
“Naast moeder, oma en pleegmoeder 
van zes pleegkinderen (drie uitwonend en 
drie thuis) ben ik nu ook juf, huishoudster,

cateraar, bezigheidstherapeut, sportlerares,
kapper, masseur, fietsenmaker, mantelzorger

voor onze ouwe buurtjes, enzovoort. En dan
ook nog m’n man niet vergeten en hem zoveel
mogelijk ondersteunen zodat hij zijn baan in

de zorg vol kan houden. Ik heb het op dit
moment dus best wel druk. Maar gelukkig

kan ik veel structuur bieden. Dat 
hebben deze kinderen nu vooral heel, 

heel hard nodig.”

Effecten van 

de coronacrisis 

op pleeggezinnen



Er is de afgelopen tijd regelmatig aandacht geweest voor de gevolgen die de coronamaatregelen hebben
voor kwetsbare kinderen. Kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, zijn vaak kwetsbaar door
alles wat zij hebben meegemaakt. De helft van deze kinderen woont in één van de ruim 16.000
pleeggezinnen in Nederland. Pleegouders moeten in normale omstandigheden al veel ballen in de lucht
houden. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat daar nog meer ballen bij zijn gekomen, zoals ook blijkt
uit het bovenstaande citaat van een pleegmoeder. Reden voor de Nederlandse Vereniging voor
Pleeggezinnen, het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR) en de Stichting Belangenbehartiging
Pleeggrootouders Nederland om te onderzoeken of en hoe pleeggezinnen het volhouden in deze tijd. 932
pleegouders vulden de vragenlijst in. In dit rapport delen we de belangrijkste resultaten, aangevuld met
citaten van pleegouders die aangeven hoe ze het ervaren.

De vragenlijst, die openstond van 31 maart tot en met 13 april, werd ingevuld door 932 pleegouders. Van
de deelnemers is 41% bestandpleegouder en 29% netwerkpleegouder. Verder deden er enkele
deeltijdpleegouders, crisispleegouders en gezinshuisouders mee aan het onderzoek. Pleegouders van
bijna alle pleegzorgorganisaties zijn vertegenwoordigd. Van één pleegzorgorganisatie zijn er geen
deelnemende pleegouders. Gemiddeld waren er bijna dertig respondenten per pleegzorgorganisatie.
17,2% van de deelnemers aan de enquête was pleeggrootouders. Van de respondenten gaf 41,8% aan dat
hij of zij, of een van de gezinsleden, tot een risicogroep van het coronavirus behoorde.
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Voor 42% van de pleeggezinnen is de impact van de crisis (vrij) groot. Met name bij de gezinnen met
een gezinslid in de risicogroep (25% van de deelnemende pleeggezinnen) is de impact groot. Er is een
kleine groep (17% van de pleeggezinnen) die een kleine impact ervaart. Of men de impact nou groot of
klein vindt, ongeveer driekwart van alle pleeggezinnen geeft aan dat het goed lukt om te gaan met de
veranderingen in het gezin. Dit tekent de flexibiliteit en veerkracht van pleeggezinnen. Dat komt ook
goed naar voren uit de antwoorden die zij invulden in de vragenlijst:

Pleeggezinnen zijn veerkrachtig: groot deel kan goed omgaan
met gevolgen coronamaatregelen

“Het is niet anders 
en we gaan ermee om  
zo goed en zo kwaad 

als het gaat.”

“Er valt weinig steun 
te  bieden aan ons. We

moeten het even zelf doen. De
jongste van zes geven we

helemaal zelf les. Hij zit op
een kinderdagcentrum 
maar zij hebben niets

geregeld. Handen 
vol dus.”

“Normaal hebben we veel 
aan ons netwerk bij de zorg voor 

onze kinderen, maar nu je thuis zit, ben
je toch aan elkaar overgeleverd. De hulp
die je nu zou willen, kun je niet krijgen:
oppas, kinderen bezighouden zodat je
zelf kan werken. Zo lijkt het onbedoeld

alsof ons netwerk niet 
zo goed zou helpen. Dat is niet 

waar, de wil is er wel.”

“Het lukt om alle 
ballen hoog te 

houden, maar het 
vergt wel ontzettend 

veel van mij als 
pleegmoeder.”

Pleegzorg doe je samen, maar door corona toch vooral alleen
Van de deelnemende pleegouders ervaart 35% te weinig ondersteuning tijdens deze coronacrisis; 65% is
tevreden over de ervaren ondersteuning. Ondersteuning komt uit verschillende hoeken, maar vooral uit
het eigen netwerk en van de pleegzorgorganisatie. 



De ondersteuning die er is, wordt veelal op afstand vormgegeven. Er wordt veel gebruik gemaakt van
beeldbellen voor contact met ouders, school en het eigen netwerk. Ook gaat er veel afstemming en
overleg telefonisch en via WhatsApp. Sommige pleegouders geven daarbij aan dat de
pleegzorgbegeleiding sowieso al vaak telefonisch plaatsvindt, dus dat er in dat opzicht niet veel anders is
nu.

“We worden wekelijks 
gebeld door de wijkcoach en 

de pleegzorgbegeleidster 
reageert zelfs op vrije dagen en 
in het weekend op appjes. Van 
de gezinsvoogd horen we niets, 

dus ook niets rondom de
omgangsregeling. Ik heb 
alleen mail gehad dat dit 

niet doorgaat.”

“De
begeleiding door de

coach van ons
pleegkind gaat nu

online, maar hier kan
ze heel goed mee

omgaan.”

Ongeveer 29% van de respondenten beoordeelt het contact met ouders, professionals en scholen op
afstand met een onvoldoende. Een kleinere groep (15%) heeft dit als knelpunt aangemerkt. Sommige
pleegouders vinden het lastig om videobellen of andere contacten vorm te geven. Bijvoorbeeld omdat het
om jonge kinderen gaat of kinderen die het moeilijk vinden om zich op deze manier te uiten en fysiek
contact missen. Ook zijn er pleegouders die aangeven de afstemming met verschillende mensen op deze
wijze als tijdrovend te ervaren. Zij voelen zich 'geleefd' door de situatie.

“Mensen bellen wel en
vragen of er ondersteuning
nodig is, maar het is toch

lastig om op afstand
daadwerkelijk wat te
kunnen betekenen.”

“Ik krijg geen ondersteu-
ning. Ik heb gevraagd om

kinderopvang, maar dat kregen
we niet. Nu heb ik contact met

school, maar die doet ook
moeilijk. ‘Alle ouders

hebben het moeilijk’, is het
antwoord. Wij zijn niet alle

ouders. Wij zijn
pleegouders.”

“Ik vind het heel zwaar
om plots drie kinderen
te moeten onderwijzen

naast alle andere
dingen die door 
moeten gaan.”

“Het contact met hulpverlening 
en school is regelmatig online. Daar
komt nu de wens om wekelijks met

ouders verbinding te zoeken nog
eens bij. We worden als gezin, en
onze pleegdochter zelf, daarom in
onze beleving enorm ‘geleefd'. Dat
voelt niet prettig. Daarnaast is het

gewoon veel...”



Bij ruim een op de drie pleeggezinnen levert de sluiting van scholen en kinderopvang knelpunten op. Het
wegvallen van deze structuur zorgt in sommige gevallen voor spanning en irritaties in het pleeggezin. Een
deel van de pleegkinderen kan niet goed omgaan met de veranderingen. Deze veranderingen zorgen bij
pleegkinderen, meer dan bij andere kinderen, voor moeilijk hanteerbaar gedrag in het pleeggezin. Zeker
voor kinderen waarbij er al sprake was van gedragsproblematiek, geldt dat dit in sommige gevallen
verergert. Maar er zijn ook verhalen van pleegkinderen die erbij gebaat zijn dat er nu minder ‘moet’ en er
rust is door op één plek te zijn.  Ook zijn er pleegkinderen die hun energie minder goed kwijt kunnen, wat
ze normaal gesproken bij de opvang en/of school wel kunnen. Voor pubers is het gemis van sociale
contacten soms moeilijk te accepteren. 
 
Voor pleegouders is het niet altijd makkelijk om de rol van leerkracht te vervullen voor het kind: sommige
pleegkinderen accepteren de hulp van hun pleegouders bij het schoolwerk niet. Met name bij 
 pleegkinderen die normaal extra zorg krijgen of op speciaal onderwijs zitten, is het voor pleegouders
lastig om de begeleiding te bieden die ze normaal gesproken op school krijgen. Dit alles leidt ertoe dat de
druk op pleeggezinnen toeneemt.
 
Ook zijn er specifiekere problemen die optreden, zoals weinig zicht op vorderingen die pleegkinderen
maken door het digitale leren of niet genoeg laptops of tablets in een gezin, waardoor niet iedereen
(tegelijk) zijn of haar werk, huiswerk of contactmomenten kan vormgeven.

Knelpunten door corona: 70% van de pleegouders ervaart één of
meerdere knelpunten

Pleegkinderen missen structuur van school en/of kinderopvang (34,7%)1.

“Ons pleegkind is veel
thuis en nu ze veel strijd
veroorzaakt, is dat heel

intensief. Andere kinderen
gaan zich irriteren. Er is
meer strijd in het hele

gezin. Er is geen moment
dat onze pleegdochter

even er niet is. Dat maakt
het zwaar.”

“Het wegvallen van de
dagelijkse structuur van ons

pleegkind vergt nogal wat
aanpassing van alle

gezinsleden. Het digitale
onderwijs gaat wel goed, maar
de begeleiding vanuit school is

niet zo best.”

“In deze periode 
komt omhoog hoe

moeilijk het pleegkind
om kan gaan met
veranderingen en

afwijkingen op 
regels.”

“Thuisonderwijs beslaat 
een aanzienlijk deel van de dag 
en mijn pleegkind heeft hierbij

mijn hulp nodig, ze is van slag en
vraagt continue mijn aandacht.
De andere huishoudelijk taken
gaan gewoon door. Ik zie soms

door de bomen het bos niet
meer. Dat heeft irritaties 

tot gevolg."



Geen fysiek contact met biologische ouders is voor pleegkinderen moeilijk en verdrietig. En ouders, als die
in beeld zijn, willen graag hun kinderen zien. Sommige pleeggezinnen ervaren onduidelijkheid over wat
wel en niet mag met betrekking tot de omgangsregeling. Ook is onduidelijk wie beslist als partijen het
oneens zijn. Er zijn situaties waarbij ouders echt boos en teleurgesteld zijn omdat ze de kinderen nu niet
mogen bezoeken. Dat levert extra spanningen op. Er zijn ook situaties waarin het contact met ouders al
niet erg goed was en het er nu niet beter op wordt. 
 
Pleegouders vinden het lastig dat pleegkinderen hun ouders niet kunnen zien, maar zijn tegelijkertijd ook
bang voor eventuele besmetting, omdat ze niet kunnen controleren hoe er met de maatregelen wordt
omgegaan als er wel fysiek contact is. De andere kant is dat zij zelf nu ook geen adempauze
hebben, omdat de pleegkinderen 24/7 bij hen zijn. 
 
In veel gevallen wordt beeldbellen gezien als een goed alternatief voor fysiek contact. Er zijn zelfs
voorbeelden waarbij er nu meer contact is met de ouders of het contact makkelijker verloopt online. Ook
zijn er pleegouders die aangeven veel steun te ervaren vanuit de ouder(s) van het pleegkind. Toch is er
ook een groep die het contact op afstand als lastig ervaart, vooral met jongere kinderen.

Pleegouders hebben verschillende ervaringen als het gaat om
welke begeleiding momenteel op afstand plaats vindt. De een
heeft het over begeleiding vanuit school, de ander over
pleegzorgbegeleiding of begeleiding vanuit zorgprofessionals
zoals bijvoorbeeld een therapeut. 
 
Gemene deler is dat pleegouders meer druk ervaren omdat
begeleiding wegvalt of nu op afstand plaatsvindt. Zoals eerder
beschreven, ervaart 35% van de pleegouders onvoldoende
ondersteuning.

2.    Pleegkinderen kunnen of mogen hun ouders niet zien (21,3%)

“De moeder en oma van 
mijn pleegdochter nemen

meer risico's dan de
gemiddelde mensen om me
heen. Daardoor liep ik ook
ineens meer risico besmet 

te raken.”

“De omgangsregeling 
ligt stil op dit moment, 

maar dat kostte wat moeite.
Bij de discussie werd er niet
goed geluisterd naar onze

bezwaren en voelde ik niet dat
onze belangen belangrijk 

waren.” “De ene omgang wordt
stopgezet, terwijl de ander 
wel gewoon de weekenden

naar huis mag en ze zich daar
totaal niet aan de

maatregelen houden. Wij
voelden ons  onder druk

gezet.”

‘‘Ik zou het fijn vinden als de
pleegzorgorganisatie een

standpunt zou innemen over het
bezoek: ja of nee. Nu is het zo: het
mag als er 1,5 meter tussen blijft.

Heb je ooit een ouder en kind 
zo contact met elkaar zien

hebben?”

3.  Begeleiding vindt plaats op afstand, druk op gezin neemt toe (10,3%)

“Er wordt goed mee-
gedacht door therapeut,

pleegzorgorganisatie,
school en trainingsgroep.

Maar de zwaarte zit hem in
het feit dat we het zelf

moeten uitvoeren.”



Wegvallen sociale contacten van kinderen leidt tot spanning, verveling of negatief gedrag. 
Er is weinig ruimte voor ontspanning of vrije tijd.
Weekendpleegzorg die juist wel of juist niet door gaat.

Bij wel doorgaan is er angst voor besmetting. De pleegouders weten niet wat er gebeurt in het
weekendpleeggezin en de weekendpleegouder weet niet wat er gebeurt in het pleeggezin. Hoe
wordt er in het andere gezin omgegaan met besmettingsrisico’s?
Bij niet doorgaan ontstaat een extra belasting voor het pleeggezin omdat deze vorm van
ondersteuning wegvalt. Gedragsproblematiek pleegkind neemt toe, bijvoorbeeld door het gemis
van familie en vrienden of door missen van therapie. Ook zijn er pubers die recalcitrant worden van
de beperkingen en het gevaar niet zien.

Naast de hiervoor beschreven knelpunten zijn er ook diverse knelpunten die weliswaar door minder
pleegouders benoemd werden, maar daardoor niet minder relevant zijn: 
 

   4. Specifieke knelpunten (11,9%)

Bij pleegouders die in de risicogroep vallen of waarvan een van de gezinsleden tot een risicogroep
behoort, zijn er grotere zorgen over eventuele besmetting. Zo zijn er bij sommige pleeggrootouders echt
zorgen over wat er met de pleegkinderen zal gebeuren als zij ziek worden of komen te overlijden. Ook bij
pleeggezinnen waarbij een of meerdere gezinsleden tot de risicogroep behoren, zijn er zorgen over wat er
gebeurt als er iemand ziek wordt en hoe zij kans op besmetting kunnen verkleinen.

Knelpunten bij risicogroepen

“Wij moeten uitleggen
aan onze kleindochter en
haar ouders dat we extra
voorzichtig moeten zijn in

verband met onze leeftijd en
kwaaltjes. Dit is voor het
pleegkind en haar ouders

soms erg moeilijk te
begrijpen”

“Stel dat ik ziek
word, wie zorgt
er dan voor de
kinderen? Wie

bel ik dan?”

“Dat we drie personen 
hebben in ons gezin van vier

die extra kwetsbaar zijn. Een is
afgelopen vrijdag positief

getest op corona. De rest is niet
getest. Alle praktische hulp is
nu uitgevallen, terwijl je die

goed kunt gebruiken.”
“Laat ik mijn pleegzoon

buiten spelen, met kans op
besmetting? Ik val zelf in de

risicogroep en werk in de
zorg. Maar binnen

houden is qua gedrag soms
niet mogelijk.”



Aanbevelingen: vijf tips om pleeggezinnen te helpen

Ondersteun, wanneer de behoefte er is, pleeggezinnen bij de toegang
tot school, kinderopvang of dagbesteding. Pleegouders oefenen
formeel geen ‘vitaal beroep’ uit. Maar het is even goed van vitaal
belang dat pleeggezinnen het volhouden. 

“Wij hebben gebruik 
kunnen maken van de

regeling voor kwetsbare
kinderen. Hierdoor kan ons

grote pleegkindje wel naar de
peuterspeelzaal en kan ik

mijn zoon helpen met
huiswerk.”

Organiseer en financier snel de benodigde hulp en ondersteuning bij
pleeggezinnen die het zwaar hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van
iemand die thuis of op afstand ondersteuning kan bieden bij het
schoolwerk van de kinderen.

“Is het mogelijk een extra
kostenvergoeding te krijgen

zodat wij een paar ochtenden
hulp in kunnen kopen? We

hebben al iemand die dat wil en
kan doen, maar ik vind het niet

reëel als we dat zelf moeten
betalen.”

 Wees in alle gevallen heel duidelijk over het beleid met betrekking tot
de omgang met ouders. Pleegouders zijn gebaat bij daadkracht vanuit
de professionals of zeggenschap bij henzelf over wat te doen. Als er
maar duidelijkheid is naar alle betrokkenen.

Wees als betrokken professionals bij het gezin zichtbaar,
laagdrempelig beschikbaar en betrokken. In de enquête worden veel
goede voorbeelden genoemd van pleeggezinnen die zich daardoor
ontzettend positief gesteund weten, al gebeurt dit op afstand.

“Aandacht en begrip.
Pleegzorgbegeleider die
ik altijd kan bellen en

tegenaan kan janken. Net
als al die andere mensen

die echt proberen te
helpen. Ik voel me zo

gesteund.”

Bied, daar waar gewenst, ondersteuning aan bij praktische zaken,
eventueel door middel van een extra financiële bijdrage. Genoemd
door pleegouders: aanschaf digitale materialen, schoolmaterialen,
abonnement op Squla of toegang tot thuisscholing,
boodschappendienst, huishoudelijke hulp, extra speelgoed of games,
(kortings)bonnen om leuke of nodige dingen mee aan te schaffen.

De NVP verzamelt op www.denvp.nl/corona informatie, tips, nieuws en verhalen over pleegzorg en
corona, zodat je op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen. Je kunt met al je vragen over pleegzorg
terecht bij de helpdesk, die je verder helpt als je ergens niet uitkomt. Ook organiseert de NVP meerdere
online ontmoetingen per week, zodat je ook in deze tijd andere pleegouders kunt ontmoeten en
ervaringen kunt uitwisselen. Ook worden tips, ervaringen en inzichten van andere pleeggezinnen gedeeld.

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

Vragen of meer informatie?

NVP: info@denvp.nl
LOPOR: info@lopor.nl
SBPN: info@pleeggrootouders.nl

http://www.denvp.nl/corona

