
De eigen kinderen van pleegouders blijven vaak
onzichtbaar. Terwijl de komst van een
pleegbroer of -zus in een gezin veel impact heeft.

‘Omam, hij blijft

Rachel van Wijngaarden

‘Tom logeert bij ons”, vertelt
de achtjarige Suze. “Alleen
wel héél lang.” Te lang, vol-

gens haar zus Thirza. Zij hoopt dat er
zo snel mogelijk een ander pleegge-
zin voor hem wordt gevonden.
“Want ik kan er niet mee omgaan.”
Drie maanden is Tom (7) nu bij hen
in huis. Het gezin Van Dijk – vader
Hans (35), moeder Yvonne (34) en
hun twee dochters Thirza (11) en Su-
ze (8) – herbergt daarnaast ook al
meer dan een jaar pleegzoon Quin
(2). Yvonne van Dijk noemt Quins
komst een verrijking voor hen alle
vier. “We zijn dol op kinderen en wil-
den graag voor een kindje zorgen dat
het niet zo goed had als wij. ’t Is dat
Quin niet uit mijn eigen buik geko-
men is, maar ik houd net zoveel van
hem als van mijn eigen dochters. En
ook zij zijn gek op hem.”
Toen ze goed en wel aan Quin ge-
wend waren, stelden Hans en Yvonne
zich dit voorjaar ook beschikbaar
voor crisisopvang. Kamers genoeg in
hun woonboerderij, dus kon Tom er
ook nog wel bij. Maar het valt de mei-
den niet mee hun thuis nu ook met
hem te moeten delen. “O mam, hij
blijft toch niet?”, vroegen ze al snel.
De familie is met hun twee pleegkin-
deren twee totaal verschillende erva-
ringen rijker. De komst van een
pleegkind kan voor de eigen kinde-
ren blijkbaar zowel positief als nega-
tief uitpakken.
Exacte cijfers zijn er niet, maar
naar schatting wonen er in meer dan
de helft van de pleeggezinnen in Ne-
derland ook eigen kinderen. “Ze blij-
ven vaak onzichtbaar. ‘Invisible carers’
worden ze in Engeland ook wel ge-
noemd. Ze dragen toch een deel van
de zorg mee”, vertelt Hans Grietens,
hoogleraar orthopedagogiek aan de
Rijksuniversiteit Groningen en ex-
pert op het gebied van jeugd- en
pleegzorg.

Onderzoek onder eigen kinderen van
pleegouders is schaars. Recent ver-
scheen er wel een Engelstalige over-
zichtsstudie. Die bevestigt het dubbe-
le beeld dat Grietens zelf ook in
Vlaanderen vond: positieve ervarin-
gen zijn er wel degelijk, aan de ande-
re kant krijgen de eigen kinderen
van pleegouders ook te maken met
verlieservaringen. Zo gaat bij de
komst van een pleegkind de ver-
trouwde gezinssituatie compleet op
z’n kop. En als men net aan elkaar
gehecht is geraakt, volgt soms alweer
het afscheid.
Bij de familie Van Dijk ging de boel
ook op z’n kop. Thirza had verwacht
dat pleegkinderen vooral stil en ver-
drietig zouden zijn, maar Tom is al-
lesbehalve stil. “Hij praat overal
doorheen en hij vraagt veel aan-
dacht”, vertelt ze. “En hij wil altijd
met ons spelen”, verzucht haar zusje.
Als ze ongestoord alleen willen zijn,
trekken ze zich terug in hun slaapka-
mers. Muziek aan en deur dicht, dan
weet Tom dat hij niet welkom is.
Maar vanmiddag is hij op bezoek bij
zijn vader en hebben ze het rijk al-
leen. “Lekker rustig”, vindt Thirza.
Met haar veel jongere pleegbroer-
tje Quin klikt het juist wel. Een foto
van zijn vrolijke koppie staat inge-
lijst op Thirza’s slaapkamer, alsof ze
hem zelfs daar niet uit het oog wil
verliezen. “Hij voelt echt als een
broertje. Alleen aan zijn huidskleur
kun je zien dat hij eigenlijk andere
ouders heeft.”
De kans is klein, maar Thirza zou
het vreselijk vinden als hij weer zou
vertrekken. Hem bieden ze langduri-
ge pleegzorg. Ook voor Tom wordt
een plek gezocht waar hij voor lan-
gere tijd kan blijven, want dat dat bij
hun niet kan, is nu wel duidelijk.
“Volgende week komen zijn voogd
en de pleegzorgbegeleider weer met
mijn ouders praten”, vertelt Thirza.
In het begin werd Van Dijk wel
eens boos om de negatieve reacties

van haar dochters, maar ze ziet ook
dat zij op hun tenen lopen. Samen
proberen ze er het beste van te ma-
ken. “We doen dit niet alleen omdat
we het zo leuk vinden”, houdt ze hen
voor. En: “Hij heeft veel ellende mee-
gemaakt.”
Die ‘bagage’ die pleegkinderen
meebrengen, kan voor de eigen kin-
deren van pleegouders inderdaad las-
tig zijn, weet Grietens. Pleegkinde-
ren met een moeilijke voorgeschie-
denis hebben vaak emotionele en ge-
dragsproblemen. “Om daarmee om
te gaan, hebben de eigen kinderen in
het gezin net zo goed behoefte aan
begeleiding. Daar mag vanuit de
pleegzorginstellingen best meer aan-
dacht voor komen.”
Uit onderzoek blijkt ook dat het
leeftijdsverschil tussen het eigen
kind en het pleegkind voor een suc-
cesvolle plaatsing niet te klein mag
zijn. Grietens: “Minder dan twee jaar
is riskant, dan kunnen de kinderen
elkaars rivalen worden.” Maar in de
praktijk gaat het nogal eens anders.
Zeker in crisissituaties is leeftijd
slechts een van de factoren waar
men op let. “Dan neemt de pleeg-
zorginstelling het risico maar”, be-
seft Grietens.
Moeder Yvonne ziet de concurren-
tiestrijd in haar eigen gezin, pleeg-
zoon Tom scheelt slechts een jaar
met dochter Suze. “Mijn meiden wa-
ren op een gegeven moment zelfs
bang dat wij meer van hem zouden
gaan houden dan van hen.” En toen
Tom zijn pleegouders uit zichzelf ‘pa-
pa’ en ‘mama’ ging noemen, viel dat
bij Thirza en Suze ook verkeerd. ‘Pa-
pa Hans’ en ‘mama Yvonne’ werd het
compromis.
“Zij wilden waarschijnlijk hun ter-
ritorium verdedigen”, legt Tim de
Jong uit. Hij werkte als trainer van as-
pirant-pleegouders en schreef on-
langs het boek ‘In huis en hart’,
waarvoor hij verschillende pleegge-
zinnen interviewde. “Ik heb ook wel- Als er een pleegkind in huis komt, verdedigen de eigen kinderen vaak hun territorium. FOTO MARK KOHN

toch niet?’

eens gehoord dat een kind zei: ‘Dat
is mijn schoot’, doelend op de schoot
van zijn moeder. Hij zat er zelf op dat
moment niet, maar het was dus zijn
‘gereserveerde schoot’.” Exclusieve
aandacht voor de eigen kinderen is
volgens De Jong heel belangrijk.
“Doe elke week iets vertrouwds met
hen.”
Van Dijk brengt de pleegkinderen

bewust een uur eerder naar bed dan
haar eigen dochters, zo kunnen zij
’s avonds nog even op verhaal ko-
men. Verder is de donderdagavond
gereserveerd voor Thirza. “Dan krui-
pen we samen op de bank en kijken
we ‘Help, mijn man is klusser’.” Suze
gaat met haar moeder graag een ijsje
eten in de stad.
Afgelopen zomer ging Tom ook

mee met vakantie, daar heeft de fa-
milie wel spijt van. “Het was heel
heftig met hem erbij. Hij had toch
beter een weekje ergens anders kun-
nen logeren.” Van Dijk heeft zich

daarom voorgenomen meer naar
haar dochters te luisteren en voorlo-
pig in de zomervakantie geen crisis-
opvang meer te doen. “Het is juist de
tijd om mijn eigen kinderen eens te
verwennen, de vakantie moet leuk
zijn voor hen.”
De Jong weet dat beginnende

pleegouders het lastig vinden derge-
lijke grenzen te stellen, zij vragen
zich af of je dat wel kunt maken.
“Maar het is niet de bedoeling dat de
eigen kinderen er te veel schade van
ondervinden. Je eigen kind is geen
pleegkind en dat moet ook zo blij-
ven.”
Als er voor Tom een betere plek is

gevonden, zou Thirza nog wel een
baby als pleegbroertje of -zusje wil-
len. “Ik vind kleine kinderen leuk en
ik houd van oppassen.” Ook later wil
ze zelf best pleegkinderen. Haar
moeder is stomverbaasd als ze dat
hoort, zij dacht dat Thirza het hele-
maal had gehad met pleegzorg.
“Oké... maar dan heb je dus ook kans
op irritante kinderen, hé?” “Ja, maar
dan kijk ik gewoon of het klikt.” Van
Dijk is niet meteen gecharmeerd van
Thirza’s oplossing. “Lieve schat, je
kunt niet na één dag zeggen: ‘Sorry,
het klikt niet, ga maar naar een an-
der.’”

Omwille van de privacy van de pleeg-
kinderen zijn in dit artikel de namen
van alle leden van het pleeggezin Van
Dijk gefingeerd.

Puber met pleegzus of -broer is ‘zeer sociaal’

Exclusieve aandacht
voor de eigen
kinderen blijft
heel belangrijk

Pleegzorg is onder eigen kinderen
van pleegouders een geliefd onder-
werp voor een spreekbeurt, ze kun-
nen er uren over praten. “Maar de
ellende die zij thuis voorbij zien
komen, blijft voor hun klasgenoten
toch ver van hun bed”, vertelt
Kathelijne van Hengel (43). Zij
begeleidt in Groningen een EKIP-
groep, voor de Eigen Kinderen In
Pleeggezinnen. “Hier kunnen zij
hun ei kwijt, de herkenning die ze
bij elkaar vinden is een feestje.” De
maandelijkse bijeenkomsten voor
tieners worden georganiseerd door
Pleegwijze(r), de belangenvereni-
ging voor pleeggezinnen in Noord

Nederland. Pleegoudersupport Zee-
land organiseert vergelijkbare bij-
eenkomsten.
Een chocoladefontein en spelletjes
staan garant voor gezelligheid.
“Intussen komen de verhalen van-
zelf.” Bij de een werd midden in de
nacht een baby gebracht. Bij de
ander stond de moeder van zijn
pleegzusje plotseling op de stoep.
Van Hengel ziet ook de positieve
uitwerking van pleegzorg en
noemt ‘EKIP-ers’ de meest sociale
pubers die men zich maar kan
wensen. “Bij hen is dat ‘ik’ niet zo
aanwezig. Zij denken vaak een stap
verder, aan de ander.”


