

Agressie is geen emotie maar een reactie op een situatie. De persoon voelt woede en uit 

deze woede in agressie. Deze agressie wordt geuit op een dier, de ander, een voorwerp, of 

zichzelf, d.m.v. slaan, gooien, stuk maken van bezittingen van de ander of zichzelf slaan. 

Verbale agressie zijn kleinerende opmerkingen en dreigementen. (mens en samenleving) 

3.1.1  Grenzen 

 
Agressie is vrijwel altijd een grensoverschrijding. Er zijn verschillende soorten ruimten met 

ieder hun grens. Binnen een gezin zijn dat de grenzen van de intieme ruimte. Deze ruimte is 

voorbehouden aan een kleine groep mensen uit de directe omgeving; ouders, kinderen en 

partners. (leren.nl) Je kunt je afvragen wat de intieme ruimte van een pleegkind is wanneer 

het in een nieuw gezin komt. Wat kan het met je doen als je als pleegkind geen intieme 

ruimte ervaart? 

http://www.gezondheid.be/
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Het willen verleggen van grenzen is vergelijkbaar met het willen scheppen van meer 

persoonlijke ruimte; het vergroten van levensruimte door het mobiliseren van levensenergie 

(agressie). Grenzen zijn getrokken door geweten, wetten, huisregels, driftonderdrukking in de 

opvoeding. Of door doorstane vernederingen, misbruik, of dat je als kind belachelijk werd 

gemaakt. Bij gedrag dat grenzen overschrijdt van wat ‘algemeen’ acceptabel is in een 

bepaalde situatie worden gevoelens van angst, pijn, verdriet en/of boosheid opgeroepen. 

Voor een pleegkind dat in een ander gezin te maken krijgt met nieuwe regels, normen en 

waarden, een nieuw ‘gewoon’, kunnen die gevoelens eerder opgeroepen worden dan bij een 

kind dat ‘gewoon’ bij zijn biologische ouders opgroeit. 

3.2  Doel van agressief gedrag 

 

Communicatie 

Volgens Watzlawick (boek: de pragmatische aspecten van de menselijke communicatie) is 

alle gedrag communicatie. Agressie is communicatie. Om erachter te komen wat een 

(pleeg)kind wil ‘zeggen’ zul je de motivatie moeten blootleggen. 

Status 

Soms heeft agressief gedrag meer voor- dan nadelen in gevolg; Het levert aanzien en 

respect op in subgroep. Hiermee lijkt geweld eerder een communicatiemiddel om status en 

identiteit te verkrijgen, dan een incidentele, situatieve ontsporing. 

Cultureel verschillend 

Agressie is voor een deel cultureel bepaald. We hebben geleerd hoe we ons dienen te 

gedragen binnen een groep. In sommige (sub)culturen wordt agressie meer getolereerd dan 

in anderen. Dit komt niet doordat er minder waarde wordt gehecht aan de medemens en aan 

andermans bezittingen, maar omdat er anders wordt omgegaan met emoties. In onze 

westerse samenleving, binnen ons gezin, heb ik bijvoorbeeld geleerd om emoties te 

onderdrukken. Niet alleen agressie maar ook andere uitingen van emoties. (“Doe maar 

gewoon, dan doe je al gek genoeg.”) Dus ook geen vreugdedans. Wellicht draagt dit bij aan 

de vraag die in mij opkwam omtrent pleegkinderen en agressief gedrag, en mijn behoefte 

aan een antwoord. Het maakt ook verschil of een ‘tik’ wordt uitgedeeld in bijvoorbeeld een 

Turks gezin, een gezin uit een lage sociale klasse of uit een hogere sociale klasse. In een 

gesloten cultuur zal je meer agressie gericht op zichzelf vinden dan in open (sub)culturen, 

waarin agressie meer zichtbaar is. 

De pleegdochter van Antilliaanse afkomst, die zich naarmate ze ouder werd steeds 

agressiever ging gedragen, vertelde later over het gezin waarin ze opgroeide dat ze het 

christelijke geloof in haar pleeggezin als verstikkend heeft ervaren. 

Woede hoort bij het leven en is even belangrijk voor een psychische ontwikkeling als liefde 

en zorgzaamheid. Zolang die boze en agressieve gevoelens in balans zijn met en 

gecompenseerd worden door gevoelens van innige gehechtheid, en goed gereguleerd 

worden, kunnen ze ons veel brengen. Naast een gezonde psychische ontwikkeling geeft het 

energie en kunnen we steeds meer bereiken. (kinderen met probleemgedrag) 
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3.3  Soorten agressie 

 

Agressie kan je in 3 soorten indelen:  

 1) Frustratie agressie/ emotionele agressie 

Helpt innerlijke emotionele druk te ontlasten. De eerste reactie kan heftig en 

ongecontroleerd zijn. 

 2) Instrumentele agressie 

Agressie is het middel waarmee anderen worden bedreigd met als doel te krijgen wat 

hij/zij wil. Of als manipulatiemiddel; als je dat niet voor me doet, pleeg ik zelfmoord. 

 3) Agressie door drank/drugs 

Door gebruik van drank/drugs/medicijnen kan iemand controle over zichzelf verliezen, of 

niet meer voor rede vatbaar zijn. Hallucinaties en waandenkbeelden kunnen angst 

veroorzaken. Uit paniek kan blinde woede ontstaan. Agressie kan hier als 

zelfbescherming worden beschouwd. (reframe) 

3.4  Kenmerken agressief gedrag van kinderen en jongeren 

 

Wat zijn kenmerken van agressief gedrag en wat is ‘gezond’ agressief gedrag? 

Kinderen van 6 maanden oud; duwen, schoppen, slaan. Op de leeftijd van 17 maanden heeft 

50 % geduwd, 20% geschopt en 15% geslagen. Er wordt gebeten en verbale agressie neemt 

toe vanaf 3 jaar. Er blijkt sprake te zijn van aanzienlijke stabiliteit van fysieke agressie vanaf 

de leeftijd van 6 tot 7 jaar. (Broidy et al, 2003) Er zijn geen kinderen die op jonge leeftijd bijna 

geen agressief gedrag vertonen en later toch op een hoog niveau terecht komen. 

Als baby’s iets willen maar niet krijgen zullen ze dat laten merken met hun beperkte 

gedragsrepertoire door agressief gedrag te vertonen. Op 2 en 3 jarige leeftijd vertonen 

kinderen nagenoeg allemaal dit gedrag.(bijten, slaan en knijpen bijvoorbeeld) Hierna neemt 

fysieke agressie in frequentie weer af. 

Vanaf deze leeftijd leren kinderen zich een idee te vormen van wat ze willen en voelen, en dit 

vermogen ontwikkelt zich dan verder. Veel agressieve jongeren leren dit niet en zijn dan niet 

in staat zich te bezinnen op wat ze doen. Als zij iets of iemand op hun weg vinden reageren 

zij impulsief, door er op te slaan bijvoorbeeld, in plaats van gevoelens te onderkennen en te 

bepalen hoe ze zich gaan gedragen. (Greenspan, 1996.) 

Om geweld te kunnen vermijden is het vroegtijdig herkennen van agressie noodzakelijk. 

Agressie ontstaat meestal niet van het ene op het andere moment. Volgens officiële 

statistieken en zelfrapportages (Marianne Junger) ontstaat agressie als gevolg van een 

leerproces dat langzaam op gang komt in tienerjaren en tijdens adolescentie. 

 
Zintuiglijke kenmerken die vaak voorafgaan aan agressief gedrag. Hierbij maakt het wel 

verschil of iemand boos of angstig is. 
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Een fonkeling in de ogen, een boze blik, een grimas, een gebalde vuist een stampende voet. 

Geprikkeldheid en agitatie, ‘gejaagd’. Iemand is rusteloos, praat snel en met luidere stem. 

Trilt met armen of benen, en balt vuisten. Of sluit zich af door de armen over elkaar te 

vouwen en schouders op te trekken. De lippen persen samen, de neusvleugels wijd open. 

Grote ogen. De spanning is van het gezicht af te lezen. Er zijn tekenen van ongeduld, 

trommelen met de vingers. Ademt met diepe zuchten, of houdt langere tijd de adem in. 

Hierop volgt provocerend gedrag; tegen dingen aanschoppen, met opzet in de intieme zone 

komen en hiermee proberen de ander geprikkeld te maken. Het begin van het uiten van 

woede kenmerkt zich meestal door hard te praten tot schreeuwen, rood aanlopen, 

beschuldigende woorden uiten, met deuren slaan en gooien van voorwerpen. Bij ‘angst’ zal 

iemand de ‘veilige’ afstand bewaren. 

Consequenties 

Agressief gedrag van jongeren in relatie tot economische consequenties: Agressieve 

jongeren zijn relatief vaker in conflict met leerkrachten. En ze verlaten school vaak eerder, 

zonder deze af te maken. Ze spijbelen vaker en gokken vaker dan niet agressieve jongeren. 

Agressieve jongeren hebben op vele domeinen slechtere vooruitzichten dan niet-agressieve 

jongeren. (onderzoek Robins, 1966)) Ook onderzoeken van Farrington (1991) en Huesman 

(1987) onderstrepen de negatieve gevolgen van agressief gedrag op de sociaal 

economische status in het latere leven. 

Agressieproblemen zijn, net als andere gedragsproblemen, gebonden aan bepaalde 

ontwikkelingsfasen. Het gaat om het moment, de duur en de intensiteit die maken dat ze wel 

of geen zorgen baren. (van Yperen 2009) 

3.4.1  (Bege)leiden en controleren van agressief gedrag 
 

Is agressie te vermijden, te voorkomen of te hanteren? Door de voortekenen te herkennen 

kan er vervolgens constructief aandacht aan boosheid worden gegeven, in gesprek en 

lichaamstaal. Door iets heel anders te doen dan het ‘natuurlijke’; vluchten, vechten of 

bevriezen, is het mogelijk om de situatie te veranderen. Dit vereist creativiteit. Door te 

werken met time-outs en stoppers (Jan Bernard) kun je het ontladen van de emotie in 

agressief gedrag voorkomen of verminderen. Met stoppers worden handelingen bedoeld die 

het tegenovergestelde zijn van wat in de situatie ‘logisch’ zou zijn. Bijvoorbeeld wanneer 

trillende benen een signaal is voor woedend worden; ga lopen. Of zorg dat er gefluisterd 

wordt i.p.v. geschreeuwd. Of zorg dat iemand gaat zitten als je ziet dat hij staande ruzie 

maakt. Dit is symptoombestrijding en kan effectief zijn om agressief gedrag te stoppen.. 

N. is 7 jaar en komt bij mij omdat hij, en zijn omgeving, last heeft van zijn woede-

uitbarstingen. Hij zit op een slee. We praten over ‘boos’. Hij wordt beweeglijker, zijn ogen 

fonkelen en hij maakt steeds meer geluiden. De energie lijkt zich op te hopen. Ik vraag hem 

geïnteresseerd wat hij doet. “Ik zit op een slee en vlieg weg”. Ik vraag wat hij in zijn handen 

heeft. “De touwen van de dieren”. Ik reageer begrijpend en vraag hem waar hij heen vliegt. 

“Weg, door de lucht, hoog in de wolken.” Dan vraag ik hem wanneer hij straks terug is om 

een tennisbal onder zijn voet te leggen..Hiermee heb ik zijn nieuwsgierigheid gewekt en is de 

druk van de ketel. 
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Hoofdstuk 4 Oorzaken Agressief Gedrag 
 

In dit hoofdstuk ga ik in op wat er aan agressief gedrag ten grondslag kan liggen en wat 

bepalende factoren zijn die invloed kunnen hebben op gedrag van een (pleeg)kind? Zo 

ontstaat meer inzicht in het ontstaan van het gedragsprobleem. 

Motivatie 

De lichaamstaal van mensen en dieren m.b.t. agressief gedrag, zijn met elkaar vergeleken. 

(boek Prof.Dr.K.Lorenz) De mens heeft gemotiveerd agressief gedrag. Een dier niet. De 

mens gedraagt zich agressief uit boosheid, angst, een psychose, drank/drugs of bravoure. 

Angst is vaker de reden van agressief gedrag. (in paniek, en/of zelfbescherming) 

Psychisch en/of fysiek 

Agressieve uitingen hangen vrijwel zeker samen met zich psychisch en/of fysiek niet goed 

voelen (stemming, probleem, ziekte). De ideeën die een kind heeft over zichzelf, over 

anderen en de wereld en de gedachten en gevoelens die het daarbij heeft is van invloed op 

zijn gedrag. Dit is het interne werkmodel. In dit interne werkmodel kunnen gedachten 

ontstaan die onaangenaam zijn of zelfs pijn doen. (jaloezie, achterdocht, gedachten die 

bepaald worden door traumatische ervaringen en depressiviteit). Misschien is de 

ontwikkelingstaak van zelfcontrole nog niet volbracht. Of heeft het te maken met bepaalde 

omgevingsfactoren (ontbreken van privacy bijvoorbeeld). Of spelen grensoverschrijdende 

gedragingen van enkele anderen een rol. Het roken en drinken van alcohol tijdens de 

zwangerschap, of stressvolle gebeurtenissen tijdens de bevalling kunnen van invloed zijn op 

toekomstig agressief gedrag van kinderen. (Idee) 

Voorbeeld 

Agressie is een manier om boosheid, frustratie en angst te uiten. Vooral op momenten 

waarop tegenslagen en teleurstellingen een rol spelen is er een verhoogd risico op agressie. 

Als kind leer je op verschillende manieren je gevoelens te uiten door voorbeeldgedrag, door 

uitleg van regels, normen en waarden door zijn opvoeders en door veel deze sociale 

vaardigheden te oefenen. Dit oefenen is heel belangrijk voor een gezonde psychische 

ontwikkeling. Als een kind langdurig negatief en agressief gedrag van zijn opvoeders heeft 

gezien en veel kijkt naar geweld op televisie of in computergames kan dit agressief gedrag 

stimuleren. Ook kan een autoritaire opvoedingsstijl een oorzaak zijn van het ontstaan van 

agressief gedrag bij een kind.* Pleegkinderen hebben een grotere kans op verstoring van de 

ontwikkeling van de sociale vaardigheden omdat ze meestal iets naars hebben meegemaakt 

en/of minder goede voorbeelden hebben gehad. Het oefenen van sociale vaardigheden is 

vaker verstoord door verhuizingen en moeten wennen aan nieuwe regels en andere normen 

en waarden. 

In een onderzoek naar de oorsprong van geweld schrijft Marianne Junger dat er in de eerste 

levensjaren van een kind de belangrijkste risicofactoren voor agressief gedrag aanwezig zijn: 

moeder of vader die betrokken zijn bij antisociaal gedrag. Of een moeder met last van 

depressies. Dit zijn belangrijke voorspellers van agressief gedrag bij kinderen. Eerder 

agressief gedrag is de beste voorspeller voor verdere agressieve uitingen. 
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In een oefentraject heb ik gewerkt met C. Ze is een meisje van 12 dat op 7 jarige leeftijd uit 

huis geplaatst werd. Ze heeft een problematische relatie met haar biologische moeder. Haar 

moeder leidt onder depressies en haar vader is agressief. Moeder geeft zelf aan dat ze er 

niet voor haar dochter kan zijn en vraagt om uithuisplaatsing. Ouders zijn gescheiden. C. is 

getuige geweest van ruzie en geweld thuis. Ze verblijft vervolgens in meerdere gezinnen.    

C. had last van woede uitbarstingen waarbij ze bijvoorbeeld een meubelstuk van de trap 

gooide. Haar woede richt ze vooral op haar biologische moeder. C. is snel aangebrand, heeft 

een ‘korte lont’’. Hierdoor heeft ze moeite met het onderhouden van sociale contacten. In de 

klas vindt ze maar geen aansluiting. 

Niet alleen adolescentie blijkt een belangrijke periode voor het ontwikkelen van agressief 

gedrag, maar ook de vroegste levensjaren. Dit blijkt uit observaties van jonge kinderen en 

interviews met moeders. (Tremblay, 1999) 

Gedragsstoornis 

Een kind dat non-verbale communicatie niet begrijpt omdat hij dat niet heeft geleerd, of 

omdat hij niet goed verwerkt wat hij ziet, kan in de war raken en situaties verkeerd inschatten 

waardoor het zich agressief kan gedragen. 

Agressiviteit kan ontstaan als reactie op wat iemand denkt of voelt, of in interactie met 

anderen of vanuit een basisgevoel van onveiligheid. 

4.1  Angst bij (pleeg)kinderen 

 

Bij pleegkind zijn hoort veel angst. Diep van binnen heeft het een gevoel bij zijn eigen ouders 

niet gewenst te zijn en daarom weg moest. (Delfos, 2013) Angst wijst vaak op het verlangen 

naar zekerheid, op de bezorgdheid of aan een bepaalde behoefte voldaan wordt. Omdat 

angst een belangrijke oorzaak van agressief gedrag bij pleegkinderen is, licht ik er een paar 

soorten uit. 

4.1.2  Soorten angst bij pleegkinderen 

 

Scheidingsangst 

In de zuigelingenperiode, rond de leeftijd van 6 maanden, gaan baby’s kruipen en wordt er 

een alarmsysteem geactiveerd voor dingen die direct bedreigend zijn maar ook voor 

wanneer het merkt dat het alleen is en het niet beschermd is. Dit is scheidingsangst, of 

separatieangst en treedt op als een kindje merkt dat hij alleen is en zijn vader, moeder of een 

andere bekende niet meer ziet. Deze angst is veel voorkomend en dus normaal voor 

kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar. Je kijkt altijd naar het moment, de intensiteit en de duur 

om te bepalen of het zorgwekkend is. 

Angst om levensgebeurtenis 

En als een kind dat een traumatische levensgebeurtenis heeft meegemaakt (geweld, 

uithuisplaatsing o.i.d.) wordt het extra waakzaam om ervoor te zorgen dat het niet nog een 

keer gebeurd. Ziet een kind iets vreselijks van binnen dat hij niet kan vertellen? Het 

terugdenken aan een gebeurtenis gaat gepaard met lichamelijke verschijnselen zoals wijde 

pupillen, een bleek gezicht, snellere hartslag en zweten. De schrik van een schokkende  
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Gebeurtenis en de ‘gewone’ schrik dien je te onderscheiden. Gewone schrik neemt af 

naarmate je zoiets als een sirene of blaffende hond vaker hoort. Terwijl angst om een 

schokkende gebeurtenis juist groter wordt. Het vreessysteem wordt gevoeliger naarmate je 

ouder wordt. (Boer, 2011) 

Pleegangst 

Een pleegsituatie neemt eigen angsten met zich mee en M. Delfos gebruikt daar de term 

‘pleegangst’ voor. Pleegkind en pleegfamilie zijn betekent leven in een tijdelijk bestaan. 

Wordt een plaatsing opgeheven, dan houdt de status van pleegkind en pleegfamilie als 

zodanig op. Die tijdelijkheid is niet natuurlijk, hij gaat tegen de natuurlijke behoefte van een 

kind in om door de eigen ouders verzorgd en opgevoed te worden en pas weg te gaan als 

het voldoende zelfstandig is om voor zichzelf te kunnen zorgen. Dit roept angst op. Hierin zit 

de angst als mens niet de moeite waard te zijn en de angst om je ouders of pleegouders te 

kwetsen. Pleegangst kan een pleegkind en pleeggezin gedrag doen vertonen dat in feite niet 

bij hen hoort. Het doorbreken daarvan vergt van pleegouders dat ze accepteren, getest te 

worden op de echtheid van hun liefde naar het kind. Van het pleegkind vergt het vertrouwen 

dat er om hem of haar gegeven wordt en dat het mag blijven. In pleegangst vertonen jongens 

en meisjes dezelfde problemen van liegen en stelen naast de meer specifieke reacties van 

agressie of angst bij psychosomatische reacties.(Delfos, 2013) Ook hier geldt dat dient te 

worden gekeken naar het moment, de intensiteit en de duur van het gedrag. Stelen of 

vandalisme als incident komt vaker voor en valt onder ‘normale’ problemen in de leeftijd van 

4 tot 12 jaar. 

Wanneer dit uitdagende gedrag door de pleegouders als een persoonlijke afwijzing wordt 

ervaren, kan de frustratie die dit oproept leiden tot een voortijdige afbreking van de plaatsing. 

Dit is voor zowel pleegouders als pleegkind een zeer negatieve ervaring die het vertrouwen 

in mensen (opnieuw) vermindert. 
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Ter illustratie van de onzekerheid van tijdelijkheid: 

Het lijkt of de problemen bij pleegkinderen groter en intenser zijn dan bij adoptiekinderen. 

Onzekerheid over of een kind mag blijven. Bijvoorbeeld: ‘Mag ik nu altijd bij jullie blijven?’, 

‘Ja, je mag altijd bij ons blijven’, ‘Dus ik blijf altijd bij jullie?’’ Ja, hoor je mag altijd bij ons 

blijven’. ‘Jawel, maar mama zegt, dat ik later, als het beter met haar gaat, weer bij haar kan 

wonen’. ‘Ja, dat kan ook, als het echt weer goed is.’ En dan is er elk jaar opnieuw een 

rechtszitting over de uithuisplaatsing. Wordt de uithuisplaatsing verlengd of niet? (Delfos, 

2013) 

 

C.S. uit D. is 7 wanneer ze in netwerk pleegzorg terecht komt. Ze is destijds in meerdere 

gezinnen opgevangen. Nu is ze 38 jaar en heeft een man en een zoon van ruim 1 jaar. Ik 

stelde haar de volgende vragen: 

Heeft onzekerheid over verblijf bij een pleeggezin een rol gespeeld? Zo ja welke? 

“Dat heeft zeker een rol gespeeld omdat ik niet wist hoe lang ik kon blijven en of ik ooit nog 

naar mijn eigen huis mocht. Dit heeft me ervan weerhouden om me te veel aan verzorgers te 

binden. Ik wilde niet lastig zijn en ik wist niet bij wie ik met mijn verdriet terecht kon. Ik voelde 

me vaak eenzaam en onveilig met nieuwe regels en een nieuw bed. Het was niet mijn plekje. 

Een andere reden om me niet te willen binden was omdat ik angst had dat ik het in het 

pleeggezin leuker zou vinden dan thuis. Als ik dan terug naar huis zou moeten zou ik van het 

afscheid weer pijn kunnen krijgen.” 
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Heeft woede en agressie een rol gespeeld? Zo ja, op welke manier? 

“Dit heb ik nooit durven uiten omdat ik me wilde aanpassen. Dit soort gevoelens en gedrag 

hebben daar van mij geen plek gekregen. Ik voelde vooral verdriet door eenzaamheid. Maar 

ook dit deelde ik niet in een gezin omdat ik niet tot last wilde zijn.” 

Speelt jouw pleeggeschiedenis een rol in je leven nu je een eigen gezin hebt? 

“Ik heb nog steeds grote moeite met veranderingen. Ze maken me onzeker en ik voel me er 

onveilig door. Hierdoor word ik erg angstig. Ik heb nu ook last van angstaanvallen. En ik heb 

vooral geleerd om mezelf aan te passen. Dit maakt voor mij lastig om mijn eigen mening te 

vormen en mijn stem te laten horen”. 

Bovenstaande onderstreept het ontstaan van (overmatige) angst door de onzekerheid in het 

bestaan van een kind in pleegzorg. 

4.1.3  Instandhouding angst 

 

Angst leidt tot vermijding, en vermijding houdt de angst in stand. Bij overmatige angst is de 

omgeving vaak de in stand houdende factor; ouders zien dat het kind angstig is en zij willen 

het beschermen en uit de buurt van de dreiging houden. Dit is een natuurlijke reactie bij reëel 

gevaar. Je hoort niet mee te gaan in angst als die niet reëel is. Dit over beschermen doen 

ouders niet bij hun andere kinderen die geen overmatig angstig gedrag vertonen. Uit het 

onderzoek van Lindhoudt uit 2008 blijkt dat de opvoedkundige stijl ook een reactie kan zijn 

op eigenschappen van een kind. En maakt elk kind als het ware zijn eigen ouder. (Boer, 

2011) 

Wanneer een pleegkind overwegend angst ervaart, zich daarom waakzaam opstelt en 

afstand houdt creëert waarschijnlijk (pleeg)ouders die het willen beschermen en daardoor de 

angst en afstand in stand houden. Dit kan het verstevigen van de band tussen pleegouders 

en pleegkinderen verhinderen. 

4.1.4  Neurobiologisch inzicht m.b.t. angst 

 

De amandelkernen in onze hersenen vormen een centraal station in reactie op gevaar. Een 

van de functies van de amandelkern is het herkennen van emotionele gelaatsuitdrukkingen, 

vooral ook van de emotie angst. Wanneer een kind naar zijn vader of moeder kijkt moet hij 

heel goed kunnen zien of die bezorgd kijkt. Bovendien werkt het vreessysteem bij de één 

sneller dan bij de ander. Het ene kind ziet angst eerder dan het andere. Een kind dat van 

nature angstiger is zal eerder angst zien en zijn omgeving meer bezorgdheid toeschrijven 

dan een ander. Het kind zal eerder gaan vermijden en de moeder reageert weer op deze 

vermijding door bijvoorbeeld minder te ‘pushen’: zo wordt zij de in stand houdende factor.  

Isabel Cranic meldt in het artikel ‘Agressieve kinderen zijn bange kinderen’ dat dit 

wetenschappelijk wordt ondersteund. Kinderen zijn na een angstbehandeling in therapie 

aantoonbaar minder angstig. EEG metingen laten zien dat het vecht-, en vluchtsysteem, dat 

diep in onze hersenen ligt, minder actief is na de behandeling. 
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4.1.5  Emoties bij angst 

 

Overmatige angst lokt andere emoties uit als boosheid, verdriet, schaamte en schuldgevoel. 

Bij een probleemloze of normale ontwikkeling zal een kind vanaf ongeveer 8 jaar al aardig in 

staat zijn om zijn emoties te reguleren. Als het geleerd heeft om hier mee om te gaan zal het 

niet altijd direct laten zien wat het voelt of proberen de gevolgen van zijn emotie te 

onderdrukken of te remmen. Dit is emotieregulatie. In de opvoeding wordt geleerd emoties te 

herkennen en er rekening mee te houden. Bij kinderen die dit niet hebben geleerd kan door 

gebrek aan emotieregulatie frustratie en boosheid in agressief gedrag worden geuit. Door de 

emoties die vaak in relatie met angst staan te (h)erkennen kan agressief gedrag in een vroeg 

stadium worden getackeld.  

Boos 

De primaire gevoelens boosheid en angst liggen soms dicht bij elkaar. Wanneer een kind 

schrikt zal het vluchten, vechten of ‘bevriezen’ of bescherming zoeken. Paniek kan een 

eerste, nog ongerichte, uitweg in agressie vinden. Als reactie op het gevaar dat plotseling 

opdook. Aan gedragsproblemen als fysieke of verbale agressie ligt vaak angst ten grondslag. 

Boosheid kan veroorzaakt worden door een gevoel van frustratie. Dan zijn (pleeg)ouders 

vaak het doelwit. Als een kind buiten de veilige setting van het gezin dingen niet durft kan het 

pas toegeven aan de frustratie die dit geeft in de veilige sfeer van een gezin. De 

(pleeg)ouders worden als machtig ervaren en het kind geeft hen de schuld omdat hij gelooft 

dat ze alles kunnen oplossen als ze maar willen. (Delfos,2013) Dit komt bij heel jonge 

kinderen voor maar ook bij kinderen in de schoolleeftijd en in de adolescentie. Wanneer 

(pleeg)ouders zich hier bewust van zijn, kunnen ze het als een compliment gaan 

beschouwen. Het is veilig genoeg. 

Verdriet 

Verdriet is de reactie op verlies. Angst en verlies komen ook dicht bij elkaar. Door een heftige 

gebeurtenis heb je iets of iemand verloren. Of een overmatig angstig kind is verdrietig omdat 

het maar niet lukt om zijn angst te overwinnen. 

Pseudogevoelens bij angst 

Pseudogevoelens zijn eigenlijk oordelen en gedachten over anderen, of jezelf. Vaak worden 

ze geformuleerd in een zin die begint met ‘Ik voel me ..’(gegeneerd of schuldig). 

Schaamte 

Ook schaamte kan gevoeld worden wanneer een angst niet overwonnen kan worden. 

Schaamte is een emotie die hoort bij sociale angst. Schaamte is een gevoel waarbij je je 

bekeken voelt op het moment dat je niet bekeken gezien wilt worden. Wanneer je iets 

gedaan hebt waar je niet trots op bent. 

Schuldgevoel 

Angst kan met schuldgevoel gepaard gaan bijvoorbeeld wanneer wat oudere (pleeg) 

kinderen of adolescenten menen dat zij hun ouders verdriet doen. Bij pleegkinderen kan dit  
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Spelen door bijvoorbeeld de dubbele loyaliteit (loyaliteitsconflicten) naar biologische ouders 

en pleegouders. 

Kinderen moeten eerst een heel scala aan emoties bewust leren uiten, eerst non-verbaal en 

daarna verbaal, als ze zonder al te veel frustraties in hun behoefte willen voorzien. Wanneer 

ouders niet invoelend reageren en niet voldoen aan het emotionele verwachtingspatroon van 

het kind kan hij dat in verward, agressief gedrag uiten. Zij hebben later grote moeite om hun 

behoeften mondeling en symbolisch uit te drukken. (Greenspan, 1996) 

Het bewust ervaren van primaire gevoelens geeft verbinding met de eigen levensenergie, en 

daardoor kan het gedrag en de communicatie beter worden gestuurd. Wanneer we 

onprettige gevoelens ervaren hebben we de neiging om een ander of onszelf de schuld te 

geven. Deze pseudogevoelens (oordelen en gedachten) verstoren de levensenergie 

waardoor de primaire gevoelens worden omzeild en de achterliggende behoeften niet 

worden erkend.   

4.2  Temperament 

 

Elk kind heeft een aangeboren gedragsstijl, of temperament. Deze stijl van gedrag is vrij 

onafhankelijk van de soort omgeving. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Het activiteitsniveau, De regelmaat van biologische ritmen, De grondstemming, De 

neiging om op nieuwe ervaringen in te gaan of zich er van te onttrekken, Het vermogen om 

zich aan te passen, De intensiteit van reacties, De hoogte van de prikkeldrempel om een 

reactie bij het kind uit te lokken, De mate van afleidbaarheid, De mate waarin het kind de 

aandacht bij een activiteit kan houden. Thomas en Chess (1968) onderscheidden op basis 

van deze kenmerken een moeilijke, een makkelijke en ‘slow to warm up’- groep. 

4.3  Omgeving en gedrag 

 

De ontwikkeling van gedrag dient altijd te worden begrepen vanuit de context waarin het zich 

bevindt. En gedrag kan in de loop van de ontwikkeling verschillende vormen aannemen en 

andere betekenissen krijgen. Bovendien zijn er vele invloeden op gedrag die bepaald worden 

door de risico, - en beschermingsfactoren. Wanneer het pleeggezin de geschiedenis van het 

kind onvoldoende kent kunnen ze daarom het vreemde gedrag niet altijd plaatsen en wijten 

dit soms, ten onrechte, aan de levensloop van het kind in plaats van aan de aanleg plus de 

levensloop. (Delfos, 2013) 

4.3.1  De risicofactoren 

 

Risicofactoren zijn van toepassing op een groep en dat wil niet zeggen dat deze per individu 

gelden. (Bij een groep pleegkinderen geldt dit niet voor elk pleegkind.) Daarbij geldt een 

beschermende factor alleen in aanwezigheid van een risicofactor. Risicofactor kan slaan op 

kenmerken van kinderen zelf en/of op kenmerken van de omstandigheden van een kind. 

Kenmerken van het kind zelf zijn de kenmerken in de biologische aanleg. (stoornissen, 

geboortecomplicaties, sekse, en generatie overstijgende problematiek binnen een gezin.) 

Risicofactoren op het niveau van de omgeving van een kind zijn de omstandigheden 

waarbinnen een kind opgroeit. (Sociaal Economische Status). De schoolervaringen en de  
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Ervaringen met leeftijdgenoten. Het meemaken van traumatische gebeurtenissen en 

afscheid. De groep pleegkinderen heeft eerder te maken met meer en grotere problematiek 

dan een groep kinderen die niet in pleegzorg vallen. 

4.3.2  Beschermende factoren 

 

Beschermende factoren hebben betrekking op de competentie en intelligentie van het kind. 

Hoe interpreteert een kind, dat het meemaakt. Wat is de theory of mind.  Een goede relatie 

met (één van de) ouders, de sfeer in het gezin (het klimaat), het welbevinden van de ouder, 

dat weer zijn of haar ouderlijk handelen beïnvloedt, en de relatie tussen de ouders. Vanuit de 

omgeving zijn steun, positieve schoolervaringen, goede relaties met leeftijdgenoten en 

aanwezige preventieprogramma’s van invloed op het gedrag van een kind. (Rigter, 2002) 

Pleegkinderen hebben vaak al ervaren dat de weegschaal van beschermende- en 

risicofactoren haar balans verloor en doorsloeg naar de bedreigende (risicovolle) zijde. Dit 

veroorzaakt stress en angst. Stress en angst zijn vaak veroorzakers van agressief gedrag. 

Met het inzetten van lichaamswerk kan stressherkenning worden gestimuleerd. 

C. van 12 jaar vindt zichzelf een stresskip. Ze zegt dat ze altijd stress voelt. Ze voelt zich 

nooit ‘normaal’. Het ontbrak haar aan een goede relatie met haar biologische ouders. De 

sfeer in het gezin en het welbevinden van de ouder vielen zeker niet te omschrijven als 

‘beschermend’. De relatie tussen de ouders was voorbij. Het is dan ook redelijk voorspelbaar 

dat er op bepaalde gebieden problemen ontstaan. Zoals met het vinden van aansluiting met 

leeftijdgenoten. En het tonen van agressief gedrag door angst en stress lijkt me ‘logisch’. 

In de periode dat ik met haar werkte had ze net een afbreking van een zorgrelatie achter de 

rug en was ze in afwachting van een volgend pleeggezin. Een veilige basis ontbrak. We 

hebben vooral haar gedachten en oordelen over anderen en zichzelf onderzocht. Hoe reëel 

zijn die?   

4.4  Rol inname 

 

Kinderen ontwikkelen een bepaald gedrag binnen het gezin om de aandacht van hun 

verzorgers te vangen: lief zijn, ergens goed in worden, geen aandacht vragen, of trammelant 

maken. (Boswijk-Hummel 1997) Zij ontwikkelen gedrag waarmee zij zich van hun broers of 

zussen onderscheiden. Het kan zo zijn dat in de loop der tijd door een kind nieuw gedrag 

ontwikkeld moet worden omdat het aandacht krijgen met het andere, meer eigen gedrag, niet 

lukt. Zo ontwikkelt iedereen een samenstel van eigen, natuurlijk gedrag, aangevuld met 

overlevingsgedrag om de aandacht van onze opvoeders te krijgen of om ons, zoals ik zag in 

de casus van C, te beschermen tegen deze opvoeders.  (van Delft, 2012)   

De rol die pleegkinderen thuis hadden, nemen ze vaak ook op zich in het pleeggezin. Het 

komt vaak voor dat juist dat gedrag van een pleegkind, door het kind als steunend bedoeld, 

door de pleegouders als afwijkend en aandacht vragend, wordt ervaren. (Delfos, 2013) Hierin 

kan de pleegboodschap bij plaatsing een belangrijke rol spelen omdat deze inzicht kan 

geven in mogelijke oorzaken van storend gedrag. 
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C. vond het fijn dat de grenzen duidelijk werden aangegeven en gehanteerd in het gezin 

waar ze tijdelijk verbleef. Daar werd ze rustiger van. Dit kende ze niet van haar moeder. 

Misschien is zo bij haar de dominante en bepalende rol ontstaan die ze in het pleeggezin 

weer liet zien.      

4.5  Hechting 

 

Een veelgenoemde oorzaak van  gedragsproblemen bij een pleegkind vanuit de aanleg is de 

breuk in de hechting. Wat is dat precies? Wanneer is er sprake van hechtingsproblematiek 

en wanneer van een hechtingsstoornis? Een reactieve hechtingsstoornis zoals beschreven 

in DSM-IV komt bij minder dan 1 % van de bevolking voor. 

 

 

 

 

 

4.5.1  Wat is gehechtheid? 

 

Gehechtheid wordt door Bowlby gedefinieerd als een duurzame affectieve band tussen het 

jonge kind en de primaire verzorger. De kwaliteit van de gehechtheidsrelatie wordt sterk 

beïnvloed door de kwaliteit van de verzorging van het kind door de volwassene. Kinderen 

van ouders die gevoelig zijn voor de behoeften van het kind en hierop inspelen zullen later 

een groot vertrouwen hebben in zichzelf en hun omgeving. (Verhulst, 2008) Het begin van 

gehechtheid kenmerkt zich door separatieangst. (7 – 10 maanden) Hieronder verstaan we de 

reactie van baby’s op het tijdelijke vertrek van de primaire verzorger.  In dezelfde periode 

treedt een angstreactie voor vreemden op. Dan wordt er ook geprotesteerd  als de primaire 

verzorger hen even verlaat. Rond deze periode laten baby’s een begroetingsreactie zien. Dit 

is een motorische reactie op het herkennen van de verzorger(s). Dit is kenmerkend voor de 

gehechtheidsrelatie.  Een kind kan veilig hechten als er responsief wordt ingespeeld op de 

balans tussen exploratiedwang en nabijheid zoeken. Dit resulteert volgens Bowlby in een 

veilige basis van sociaal functioneren: Veilige gehechtheid of ‘(basic) trust’ (Erikson). 

Wanneer verzorgers niet responsief reageren, kan dit leiden tot onveilige hechtingspatronen. 

Nagy stelt: angstig vermijdende hechting of gedesorganiseerde hechting. Bij deze laatste zijn 

de ouders verwaarlozend, onvoorspelbaar en agressief en vormen zelf de bron van angst. 

Het kind leert dat het niet in staat is om zijn emoties te reguleren. 
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4.5.2  Gevolgen onveilige hechting 

 

De vraag is of baby’s die in een pleegzorgsituatie terecht komen met andere verzorgers net 

zo’n sterke band kunnen aangaan? Immers de beschikbaarheid van volwassene voor de 

baby en de betrokkenheid in interacties met de baby zijn voorwaarden voor het ontstaan van 

de gehechtheidsrelatie. (Verhulst, 2008) Wat bepaalt de kwaliteit van de gehechtheid? 

Volgens Riksen-Walraven (1983), is responsief gedrag van de verzorger  bepalend en komt 

die alleen tot stand wanneer de verzorger in staat is om signalen van het kind op te merken 

en hierop effectief te reageren. Maar wat zegt dit over de verdere ontwikkeling? In de 

Nederlandse wetenschap is echter nog maar weinig bekend over de invloed van een jeugd 

binnen pleegzorg over de rest van het leven als volwassene. 

Jongeren 

Wanneer iemand onveilig gehecht is en zich losmaakt van zijn gezin zijn de mogelijke 

gevolgen: 1) Counterdependency, uit zich door problemen met autoriteit, wil controle 

behouden, is op zichzelf gericht en agressief en heeft angst voor intimiteit. 2) Co-

dependency, uit zich o.a. door gering gevoel van eigenwaarde, controlerend gedrag, 

wantrouwen, angst voor verlating en woede 3) Slechte grenzenbewaking, uit zich o.a. door 

het slecht kunnen bewaren van geheimen, vaak verliefd worden, weinig empathie, pleasen, 

verslavingsgevoelig. (Gossen) 

De gevolgen van hechtingsproblemen die vaak in meerdere of mindere mate worden gezien 

bij kinderen in pleeggezinnen variëren onder andere van rusteloosheid, afleidbaarheid, tot 

prikkelbaar en agressief gedrag, problemen in relatie met leeftijdgenoten en moeite hebben 

om nauwe contacten aan te gaan (Delfos, 2013) 

 

Femmie Juffer, redactielid van het tijdschrift Mobiel, stelt dat wanneer er te weinig rekening 

wordt gehouden met de gehechtheid van pleegkinderen, dat banden onnodig worden 

verbroken en pleegkinderen te vaak worden overgeplaatst. Gehechtheid is geen vaardigheid 

die je leert en mee kunt nemen naar een volgend adres. Gehechtheid is de unieke band 

tussen het kind en de persoon die dagelijks voor hem zorgt. Zij geeft aan dat pleegouders 

lang (of nog steeds?) geen ‘adoptie-instelling’ mochten hebben. Dit houdt in dat pleegouders 

hun pleegkinderen niet als ‘eigen’ kinderen mochten beschouwen en dat de kinderen zich 

niet te sterk aan hen mochten hechten. Dit is achterhaald omdat kinderen zich altijd hechten 

aan degene die dagelijks voor hen zorgt, zij kunnen niet anders. Als een pleegouder dit 

probeert af te houden durft het kind niet op de pleegouder te vertrouwen met onveilige 

gehechtheid als gevolg. Ook stelt ze dat er geen leeftijdsgrens aan het ontstaan van veilige 

gehechtheid is. Ook een ouder kind verdient de kans om zich alsnog veilig te hechten in een  
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gezinsomgeving. Hier doorbreekt ze een mythe die door experts lang in leven is gehouden. 

Elke overplaatsing telt en laat littekens na. Het koesteren en beschermen van stabiele 

relaties is van belang en elke onnodige overplaatsing dient te worden voorkomen. Door het 

bewust afhouden van de ‘adoptie instelling’ lopen de sleutelfuncties, zoals Delfos ze 

beschrijft (zorg en continuïteit, liefde en begrip, accepteren en delen van gevoelens), gevaar. 

Dit zal een negatief effect hebben op de ontwikkeling van een kind. 

‘ We zouden respect moeten hebben voor elk afzonderlijk ogenblik, want het sterft en wordt 

niet herhaald, en steeds moeten we het ernstig nemen; raakt het gewond, dan blijft een open 

wond achter, wordt het gedood, dan achtervolgt het ons als een spook van slechte 

herinneringen.’ Janusz Korczak. 

Verbonden kunnen zijn met anderen, het vermogen hebben te kunnen hechten, vormt de 

basis voor de ontwikkeling van een gevoel van saamhorigheid en begaan kunnen zijn met 

anderen. Als een kind dit zelf niet heeft ervaren kan dit het waarschijnlijk niet ontwikkelen. 

Hierdoor kan het anderen als objecten gaan zien, die je een schop geeft of in elkaar slaat als 

ze in de weg staan. (Greenspan, 1996) 

4.6  Loyaliteit en gedrag 

 

Loyaliteit is de band tussen ouders en kinderen en de manier waarop zij hier mee omgaan. 

Naarmate mensen meer voor elkaar betekenen wordt de band sterker. Spanningsvelden in 

loyaliteit hebben vaak te maken met de thema’s nabijheid en afstand. 

Een pleegkind kent twee soorten loyaliteit: verworven- of emotionele loyaliteit is de band met 

de pleegouders die langzaam is gegroeid. En zijnsloyaliteit. Dit staat voor de 

onvoorwaardelijke verbondenheid tussen biologische ouders en kind. Deze loyaliteiten 

kunnen botsen. Een pleegkind kan nooit helemaal ‘van het pleeggezin’ worden,  omdat hij of 

zij eigen ouders heeft met wie het in ‘zijnsloyaliteit’ is verbonden.  GZ-psycholoog Anneke 

Vinke: “Onvoorwaardelijkheid is enorm belangrijk. De mens is een relationeel wezen. We 

willen ergens bij horen, onvoorwaardelijk, zonder dat je op je hoede moet zijn dat je het fout 

doet en daardoor weer (voor de zoveelste keer) mensen verliest”. (Mobiel, 2012) Een 

pleegkind investeert enorm in een pleeggezin en vaak wordt dat niet zo gezien. Het 

invoegen, aanpassen aan gewoontes en meedoen met grapjes en je inleven in de 

belangstellingssfeer van het gezin. Tegelijkertijd wil het zijn biologische gezin niet afvallen. 

Door trouw te zijn aan zijn familie kan het anders (bijvoorbeeld saai, teruggetrokken of als 

spelbreker) reageren dan je zou verwachten.  Kinderen zijn gevend (Riet Fiddelaers-Jaspers 

Delfos, 2013).  Zijn of haar investeringen worden meestal niet als zodanig ervaren en het 

kind komt in de knel tussen verschillende loyaliteiten. Kinderen reageren hier heel 

verschillend op: stil, teruggetrokken, overmatig aandacht vragen, lastig worden, bedplassen, 

concentratieproblemen, positieve bevestiging vragen of geen ‘nee’ dulden van pleegouders. 

Pleegkinderen zouden geen keuze hoeven maken tussen de twee vormen van loyaliteit: 

omdat ontrouw aan je ouders ontrouw aan jezelf betekent. (Eerenbeemt, E. en Bakhuizen, N. 

Delfos 2013) Keuze voor iemand betekent verraad aan een ander of aan jezelf; je kunt niet 

meer voldoen aan je eigen normen en waarden. Behandeling van loyaliteitsconflicten richt 

zich op het geven van inzicht in wat er is gebeurd. Op het herstellen van de balans in het 

geven en nemen, en het veranderen van bijbehorende gedragspatronen.(P.Gossen). Een 

belangrijk doel in behandeling is niet het oplossen van tegenstellingen of een keuze maken, 

maar om deze in het hoofd naast elkaar kunnen laten bestaan. 
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Hoofdstuk 5 Pleegkind in relatie tot opvoeder 
 

Er zijn aandachtspunten voor pleegouders die in relatie tot het gedrag van hun 

pleegkinderen bekeken moeten worden. De plaatsingsboodschap, de bezoekregeling, de 

puberteit en sekseverschillen zijn belangrijke elementen die invloed kunnen hebben op het 

gedrag van een pleegkind. En twee opvoeders zullen ieder in zijn of haar eigen rol door het 

kind benaderd worden omdat pleegkinderen de verschillen in mogelijkheden van hun 

(pleeg)ouders ook door hebben. (Delfos, 2013) Het bewustzijn van eigen talenten en die van 

de andere opvoeder kan meer inzicht opleveren in het gedrag van een (pleeg)kind. 

5.1  Weerstand 

 

Kinderen voelen zich het beste wanneer er zo weinig mogelijk verandert in hun leven. Bij 

pleegkinderen is er al veel veranderd. Veranderen doet vaak pijn. (Pleeg)Kinderen kunnen in 

verzet gaan tegen ongewenste gevoelens en beangstigende onzekerheid. Je weet niet waar 

deze nieuwe situatie met deze nieuwe gevoelens eindigt. Weerstand kan zich op allerlei 

manieren uiten: aanhankelijkheid, zwijgen, ‘vergeten’, en boosheid: Een onbewust verzet 

tegen verandering. Deze weerstand dient respectvol te worden benaderd en te worden 

begrepen. Door dit non-verbale gedrag te zien en te benoemen kan ontwikkeling naar 

agressief gedrag worden voorkomen. 

Voor een therapeut is het van belang dat hij/zij de weerstand herkent, deze begrijpt en het 

gedrag kan benoemen op een manier die door de cliënt wordt begrepen. Zij kan de cliënt 

daarbij begeleiden zodat de cliënt zijn/haar gevoelens van weerstand erkent en voelt zodat 

hij/zij deze kan loslaten. 

5.2  Begeleiding 

 

Delfos spreekt  over drie sleutelfuncties in de begeleiding van (pleeg)kinderen: Zorg en 

continuïteit, liefde en begrip, en accepteren en delen van gevoelens. Ik denk dat de 

moeilijkheid in de vanzelfsprekendheid van deze sleutelfuncties zit. 

Je kunt je afvragen of de sleutelfuncties net zo ontvangen worden als ze worden gegeven, 

en andersom. Om hier helderheid in te krijgen is waarneming en goede interpretatie en 

communicatie essentieel. Voor Liefde, Begrijpen, Accepteren en Delen is er vertrouwen en 

openheid in die communicatie nodig. Veiligheid en vertrouwen zijn er niet zomaar, juist niet 

bij kinderen die al het nodige hebben meegemaakt. Dat vraagt tijd. Voor zowel pleegkinderen 

als pleegouders. Communiceren zonder ‘ruis’ op de lijn is een kunst. Je oordeelloos kunnen 

opstellen en echt luisteren naar elkaar vraagt aandacht, bescheidenheid en respect. Hiermee 

wil ik aangeven dat misschien de (pleeg)ouders of verzorgers zich in meerdere mate bewust 

dienen te zijn van wat hen motiveert en beweegt, en wat ze uitstralen. Erken je eigen 

behoeften als (pleeg)ouder. Wanneer je in staat bent om je negatieve oordelen en gedachten 

om te keren en zicht kunt krijgen op de behoefte die je als tekort ervaart, kan je congruent 

zijn. Vooral pleegkinderen willen zich verzekerd voelen van een veilige plek en zijn extra 

gefocust op non-verbale signalen. 
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Het bewust ervaren van primaire gevoelens kan gedrag en interactie (communicatie) 

effectiever sturen. Ademhalen, diep en ontspannen, volstaat vaak al om gevoelens toe te 

laten en te ervaren. Op deze manier worden pseudogevoelens gemeden wat bijdraagt aan 

eerlijke communicatie en het vergroten van veiligheid binnen een relatie. 

5.3  Beleving relatie met opvoeder   

 

Agressief gedrag ontstaat vaak als een reactie in interactie met anderen. Daarom belicht ik 

niet alleen de rol van het (pleeg)kind maar vraag ook aandacht voor de bijdrage van de 

opvoeder/verzorger in relatie tot het kind. 

5.3.1 Theory of mind 

 

Het denken over sociale gebeurtenissen staat centraal bij de sociaal-cognitieve ontwikkeling, 

dat weer een onderdeel is van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ieder mens maakt een 

theorie over hoe anderen denken en voelen: de theory of mind. Dit wordt opgebouwd van 

baby af aan door waarnemen en imitatie, het herkennen van emoties en het vermogen om te 

‘doen alsof’. De kwaliteit van de opvoedingsrelatie is belangrijk voor de kwaliteit van het 

sociale denken.   

Interactie tussen pleegouder en pleegkind is dus niet alleen noodzakelijk maar moet 

kwalitatief ook in orde zijn. Juist een kind dat opnieuw moet leren om te vertrouwen op een 

verzorger zal extra oog hebben voor de interactie tussen hem/haar en de verzorger om af te 

tasten of het dit keer wel veilig is. Verbaal- en non verbaal communiceren liggen onder de 

loep. En hierbij wordt aan elke gedraging, zowel bewust als onbewust, betekenis verleend op 

een manier zoals het klopt voor het kind maar ook voor de (pleeg)ouder. Vanuit die 

interpretatie wordt er gecommuniceerd. Er kan dan sprake zijn van overdracht en 

tegenoverdracht. 

Kinderen luisteren, observeren en trekken hun eigen conclusies. Wanneer kinderen dit niet 

vertellen kunnen (pleeg)ouders vergeten dat kinderen wel conclusies trekken uit de 

informatie die tot hun beschikking is, maar ook uit het ontbreken van informatie. (Om die 

reden is de plaatsingsboodschap waarin het waarom van de plaatsing ook voor een kind 

duidelijkheid geeft belangrijk.) Er kunnen slechte en gebrekkige conclusies in het hoofd van 

een kind ontstaan. 

Bijvoorbeeld een kind dat uit huis wordt geplaatst en in een gezinshuis komt. Twee jaar later 

gaat het naar een pleeggezin. Daar is het chronisch boos. Haar pleegmoeder wordt bang en 

weet niet meer hoe ze zich moet gedragen. Ze denkt (vult in) dat haar pleegdochter haar niet 

moet omdat ze het naar haar zin had in het gezinshuis en daar weg moest. Ze is boos als 

haar pleegmoeder weg gaat en woedend als ze weer terugkomt. Ze werkt met kinderen. De 

pleegmoeder komt door de situatie thuis en haar werk niet meer aan zichzelf toe en neemt 

ontslag. Dan is er de ommekeer. Haar pleegdochter wordt blij en dat blijft zo. 

Het gedrag van het kind kan bij de pleegmoeder gedachten van afwijzing en gevoelens van 

verdriet oproepen die ze zelf ooit heeft ervaren. Hierdoor kan ze zich terugtrekken in het 

contact om zichzelf te beschermen. Het kind kan bevestigd worden in wat het al dacht; ik ben 

het niet waard om getroost te worden. Of iedereen gaat bij me weg omdat ik stom ben. 
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De oude kindgevoelens van de pleegmoeder en de conclusies van het kind houden het 

probleem in stand. Pas wanneer de moeder stopt met werken concludeert het kind dat er 

echt voor haar wordt gekozen en haar gedrag verandert. (Of de pleegmoeder heeft haar 

eigen behoefte erkend en is eindelijk congruent.) 

Anneke Vinke zegt in een interview dat ze net als andere volwassen pleegkinderen zal 
blijven zoeken naar de regels van natuurlijke liefde. Hoe kan je als pleegkind geloven dat 
voorwaardelijk ouderschap ooit overgaat in onvoorwaardelijk ouderschap? Waarom mag je 
lastig zijn, lastige hamsters gaan toch de deur uit? Waarom mag je fouten maken? Een 
rekenmachine die niet kan rekenen wil toch niemand? Wie zegt dat een enkeltje uit het 
kindertehuis geen retourtje is? Er is angst om anderen te kwetsen en daar op afgerekend te 
worden en in de steek gelaten te worden. (Mobiel, 2012) 
Opvoeders die conflicten met hun kinderen repareren maken dat kinderen zich veilig en 
zeker voelen. Zo wordt geleerd dat het veilig is om ruzie te maken omdat het weer goed 
komt. 

 

 

 

 

5.3.2  Communicatie 

 

Eén van de oorzaken van problemen in communiceren is wanneer eigen gevoelens en 

gedachten ruis op de lijn veroorzaken. Bij overdracht en tegenoverdracht vul je in hoe de 

ander naar jou kijkt en hoe de ander zich voelt ten opzichte van jou waarbij de oorsprong ligt 

in oude (kind)gevoelens. Bij het afweermechanisme projectie plaats je onbewust eigen 

gevoelens in een ander. Wanneer opvoeders zich persoonlijk aangesproken voelen door het 

(agressieve) gedrag van hun (pleeg)kind kan dit te maken hebben met oude kindgevoelens 

van de opvoeder. 

Wanneer je je stoort aan het ‘brutale’ gedrag van X  kan het zijn dat je zelf ook liever wat 

meer voor jezelf op zou willen komen. Net als X. Maar overtuigingen die je hebt 

meegekregen zoals ‘je mag geen grote mond hebben’, of ‘kinderen die vragen worden 

overgeslagen’, belemmeren dat. Je ontkent, verbergt of verdringt overtuigingen of emoties 

door ze toe te schrijven aan een ander (projectie) 

Bij overdracht gaat het over het herstellen van iets dat in een vorige relatie mis ging. Een 

voorbeeld is dat een kind/cliënt boos wordt omdat hij vindt dat de ouder/verzorger/therapeut 

te weinig voor hem doet en daarom weg wil gaan. Je kunt dan onderzoeken of hij vindt dat 

anderen ook te weinig voor hem doen of in het verleden voor hem hebben gedaan. En of hij 

woede wel vaker als middel heeft gebruikt om iets voor elkaar te krijgen. 
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Persoonlijkheid 

Bij de psychoanalytische benadering gaat men ervan uit dat de persoonlijkheid van de mens 

is opgebouwd uit 3 componenten die elkaar wederzijds beïnvloeden: 

..het Id ,waarin zich het levensinstinct (o.a. wens tot genieten, en tot (over)leven) en het 

doodsinstinct (o.a. woede en agressie) bevinden. In het id bevindt zich de gevoelsmatige en 

soms onbewuste herinnering aan vroeger: een belangrijke bron voor (tegen) overdracht.   

..het Superego, waarin zich de morele en kritische herinnering aan vroeger bevindt. Dit voedt 

het basisgevoel ‘ik mag er zijn, zoals ik ben’ of ‘ik mag er niet zijn zoals ik ben’. (mogelijkheid 

tot pseudogevoelens zoals zich schamen of schuldig voelen.) 

..het Ego is het meest bewuste en rationele deel van de persoonlijkheid en beïnvloedt het 

gedrag dat zichtbaar is voor anderen. Bij overdrachtsgevoelens bemiddelt het Ego niet goed 

genoeg tussen het Id en het Superego en worden er gevoelens op de ander geprojecteerd 

 

die eigenlijk niet bij die persoon of situatie passen. Dit heeft te maken met de heftigheid van 

een (oud) gevoel dat opgeroepen wordt en het Ego het overzicht verliest.   

In tijden van stress, kan het voortdurend onder spanning staan, het (pleeg)kind of de 

opvoeder kwetsbaar maken en het risico van verkeerde (tegen)overdracht vergroten. Dit kan 

leiden tot verstoringen in de waarneming, projecties en problematisch gedrag: conflicten, 

boosheid en agressie. Als opvoeder dien je te kijken naar je eigen verbale en non verbale 

bijdrage in communicatie met het (pleeg)kind. 

Een manier om uit de overdrachtsituatie te stappen is door te analyseren wat de 

communicatie moeilijk maakt, welke gedachten en gevoelens hier bepalend in zijn. Wat 

nemen we mee uit onze kinderjaren in, welke behoefte lag er toen, en wat zou reëel gedrag 

zijn in de huidige situatie. Deze gevoelens, gedachten en behoeften kunnen helder worden 

gemaakt wanneer je de Transactionele analyse (Eric Berne ’50) inzet. 
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De transactionele analyse 

In communicatie herkennen we drie soorten ego toestanden: Ouder ego,Volwassen ego en 

Kind ego. Een ego toestand is een samenhangend geheel van gedragingen, gedachten en 

gevoelens. Deze hebben we geleerd in onze vroege kinderjaren.  Hierbij gaat het om 

kopieën van gedrag, gevoelens en gedachten van onze opvoeders. Bij alles wat er nu om 

ons heen gebeurt, maken we gebruik van de mogelijkheden die we kennen.  Dit geeft inzicht 

in het hoe en waarom we dingen zeggen, doen en denken zoals we dat doen. Wanneer dit 

problemen oplevert in het dagelijks leven kan de transactionele analyse bijdragen aan 

vermindering van conflicten. 

 

 

In de transactionele analyse worden onderliggende drijfveren zichtbaar gemaakt d.m.v. 

analyse van behoeften, verschillende zijnswijzen en het onbewuste levensplan (script). Dit 

kan nieuwe inzichten brengen die bijdragen aan open en eerlijke communicatie en de 

congruentie vergroten. Het (pleeg)kind voelt zich gezien, gehoord en gelijkwaardig in 

gesprek. Dit draagt bij aan de ondersteuning van een positief zelfbeeld en de weerbaarheid 

van het kind zodat gedragsalternatieven kunnen worden aangereikt. 

‘ Een kind heeft het recht respect te eisen voor zijn verdriet, al betrof het maar het verlies van 

een steentje.  … Je zult kinderen nooit leren kennen als je hun klachten niet serieus neemt’ 

Janusz Korczak. 

Om te zorgen dat een (pleeg)kind zich gezien en gehoord voelt is een houding van 

bescheidenheid en respect van de opvoeder onontbeerlijk. Een mooie manier van 

gespreksvoering die daar bij past en meer inzicht zal opleveren in het ongewenste gedrag is 

op Socratische wijze. 

Door de Socratische wijze van communiceren kan een eerlijk inzicht gekregen worden in 

moeilijke situaties. Het belangrijkste kenmerk van Socrates was dat hij ervan overtuigd was 

dat hijzelf weinig wist of begreep en dat juist de ander deskundig was. Door het stellen van 

goede vragen en dóór te vragen stel je de ander in de gelegenheid zijn of haar mening te 

vertellen maar deze vooral ook te ontwikkelen. Bij het voeren van een gesprek ga je er vanuit 

dat ieder mens deskundig is over zichzelf. Hierdoor zullen drempels verdwijnen omdat men 

zich gelijkwaardig behandeld en gerespecteerd voelt. Er wordt geprobeerd om aan deze  
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deskundigheid woorden te geven zodat er een bewustwordingsproces plaatsvindt. Dit is 

nodig om je handelen richting te geven.  Vragen heeft meer nut dan vertellen. Vragen geeft 

ook aan dat je bereid bent om te luisteren, om te leren en dat je ervan uitgaat dat de ander 

iets te vertellen heeft. Tenslotte leidt het doen ontdekken tot zelfontdekte inzichten. Een zelf 

ontdekt inzicht blijft bij je en kan daarom echt van invloed zijn op agressief gedrag. 

N. is 7 jaar als hij bij mij komt. Hij heeft last van woede-uitbarstingen waarbij hij niet alleen 

erg boos wordt maar ook weg rent. We praatten over zijn woede uitbarsting. Hij heeft een 

poppetje, een ridder met een schild, in zijn hand. Dit is zijn woede-uitbarsting. In een 

opstelling plaatst hij het ver van zich af. Hij vertelt het volgende; 

N) Woede-uitbarsting is vaak mee naar school. Hij is bij de juf. Ik weet niet waarom. Juf 

scheurt mijn bladzijde eruit van rekenen taal en spelling. Ze zegt dat ze het vies vindt. Ik 

klieder, zegt ze, maar dat doe ik niet. Ze zegt; in een rekenschrift een hele bladzijde 

gebruiken om één som op te schrijven.(Ik; Heeft de som niet de hele bladzijde nodig dan?)..  

Ik doe dat wel en ik heb geen idee waarom ik dat doe. Juf is dan boos en heeft een ander 

gezicht. Woede-uitbarsting wil zeggen ‘opzouten’ tegen de juf. Woede-uitbarsting is gemeen 

en ik heb een hekel aan hem. (Ik; Het lijkt of woede-uitbarsting je wilt beschermen..)  N) 

Woede-uitbarsting wil mijn vriend zijn. Anderen vinden woede-uitbarsting niet zo leuk (Ik; Wat 

zou je kunnen doen..) Soms doet woede-uitbarsting anderen pijn, en soms laat hij ze grappig 

schrikken. Ik begrijp niet waarom juf boos wordt. Ik weet niet hoe ik het op moet lossen. 

Woede-uitbarsting moet huilen als hij verliest en hij is blij als hij wint. Ik vind het niet leuk dat 

hij blij is als hij wint. Met vechten is hij blij. Daarna gaat hij weg. Tegen woede-uitbarsting zou 

ik willen zeggen: Hou op met vechten, stop er mee, rot op. (Ik; Hoe kan hij je dan 

beschermen..?) Met een schild kan hij me beschermen. Zo één..(hij wijst naar het schild van 

het poppetje) 

We hebben zijn woede uitbarsting buiten hem geplaatst. Hij praat er makkelijk over en dit 

gesprek geeft veel informatie. Het gaf mij een kijkje in de enorme inzet die hij toont door 

anderen geen pijn te willen doen. Daarom rent hij weg. En hij weet echt niet wat hij doet 

waarom de juf boos wordt. Woede uitbarsting wordt blij van vechten maar N. zelf helemaal 

niet.   

Na dit gesprek heeft N. minder woede uitbarstingen gehad. Misschien omdat er een nieuw inzicht is 

verkregen; Niet hijzelf is het probleem maar het probleem is het probleem. 
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Hoofdstuk 6 Behandeling   
 

Wanneer er een vermoeden, of sprake is van een hechtingsstoornis of een 

gedragsstoornisstoornis dient diagnose en behandeling plaats te vinden bij een kinder- en 

jeugdpsycholoog of orthopedagoog. Is er sprake van een belemmerde ontwikkeling door 

gedragsproblematiek dan kan de kinder-, en jeugdtherapeut werken binnen verschillende 

thema’s met gedragsverandering als doel. 

Kinderen 

Er kan onderscheid worden gemaakt in leeftijd bij de behandeling van agressieve 

gedragsproblematiek. Werken aan een vertrouwensband is in het werken met 

agressieproblematiek van het allergrootste belang. Wanneer ik met kinderen werk richt ik me 

vooral op het verschaffen van inzicht in de interactie tussen het kind en opvoeders en 

belangrijke anderen. In gesprekken is spelen een belangrijk element om een beeld te krijgen 

van wat er speelt. 

Jongeren 

Bij de behandeling van jongeren dient eveneens een basis van vertrouwen te worden 

gelegd. Er wordt rekening gehouden met de puberteit en relaties die veranderen. Relaties 

met ouders, peer-group, en samenleving. Hoe zitten mensen in elkaar. Hoe ga je om met 

angst. En we werken aan het versterken van het zelfbeeld en de zelfwaardering. 

6.1  Gedragsverandering coachend 

 

Begrenzen, bekrachtigen, negeren (Stoppen, nieuw gedrag leren, gedrag afleren) 

In het geval van N. uit bovengenoemde casus heeft het geholpen het probleem, zijn woede-

uitbarsting, buiten hem te plaatsen door het te presenteren als een poppetje. Door er zo over te 

praten kreeg ik veel informatie van hem. Het ging ineens niet meer over hem. Het probleem werd als 

probleem erkend. Er kwam onderscheid tussen persoon en gedrag. Bovendien leerde hij om naar de 

functie van het gedrag te kijken. Dat bracht hem nieuw inzicht. Dit had direct verandering van gedrag 

als gevolg. Een volgende stap zou kunnen zijn om af te spreken wat te doen als woede uitbarsting 

toch weer komt: Begrenzen door aan te geven waar hij naartoe mag rennen om zijn veiligheid te 

garanderen bijvoorbeeld. De nadruk leggen op wat wel kan, i.p.v. wat niet. En het bekrachtigen van 

de momenten waarop je een uitbarsting zou verwachten maar die dan vervolgens uitblijft. Dit wordt 

benoemd en beloond. En tenslotte negeren wanneer het toch mis gaat. Agressief gedrag kan worden 

tegengegaan door extra aandacht voor positief sociaal gedrag te hebben. 
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6.2  Gedragsverandering therapeutisch 

 

Psychodynamische benadering 

Dit geeft inzicht in intermenselijke relaties. Het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie door 

een goede basishouding en een adequate pedagogische benadering. Door het creëren van 

een positief geestelijk werkklimaat kunnen intrapsychische problemen bewerkt worden. 

Meestal is het moeilijk voor cliënten met agressieve gedragsproblematiek om zich open te 

stellen en vertrouwen te schenken. Het ontbreken van dat vertrouwen ligt vaak ten grondslag 

aan het agressieve gedrag. Het is daarom een vereiste dat de therapeut eerst zorg draagt 

voor het tot stand brengen van een relatie waarin er kan worden samengewerkt. In mijn 

oefentraject met C. werd dit gelijk duidelijk. C. gaf vooraf aan weinig vertrouwen te hebben in 

dat ‘het zou helpen’. Om die reden kunnen deze trajecten lang(er) duren, als ze al van start 

gaan.  Door het stimuleren van een meer open en positieve houding kan het plezier in het 

leven worden vergroot en wordt de ‘noodzaak’ om zich agressief te gedragen kleiner. 

 
Cognitieve/gedragstherapeutische benadering 

Is een methode voor planmatige gedragsverandering. Hierbij ga je er vanuit dat het probleem 

in stand wordt gehouden of juist wordt afgezwakt door de reacties uit de omgeving. Door de 

gevolgen van het gedrag te beïnvloeden kan je het probleemgedrag beïnvloeden. Gedrag 

kan je aan of afleren door de gewenste gevolgen aan het gedrag te koppelen. Bij cognitieve 

gedragstherapie ga je uit van de gedachten die aan het gedrag ten grondslag liggen. 

Bij C.(12 jaar) betekende dit in de ongewenste situatie de gedachte dat ze niemand kon 

vertrouwen en dat vrienden houden toch niet zou lukken. Op een dag zou ze weer agressief 

reageren en de vriendschap verliezen. In de gewenste situatie zou ze rustig en relaxt zijn en 

vertrouwen op haar eigen kwaliteiten, en die van de ander. Door haar die gedachten positief  

te leren beïnvloeden kan ander gedrag worden opgeroepen.   

Stimuleren van het redelijk denken is van belang omdat je je bewust moet in kunnen 

spannen om los te komen van agressie. Pijn en emoties worden gestuurd door het autonome 

zenuwstelsel. Wanneer de emoties heftiger zijn houdt het redelijk denken dit stelsel minder 

makkelijk in bedwang. 

Systemisch werken 

Bij deze benadering bekijk en behandel je het individuele probleem binnen de sociale 

context. Het sociale systeem is de belangrijkste invalshoek. Hierbij kan je kijken naar de 

sociaal-maatschappelijke context van een gezin, communicatieproblemen binnen een gezin, 

familiesystemen en vorige generaties. En hoe werkt de waarneming van de cliënt en zijn 

omgeving. Wat ‘zien’ zij volgens de cliënt? Door op verschillende manieren te leren kijken, 

wat is er nou ‘echt’ en wat is er bij verzonnen, kan het beeld veranderen en daarmee ook het 

gedrag. Wanneer een kind moeite heeft met het begrijpen van non-verbale communicatie 

omdat dit het niet heeft geleerd omdat hij er thuis geen (goede) ervaring mee had, kan het in 

de war raken en situaties verkeerd inschatten. Bijvoorbeeld als de juf serieus kijkt en het kind 

denkt dat ze maar doet alsof, of ze kijkt een beetje geërgerd en het kind is bang dat ze 

woedend wordt. Het kind besluit alvast van zich af te bijten.. 
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In de casus van N. (7 jaar) kan je je afvragen of de juf inderdaad zo boos was als N. dat 

interpreteerde. De angst en/of woede die deze situatie bij hem opriep zou gecontroleerd 

kunnen worden door met hem te kijken naar emoties en behoeften van zichzelf en anderen. 

Door het bevorderen van het inlevingsvermogen ontstaat meer inzicht in de bedoelingen van 

de ander. Leeftijdsadequaat en binnen de mogelijkheden.    

En door het vergroten van zijn autonomie en van zijn moed zou hij niet zo bang hoeven zijn 

om niet te voldoen aan de standaarden die door anderen zijn gezet, en anders zijn. Wanneer 

hij meer tevreden kan zijn en minder makkelijk gefrustreerd raakt zal agressief gedrag 

verminderen. Onbewust is overmatige agressie een uiting van onvrede en niet weten hoe je 

het anders moet doen. 

 

6.3  Thema’s 

 

De mogelijke gevolgen van de geschiedenis van een pleegkind, in sociaal emotionele 

ontwikkeling en gedrag zijn meestal te herleiden naar: een negatief zelfbeeld, wantrouwen, 

verlatingsangst, agressie en problemen in sociaal denkvermogen. 

Met betrekking tot agressieve gedragsproblematiek werk je aan het aanpassen van het 

gedragspatroon. Hierbij kan je kijken binnen drie referentiekaders: Het systeem van 

gezinsfunctioneren en opvoedingsomgeving, de interne regulatie van informatie verwerking, 

en intrapsychisch bijvoorbeeld wanneer een conflict wordt ervaren waarbij innerlijke eisen en 

behoeften tegenover elkaar staan. Bij het verminderen van angst die ten grondslag ligt aan 

agressief gedrag kan je stap voor stap werken met bijvoorbeeld gestalttherapie. Het opheffen 

van blokkades zodat persoonlijke groei weer kan worden opgepakt. Het is van belang om 

zelfgewaarwording te stimuleren door zichzelf bewust lichamelijk en zintuiglijk te kunnen 

ervaren. Je kunt iemand in contact met zichzelf en de omgeving brengen door een 

denkbeeldige dialoog zodat gedachten en gevoelens helder worden. Daarbij is het 

onderwerp iets, een conflict, dat de cliënt nu bezig houdt. Dit wordt aangepakt om te kijken 

hoe agressie het leven van de cliënt op dit moment beïnvloedt i.p.v. te kijken naar het 

ontstaan ervan. Tenslotte ondersteun je de cliënt in het nemen van verantwoordelijkheid voor 

zichzelf in voor hem moeilijke situaties. 
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Hoofdstuk 7 Conclusie 
 

Emoties spelen een belangrijke rol in het ontstaan van agressief gedrag omdat die bepalen 

of iemand zich veilig voelt of niet. In het leven van een pleegkind is veiligheid veelal geen 

gegeven omdat het meestal al een afscheid achter de rug heeft en/of iets vervelends heeft 

meegemaakt. Tevens ontbreekt het vaak aan zekerheid dat het kind mag blijven waar het is. 

Dit kan van grote invloed zijn op het gedrag van een kind en later als volwassene. Dit is niet 

altijd zo en geldt niet voor elk pleegkind. Agressieve gedragsproblematiek komt voor bij 

zowel pleegkinderen als bij andere kinderen. Wanneer het iemand ontbreekt aan gevoel van 

veiligheid en vertrouwen, in zichzelf en in de omgeving, kan hij overmatig angstig worden. 

Angst speelt zowel bij mensen als dieren een grote rol in het ontwikkelen van agressief 

gedrag. 

Als opvoeder/verzorger zijn er signalen op te vangen die er op kunnen wijzen dat 

agressiviteit in het gedrag van een kind problematisch wordt. Bepaalde risicofactoren m.b.t. 

agressief gedrag zijn al vroeg in het leven van een kind aanwezig, zoals antisociaal gedrag 

van vader of moeder of depressies van moeder. Ook de mate van zelfcontrole/ 

impulscontrole van een kind kan een indicator zijn van gedragsproblemen. Andersom kan 

een gezonde ontwikkeling van moeder en kind agressief gedrag voorkomen. Door de 

stabiliteit die ontdekt is in de ontwikkeling van agressief gedrag blijkt dat er  met name in de 

eerste kinderjaren geobserveerd en gehandeld zou moeten worden om het vergroten van de 

problematiek te voorkomen. Hier is nog geen onderzoek naar gedaan. Voor zowel 

pleegkinderen als pleegouders is de pleegboodschap, die duidelijkheid geeft in het hoe en 

waarom van een plaatsing, van groot belang en kan het aan-, of afwezig zijn daarvan invloed 

hebben op het (agressieve) gedrag van een pleegkind. 

In een pleeggezin zijn de relaties niet vanzelfsprekend en de kans blijft aanwezig dat een 

plaatsing wordt beëindigd wanneer de situatie in een gezin moeilijk wordt. Wanneer je als 

pleegouder bewust bent van de problemen die een plaatsing met zich meebrengt, en er is 

deskundige begeleiding waardoor je gesteund kan worden, werk je al preventief aan het 

verminderen of voorkomen van gedragsproblemen. 

Als opvoeder/verzorger zal je een bijdrage moeten leveren in de begeleiding van het kind en 

zijn gedrag. Reflectief kijken naar jezelf in interactie met het kind is, net als een houding van 

respect en bescheidenheid, van groot belang in het voorkomen of verminderen van 

agressiviteit. 

Er zijn verbanden gelegd tussen agressief gedrag op jonge leeftijd en de mate van  

risicogedrag met betrekking tot de gezondheid, de economische positie en de sociale relaties 

op latere leeftijd. 

Coaching om het agressieve gedrag te begrijpen en er mee om te gaan kan een bijdrage 

leveren aan het voorkomen van een voortijdige afbreking van de zorgperiode. Anders 

denken over een kind dat zich agressief gedraagt, helpt vaak al. Het kind is meestal bang en 

heeft steun nodig, geen afkeuring. 

Woede hoort bij het leven en is even belangrijk voor onze psychische ontwikkeling als liefde 

en zorgzaamheid. Zolang agressieve gevoelens in balans zijn met gevoelens van 

gehechtheid en goed gereguleerd zijn kunnen ze veel brengen. 
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Bijlage 1.  Aandachtspunten voor oriëntatie en behandeling, een overzicht 

 

Is er sprake van een stoornis of problematiek? 

Wat is de aangeboren gedragsstijl (het temperament) van het kind? En wat is (wanneer) 

aangeleerd? 

Opbouwen van een vertrouwensband. 

Stimuleren van een ‘volwassen’, positieve en open houding in relatie tot de omgeving. 

Met welke soort agressie hebben we te maken? Wat is de motivatie achter het agressieve 

gedrag? Wat wordt er mee bereikt? Wat zijn gedragsalternatieven? 

(H)erkennen van grenzen en emoties. 

Werken aan Emotieregulatie. Stimuleren van doen-alsof-spelletjes zodat het kind kan 

experimenteren met het uiten van behoeften en deze verbaal en non-verbaal uit te drukken. 

(agressie, tot op zekere hoogte, in dit spel accepteren) 

Werken aan de positieve cognitie binnen het relevante domein (verantwoordelijkheid/schuld; 

“ik ben onschuldig”  of controle; “ik kan het aan” , of zelfwaardering; “ik ben ok”, of 

kwetsbaarheid: “ik ben weerbaar”, of veiligheid; “ik ben nu veilig”) Werken aan een positief 

zelfbeeld en zelfvertrouwen. 

Behandeling van loyaliteitsconflicten door om te leren gaan met tegenstellingen en 

(h)erkennen van grenzen. 

Leren omgaan met agressie door het aanleren of het ontwikkelen van een gezonde 

weerbaarheid. 

Bijlage 2.  Interventies 

 

De interventies met als doel het versterken van de eigen kracht, het opbouwen van 

(zelf)vertrouwen, adequaat uiten van gevoelens, zoeken naar oplossingen, aanleren van 

alternatieven, en zelfacceptatie. Dit kan worden aangeboden in verschillende vormen; 

spelvormen, bewegingsactiviteiten, lichaamsgerichte- en ontspanningsactiviteiten, creatief 

beeldend, expressief, oefeningen om beter om te gaan met gevoelens, gedachten en 

gedrag, en psycho-educatie om het inzicht in de problematiek te vergroten. 

Enkele voorbeelden; 

Gestalttherapie, een ervarings interventie, met als doel het (leren) herkennen van de 

verschillende emoties, zodat de koppeling gemaakt kan worden tussen voelen en denken. 

Ontspanningsoefeningen, ademhaling(!) 

Loyaliteitsconflicten: werken met delen, RET (ggg) 

Agressie: cognitieve gedragstherapie 
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Inter-persoonlijke relaties bekijken; Metapositie hanteren 

Lichaamswerk om stressherkenning te stimuleren 

Weerbaarheid: rots en water 

Zelfbeeld versterken: sociaal panorama (Lucas Derks, NLP, sociale denkpatronen) 

Bijlage 3. Co-morbiditeit. 

 

Stoornissen en gedrag 

Wanneer er sprake is van meer dan 4 maanden dwars negatief en agressief gedrag kan er 

sprake zijn van een psychisch probleem. Een stoornis als ODD of CD. Een agressieve 

gedragsstoornis gaat vaak samen met andere problemen: stemmingsstoornissen, ADHD, 

verslaving. (Balans) “bronvermelding van deze uitspraak?” 

Bij pleegkinderen komen de volgende stoornissen vaker voor dan bij andere kinderen: Adhd, 

Add, Borderline (SAH), depressie, autisme(autismespectrumstoornissen, ASS). Evenals de 

volgende problematieken: rouw, pesten of gepest worden. 

SAH (Stoornis in aandachtshuishouding) of borderline: Een kind heeft verstoorde 

denkbeelden (cognities) over zichzelf, en de relatie tot de omgeving.  Dit kind heeft de sterke 

neiging tot zwart-wit-denken, generaliseren en absoluteren. Het is belangrijk goed naar het 

probleemgedrag te kijken. Het is de vraag of het probleemgedrag er altijd is geweest en 

slechts versterkt is, of dat het op een bepaald moment is ontstaan.(Delfos, 2013.) 

Autisme: Het verschil tussen achterstand en onrijpheid is erg belangrijk. Het kind met 

autisme is bang, voelt zich anders, maar begrijpt niet waarom het de aansluiting met andere 

kinderen niet kan maken. Uit de angst groeit een obsessief en repetitief gedrag. Werken aan 

veiligheid betekent dus een belangrijke afname van lastig gedrag.(Delfos, 2013.) 
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Bijlage 4. Ontwikkelingsschema 
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Bijlage 5. Schema gevoelens 

 

Schema om een mogelijke overdracht in communicatie te herkennen. 

 


