
 
 

 

GEZOND TERUG: Gezinspsychiatrisch Onderzoek naar de Terugplaatsing van kinderen 

 

Sinds de invoering van de kinderwetten worden er elke dag besluiten genomen over de 

opvoedingssituaties van kinderen. Eén van de kinderbeschermingsmaatregelen die bij een 

problematische opvoedingssituatie uitgesproken kan worden is een uithuisplaatsing. Gezien de  

(in principe) tijdelijkheid van deze maatregel, dient zich al snel een ingewikkeld vraagstuk aan:  

“Is een terugplaatsing naar het gezin van herkomst in het belang van het kind?”. Om verschillende 

redenen is deze besluitvorming zeer complex. In ieder geval is het essentieel om het betreffende 

ouderschap in beeld krijgen om tot een gedegen besluit te komen. Bij het Centrum voor Behandeling 

en Beoordeling van Ouderschap (CBBO) krijgen ouders de kans om aan hun opvoedvaardigheden te 

werken en hun ouderschap te laten beoordelen. Binnen het centrum wordt het ouderschap zichtbaar. 

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de kwaliteit van het centrum te verhogen en te waarborgen 

en tot nieuwe kennis te komen wat betreft deze complexe taak.  

 

Het meerjarig wetenschappelijk onderzoek ‘Gezond Terug’ is gericht op het onderzoeken van de 

werkwijze en de kwaliteit van het CBBO. Onderdelen van het onderzoek zijn onder andere:  

- een uitgebreide doelgroepbeschrijving; 

- een analyse van behandeltrajecten waarmee de in- en uitstroom beschreven wordt; 

- de ontwikkeling van een assessment methode om aspecten van ouderschap in beeld te 

brengen zodat verandering in ouderschap opgespoord kan worden; 

- een follow-up onderzoek om na te gaan hoe het gezinnen, 6 maanden na hun verblijf in het 

CBBO, vergaat.  

 

De resultaten van het onderzoek zullen onder andere worden gepresenteerd in een eindrapport.  

 

Gezinnen en aanmelders worden aan het begin van het behandeltraject bij het CBBO geïnformeerd 

over het onderzoek en verzocht hun medewerking te verlenen. Het onderzoek staat los van de 

behandeling van de gezinnen; informatie die voor het onderzoek wordt verzameld, is alleen bij de 

onderzoekers bekend en worden niet gedeeld met de behandelaren.  

 

 

 

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met:  Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 
 

 



 

 

 

Contact: anne-fleur.vischer@ggzdrenthe.nl 


