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Voorwoord

Het perspectief van het kind
De eerste echtscheiding in Nederland vond plaats op 19 september 1794. Het
was een afkoelingsperiode, afgekondigd door een goedwillende functionaris
van de kerk. Op 15 september 1796 werd deze scheiding desondanks officieel.
Door de annexatie van Nederland in 1795 werden veel wetten uit de Franse
burgerlijke wetgeving ook in Nederland van toepassing. Ook de wetgeving die
het echtparen mogelijk maakte om van elkaar te scheiden. Een echtscheiding
was mogelijk door wederzijdse instemming of op grond van onverenigbaarheid
van karakter door een van de echtgenoten. De rechter kwam daaraan niet te
pas. Een ambtenaar van de burgerlijke stand was voldoende om dit in orde te
brengen. De eerste scheiding was die van de familie Meers, Wilhelmus Meers
en Agatha Lenaerts. Zij trouwden op 26 november 1775 in Maastricht en
kregen zes kinderen. Hoe het die kinderen na de scheiding is vergaan heb ik
niet kunnen terugvinden. Toen Wilhelmus in 1821 overleed, stond in zijn
overlijdensakte toch weer ‘echtgenoot van Agatha Lenaerts’. Waarschijnlijk
was het maatschappelijk toch nog niet zo geaccepteerd om te scheiden. In
Nederland bleef het tot 1971 nog ongebruikelijk om een echtscheiding aan te
vragen (IsGeschiedenis, 2020).
Vandaag de dag ligt dit anders. De laatste jaren lopen de
echtscheidingscijfers uiteen van 30.000 tot 50.000 en is er een dalende trend te
zien (CBS StatLine, 2019; ter Voert, 2020). Toch zijn deze grote getallen reden
genoeg om een themanummer te wijden aan echtscheiding.
Voor een kinder- en jeugdpsychotherapeut is de kans zeer aanwezig om
hiermee te maken te krijgen. Kinderen die stress en spanning krijgen als gevolg
van de scheiding, een gezaghebbende ouder die geen toestemming geeft voor
behandeling van een kind, ouders die niet samen door één deur kunnen en voor
wie u aparte afspraken zal moeten maken, of ouders die ieder woord dat u
opschrijft willen gebruiken in een juridische procedure tegen de andere ouder.
De ene echtscheiding is de andere echtscheiding niet. Er zijn ouders die in
goed overleg en harmonie uit elkaar gaan, en in het belang van hun kind
kunnen denken en blijven denken, uiteenlopend tot ouders die met grote ruzie
uit elkaar gaan, in juridische procedures verwikkeld raken en niet meer kunnen
denken vanuit het perspectief van een kind. De impact op het kind hangt hier
mede van af. In de eerste situatie is het stressvol voor een kind, en zijn de
ouders in staat om dit te begrijpen en het kind te ondersteunen. In de tweede
situatie gaat het om een ‘vechtscheiding’, een complexe scheiding waarbij het
4
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kind bijvoorbeeld getuige is van huiselijk geweld en door de ene ouder wordt
opgezet tegen de andere ouder. Getuige zijn van zulke geweldsescalaties tussen
ouders is traumatiserend voor het kind. Als kinder- en jeugdpsychotherapeut
denk je vanuit het perspectief van het kind, en spreek je ook op zo’n manier
met de ouders dat ook zij steeds het gezichtspunt van het kind als uitgangspunt
zullen nemen. In vechtscheidingssituaties is dat geen makkelijke opdracht.
In dit themanummer komen verschillende onderwerpen rond echtscheiding
aan bod. Zo wordt de herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen
voor jeugdhulp en jeugdbescherming besproken, en geven we aandacht aan
uitersten als de uitwassen van vechtscheiding tot preventie en co-ouderschap.
Bij het schrijven van dit voorwoord hoorde ik een radioreportage waarin
jeugdzorg werd verweten dat hun hulp bij scheiding niet effectief is. Daar waar
geen gebruik is gemaakt van evidencebased programma’s kan ik zo’n
conclusie wel begrijpen. Maar zoals iedere zorgverzekeraar op een rijtje heeft
welke behandeling wel en welke niet ‘bewezen effectief’ is, kan een gemeente
dat ook weten. En anders kan dit themanummer misschien helpen bij die
schifting. Overigens moet ik onze gastredacteur gelijk geven in haar pleidooi
voor hulp op niveau: voor kleine problemen zet je beperkte begeleiding op
touw, maar bij complexe echtscheidingssituaties die gepaard gaan met
psychisch lijden is het zaak om echte deskundigheid op te zoeken. Met dit
themanummer zetten we u aan het denken over de vele gedaanten die deze
problematiek kent en doen we een handreiking om tot oplossingen te komen
waarbij het perspectief van het kind centraal blijft staan.
Namens de redactie,
Ramón Lindauer
Literatuur
CBS StatLine (2019). Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand.
Geraadpleegd op:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83519NED/table?ts=1538
569953368
IsGeschiedenis (2020). Eerste echtscheiding in 1796. Geraadpleegd op:
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/eerste-echtscheiding-in-1796
ter Voert, M. (2020). Factsheet 2020-1. Scheidingen 2019; Gerechtelijke
procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Den Haag: Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum, ministerie van Veiligheid en Justitie
(WODC).
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Redactioneel

Scheidingskinderen verdienen hulp op niveau
Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst
Over het beleid van de overheid, als het over hulpverlening aan kinderen en
jeugdigen gaat, wind ik me al jaren op. Iedereen heeft verstand van kinderen,
dus is een dure expert niet nodig. Het resultaat van dit beleid is onder andere
dat in de jeugdzorg een aantal medewerkers op maximaal hbo-niveau zijn best
doet om complexe problemen met kinderen en gezinnen op te lossen, terwijl
daarvoor gespecialiseerde universitair opgeleiden nodig zijn: de gzpsycholoog, de orthopedagoog, de klinisch psycholoog, de kinder- en
jeugdpsychotherapeut en de kinder- en jeugdpsychiater. Voeg daaraan toe de
geldverslindende bemoeienis van de gemeenten, en je weet dat de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen nog goedkoper moet worden.
Beperkt onderzoek,
verstrekkende gevolgen
De laatste jaren heb ik geregeld te maken gehad met dossiers met complexe
scheidingen onder de hoede van de jeugdbescherming. Mijn opwinding over
het beleid steekt de kop op als ik in zo’n dossier lees welke maatregelen voor
kind en ouders door een jeugdbeschermer dringend worden geadviseerd op
basis van beperkt onderzoek, maar wel met potentieel verstrekkende gevolgen.
Nogal eens kom ik tegen dat de gezinsvoogd als het ware wordt ingelijfd in het
systeem van de moeder, hetgeen gezien de slechte relatie tussen de ouders ten
nadele werkt van de vader en het contact met hun kind. Ik neem het de
gezinsvoogden niet kwalijk, zij zijn overbelast en overvraagd. Maar de rechter
gaat af op hun oordeel dat te vaak door niet besefte vooringenomenheid tot
stand gekomen is (Lindemans, 2020). Een psychotherapeut daarentegen weet
hoe lastig het kan zijn om neutraal en onpartijdig te blijven. Intervisie is nodig
om scherp te blijven en te ontdekken hoe je in zo’n proces belandt vanuit onze
eigen historie en opvattingen. Door zijn sensitiviteit voor partijdigheid kan de
kinder- en jeugdpsychotherapeut in de wereld van de jeugdbescherming
eigenlijk niet worden gemist.

6
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We kunnen het gebrek aan kennis en vaardigheden constateren, we kunnen
ons in de steek gelaten voelen door de overheid, maar we kunnen ook zelf iets
doen. Wij, de kinder- en jeugdpsychotherapeuten van Nederland, moeten veel
meer kenbaar maken wat wij kunnen bijdragen in een scheidingssituatie. De
VKJP is geen belangenorganisatie als het gaat om geld, maar wel als het gaat
om de kwaliteit van het vak. Het is belangrijk om te inventariseren bij welke
instanties en overheden de VKJP aan tafel zou moeten zitten, als daar niet al in
is voorzien via de federatie P3NL. Beschrijf op de website wat een kinder- en
jeugdpsychotherapeut kan bijdragen bij scheidingsprocedures en laat meedenkende leden daar hun kennis en ervaring aan toevoegen. Casusbeschrijvingen kunnen zinvol zijn. Evenzo publicaties in tijdschriften voor jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, waarin de toegevoegde waarde van de
kinder- en jeugdpsychotherapeut beschreven wordt. Ook rechters en advocaten
hebben veel meer informatie nodig over de expertise van de kinder- en
jeugdpsychotherapeut, met als gevolg kwaliteitsverbetering in onderzoek en
besluitvorming. Laten wij, vanuit onze vakbekwaamheid, in die behoefte
voorzien.
Binnenskamers ons werk,
daarbuiten zwijgen
Deze gedachten gaan al enige tijd door mijn hoofd. Wij moeten ophouden met
onze cliënten in de steek te laten door binnenskamers ons werk te doen maar
daarbuiten te zwijgen. Toen ik in mei 2018 het verslag las van André Rouvoet,
benoemd door de Tweede Kamer om een aanpak te leveren voor Scheiden
zonder Schade, miste ik de inbreng van mijn collegae. Vooral voor de kinderen
moet de schade van een scheiding beperkt blijven, maar de deskundigen op het
gebied van emoties en gedrag van kinderen en jeugdigen hadden zich niet
gemeld om mee te praten. Vervolgens heb ik mijn opinie opgeschreven voor de
NRC (Akkerman, 2018). Kinder- en jeugdpsychotherapeuten moeten de hoofdrol krijgen in de gespreksvoering met kinderen. Het heeft onder andere geleid
tot de interesse van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en iets
meer professionele aandacht voor kinderen.
Het lag voor de hand mijn pleidooi in de NRC ook voor te leggen aan de
VKJP. Ziehier het resultaat. Een themanummer over echtscheiding waarvoor ik
gastredacteur mag zijn. Met een breed scala aan invalshoeken en onderwerpen
waarmee de kinder- en jeugdpsychotherapeut te maken kan krijgen, met onder
meer een update vanuit het Platform Scheiden zonder Schade en een
toelichting van de makers van de herziene Richtlijn Scheiden en problemen van
Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020
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jeugdigen, en een exclusief stuk over veerkracht en scheiding van JoAnne
Pedro-Carroll. Dat en nog veel meer kennis en visie vormen het themadossier
dat de psychotherapiepraktijk inzake echtscheidingen onmiddellijk zal
verrijken. Samen publiceren kan leiden tot meer kennis, meer samenwerking
en meer kwaliteit. Het resultaat is een nummer dat het verdient om in brede
kring gelezen te worden. Wat een expertise, en wat een kansen voor de VKJP.
Literatuur
Akkerman, M. (2018, 5 juli). Kind bij scheiding nog steeds niet goed af. NRC
Handelsblad. Geraadpleegd op:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/05/kind-bij-scheiding-nog-steeds-nietgoed-af-a1608944
Lindemans, E. (2020). Verstoten vaders. VPRO DocTalks, 2doc, 23 maart
2020. Geraadpleegd op:
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2020/maart/verstotenvaders.html
_______________________________________________________________

De betekenis van echtscheiding in het leven van een kind
Samenvatting
Echtscheiding is een life-event dat in het leven van kinderen vele risico’s met
zich meebrengt. Onderscheid kan worden gemaakt tussen gevolgen van
algemene aard en gevolgen die specifiek samenhangen met echtscheiding
van ouders. Er wordt ingegaan op de emotionele en cognitieve
belevingswereld van kinderen die dit meemaken. Ook wordt uitgelegd dat
het niet zozeer gaat om een gebeurtenis die zich afspeelt in een beperkte
tijdsspanne, maar dat het een levenslang proces is van transitie. En als dat
proces goed verloopt, kan niet alleen de schade beperkt blijven, maar kan er
behalve verlies een meerwaarde ontstaan in de vorm van een toegenomen
adaptief vermogen.
Trefwoorden: echtscheiding, kinderen, life-event, adaptatie.
8
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De betekenis van een echtscheiding
in het leven van een kind
Een klinisch perspectief
Anders Tusenius
Veel kinderen maken mee dat hun ouders scheiden. Dat was ruim
dertig jaar geleden al het geval toen ik als ‘opleideling’ de kans
kreeg om naar aanleiding van een literatuurstudie een overzichtsartikel te publiceren over de gevolgen van echtscheiding voor
kinderen (Tusenius, 1989).
Van de duizend echtparen in 1990 eindigde 24,6 huwelijken voortijdig door
echtscheiding of overlijden. In 2018 waren dat er 27,1 (CBS Statline, 2019). In
2018 waren daar bijna 30.200 minderjarige kinderen bij betrokken (ter Voert,
2020).
Toen de redactie van dit tijdschrift het plan opvatte om een themanummer
over echtscheiding te maken trof men tussen de mottenballen mijn stuk aan.
Het leidde tot de vraag of ik een geactualiseerde versie zou willen maken van
het artikel van destijds. Nu wil het geval dat ik als kinder- en jeugdpsychiater
weliswaar vaak te maken heb met deze problematiek, maar dat ik de literatuur
erover niet zorgvuldig heb bijgehouden. Vandaar dat ik het niet op mijn weg
vond liggen om op dit specifieke verzoek in te gaan. Het bracht mij echter wel
op het idee om er vanuit een andere invalshoek iets over te schrijven: vanuit
het klinische gezichtspunt waar ik mij beter in thuis voel. En dan toegespitst op
de vraag die mij altijd heeft beziggehouden: hoe erg is het voor kinderen die
het overkomt?
Genuanceerde benadering
Op het eerste gezicht lijkt het antwoord niet moeilijk: erg, natuurlijk. Immers,
als ouders uit elkaar gaan is dat een stressvolle en potentieel traumatische
gebeurtenis voor de kinderen die het aangaat – dat wil zeggen dat de gevolgen
ernstig kunnen zijn. Deze gedachtegang is in lijn met veel artikelen over dit
Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020
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onderwerp, inclusief dat van mij van destijds, waarin echtscheiding vooral
wordt benaderd als een gevaar waaraan kinderen die het overkomt worden
blootgesteld. En op zich terecht. Maar het kan niet de hele waarheid zijn.
Daarvoor heb ik te vaak meegemaakt dat echtscheiding uiteindelijk weinig
blijvende schade achterlaat bij kinderen en dat volwassenen die het in hun
jeugd hebben meegemaakt zich wat betreft hun niveau van functioneren
meestal niet merkbaar onderscheiden van mensen bij wie dat niet het geval is.
Voor de duidelijkheid, het is niet mijn bedoeling om een ingrijpende
gebeurtenis zoals echtscheiding voor kinderen is te bagatelliseren. Waar ik
naar op zoek ben, is een genuanceerdere benadering van de gevolgen van
echtscheiding voor kinderen dan uitsluitend een opsomming van risico’s. Een
benadering waarin ook de consequenties op lange termijn worden meegenomen. En hierop voortbordurend, een antwoord te zoeken op de vraag
welke hulp is aangewezen als het copingproces dat kennelijk mogelijk is,
onvoldoende uit zichzelf op gang is gekomen.
Wat het uiteindelijk is geworden moet niet worden gezien als een neerslag
van wetenschappelijke bevindingen, maar als mijn persoonlijke visie op dit
thema, op basis van mijn ervaringen als psychotherapeutisch georiënteerde
psychiater.
Tot zover deze disclaimer en dan nu over naar het onderwerp. Dat wil ik vanuit
een aantal invalshoeken benaderen.
De context waarin echtscheidingen zich afspelen
Voor een beter begrip moeten we, denk ik, eerst stilstaan bij de tijdsgeest. Ik ga
ervan uit dat relaties, en dus ook de relaties tussen ouders, tegenwoordig niet
beter of slechter zijn dan vroeger. Dat kinderen tegenwoordig veel vaker dan
vroeger te maken krijgen met ouders die besluiten om uit elkaar te gaan, lijkt
mij dan ook niet te verklaren vanuit de kwaliteit van de ouderlijke relatie over
de tijd, maar eerder vanuit het feit dat het tegenwoordig makkelijker is om voor
een scheiding te kiezen als oplossing voor huwelijksproblemen. Het taboe dat
aan deze keuze kleefde is afgenomen. Het is zelfs min of meer normaal
geworden, met als voordeel dat de stigmatiserende werking is verminderd. De
cijfers laten zien dat de grote toename plaatsvond tussen 1970 en 1985, van ver
onder de tienduizend echtscheidingen in de jaren zestig naar tienduizend in
1970, ruim 25.000 in 1980 en 34.000 in 1985. Op dat niveau bleef het
sindsdien, met 30.729 scheidingen in 2018 als recentste getal (CBS Statline,
2019).
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Deze verandering in de kijk op echtscheiding heeft ongetwijfeld te maken
met ontwikkelingen die zich in de maatschappij hebben voorgedaan. Ik denk
aan de opkomst van de babyboomgeneratie van na de Tweede Wereldoorlog,
die de gevestigde orde omver heeft gegooid. Het werd een tijd van beschikbaar
komende anticonceptiemiddelen, van ontkerkelijking, van voortschrijdende
individualisering, van toenemende economische welvaart, van
vrouwenemancipatie, van scholingsmogelijkheden die voor veel meer mensen
dan voorheen bereikbaar werden en van een explosie aan communicatiemogelijkheden die met televisie en later internet beschikbaar kwamen. Niet
langer gedragen mensen zich zoals dat vanuit een traditionele opvatting van ze
wordt verwacht. In plaats van zich te houden aan een van bovenaf voorgeschreven moraliteit zoeken ze eigen wegen. Het nastreven van een persoonlijke
levensvervulling komt steeds meer centraal te staan. De belevingswereld van
mensen is getransformeerd van traditioneel-collectief naar meer individueel
bepaald, waarin eigen afwegingen een grotere plaats zijn gaan innemen. In
deze ontwikkeling is het begrijpelijk dat echtscheiding wordt ontdekt als een
aantrekkelijke oplossing van een slechte relatie, en als mogelijkheid om te
voorkomen dat er in het leven iets aan je voorbijgaat wat je niet wilt missen.
Betekenis van kinderen
En wat is de positie van kinderen in het leven van ouders in dit proces van
maatschappelijke verandering? Men zou kunnen veronderstellen dat ze minder
belangrijk worden als ouders zichzelf belangrijker gaan vinden. Het tegendeel
lijkt echter het geval.
Weliswaar laten ouders zich minder dan vroeger weerhouden door de
aanwezigheid van kinderen om uit elkaar te gaan, maar dat betekent nog niet
dat ouders het gevolg voor hun kinderen minder belangrijk zijn gaan vinden.
Zoals ik ervan uitga dat de relaties tussen ouders niet beter of minder goed zijn
dan vroeger, ga ik er ook van uit dat er tegenwoordig net zoveel van kinderen
wordt gehouden als vroeger. Maar er is wel verschil in de manier waarop.
Vroeger waren kinderen meer dan nu een door sociale en economische
motieven en door het geloof ingegeven noodzakelijkheid en daardoor een
vanzelfsprekendheid behorend bij het leven. Tegenwoordig lijkt het hebben
van kinderen een belangrijk onderdeel te zijn geworden van het zelfgevoel van
ouders. Kinderen geven betekenis aan het leven van ouders doordat ze een
belangrijke, bevredigende en verrijkende, en aan de andere kant van die
medaille ook frustrerende, rol spelen. In psychoanalytische terminologie
gezegd: er lijkt sprake te zijn van een toegenomen narcistische bezetting van
Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020
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kinderen door ouders, waarmee zoveel wordt bedoeld dat het zelfgevoel van
ouders meer dan voorheen afhangt van de aanwezigheid en de prestaties van
hun kinderen. Op deze wijze is een ingewikkelde situatie ontstaan, waarbij
enerzijds sprake is van het wegvallen van de rem op echtscheiding, en
anderzijds van een toegenomen belang van kinderen voor hun ouders als
levensvervullende factor.
Emancipatieproces
En ook kinderen zijn veranderd ten opzichte van vroeger. Ze zijn eigenzinniger
en mondiger geworden. Volgens sommigen meer dan wenselijk, maar die
mening ben ik niet toegedaan. Volgens mij moet deze toegenomen mondigheid
worden gezien als een emancipatieproces van kinderen dat in zijn geheel
behoort te worden toegejuicht, met onvermijdelijke bijverschijnselen die op de
koop toe moeten worden genomen. Als kinderen tegenwoordig problemen
ervaren zullen ze dat veel vaker dan vroeger onder de aandacht brengen van
hun omgeving. En als ze worden geconfronteerd met het besluit van hun
ouders om uit elkaar te gaan, dan zullen ze dat vaak niet ongemerkt laten
passeren. Kortom, het is goed te begrijpen dat echtscheiding een dankbare
voedingsbodem vormt voor hoogoplopende emoties bij alle erbij betrokken
personen.
Het probleem bij het bespreken van een onderwerp als de gevolgen van
echtscheiding voor kinderen is dat een veelheid van factoren een rol speelt. Er
is altijd van alles tegelijk aan de hand. Van invloed is bijvoorbeeld de
aanwezigheid van conflicten tussen de ouders, al of niet met verbaal en fysiek
geweld, het al of niet aanwezig zijn van copingmechanismen bij het kind, de
aanwezigheid en beschikbaarheid van belangrijke anderen, zoals grootouders.
De scheiding zelf kan zich op uiteenlopende manieren voltrekken. Blijven de
ouders bij elkaar in de buurt wonen of niet, is er sprake van een verlies van
welvaartsniveau bij een of beide ouders, kunnen er goede onderlinge afspraken
worden gemaakt? Vervolgens doen zich na de scheiding voortdurend
ontwikkelingen voor als gevolg van het uit elkaar gaan van de ouders. Is er een
bevredigende bezoekregeling tot stand gekomen, komen er nieuwe partners in
het leven van de ouders met daardoor nieuwe samengestelde gezinnen? Er zijn
legio omstandigheden te bedenken die van invloed zijn. Al deze
omstandigheden kunnen voor het kind zelfstandig te onderscheiden life-events
vormen. Op deze manier bekeken kan echtscheiding worden opgevat als een
paraplubegrip. Onder één noemer kunnen veel dingen aan de hand zijn die op
zichzelf weer bepalend zijn voor de uitkomst.
12
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Is er dan niets specifieks te zeggen over hoe het is voor kinderen als hun
ouders uit elkaar gaan? Toch wel. Te midden van de diversiteit aan
omstandigheden is er wel degelijk thematiek te onderscheiden die als
kenmerkend kan worden gezien voor een echtscheidingssituatie. Eén kenmerk
is dat, gezien vanuit het gezichtspunt van het kind, echtscheiding van de ouders
een life-event is dat zich op een bijzondere manier verhoudt tot de tijd. Meestal
vinden life-events op een moment plaats waarna een ‘post-life-event-periode’
aanbreekt waarin verwerking en aanpassing kan plaatsvinden. Dat ligt anders
bij kinderen die echtscheiding van de ouders meemaken. Dat lijkt weliswaar
een omschreven gebeurtenis in de tijd, maar dat is het niet. Het is vergelijkbaar
met water dat bevriest. Het water gaat weliswaar van het ene op het andere
moment over in ijs, maar dat kan alleen maar gebeuren tegen de achtergrond
van een dalende temperatuur die voorwaardelijk is voor de overgang van water
in ijs. Zo is echtscheiding ook als het ware een digitaal moment in een analoge
omgeving. De echtscheiding komt immers niet uit het niets. Er waren al
problemen in de relatie tussen de ouders, die hun invloed hebben uitgeoefend
op het kind. Daar kan tegen worden ingebracht dat ouders kunnen proberen om
hun problemen zoveel mogelijk weg te houden van hun kinderen, maar daar is
het gevaar niet mee geweken, want dan dreigt een ander risico, waar ik eerder
op heb gewezen in mijn artikel van destijds: het risico van wat wel wordt
genoemd de ‘so called good divorce’. Dan wordt het uit elkaar gaan van de
ouders voor het kind niet alleen onwenselijk, maar ook onbegrijpelijk. De
verwerking ervan wordt voor het kind nog moeilijker dan het al was.
Kinderen in ontwikkeling
Hoe je het wendt of keert, het is onontkoombaar dat de gebeurtenissen die
leiden tot echtscheiding een impact hebben op de belevingswereld van de
betrokken kinderen. En ook is de gebeurtenis niet afgelopen met het moment
van scheiden. Omdat het hier gaat om kinderen in ontwikkeling oefent een
gebeurtenis als echtscheiding van de ouders telkens opnieuw invloed uit, bij
iedere volgende ontwikkelingsstap die moet worden genomen. Telkens weer
blijkt dat de ouders niet meer kunnen zorgen en opvoeden op de manier zoals
ze dat hadden kunnen doen als het gezin intact was gebleven, en telkens weer
moeten nieuwe wegen worden gezocht om aan de noden van het kind te
voldoen.
Dat gaat zelfs door in de volwassenheid. Dan is er geen gezin van herkomst
meer om naar terug te gaan of om op terug te vallen, maar dan zijn het twee
relaties, of een of geen, als de relaties niet bestand zijn geweest tegen de
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belasting die echtscheiding met zich meebrengt. En als het volwassen
geworden kind zelf trouwt en er kinderen komen uit dat huwelijk dan speelt
zich die levensfase ook af tegen de achtergrond van de echtscheiding van de
ouders van weleer. Kortom, echtscheiding is vanuit het perspectief van
kinderen gezien niet zozeer een momentane gebeurtenis, maar eerder een
levenslang proces van heroriëntatie, van kind van ouders als twee-eenheid naar
kind van twee aparte ouders, naar, als het zich voordoet, echtgenoot of
echtgenote en ouder met gescheiden ouders als geïnternaliseerd voorbeeld.
Kinderen overkomt het
Een ander onlosmakelijk aan echtscheiding gekoppeld gevolg is dat kinderen
een rouwproces moeten doormaken vanwege het verlies van de beschikbaarheid van een of beide ouders. Concreet betekent het een afname van de
mogelijkheid om met beiden in contact te zijn. De mate waarin dat het geval is
zal natuurlijk afhangen van de vraag in hoeverre ouders tot een overeenstemming hebben kunnen komen om die beschikbaarheid zo goed mogelijk te
continueren door middel van afspraken en degelijke. Een belangrijke rol speelt
ook het vermogen van de kinderen om de nieuwe ouderlijke positie te
respecteren, waarin de gescheiden ouders minder dan voorheen iets te zeggen
hebben over elkaars opvattingen over de opvoeding. Kortom, in hoeverre
ouders erin slagen een modus te vinden om het kind te helpen omgaan met de
verliessituatie die echtscheiding nu eenmaal met zich meebrengt. En dat tegen
de achtergrond van ouders die zelf een rouwproces doormaken over het
mislukken van hun huwelijk, vaak ook geen kleinigheid.
Maar het gaat niet uitsluitend om het feitelijke verlies. Zoals zo vaak in het
leven gaat het niet alleen om wat er op manifest niveau gebeurt, maar ook, en
misschien wel vooral, wat er zich op metaniveau afspeelt. Dus niet alleen dát
het gebeurt, maar ook hoe en vooral waarom het gebeurt. Psychologisch gezien
betekent het uit elkaar gaan van ouders een verandering ten opzichte van hoe
het was en hoe het zou moeten zijn. Vanuit het kind gezien wordt er getornd
aan de vanzelfsprekendheid dat beide ouders er samen voor hun kinderen zijn.
En dan is hun rol daarin ook nog eens passief. Kinderen zijn niet de actoren.
Ouders beslissen en kinderen overkomt het.
Helemaal waar hoeft dat trouwens niet te zijn, tenminste vanuit het
kinderlijke gezichtspunt gezien. Net als bij volwassenen kan het voor kinderen
heel angstig zijn als er iets gebeurt waar ze geen controle over hebben. Daaruit
voorkomend kan er een drang ontstaan om de nieuwe situatie te negeren of te
gaan zien als iets dat ze zelf hebben veroorzaakt.
14
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Dit proces van afweerformatie kan worden ondersteund door de magische
denkwereld van kinderen. Dat zal zeker het geval zijn bij kleine kinderen, maar
vlak niet uit dat dit mechanisme ook bij grotere kinderen en volwassenen een
rol kan spelen, aangezien de druk die de situatie met zich meebrengt
gemakkelijk kan leiden tot een terugval naar een vroeger ontwikkelingsniveau
in de vorm van regressie.
Procesdenken
In psychologisch opzicht betekent een dergelijke terugval dat realiteitsgericht
logisch waarnemen en denken – in psychoanalytische terminologie secundair
procesdenken genoemd – geheel of gedeeltelijk verloren gaat en wordt
ingenomen door het vroegere denken in magische verbanden, dat met primair
procesdenken wordt aangeduid. Het is vergelijkbaar met wat Piaget preoperationeel en operationeel denken heeft genoemd (Piaget & Inhelder, 1950).
Men moet er dan ook op bedacht zijn dat in zulke omstandigheden ouders of
hulpverleners problemen bij het kind kunnen waarnemen en benoemen, die
niet vanzelfsprekend aansluiten bij de belevingswereld van het kind, dat
overtuigingen kan hebben die gevoed zijn vanuit het primair procesdenken met
als achterliggende drijfveer een poging tot afweer van een dreigend gevoel van
controleverlies. Dan kan het gebeuren dat een goedbedoelde en logische reactie
van een volwassene, bijvoorbeeld benadrukken dat het niet aan het kind ligt dat
de ouders hebben besloten om uit elkaar te gaan, niet doordringt bij het kind,
omdat de basisvoorwaarden om mee te kunnen gaan in een logische
benadering ontbreken. Een interventie zal in een dergelijk geval pas kans van
slagen hebben als er contact kan worden gemaakt met het denkproces dat zich
afspeelt op primair procesniveau.
Lastig kan zijn dat de regressie vaak partieel is, en dan lijkt het kind zich op
een bepaald cognitief niveau te bevinden, terwijl dat met betrekking tot de
probleemsituatie niet het geval hoeft te zijn. Nog ingewikkelder kan het
worden als kinderen al of niet bewust hebben gewenst dat de ouders uit elkaar
zouden gaan, wat natuurlijk niet denkbeeldig is als de relatie tussen de ouders
onbevredigend was. Dan wordt de scheiding van de ouders niet alleen een
vrees, maar ook de vervulling van een wens die is gekoesterd. Ga er dan maar
eens aanstaan om het kind ervan te overtuigen dat het een ouderlijke beslissing
is om te gaan scheiden, waar het kind buiten staat.
Een ingewikkeldheid die daar nog eens bovenop komt, is dat een
rouwproces bij kinderen door het nog maar partieel ontwikkelde cognitieve
vermogen anders verloopt dan bij volwassenen en niet altijd makkelijk
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herkenbaar is. Bij volwassenen is rouw min of meer continu aanwezig als een
notie van een pijnlijk gemis. Vaak zal een volwassene in rouw zich er pas na
een tijd op betrappen dat hij even niet heeft gedacht aan wat verloren is
gegaan. Bij kinderen heeft een rouwproces een fragmentarischer beloop. Alsof
het kind in compartimenten leeft. Het ene moment lijkt er niets aan de hand, en
op een ander moment kan het heel verdrietig zijn. Als het eerste toestandsbeeld
overheerst dan kan de ernst van de situatie voor het kind gemakkelijk over het
hoofd worden gezien (onder anderen: Venema, 2005).
Reactie: gedrag
Ten slotte betekenen de beperkte cognitieve mogelijkheden van het kind ook
een beperkt vermogen om de situatie te overzien en te overdenken, en in
combinatie met de eveneens beperkte verbale communicatiemogelijkheden
waarover het kind beschikt, kan dat leiden tot een psychologisch capaciteitsprobleem. En als problemen niet op een psychologische wijze kunnen
worden verwerkt dan ligt het voor de hand dat er een reactie volgt in de vorm
van gedrag. Dat kan zowel internaliserend als externaliserend van aard zijn.
Het eerste is niet altijd eenvoudig te herkennen en het laatste kan gemakkelijk
door de buitenwereld worden opgevat als onaangepast gedrag, in plaats van
een poging tot communicatie.
In dit verband is het verhelderend om het verlies van een ouder door
echtscheiding te vergelijken met het verlies van een ouder door overlijden.
Komt een ouder te overlijden, dan is dat natuurlijk eveneens een zeer
ingrijpend life-event, met een rouwproces over het in dit geval totale verlies
van een ouder. Hoe dramatisch dat ook is, vanuit het kind gezien behoeft de
beeldvorming van de ouders geen verandering te ondergaan. Bij echtscheiding
ligt het ingewikkelder. Weliswaar wordt de relatie tussen de ouders formeel en
feitelijk ontbonden, maar beide ouders en de ouderlijke relatie blijven bestaan.
Het samen hebben van een kind kan immers niet ongedaan worden gemaakt.
Zelfs als een van de ouders geheel uit beeld verdwijnt dan nog blijft die
aanwezig in de vorm van een pijnlijke afwezigheid binnen de relatie tussen
twee mensen, gesymboliseerd door het kind dat eruit is voortgekomen. Deze
omstandigheid is dus anders dan bij een overlijden, waar het gaat om een
eenduidige gebeurtenis waarbij het definitieve van de situatie en het wegvallen
van de overledene onontkoombaar is. Daar wordt weinig ruimte gelaten voor
verwachtingen en fantasieën, terwijl die bij echtscheiding juist zo gemakkelijk
ontstaan. Of de ouders weer bij elkaar zouden kunnen komen bijvoorbeeld.
Een ander belangrijk verschil is dat bij overlijden van een ouder de vermeende
16
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bedoeling van een ouder geen rol speelt. Die heeft dat niet gewild, terwijl het
bij echtscheiding gaat om een keuze vanuit de wil van een of beide ouders en
niet om een omstandigheid veroorzaakt door het lot. Dan ontstaat de verleiding
om een schuldige aan te wijzen en om een kant te kiezen. Vandaar dat er bij
echtscheiding van ouders bij kinderen zo gemakkelijk loyaliteitsproblemen
ontstaan, gevoed vanuit het kind, maar regelmatig ook vanuit de ouders,
bewust of onbewust, met alle gevolgen van dien.
Voor de volledigheid nog een kanttekening bij de vergelijking van de
betekenis van het verlies van een ouder door echtscheiding en overlijden. In
het voorgaande werd ervan uitgegaan dat het overlijden een gevolg was van
een natuurlijke dood of een noodlottig ongeluk. De kaarten komen heel anders
te liggen als er sprake is van een suïcide of van andere omstandigheden die de
fantasie kunnen prikkelen over het hoe en waarom. Het valt echter buiten het
bestek van dit artikel om daar uitvoeriger op in te gaan.
De gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen – hoe erg is het?
Één ding is duidelijk: in een situatie waar zoveel variabelen een rol spelen zal
een eensluidend antwoord niet kunnen worden gegeven. Ook de wetenschap
zal er geen uitsluitsel over kunnen geven. Hoogstens in deelaspecten. Het is
natuurlijk wel mogelijk om te kijken naar de incidentie van psychopathologie
bij kinderen met gescheiden ouders. Dat is allang gedaan, al in de tijd dat ik
mijn vorige artikel schreef, en dan blijkt voorspelbaar dat deze is verhoogd ten
opzichte van een controlegroep, zoals bij alle life-events die kinderen kunnen
meemaken. Maar wat eigenlijk nodig zou zijn voor het wetenschappelijk
verantwoord beantwoorden van deze vraag, is een prospectief, longitudinaal
onderzoek waarin kinderen met ouders die scheiden worden vergeleken met
ouders met huwelijksproblemen die desondanks bij elkaar blijven, en een
controlegroep van kinderen met ouders met een goede relatie, over langere tijd
en rekening houdend met de andere factoren die de ontwikkeling van kinderen
kunnen beïnvloeden. En dat onderzoek is er natuurlijk niet.
Niet alleen een verliessituatie
Staan we dan met lege handen? Dat denk ik niet, als we tenminste genoegen
willen nemen met een goede redenering op basis van klinische argumenten.
Laten we beginnen met de onomstreden vaststelling dat echtscheiding een
potentiële bedreiging vormt voor de ontwikkeling van kinderen die het treft en
dat het zo bezien zonder meer erg is voor de kinderen die het overkomt. Maar
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dat is niet het hele verhaal. Het is eveneens een vaststaand feit dat
echtscheiding geen opzichzelfstaande gebeurtenis is, maar een symptoom van
iets fundamentelers, namelijk een slechte of niet genoeg voldoening gevende
relatie tussen de ouders. Vanuit dit perspectief gezien is het eigenlijke
probleem dat de komst van een kind nu eenmaal niet vergezeld gaat met een
garantie voor een goede kwaliteit van de ouderlijke relatie. En dat is vrees ik
een gegeven waarmee moet worden geleefd, zeker als pogingen, al of niet met
professionele hulp, om iets aan die relatie te verbeteren zijn mislukt. En als de
relatie tussen ouders nu eenmaal slecht is, dan is het begrijpelijk dat een
scheiding door het kind kan worden beleefd als een opluchting, vanwege de
bedorven sfeer die er voorheen was. Weliswaar is de opluchting dan vooral te
danken aan het feit dat het al erg was en niet erger kon worden, maar toch, in
de praktijk is het in een dergelijk geval voor het kind vaak maar beter als
ouders uit elkaar gaan. Het alternatief is immers dat het kind onder één dak
blijft wonen met ouders die niet met elkaar door één deur kunnen, en dat is ook
geen gemakkelijke opgave. Zo is echtscheiding niet alleen een verliessituatie,
maar ook een meer of minder geslaagde poging van ouders om iets te doen aan
het relatieprobleem dat ze nu eenmaal hebben.
Natuurlijk zijn er ook echtscheidingen waarbij minder of geen conflicten
tussen ouders spelen. Ongetwijfeld zijn de kinderen die er bij zijn betrokken
daar in de meeste gevallen beter bij af. Maar zoals eerder is aangegeven, heeft
ook dat een keerzijde, daar het onder deze omstandigheden voor het kind
moeilijk te begrijpen kan zijn dat het moet gebeuren. Echtscheiding blijft
immers een ouderlijke beslissing waarbij vanuit het kind gezien de eigen
overwegingen van ouders prevaleren boven de wensen en de behoeften van het
kind. Dus ook onder deze omstandigheden is het doormaken van een
echtscheiding voor het kind geen makkelijke opgave.
Iets naars en iets ergs
Ik ben bang dat we zo langzamerhand zijn aangeland op de bodem van de
valkuil waar ik mijzelf in de inleiding nog zo voor heb gewaarschuwd. Het is
de hoogste tijd voor positief nieuws te midden van de negativiteit die de
opsomming van alle eventualiteiten die kunnen volgen op een echtscheiding
met zich meebrengt.
Maar voor het zover is moet eerst een belangrijk onderscheid worden
gemaakt. Dat gaat over het verschil tussen iets naars en iets ergs. Natuurlijk
gaat echtscheiding van ouders vaak gepaard met negatieve emoties en
symptomen bij kinderen, maar dat rechtvaardigt nog niet de conclusie dat het
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erg is. ‘Onaangenaam’ is een directe beleving en het begrip ‘erg’ is een
waardeoordeel. Vergelijk het met pijn, het schoolvoorbeeld van een vervelend
gevoel. Het is naar om pijn te hebben, maar tegelijkertijd is het maar goed dat
pijn bestaat. Door het gevoel van urgentie dat pijn veroorzaakt is het een
belangrijk hulpmiddel om de lichamelijke integriteit te bewaken. Dat geldt
bijvoorbeeld ook voor angst. Dat is een rotgevoel, maar zonder dat gevoel
zouden we allemaal accident-prone en antisociaal zijn. Emoties hebben een
functie en dat geldt ook voor emoties van negatieve aard. Emoties zijn van
belang om ons te helpen oplossingen te vinden voor bedreigingen waar we in
het leven nu eenmaal mee worden geconfronteerd. Op deze manier bekeken
kan een op zichzelf nare situatie als echtscheiding van de ouders voor kinderen
een aanleiding zijn om iets nuttigs in gang te zetten, bijvoorbeeld doordat het
de ontwikkeling van copingstrategieën kan stimuleren, of misschien zelfs kan
afdwingen. En die kunnen weer van pas komen in andere situaties, aangezien
de scheiding van de ouders niet het enige probleem zal zijn waar het kind aan
wordt blootgesteld in deze verre van ideale wereld. Daar kan dan weer tegen
worden ingebracht dat echtscheiding van de ouders niet vanzelfsprekend het
beste voorbeeld is voor het kind als oplossingsstrategie. Ook weer waar. Maar
in veel gevallen is het wel het best haalbare, en dat is ook niet niks.
Levenslang proces
Samengevat dringt zich op de vraag of het erg is voor kinderen als ouders
scheiden het onvermijdelijke antwoord ‘ja en nee’ op. Weliswaar niet altijd in
gelijke mate en zeker verschillend in de loop van de tijd. In eerste instantie zal
echtscheiding voor kinderen die het meemaken vast meestal een grote belasting
zijn. Maar zoals eerder aangegeven is echtscheiding niet een geïsoleerd
moment in de tijd, maar een levenslang proces. Het gevolg van echtscheiding
voor de kinderen is niet statisch, maar dynamisch. Het is niet iets dat ís, maar
iets dat wórdt. En wát het wordt hangt af van vele factoren. Ongetwijfeld
behoren de draagkracht van het kind en de wijze waarop ouders en belangrijke
anderen erin slagen het kind door de gebeurtenissen heen te loodsen tot de
voornaamste voorspellers van de afloop.
Als het nodig is dan kan precies op dit laatste punt betrokken hulpverlening
een verschil maken. Wat mij betreft niet zozeer met het primaire oogmerk om
het momentane leed van kinderen in deze omstandigheden te verzachten, hoe
groot de verleiding ook kan zijn om dat te doen. Maar dat gaat nu eenmaal niet
zonder het risico knollen voor citroenen te verkopen.
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Mijn overtuiging is dat het belangrijk is om deze kinderen het verdriet te
gunnen dat er nu eenmaal is in zo’n situatie. Een behandeling die enkel is
gericht op symptoomreductie lijkt mij hier dus ook niet op zijn plaats. Een
betere insteek lijkt mij een vorm van hulpverlening waarbij bij het kind wordt
gemikt op een verbetering van het vermogen tot adaptatie. Zo’n benadering
vergroot immers de kans dat een gebeurtenis als echtscheiding, met alle
potentiële gevaren voor de verdere ontwikkeling van kinderen, uiteindelijk ook
duurzaam en constructief kan bijdragen aan de ontwikkeling van het
probleemoplossend vermogen.
Vanuit het psychoanalytische referentiekader is daarvoor de methode die
bekendstaat als de steungevende psychoanalytische psychotherapie (Van der
Mast et al., 1994) heel geschikt. Oorspronkelijk beschreven voor volwassenen,
maar later ook uitgewerkt voor kinderen met wie een verbale therapie mogelijk
is. Hierbij staat niet het verkrijgen van inzicht centraal, maar het helpen
ontwikkelen van afweermechanismen die een adaptatiebevorderende werking
hebben, terwijl minder constructieve afweermechanismen zoveel mogelijk
worden genegeerd, precies wat de kinderen om wie het hier gaat nodig hebben.
Een vergelijkbare manier van werken kan vast ook worden bereikt vanuit een
cognitief-gedragstherapeutische invalshoek.
En vergeet de ouders niet. Behalve dat zij vaak persoonlijk hulp kunnen
gebruiken bij de verwerking van de rouw over hun mislukte huwelijk en hulp
bij het in goede banen leiden van het gedoe rond de echtscheiding, kunnen ze
ook een belangrijke rol spelen bij de therapeutische hulp aan hun kinderen.
Bijvoorbeeld door hen te helpen de communicatieve betekenis van symptomen
bij hun kind te herkennen en ze te helpen er op een adequate manier mee om te
gaan, ook weer met het oogmerk om de adaptieve vermogens van het kind te
bevorderen. Een indirecte behandeling van het kind via de ouders als het ware.
Hier moet bij worden aangetekend dat de omstandigheden het in de praktijk
helaas af en toe heel moeilijk kunnen maken. Zeker als er sprake is van een
zogenaamde vechtscheiding. Dan wordt de hulpverlening aan het systeem al
snel een slangenkuil, met een onoverzichtelijke kluwen van manipulaties. Als
therapeut raak je dan gemakkelijk verstrikt in het appel om loyaliteit dat uitgaat
van de verschillende partijen. Dat vergt therapeutische hoogstandjes die een
bespreking apart verdienen.
Tot besluit
Vanzelfsprekend is het voor kinderen die het lot treft dat hun ouders uit elkaar
gaan vaak een hele toer om daar overheen te komen. Hoe goed dat lukt hangt
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af van de mate waarin ze er in slagen de gebeurtenissen te integreren in hun
levensverhaal, zodat een coherent zelfbeeld kan worden verkregen, met
inbegrip van de nare emoties. En dat kan alleen slagen als de communicatie
tussen verstand en gevoel goed genoeg tot stand is gekomen en zo het
aanpassingsvermogen een kans heeft gekregen. Daarbij kan alle hulp van
buiten, van ouders, van andere belangrijke personen in het leven van de
kinderen en als nodig van psychotherapeuten, goed van pas komen. Hoe meer
ruimte een kind krijgt om dit proces te doorlopen, hoe groter de kans is dat het
eindresultaat een meerwaarde bevat, bestaande uit een toegenomen vermogen
om tegenslagen te boven te komen. Op deze manier kan het spreekwoordelijke
halflege glas een halfvol glas worden, en dat is in deze gemankeerde wereld
waarin de glazen nu eenmaal zelden tot de rand toe worden gevuld best een tot
tevredenheid stemmend resultaat.
Anders Tusenius is psychiater en kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam in een
vrijgevestigde praktijk. aa.tusenius@quicknet.nl
Geen strijdige belangen gemeld.
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De herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen
Samenvatting
Deze bijdrage bestaat uit een beschrijving van de herziene Richtlijn Scheiding
en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Het
artikel beoogt daarmee kinder- en jeugdpsychotherapeuten en andere
specialisten in de jeugdhulp te wijzen op het bestaan van de richtlijn, de
weg te wijzen in deze herziene versie en informatie te geven over de
belangrijkste wijzigingen. In het kort wordt aangegeven wat het algemene
doel van een richtlijn is, hoe deze richtlijn tot stand kwam en wat de
aanleiding was voor de herziening. Vervolgens wordt ingegaan op de
opbouw en inhoud van de richtlijn, waarbij de prevalentie en relevantie
worden beschreven en enkele belangrijke wijzigingen worden toegelicht.
Deze betreffen met name: (1) complexe scheiding: definitie, beschermende
en risicofactoren en gevolgen voor kinderen, inclusief contactbreuk;
(2) zorg- en omgangsregelingen: het belang van contact met beide ouders,
waarbij overnachting van jonge kinderen bij beide ouders speciale aandacht
krijgt; (3) ontwikkelingen op het gebied van interventies en
signaleringsinstrumenten en (4) samenwerking met jeugdigen, ouders en
het netwerk, waarbij vooral de ondersteuning en participatie van jeugdigen
worden uitgelicht en het belang van tijdige opschaling wordt benadrukt.
Deze bijdrage besluit met een korte conclusie en een blik naar de toekomst,
waarin de richtlijn toegaat naar een regelmatigere, dynamische herziening.
Trefwoorden: richtlijn, echtscheiding, jeugdigen, complexe scheiding, zorg- en
omgangsregeling, interventies, stem kind.
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De herziene Richtlijn Scheiding
en problemen van jeugdigen
Inge E. van der Valk, Gerda de Boer,
Harmke Bergenhenegouwen & Marie-Christine van der Veldt
Voor scheidingsproblematiek bij kinderen is de afgelopen jaren meer
maatschappelijke aandacht gekomen (onder andere: Kinderombudsman,
2014; Rouvoet, 2019). Dit wordt mede veroorzaakt doordat een
scheiding steeds vaker gepaard gaat met langdurige ouderlijke
conflicten (onder andere: Kinderombudsman, 2014; van der Valk &
Spruijt, 2013).
Als gevolg daarvan vertoont een aanzienlijke groep jeugdigen een verhoogde
mate van problemen op zowel korte als langere termijn. Zij zijn dan ook sterk
oververtegenwoordigd in de klinische praktijk (Duijvestijn & Noordink, 2013;
ter Voert, 2019). De Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor
jeugdhulp en jeugdbescherming biedt handvatten voor deze praktijk. Deze
richtlijn is onlangs in zijn geheel grondig herzien; op 16 maart 2020 vond de
publicatie hiervan plaats. In deze bijdrage informeren wij hierover, met een
focus op de belangrijkste wijzigingen.

RICHTLIJN
Doel
Het is van belang dat professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdggz en volwassenen-ggz bekend zijn met de risicofactoren en gevolgen van een
ouderlijke scheiding, kennis hebben over de manier waarop jeugdigen en hun
ouders het beste ondersteund kunnen worden, en op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen in de praktijk en in het beleid. De Richtlijn Scheiding en
problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming biedt aanknopingspunten voor het voorkomen, onderkennen, signaleren en behandelen van
problemen van jeugdigen en ouders die gaan scheiden of zijn gescheiden. De
richtlijn omvat: (a) een herziene versie van de onderbouwing van de richtlijn
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met veel relevante nieuwe bevindingen uit praktijk en wetenschap, en aangepast aan de nieuwe beleidswerkelijkheid na transitie en transformatie van het
jeugdhulpstelsel en invoering van passend onderwijs; (b) daaruit afgeleid: een
herziene samenvatting van de onderbouwing, de daadwerkelijke herziene
richtlijn, inclusief de herziene werkkaarten en (c) herziene informatie voor
ouders.
Totstandkoming
Het ontwikkelen en herzien van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van de Beroepsvereniging van Professionals in
Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), met
steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het
Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Deze herziene richtlijn is geactualiseerd op
basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en cliëntervaringen. Ook is commentaar opgehaald bij verschillende partijen: de
beroepsverenigingen, de Cliëntentafel (een vaste werkgroep van ouders van
jeugdhulpcliënten), de Richtlijnadviescommissie, ervaringsdeskundigen,
aanpalende beroepsgroepen en deelnemers aan het overheidsplatform Scheiden
zonder Schade (ministerie van Justitie en Veiligheid).
Aanleiding herziening
Op het gebied van jeugdigen en scheiding zijn de afgelopen jaren diverse
ontwikkelingen geweest. Zo is er na de wetswijziging in 2009 (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding) een toename van coouderschap na scheiding (een omgangsregeling waarbij ouders gelijke
verdeling nastreven) (Antakolskaia, 2011; Rejaän, van der Valk, van Dijk &
Branje, 2020). Er zijn ook meer ouders met aanhoudende conflicten, en er zijn
over deze complexe scheidingen enkele maatschappelijke discussies ontstaan,
onder andere over aanpak hiervan. Professionals in de jeugdhulp worden steeds
vaker geconfronteerd met scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen
(ZonMw, 2018). Er ontstond behoefte aan betere (werk)kaders om hen te
ondersteunen bij het complexe proces van scheiding. Verder zijn er nieuwe
interventies ontwikkeld, waarvan enkele op hun effectiviteit zijn onderzocht.
Bovendien is er nieuwe literatuur beschikbaar gekomen. Dit alles was reden
om de Richtlijn Scheiding uit 2015 te actualiseren. Bij het beschrijven van de
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belangrijkste wijzigingen volgt dit artikel de volgorde van de hoofdstukken in
de onderbouwing van de richtlijn.

SCHEIDING EN JEUGDIGEN
Prevalentie
Ruim een op de zes thuiswonende kinderen in Nederland krijgt te maken met
de scheiding van ouders. Met scheiding wordt de beëindiging van een relatie
tussen twee samenwonende partners bedoeld; dit kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of andere samenwoning zijn. Berekeningen van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat in 2016 bijna 50.000
ouders met minderjarige kinderen en jongeren uit elkaar zijn gegaan, waarbij
86.000 minderjarigen betrokken waren. Bij 50.000 daarvan betrof het een
huwelijk van de ouders en bij 36.000 een samenwoonrelatie (onder andere
CBS StatLine, 2018 en 2019; ter Voert, 2018 en 2019).
Relevantie
Er is een groot aantal onderzoeken voorhanden naar de mogelijke gevolgen
van ouderlijke scheiding. Diverse meta-analyses en reviews laten zien dat een
scheiding een verhoogde kans geeft op problemen van jeugdigen (Amato, 2001
en 2010; Lansford, 2009). Na een ouderlijke scheiding hebben deze jonge
mensen gemiddeld meer emotionele en gedragsproblemen, een lager welbevinden, een slechter zelfbeeld, meer problemen met relaties en slechtere
schoolprestaties, vergeleken met jeugdigen uit intacte gezinnen. Een recente
meta-analyse laat bovendien zien dat de verschillen niet kleiner, maar iets
groter zijn geworden (Swartz-Den Hollander et al., 2020). Dit kan deels het
gevolg zijn van de toename in conflicten tussen ouders na scheiding (onder
andere van der Valk & Spruijt, 2013). Deze conflicten, meer dan de scheiding
zelf, hebben negatieve gevolgen (Amato, 2010; Lansford, 2009). Er is een
groep jeugdigen van naar schatting vijftien procent die op de lange termijn
problemen blijft houden als gevolg van de scheiding. Dit houdt in belangrijke
mate verband met ouderlijke conflicten.
De mogelijke gevolgen van een scheiding kunnen verschillen per
leeftijdsfase van de jeugdige. De ernst van de effecten is niet afhankelijk van
leeftijd, maar de manier waarop jeugdigen op een scheiding van de ouders
reageren kan per leeftijdsfase verschillen. In de herziene richtlijn worden kort
de ontwikkelingstaken van jeugdigen beschreven, omdat kennis van de
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normale ontwikkeling in een bepaalde leeftijdsfase belangrijk is. Op die manier
kan worden voorkomen dat bij de leeftijdsfase passend gedrag wordt aangezien
voor specifiek scheidingsgerelateerd gedrag. Deze kennis is van belang voor
ouders, en kan wellicht voorkomen dat er onnodige conflicten ontstaan doordat
ouders zichzelf of elkaar bepaald gedrag verwijten.

COMPLEXE SCHEIDING
Definitie
Bij een relatief kleine groep gezinnen na scheiding zijn conflicten tussen
ouders hevig, houden ze lang aan, of laaien steeds weer op. Lange tijd werd de
term ‘vechtscheiding’ hiervoor gebruikt, maar in de richtlijn is gekozen voor
de term ‘complexe scheiding’, gedefinieerd als een scheiding waarbij ouders
door aanhoudende ernstige conflicten het belang en welzijn van de jeugdigen
uit het oog verliezen, evenals het wederzijds belang. Met ernstige conflicten
worden aanhoudende heftige ruzies tussen ouders bedoeld, die regelmatig
gepaard gaan met juridische procedures, maar ook verkapte ruzies, wederzijds
dwarsbomen en denigreren, of zelfs eenzijdig zeer conflictrijk gedrag, zoals
tegenwerking door één ouder. Ook wanneer er tussen ouders een voortdurend
gebrek aan overleg en samenwerking is, kan dit erg belastend zijn voor
kinderen en wordt dit als complexe scheiding beschouwd.
Beschermende en risicofactoren
Kennis over beschermende en risicofactoren voor een complexe scheiding is
van belang voor een betere en vroegere screening van gezinnen in scheidingssituaties. Hiernaar zijn enkele jaren geleden twee studies uitgevoerd: een
reviewartikel (Gutterswijk et al., 2017) en een literatuuronderzoek (van Oosten
& van As, 2018). De volgende factoren zijn aan deze twee studies ontleend.
Beschermende factoren zijn: een goede kwaliteit van de relatie, positieve
communicatie en een constructieve conflictoplossingsstijl tussen de ouders,
vaak voorafgaand aan de scheiding al aanwezig. Daarnaast speelt acceptatie
van de scheiding een beschermende rol, en daarvan is eerder sprake wanneer
het scheidings- en rouwproces goed doorlopen is en er onder andere een goede
‘scheidingsmelding’ was, met tijdige openheid en gelegenheid tot reparatie. Dit
laatste hangt ook samen met eventuele vergeving door de ex-partner.
Risicofactoren op ouderniveau zijn onder andere een slechte
gehechtheidsstijl, (scheidings)trauma, en persoonlijkheids- of
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verslavingsproblematiek, geweldsproblemen of licht verstandelijke
beperkingen. Verder kan het netwerk rond de ouders een polariserende rol
spelen en conflicten nog meer in stand houden of aanwakkeren. In de
ouderrelatie is vaak sprake van terugkerende wederzijdse patronen van
wantrouwen, ondermijning en beschuldiging. Daarbij is veelal sprake van een
opeenstapeling van risicofactoren en het ontbreken van beschermende factoren.
Andere aspecten die een scheiding tot een complex geheel maken, zijn woonof inkomensproblematiek, opvoedingsproblemen, en problemen of stoornissen
bij het kind, zoals ADD (aandachtsdeficiëntiestoornis), ADHD (aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis) en autisme. Maar ook externe factoren,
zoals de vaak noodzakelijke inmenging van verschillende instanties naast of na
elkaar, die gebrekkig samenwerken, en het juridische strijdmodel van verzoek
en verweer dragen bij aan de complexiteit.

GEVOLGEN VOOR JEUGDIGEN
Soms gaat een scheiding gepaard met veel conflicten, lichamelijk of psychologisch geweld, of een combinatie daarvan. Bij vermoedens van geweld, dient
de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te worden doorlopen
(Rijksoverheid, 2017). Wanneer de jeugdige slachtoffer is geworden van
geweld heeft hij recht op effectieve hulp. Verder geldt dat bij een zeer conflictueuze scheiding de gevolgen voor jeugdigen ernstiger zijn dan wanneer er
weinig conflicten zijn. Ongeveer tien procent heeft langere tijd problemen, in
de vorm van ernstig nadeel voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling.
Het is moeilijk om te omschrijven wanneer daar sprake van is en bovendien
zijn niet alle problemen even goed zichtbaar of merkbaar voor zowel ouders als
professionals.
Gehechtheid
Bij een kleine subgroep kinderen komt het ontwikkelen van een veilige
gehechtheidsrelatie met hun ouders in het gedrang. Daar zijn immers min of
meer gunstige omstandigheden voor nodig, zoals een beschikbare ouder of
verzorger die rust, veiligheid en stabiliteit biedt en vertrouwen geeft. Deze
omstandigheden kunnen onder druk staan na een scheiding (Brumariu &
Kerns, 2010). Voor jonge kinderen is het belangrijk dat zij na een scheiding de
band met de gehechtheidsfiguren (ouders) kunnen voortzetten. Stress en
conflicten tussen ouders, verminderde sensitiviteit en responsiviteit, maar ook
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onrust en sterke verschillen tussen twee huizen, kunnen leiden tot een problematische gehechtheid (Riggio, 2004; Groenhuijsen, 2014). Op de langere
termijn gaat dit onder andere samen met een verlaagd zelfvertrouwen, verminderde veerkracht, verhoogd probleemgedrag inclusief criminaliteit, en
psychische problemen (NJi, 2017).
Stress
Ook stress speelt een rol. Een scheiding is voor veel jeugdigen een stressfactor
waarover zij geen controle hebben, waardoor het risico dat zij vermijdend
copinggedrag gaan vertonen is vergroot. Zij kunnen proberen het probleem te
negeren of ontkennen, blijven hangen in negatieve emoties, of bepaalde
mensen gaan ontwijken (van der Ploeg, 2013). Stress heeft de grootste invloed
op kinderen door toedoen van de ouders – in de ouder-kindrelatie en door het
ouderschap; deze beide aspecten staan ten tijde van een scheiding onder druk,
onder andere doordat ouders na scheiding gemiddeld minder beschikbaar zijn
(onder andere Riggio, 2004). Stress kan in het geval van een complexe
scheiding de vorm aannemen van posttraumatische stressklachten, onder
andere bij langdurige hevige conflicten tussen de ouders of huiselijk geweld
(Kelly, 2000; Schoemaker et al., 2016). Langdurige stress kan latere cognitieve, psychische en fysieke problemen veroorzaken, en hersenonderzoek laat
zien dat met name jeugdigen onder de vier jaar en adolescenten gevoelig zijn
voor hersenschade bij langdurige stress (Middlebrooks & Gaude, 2008).
Loyaliteit
Langdurige ouderlijke conflicten kunnen ook leiden tot loyaliteitsconflicten bij
jeugdigen (onder andere Bernet et al., 2016). Kinderen zijn van nature loyaal
aan beide ouders (van den Eerenbeemt, 2003), maar bij een scheiding is dit
vaak lastig, mede doordat jeugdigen regelmatig, bedoeld of onbedoeld, gedwongen worden om voor een van beide ouders te kiezen en beide ouders
soms een zwaar tegengesteld beroep op de jeugdige doen (onder andere
Ahrons, 2007). Ook kan sprake zijn van loyaliteitsproblemen wanneer de ene
ouder de loyaliteit van het kind aan de andere ouder niet erkent door het
bestaan van de band te ontkennen, deze ouder openlijk te bekritiseren of te
diskwalificeren, of door de jeugdige op te zetten tegen de andere ouder.
Loyaliteitsproblemen kunnen zorgen voor veranderingen in het gedrag van
jeugdigen en hebben daarnaast gevolgen voor hun ontwikkeling door een
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verhoogde mate van internaliserende problemen en een verslechterde ouderkindrelatie (onder andere Amato & Afifi, 2006).
Parentificatie
Een ander risico van een complexe scheiding is parentificatie (onder andere
Aelen et al., 2013). Daarbij wordt de jeugdige verantwoordelijk (gemaakt)
voor het ouderlijk welbevinden en voelt hij zich geroepen om oneigenlijke
zorgen op zich te nemen. Dit kan zowel bestaan uit het verlenen van onmatige
emotionele steun als uit de verantwoordelijkheid voor veel (volwassen) taken
in het huishouden, inclusief het zorgen voor broertjes en zusjes (Jurkovic et al.,
2001). Parentificatie kan het gevolg zijn van het vervagen van grenzen tussen
de subsystemen in het gezin (Peris & Emery, 2004). Onderzoek laat een
verband zien tussen ouderlijke conflicten en parentificatie, vooral wanneer
jeugdigen zich bedreigd voelen, een gebrek aan warmte bij ouders ervaren en
geneigd zijn zich te mengen in ouderlijke conflicten. Parentificatie heeft
negatieve gevolgen voor kinderen, onder andere in de vorm van internaliserende en externaliserende problemen, een lager gevoel van sociale
competentie en problemen in de identiteitsontwikkeling, persoonlijkheid en
sociale relaties (Early & Cushway, 2002; Peris et al., 2008).
Een laatste mogelijk gevolg voor kinderen van een complexe scheiding is
contactbreuk; dit betreft situaties waarin er geen contact (meer) is tussen
jeugdigen na scheiding en een van de ouders. Verbroken contact treft naar
schatting vijftien à twintig procent van de gezinnen na scheiding, en oorzaken
zijn velerlei en complex; betrouwbare cijfers hierover ontbreken. Een deel
betreft kinderen en ouders zonder formele huwelijks- of samenwoonrelatie, bij
wie geen sprake was van erkenning of gezamenlijk gezag. In andere gevallen
zijn er kinderen van wie een van de ouders uit eigen beweging geleidelijk of
plotseling uit beeld is geraakt na de scheiding, vanwege een nieuwe relatie,
verhuizing of beide. Ook zijn er situaties waarin kinderen ‘kiezen’ voor de
contactbreuk; in de richtlijn verwijzen wij hiernaar als ‘jeugdigen die een van
de ouders niet meer (willen) zien’. Conflicten tussen ouders kunnen zo heftig
en chronisch zijn – of jeugdigen kunnen op andere wijze zoveel last van de
situatie rondom de scheiding hebben – dat er voor een jeugdige soms niets
anders op lijkt te zitten dan partij te kiezen (onder andere Maes, 2019). Bij
contactbreuk kunnen er zowel valide als niet-valide redenen zijn om een ouder
niet (meer) te zien. Zeer valide redenen gelden bijvoorbeeld in situaties waarbij
sprake was van mishandeling, misbruik of verwaarlozing (onder andere Huff,
2015). Soms lijken deze echter afwezig te zijn en spelen problemen tussen de
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ouders een rol in de contactweigering. Ook ernstige loyaliteitsproblemen
kunnen een oorzaak zijn. Het belangrijkste gegeven over contactbreuk bij
scheiding is echter dat er op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijk
onderbouwde kennis beschikbaar is; passende zorg is er eveneens te weinig
(onder andere Maes, 2019; Saini et al., 2016).
Contactweigering
Het verschijnsel ‘contactweigering van een jeugdige’ wordt met een veelheid
aan termen aangeduid, waaronder ‘oudervervreemding’, ‘ouderonthechting’ en
‘ouderverstoting’. Ook wordt het verschijnsel soms gelijkgesteld aan complexe
scheiding. Over zowel de term als de inhoud van het verschijnsel is veel
onduidelijkheid bij zowel wetenschappers als professionals. Onderzoek naar
contactbreuk vertoont vaak diverse methodologische tekortkomingen, en
situaties met contactweigering kunnen zeer complex zijn (onder andere Saini et
al., 2016).
Samenvattend is er nog onvoldoende helderheid over situaties waarin een
kind een van de ouders niet meer wil zien, en onvoldoende empirisch bewijs
voor het verschijnsel contactweigering. Oorzaken, definiëring en operationalisatie zijn nog niet helder, waardoor nader onderzoek noodzakelijk is (onder
andere Fidler & Bala, 2010; Saini et al., 2016). Het verdient aandacht om
contactbreuk te bezien vanuit een systemisch perspectief, waarin ieder een rol
heeft (onder andere Maes, 2019). Ook het juridisch systeem speelt mogelijk
een rol. Momenteel vindt hierover nader onderzoek plaats door een expertteam,
in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming.

ZORG- EN OMGANGSREGELINGEN
Sinds 2009 hebben ouders na scheiding in principe voortgezet gezamenlijk
gezag en zijn ze verplicht tot het opstellen van een ouderschapsplan. In de
herziene Richtlijn Scheiding is aandacht voor de veranderde wetgeving en de
implicaties hiervan voor professionals in de jeugdhulp. Daartoe hebben Lam en
Huitema (2019) de ‘ouderschapswijzer’ ontwikkeld: een praktische handleiding die inzicht biedt in soorten ouderschap volgens de wet, uitoefening van
het ouderlijk gezag en bijbehorende rechten en plichten.
De veranderde wetgeving met betrekking tot scheiding, en een aantal
maatschappelijke trends hebben bijgedragen aan veranderingen in zorg- en
omgangsregelingen. Bijvoorbeeld: in het algemeen brengen vaders tegen30
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woordig meer tijd door met hun kinderen en wordt er meer belang gehecht aan
betrokkenheid door vader na scheiding in vergelijking met vroeger (onder
andere Lamb, 2002; Mahrer et al., 2018). Dit is onder meer terug te zien in
huidige cijfers: ongeveer 66 procent van de jeugdigen woont na de scheiding
bij moeder, ongeveer 7 procent bij vader en ongeveer 27 procent afwisselend
bij moeder en vader (co-ouderschap) (Poortman & Van Gaalen, 2017; Spruijt
& Kormos, 2014). Het opstellen van een zorgregeling is maatwerk, waarbij
zeker ook rekening moet worden gehouden met de leeftijd van een kind.
Daarover onderstaand meer.
Het belang van contact met beide ouders
Onderzoek laat zien dat jeugdigen beter functioneren en zich gunstiger kunnen
ontwikkelen wanneer zijn na de scheiding een positieve, ondersteunende relatie
hebben met beide ouders (onder andere Lamb, 2018). Contact is daarbij een
voorwaarde, maar een direct verband tussen contactfrequentie met beide
ouders na scheiding en het functioneren van jeugdigen wordt empirisch
nauwelijks aangetoond (Amato & Gilbreth, 1999; King & Sobolewski, 2006).
De formele invulling van het ouderlijk gezag na scheiding blijkt daarentegen
wél een rol te spelen: een meta-analyse laat zien dat het met jeugdigen beter
ging wanneer sprake was van gezamenlijk ouderlijk gezag vergeleken met
eenhoofdig gezag (Bauserman, 2002). Ook gaat het met jeugdigen die
opgroeien in co-oudergezinnen – waarbij sprake is van een ongeveer gelijke
verdeling van zorg en opvoeding – gemiddeld beter. Zij laten gemiddeld
minder emotionele en gedragsproblemen zien, functioneren sociaal beter en
hebben minder stress (onder andere Baude et al., 2016; Nielsen, 2017;
Westphal, 2015).
Bij deze bevindingen zijn echter kanttekeningen te plaatsen, aangezien
ouders die na scheiding voor co-ouderschap kiezen, gemiddeld beter samenwerken en minder conflicten hebben, zodat de positieve effecten van coouderschap wellicht een selecte groep betreffen. Bovendien zijn er nauwelijks
onderzoeksbevindingen die zich baseren op rapportages van kinderen. Verder
kunnen jeugdigen in sommige co-oudergezinnen juist meer last hebben van
conflicten tussen ouders en daardoor onder andere vaker loyaliteitsconflicten
ervaren (Vanassche et al., 2013; Fehlberg et al., 2011). Ook een recente review
over omgang na scheiding, ouderlijke conflicten en het functioneren van
jeugdigen toont het gebrek aan eenduidige bevindingen hierover aan (Mahrer
et al., 2018). Conflicten tussen ouders na scheiding zijn schadelijk en kunnen
de positieve kanten van regelmatig contact met beide ouders ondermijnen,
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maar kwaliteit van de opvoeding kan daarbij een beschermende rol spelen.
Experts uit de wetenschap, het juridisch werkveld en de jeugdzorg benadrukken daarom dat bij ernstige ouderlijke conflicten het vaststellen van zorgen omgangsregelingen na scheiding maatwerk is (onder andere Pruett &
DiFonzo, 2014; Vanassche et al., 2013). Daarbij moet gekeken worden naar
onder andere de ontwikkelingsfase van de jeugdige, de gezinssituatie van voor
de scheiding, en de opvoedingskwaliteit (onder andere Groenhuijsen, 2014;
Hendriks, 2012).
Overnachting van jonge kinderen bij beide ouders
Tot voor kort werd bij adviezen voor het opstellen van zorg- en
omgangsregelingen bij jonge kinderen regelmatig geadviseerd hen niet bloot te
stellen aan veel veranderingen vanwege hun behoefte aan rust en voorspelbaarheid (Groenhuijsen, 2014; Strous, 2011). Daarbij werd uitgegaan van het
veiligstellen van de gehechtheidsrelatie met de ‘primaire verzorger’ en
mogelijke verstoring daarvan door de andere ouder (Lamb, 2018; Warshak,
2014). Met deze veronderstelling als leidraad werd geadviseerd om baby’s
weliswaar regelmatig, maar nooit lang, te laten verblijven bij de andere ouder,
dit bij peuters iets op te bouwen, en pas vanaf vijf jaar langzaam te starten met
overnachtingen bij de andere ouder. Deze terughoudendheid bij het lang
verblijven en overnachten van jonge kinderen bij beide ouders kan inmiddels
deels als achterhaald worden gezien. Recent onderzoek laat namelijk zien dat
jonge kinderen gehechtheidsrelaties met meerdere verzorgers kunnen hebben,
en dus ook met elke ouder afzonderlijk (Warshak, 2016; Lamb, 2018). Een
recente review laat zien dat de meeste jonge kinderen die opgroeien in
meerdere huishoudens na scheiding zich rond dezelfde tijd hechten aan beide
ouders en dat dit samenhangt met een betere ontwikkeling (Lamb, 2018).
Overigens hebben alle kinderen baat bij een zorgregeling waarmee zij met
beide ouders een positieve, betekenisvolle relatie kunnen hebben (Lamb, 2018;
Singendonk & Meesters, 2018).
Samengevat blijkt uit onderzoek dat jeugdigen ook op zeer jonge leeftijd
(dat wil zeggen jonger dan een jaar) al goed kunnen opgroeien in twee huizen
na scheiding, zodat zij een band met beide ouders op kunnen bouwen, met
positieve gevolgen voor hun ontwikkeling. Voorwaarde is dat de veiligheid
gewaarborgd is, dat de ouders beschikken over voldoende opvoedingsvaardigheden en sensitiviteit, en dat er sprake is van goede afstemming tussen
ouders. Door de beperkte geheugencapaciteit en behoefte aan contact met vaste
veilige figuren is het onwenselijk dat jonge kinderen een ouderfiguur aan wie
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zij veilig gehecht zijn, langere tijd moeten missen. Wanneer er veel conflicten
tussen ouders zijn, waarvan de vijandige sfeer ook jonge kinderen zeker niet
ontgaat, of een ouder veel moeite heeft met het uit handen geven van baby’s of
dreumesen, kan langduriger verblijf en overnachten bij beide ouders stressvol
zijn voor jeugdigen. Hier is echter nog beperkt onderzoek naar gedaan; dat
maakt het moeilijk om heldere adviezen te genereren – of het zou de aanbeveling moeten zijn dat ouders en hun kinderen baat hebben bij vroegtijdige
begeleiding en ondersteuning, en bij het beheersbaar maken van conflicten.
Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit
Gehechtheidsonderzoek geeft aan dat een veilige gehechtheid vooral wordt
gevormd door sensitief en responsief ouderschap. Het gaat dus niet zozeer om
de kwantiteit, maar om de kwaliteit van het ouder-kindcontact, en de kwaliteit
van het ouderschap (zie onder andere ook Hendriks & Singendonk, 2018). Dit
komt overeen met de review van Lamb (2018), waaruit blijkt dat jeugdigen
zich slechter ontwikkelen bij voortdurende en hevige conflicten tussen ouders,
onder meer op het gebied van lagere gehechtheidskwaliteit (minder veilige en
stabiele gehechtheid) en meer gedragsproblemen. Uit onderzoek komt naar
voren dat niet de frequentie van het ouder-kindcontact cruciaal is in de
ontwikkeling van kinderen na scheiding, maar de kwaliteit van de opvoeding,
de relatiekwaliteit van het kind met beide ouders, en de mate van ouderlijke
conflicten (onder andere Amato, 2010; Emery, 2011; Grych & Fincham, 2001;
Fehlberg et al, 2011). Deze factoren hangen vanzelfsprekend met elkaar
samen, waarbij de onderlinge samenhang complex is en per gezin kan
verschillen, ook in relatie tot het functioneren van jeugdigen (onder andere
Elam et al., 2016). Deze aspecten zijn daarom ook vrijwel altijd onderdeel van
zowel screenings- en signaleringsinstrumenten als interventie- en behandelingsprogramma’s. Deze komen in het volgende onderdeel aan bod.

SIGNALERINGSINSTRUMENTEN EN INTERVENTIES
Onderzoek laat zien dat ondersteuning van jeugdigen bij scheiding zich het
liefst richt op zowel de jeugdige als de ouders, vooral bij ernstige ouderlijke
conflicten (Duijvesteijn & Noordink, 2013; NJi, 2018). In dat laatste geval
moet prioriteit worden gegeven aan conflictvermindering en -hantering en aan
voorlichting over het belang van gezamenlijke afspraken. Hier is vroegtijdige
hulp bij de eigen problemen van ouders (onder andere boosheid en rouwKinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020
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verwerking) van belang. Een goede en tijdige screening bij dreigende of
bestaande problemen rondom scheiding is cruciaal om tijdig hulp in te kunnen
zetten.
Signaleringsinstrumenten
Screeningsinstrumenten bij scheiding worden nog niet vaak ingezet of op
bruikbaarheid onderzocht. Idealiter zou uit screening tevens de noodzaak van
diagnostiek moeten blijken, bij vermoedens van (dreigende) problematiek. Een
eventuele diagnose is daarom nog altijd sterk afhankelijk van de klinische blik
van de beroepskracht. De instrumenten die het meest zijn uitgewerkt en
gangbaar zijn worden hier kort beschreven.
KEES is een kennisplatform en staat voor Kind En EchtScheiding
(Projectgroep KEES, 2017). Het doel van deze projectgroep is het beperken
van de problemen van jeugdigen in problematische scheidingssituaties door
deze problemen vroegtijdig te signaleren en overzichtelijke informatie te
geven. Met behulp van praatplaten en een vragenlijst – de taxatielijst – die bij
jeugdigen en ouders wordt afgenomen, ontstaat inzicht in de situatie. Dit
proces draagt bij aan de psycho-educatie van de ouders en met het verworven
inzicht kunnen ouders worden toegeleid naar passende hulp.
De FamilieScan is een app, ontwikkeld en getest door Altra, een organisatie
voor jeugd- en opvoedingshulp en speciaal onderwijs. Deze app helpt
professionals om een globale indruk te krijgen van de situatie. In de app
worden onder andere vragen gesteld over de relatie tussen ouders onderling en
tussen ouders en jeugdige, over de opvoeding, de aanwezigheid en rol van het
sociale netwerk en eventuele juridische aspecten. Daarnaast draagt de app bij
aan het zicht krijgen op de veiligheid in het gezin, geeft hij aandachtspunten
aan en leidt hij toe naar een advies (Goorden et al., 2017).
Onze Scheiding is een initiatief van de Gemeente Rotterdam met diverse
partners, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. De makers hebben een
dialogisch en diagnostisch instrument ontwikkeld voor (vroege) signalering en
screening van mogelijke conflictscheidingsproblemen. Ouder- en
kindvragenlijsten geven inzicht in mogelijke problemen en helpen hier grip op
te krijgen, onder andere door advies op maat te geven (Horizon Jeugdzorg en
Onderwijs, 2018).
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De MASIC (Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns) is een
instrument voor de beoordeling van partnergeweld bij ouders in een
(conflict)scheiding. Hierbij worden vormen van partnergeweld, zoals
emotionele mishandeling, dwingende controle en lichamelijk geweld
besproken. Op basis van een semigestructureerd interview met beide ouders
afzonderlijk wordt een beoordeling gemaakt over de aan- of afwezigheid van
partnergeweld; als er sprake is van geweld wordt ook inzicht gegeven in het
type geweld (Holtzworth-Munroe et al., 2010).
Interventies voor kinderen en ouders
Bij scheiding is vroegtijdige ondersteuning aan ouders, en zo nodig ook aan
kinderen, noodzakelijk om te voorkomen dat zij problemen ontwikkelen, of om
bestaande problematiek te verminderen. De afgelopen jaren is daartoe in
Nederland een veelheid aan interventies, programma’s en methodieken
ontwikkeld. Veel daarvan zijn nog niet algemeen bekend, nog niet onderbouwd
en nog niet op effectiviteit onderzocht. Slechts een klein aantal is dan ook in de
DEI (Databank Effectieve Interventies, NJi) opgenomen. Verder is nog niet
duidelijk hoe beschikbare interventies kunnen differentiëren, want de
doelgroep is heel divers: laag- en hoger opgeleide ouders, verschillende
culturen, jonge ouders, ouders met autisme of andere psychische problemen, et
cetera.
De meeste preventieve interventies voor ouders en kinderen zijn bedoeld
voor groepen en zijn gericht op het bieden van sociale steun en verwerking van
de scheiding, het vergroten van vaardigheden (zoals coping, communicatieve
vaardigheden en conflictoplossing) en psycho-educatie. Zij hebben als doel om
het welzijn van de jeugdige te verbeteren, of te voorkomen dat er problemen
ontstaan. Ouderprogramma’s zijn doorgaans gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van de opvoeding. Verder zijn er programma’s die zich primair
richten op het verminderen van ernstige ouderlijke conflicten en het weer tot
stand brengen van omgang tussen de jeugdige(n) en een van de ouders
(omgangsbegeleiding). Ook zijn er diverse individuele interventies voor
kinderen, veelal aangeboden door kinder- en jeugdpsychotherapeuten, en op
gehechtheid gerichte ouder-kindinterventies. Interventies die zijn opgenomen
in de DEI en die goede resultaten laten zien in effectonderzoek verdienen
aanbeveling. Daarnaast is de Wegwijzer Kind en Scheiding (NJi, 2014) te
raadplegen, met allerlei informatie over programma’s die gericht zijn op het
kind.
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SAMENWERKING MET JEUGDIGEN, OUDERS EN HET NETWERK
Een laatste hoofdstuk van de richtlijn richt zich op de samenwerking in de
context van scheiding en jeugdigen. Daarbij is onder andere aandacht voor
medewerking en betrokkenheid van ouders en benodigde kennis van de
beroepskracht. Daarnaast is er informatie over het bredere netwerk rondom
gezinnen, zoals de school van de jeugdigen en eventueel nieuwe partners van
de ouders. Verder wordt ingegaan op het belang van samenwerking met
professionals uit andere disciplines, zoals het juridisch werkveld, en wordt
informatie beschreven over een goede ketensamenwerking. Nieuw in de
herziene versie is vooral de aandacht voor de omgang met jeugdigen zelf, voor
ondersteuning, maar ook voor de manier waarop hun stem gehoord wordt.
Ondersteuning van jeugdigen
Er is groeiend besef dat de positie van jeugdigen in het proces van scheiding
moet worden verstevigd, omdat zij zich in deze periode vaak niet gehoord
voelen en lang niet altijd goed geïnformeerd zijn (Kinderombudsman, 2014;
Rouvoet, 2019). Primair ligt deze taak bij de ouders, die het kind onder andere
moeten betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Onderzoek laat
echter zien dat maar een op de drie jeugdigen aangeeft mee te praten over
contact en zorg, terwijl blijkt dat dit meepraten samenhangt met meer tevredenheid (van der Valk & Spruijt, 2013). Ook internationaal onderzoek laat zien dat
het positief is voor het proces van scheiding en voor jeugdigen wanneer zij op
een of andere manier erbij betrokken worden (onder andere Ballard et al.,
2013; Cashmore, 2011).
De stem van kinderen zelf
Om jeugdigen beter te betrekken bij het proces van scheiding is het belangrijk
dat zij voldoende toegang krijgen tot begrijpelijke informatie, worden gehoord,
serieus worden genomen, terugkoppeling krijgen over beslissingen en de
mogelijkheid krijgen daarover te klagen. In de herziene richtlijn worden
initiatieven beschreven rondom steun door leeftijdsgenoten (buddy’s),
initiatieven gericht op ouders om jeugdigen erbij te betrekken en initiatieven
gericht op professionals om betrokkenheid van de jeugdige te realiseren.
Leeftijdgenoten, buddy’s, kunnen op een laagdrempelige manier versterking en sociale steun bieden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ten eerste
bij Villa Pinedo, een onlineplatform voor en door jongeren na scheiding, waar
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onder andere meer dan 250 ervaringsdeskundigen (van 18 tot 25 jaar) advies
geven aan jeugdigen en ouders. Een soortgelijke manier van begeleiden vindt
plaats bij Eye-4U, waar eveneens door buddy’s laagdrempelige ondersteuning
wordt geboden aan jongeren van twaalf jaar en ouder die in hun welzijn en
ontwikkeling worden belemmerd door de problematische scheiding van de
ouders. Dan is er JIM: Jouw Ingebrachte Mentor. Volgens de aanpak van deze
stichting fungeert een familielid, vriend of bekende van de jongere als
vertrouwenspersoon en zijn vertegenwoordiger bij ouder(s) en professionals.
Laagdrempelige manieren om jeugdigen na scheiding te ondersteunen,
bijvoorbeeld in de vorm van een mentor of steunfiguur, kunnen zinvol zijn. Zo
laat een recente meta-analyse zien dat de aanwezigheid van een ‘natuurlijke
mentor’ (steunfiguur) significant samenhangt met positieve uitkomsten bij
jeugdigen. De grootste effecten werden gevonden voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling en het functioneren op het gebied van opleiding en werk (Van
Dam et al., 2018). Een onderzoek van Hagler en Rhodes (2018) liet zien dat
een mentor of steunfiguur in de adolescentie nog positieve uitkomsten oplevert
tot in de jongvolwassenheid.
Begeleiding van jeugdigen en ouders
Naast buddy’s of steunfiguren is er vooral ook voor de professional een rol
weg gelegd in de begeleiding van jeugdigen en ouders na scheiding. Volgens
Van den Berg (2018) kan deze een grote toegevoegde waarde hebben in het
proces dat een jeugdige doormaakt tijdens of na een scheiding van ouders. Zij
beschrijft hoe gezinssystemen de kans moeten krijgen om de gevolgen van de
scheiding zelf aan te pakken, maar dat het tevens belangrijk is voor een
jeugdige dat er iemand is die buiten het systeem staat en er echt voor de
jeugdige is.
Er zijn ook initiatieven waarbij professionals een daadwerkelijke rol
vervullen in het (juridische) proces van een scheiding. Cottyn beschrijft dat het
in gecompliceerde situaties na scheiding beter is om het praten met een
jeugdige niet over te laten aan de bemiddelaar of aan degene die met de ouders
werkt (Cottyn, 2013). Zo kan een kindbehartiger optreden als belangenbehartiger voor iedere jeugdige in een scheidingssituatie en de stem van de
jeugdige laten horen. Voor complexere scheidingen is er ook een bijzondere
curator, die een minderjarige kan vertegenwoordigen in een (juridisch) conflict
met zijn of haar ouders of voogd. Een bijzondere curator wordt door de rechter
benoemd en maakt een analyse van de situatie van de jeugdige te midden van
ouderlijke strijd, op individueel (ontwikkelings)niveau, op het niveau van zijn
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positie binnen het systeem, en op het niveau van de betekenis voor de jeugdige.
De bijzondere curator rapporteert aan de rechter, al dan niet op diens verzoek.
Benadering van en communicatie met ouders
Als laatste nog kort aandacht voor hetgeen de herziene richtlijn zegt over de
samenwerking met ouders. Bij complexe scheidingen moeten jeugdhulpprofessionals er steeds alert op zijn dat zij voortdurend door ouders kunnen
worden uitgedaagd om een positie in te nemen (onder andere Cottyn, 2016). In
de communicatie met ouders is het belangrijk dat de professional zich goed in
de ouders kan verplaatsen, rekening houdt met de geschiedenis en context van
beide ouders, stilstaat bij hun beleving en hun positie en gevoelens erkent, om
zo met hen in contact te blijven. Het is van belang dat de ouders de jeugdhulpverlener zien als onpartijdig en meerzijdig betrokken (onder andere Aelen et
al., 2013; Hargrave & Pfitzer, 2011). Verder dient in bijna alle (problematische) scheidingsgevallen de communicatie tussen de ouders te worden
hersteld of verbeterd. Het is daarvoor noodzakelijk dat de jeugdhulpprofessional probeert de belangen van de ouders helder te krijgen. Soms is een
gesprek met en tussen beide ouders (tijdelijk) niet (meer) mogelijk. Bijvoorbeeld als een van beide ouders kampt met ernstig trauma, gehechtheidsproblemen of ernstige psychische problemen, of als ouders aan tafel tijdens het
gesprek ernstige ruzies blijven maken. In de richtlijn staan concrete adviezen
voor deze situaties, aangezien deze vaak als dilemma vanuit de hulpverlening
zijn genoemd.

TOT SLOT
Deze bijdrage heeft als doel de weg te wijzen in de herziene versie van de
Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen. De nadruk ligt daarbij op de
belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke versie en een
toelichting daarop. Van die veranderingen is vervolgens een selectie gekozen
die relevant lijkt voor het werkveld van kinder- en jeugdspychotherapeuten. Er
is in deze bijdrage ook veel niet beschreven; de complete onderbouwing plus
richtlijn is online beschikbaar (van der Valk et al., 2020).
De dynamiek van gezinnen na scheiding kan uiteenlopen en uit zowel
onderzoek als praktijk weten we dat een groot aantal factoren hierbij een rol
speelt. Tegelijk is het onderwerp scheiding, scheidende ouders en jeugdigen na
scheiding in het werkveld erg in beweging. Met name voor complexe
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scheidingen zijn recentelijk veel nieuwe initiatieven ontplooid. Over lang niet
alle gevallen is voldoende bekend om gerichte aanbevelingen te kunnen doen.
De begeleiding van jeugdigen en hun ouders na scheiding vergt expertise op
vele gebieden: psychologische en pedagogische, maar ook financiële en juridische. Eigen wijsheid, deskundigheid en ervaring blijven van onschatbare
waarde, en in complexe gevallen zijn supervisie en intervisie noodzakelijk.
Daarbij is het van belang om indien nodig tijdig op te schalen. Verder kan het
aanbeveling verdienen om intercollegiaal en ook multidisciplinair samen te
werken. Achter scheidingsproblematiek van kinderen spelen veelal ernstige
problemen van en tussen ouders. Voor deze doelgroep is het belangrijk dat
nauwer wordt samengewerkt met de geestelijke gezondheidszorg voor
volwassenen (ggz), vanwege de benodigde specifieke kennis en expertise.
Dynamischer
De herziene richtlijn brengt problemen van jeugdigen bij scheiding in beeld en
laat de complexiteit zien, maar biedt ook handvatten voor professionals bij het
werken met deze doelgroep. Tegelijk is er het besef dat meer onderzoek nodig
is, en dat ontwikkelingen in de maatschappij, in de hulpverlening en in het
juridisch werkveld rond scheiding en jeugdigen regelmatiger zouden moeten
worden opgevolgd in de richtlijn. In de toekomst zal dan ook worden gewerkt
met een dynamischer herziening, zodat professionals beter in staat zijn te
werken met kennis uit wetenschap en praktijk die zoveel mogelijk up-to-date
is. Om nog beter te kunnen bijdragen aan een hoger welbevinden en minder
problemen bij jeugdigen na scheiding, maar ook ten behoeve van hun ouders.
Inge van der Valk is universitair docent bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin
van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze houdt
zich bezig met de samenhang tussen ouderlijke conflicten, echtscheiding en het
functioneren van kinderen en jongeren. Ze deed onderzoek naar onder meer de
gevolgen van ouderlijke scheiding voor jongeren en naar het effect van preventieve maatregelen voor scheidingskinderen. Van der Valk werkt regelmatig
samen met juridisch onderzoekers en professionals in de praktijk, en is
verantwoordelijk wetenschapper bij de herziene Richtlijn Scheiding en
problemen van jeugdigen. i.e.vandervalk@uu.nl.
Gerda de Boer is werkzaam als vrijgevestigd orthopedagoog, familiemediator,
forensisch mediator en bijzondere curator in haar Praktijk voor kind, ouders
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en scheiding. Ook is ze werkzaam als docent en trainer. De Boer was lid van
de herzieningswerkgroep, verantwoordelijk voor de herziening van de Richtlijn
Scheiding en problemen van jeugdigen. Ook is zij vertegenwoordiger van
zowel de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
als het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) in het expertteam complexe omgangsproblematiek van het programma Scheiden zonder Schade.
Harmke Bergenhenegouwen is pedagoog, werkzaam bij het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi) als senior adviseur en projectleider. Zij werkt aan
verschillende projecten met het overkoepelende thema 'zo thuis mogelijk
opgroeien'. Bergenhenegouwen is expert op het gebied van (complexe)
scheiding en maakt zich sterk voor het welbevinden van kinderen met
gescheiden ouders. Ze kent zowel de praktijk als de beleids- en
methodiekontwikkeling van de jeugdbescherming.
Marie-Christine van der Veldt is werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut
(NJi) als projectleider, adviseur en onderzoeker. Zij maakte deel uit van de
herzieningswerkgroep, verantwoordelijk voor de herziening van de Richtlijn
Scheiding en problemen van jeugdigen. Ook is Van der Veldt nauw betrokken
bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI), ze is secretaris van de
Erkenningscommissie voor Justitiële Interventie, en als ambassadeur
verbonden aan de Academische Werkplaats Risicojeugd.
Literatuur
Aelen, F., Beuvens, D., van Veggel, M., van Ormondt, E., & Samson, B.
(2013). Van oorlog naar vrede. Bevrijding van scheidingstrauma met
EMDR. Kind en Adolescent, 12, 168-176.
Ahrons, C. R. (2007). Family ties after divorce; Long-term implications for
children. Family Process, 46, 53 – 65.
Amato, P. R. (2001). Children of Divorce in the 1990s: An Update of the
Amato and Keith (1991) Meta- Analysis. Journal of Family Psychology,
15(3), 355-370.
Amato, P. R. (2010). Research on Divorce: Continuing trends and New
Developments. Journal of Marriage and Family, 72, 650-666.
Amato, P. R., & Afifi, T. D. (2006). Feeling caught between parents: Adult
children’s relations with parents and subjective well-being. Journal of
Marriage and Family, 68, 222-235.

40

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

Amato, P. R., & Gilbreth, J. G. (1999). Nonresident fathers and children’s
well-being: A Meta-analysis. Journal of Marriage and the Family, 61, 557573.
Antokolskaia, M. V. (2011). Co-ouderschap in Nederland: eindelijk
duidelijkheid! Justitiële Verkenningen, 37(6), 9.
Ballard, R. H., Rudd, B. N., Applegate, A. G., & Holtzworth-Monroe, A.
(2013). Hearing the voice of the child in divorce. In M. K. Miller, J.
Chamberlain, & T. Wingrove (Eds.), Psychology, Law, and the Wellbeing
of Children (pp. 121–138). Oxford University Press.
Baude, A., Pearson, J., & Drapeau, S. (2016). Child adjustment in joint
physical custody versus sole custody: A meta-analytic review. Journal of
Divorce & Remarriage, 57, 338-360.
Bernett, W. B., Wamboldt, M. Z., & Narrow, W. E. (2016). Child Affected by
Parental Relationship Distress. Journal of the American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry, 55, 571 – 579.
Brumariu, L. E., & Kerns, K. A. (2010). Parent–child attachment and
internalizing symptoms in childhood and adolescence: A review of
empirical findings and future directions. Development and
Psychopathology, 22, 177–203.
Cashmore, J. (2011). Children’s participation in family law decision-making:
Theoretical approaches to understanding children’s views. Children and
Youth Services Review, 33, 515-520.
CBS StatLine (2018). Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand.
Geraadpleegd op
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83519NED/table?ts=1538
569953368
CBS StatLine (2019). Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand.
Geraadpleegd op
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83519NED/table?ts=1538
569953368
Cottyn, L. (2016). Gevangen in hoog conflict na scheiding. Systeemtheoretisch
Bulletin, 34, 251-275.
Duijvestijn, P., & Noordink, T. (2013). Kinderen van gescheiden ouders in de
klinische praktijk. GZ-Psychologie, 1, 10-16.
Early, L., & Cushway, D. (2002). The parentified child. Clinical Child
Psychology and Psychiatry, 7, 163-178.
Elam, K. K., Sandler, I., Wolchik, S., & Tein, J. Y. (2016). Non-residential
father–child involvement, interparental conflict and mental health of

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

41

children following divorce: A person-focused approach. Journal of Youth
and Adolescence, 45, 581-593.
Emery, R. E. (2011). Renegotiating Family Relationships: Divorce, Child
Custody, and Mediation (2nd ed.). New York: Guilford Press.
Fehlberg B., Smyth, B., Maclean, M., & Roberts, C. (2011). Legislating for
Shared Time Parenting after Separation: A Research Review. International
Journal of Law, Policy and the Family, 25, 318-337.
Fidler, B. J., & Bala, N. (2010). Children resisting postseparation contact with
a parent: Concepts, controversies, and conundrums. Family Court Review,
48, 10–47.
Goorden, O., te Beek, D., & Draaisma, N. (2017). FamilieScan bij scheiding:
Instrument voor screening en triage. Altra Onderwijs en Jeugdhulp.
Groenhuijsen, E. A. (2014). Theoretisch fundament bij de aanpak van
complexe scheidingen. Utrecht: Jeugdzorg Nederland.
Grych, J. H., & Fincham, F. D. (2001). Interparental conflict and child
adjustment: An overview. In J. H. Grych & F. D. Fincham (Eds.),
Interparental Conflict and Child Development (pp. 1-9). Cambridge
University Press.
Gutterswijk, R. V., van der Hoek, M. E., Scholte, E. M., & Kuiper, C. H. Z.
(2017). Scoping review naar indicatoren die conflictueuze scheidingen
onderscheiden van ‘normaal verlopende’ scheidingen. Tijdschrift voor
Orthopedagogiek, 56, 459-479.
Hargrave, T. D., & Pfitzer, F. (2011). Restoration Therapy. Understanding and
Guiding Healing in Marriage and Family Therapy. Taylor & Francis Ltd.
Hendriks, J. A. M. (2012). Passende contactregelingen? Maatwerk! Tijdschrift
Relatierecht en Praktijk, 6, 255- 259.
Holtzworth-Munroe, A., Beck, C. J. A., & Applegate, A. G. (2010). The
Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns (MASIC): A
screening interview for intimate partner violence and abuse available in the
public domain. Family Court Review, 48, 646-662.
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs (2018). Onze scheiding. Geraadpleegd op:
www.onzescheiding.eu
Jurkovic, G. J., Thirkield, A., & Morrell, R. (2001). Parentification of adult
children of divorce: A multidimensional analysis. Journal of Youth and
Adolescence, 30, 245-257.
Kelly, J. B. (2000). Children’s Adjustment in Conflicted Marriage and
Divorce: A Decade Review of Research. Journal of the American Academy
of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 963 – 973.

42

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

Kinderombudsman (2014). Vechtende ouders, het kind in de knel.
Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in
vechtscheidingen. Den Haag: De Kinderombudsman.
King, V., & Sobolewski, J. M. (2006). Nonresidential fathers’ contributions to
adolescent well-being. Journal of Marriage and Family, 68, 537-557.
Lam, E., & Huitema, J. (2019). Ouderschapswijzer. Welke ouder heeft welke
rechten en plichten? Het ouderschap en ouderlijk gezag op hoofdlijnen.
Amsterdam: Suez advocaten.
Lamb, M. E. (2018). Does shared parenting by separated parents affect the
adjustment of young children? Journal of Child Custody, 15, 16-25.
Lansford, J. E. (2009). Parental Divorce and Children’s Adjustment.
Perspectives on Psychological Science, 4, 140-153.
Maes, V. (2019). Ouderverstotingssyndroom. What’s in a name? Geraadpleegd
op: https://www.linkedin.com/pulse/ouderverstotingssyndroom-whatsname-vanessa-maes/
Mahrer, N. E., O’Hara, K. L., Sandler, I. N., & Wolchik, S. A. (2018). Does
shared parenting help or hurt children in high-conflict divorced families?
Journal of Divorce & Remarriage, 59, 324-347.
Middlebrooks, J. S., & Gaude, N. C. (2008). The Effects of Childhood Stress
on Health Across the Lifespan. National Center for Injury Prevention and
Control of the Centers for Disease Control and Prevention.
Nederlands Jeugdinstituut (2014). Wegwijzer Kind en Scheiding. Geraadpleegd
op: https://www.nji.nl/wegwijzer-kind-en-scheiding
Nederlands Jeugdinstituut (2017). Hechting en hechtingsproblemen. Risico- en
beschermende factoren. Geraadpleegd op: https://www.nji.nl/Hechting-enhechtingsproblemen-Probleemschets-Gevolgen
Nederlands Jeugdinstituut (2018). Wat werkt bij scheiding? Geraadpleegd op:
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/(311053)-njidossierDownloads-Watwerkt_scheiding.pdf
Nielsen, L. (2017). Re-examining the Research on Parental Conflict, Coparenting, and Custody Arrangements. Psychology, Public Policy, and
Law, 23, 211–231.
Peris, T.S. & Emery, R.E. (2004). A prospective study of the consequences of
marital disruption for adolescents: predisruption family dynamics and
postdisruption adolescent adjustment. Journal of Clinical Child and
Adolescent Psychology, 33, 694-704.
Peris, T. S., Goeke-Morey, M.C., Cummings, E. M., & Emery, R. E. (2008).
Marital conflict and support seeking by parents in adolescence: Empirical

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

43

support for the parentification construct. Journal of Family Psychology,
22(4), 633-642.
Poortman, A. R., & van Gaalen, R. (2017). Shared residence after separation:
A review and new findings from the Netherlands. Family Court Review, 55,
531-544.
Projectgroep KEES (2017). Taxatie-instrument KEES (Kennisplatform Kind en
Echtscheiding). Geraadpleegd op: https://www.platformkees.nl/
Pruett, M. K., & DiFonzo, J. H. (2014). Closing The Gap: Research, Policy,
Practice, and Shared Parenting. Family Court Review, 152, 2–45.
Rejaän, Z., van der Valk, I. E., van Dijk, R., & Branje, S. (2020). Coparenting
na scheiding en de relatie met probleemgedrag in de adolescentie. Kinder& Jeugdpsychotherapie, 47(2).
Riggio, H. R. (2004). Parental marital conflict and divorce, parent-child
relationships, social support, and relationship anxiety in young adulthood.
Personal Relationships, 11, 99–114.
Rijksoverheid (2017). Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Geraadpleegd op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijkgeweld/meldcode
Rouvoet, A. (2019). Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade. Den
Haag: programma Scheiden zonder Schade.
Saini, M., Johnston, J. R., Fidler, B. J., & Bala, N. (2016). Empirical studies of
alienation. In L. M. Drozd, M. Saini, & N. Olesen (Eds.), Parenting plan
evaluations: Applied research for the family court (2nd ed., pp. 374–430).
Oxford University Press.
Schoemaker, K., Kruiff A. de, Visser, M., van Lawick, J., & Finkenauer, C.
(2016). Vechtscheidingen Beleving en ervaringen van ouders en kinderen
en verandering na Kinderen uit de Knel. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Singendonk, K., & Meesters, G. (2018). Kind en echtscheiding. Een
ontwikkelingspsychologisch perspectief. Pearson Education Benelux BV.
Spruijt, E., & Kormos, H. (2014). Handboek scheiden en de kinderen. Voor de
beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft (2e ed.). Houten:
Bohn Stafleu Van Loghum.
Strous, M. (2011). Overnights and overkill: post-divorce contact for infants
and toddlers. South African Journal of Psychology, 41, 196-206.
Swartz-den Hollander, E., van der Valk, I. E., Dekoviċ, M., & Branje, S. J. T.
(2020). Parental divorce and children’s adjustment: An updated metaanalysis. Manuscript submitted for publication.
ter Voert, M. J. (2018). Factsheet 2018-5. Scheidingen 2017; Gerechtelijke
procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Den Haag: Wetenschappelijk
44

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Veiligheid
en Justitie.
ter Voert, M. J. (2019). Factsheet 2019-1. Scheidingen 2018; Gerechtelijke
procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Den Haag: Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Veiligheid
en Justitie.
Vanassche, S., Sodermans, A. K., & Matthijs, K. (2008). Divorce, delinquent
behavior and substance use among adolescents: The role of parental
characteristics. Paper presented at the European Divorce Network Meeting,
18-19 September 2008, Oslo, Norway.
van den Eerenbeemt, E. M. (2003). De liefdesladder. Over familie en nieuwe
liefdes. Amsterdam: Archipel.
van der Ploeg, J. D. (2013). Stress bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu Van
Loghum.
van der Valk, I., van den Berg, G., van der Veldt, M.C., Anthonijsz, I., &
Spruijt, E. (2020). Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor
jeugdhulp en jeugdbescherming. Utrecht: BPSW, NIP, NVO. Geraadpleegd
op: https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/03/RichtlijnScheiding-en-problemen-jeugdigen.pdf
van der Valk, I., & Spruijt, E. (2013). Het ouderschapsplan en de effecten voor
de kinderen. In ter Voert, M. J. & Geurts, T., Evaluatie ouderschapsplan:
Een eerste verkenning. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatie Centrum (WODC), ministerie van Veiligheid en Justitie.
van Oosten, N., & van As, A. (2018). Notitie risico- en beschermende factoren
voor conflictscheidingen. Utrecht: Movisie en Nederlands Jeugdinstituut.
Warshak, R. A. (2014). Social science and parenting plans for young children:
A consensus report. Psychology, Public Policy, and Law, 20, 46-67.
Westphal, P. (2015). Are the kids alright? Essays on postdivorce residence
arrangements and children’s wellbeing (Proefschrift). Universiteit Utrecht.
ZonMw (2018). Eerste evaluatie jeugdwet. Na de transitie nu de transformatie.
Den Haag: ZonMw.

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

45

Het ouderschapsplan volgens het kind
Samenvatting
In de echtscheidingspraktijk wordt vooral gefocust op de samenwerking tussen
de ouders om tot een ouderschapsplan te komen. Het kind, als
eerstbelanghebbende bij de scheiding van zijn ouders, moet uitdrukkelijk
de gelegenheid krijgen zich uit te spreken over hoe het graag het vervolg
van de opvoeding zou zien. Inclusief de gewenste taakverdeling tussen de
ouders. Vooral waar ouders elkaar bestrijden, kan het centraal stellen van
de wensen en behoeften van het kind een belangrijke houding zijn. De
mening van het kind moet in zulke situaties verkregen worden door de
experts met verstand van kinderen en vaardigheid op het gebied van
gesprekstechniek, in casu de kinder- en jeugdpsychotherapeuten.
Trefwoorden: ouderschapsplan, rol van het kind, waarde van experts.
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Het ouderschapsplan volgens het kind
Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst
Ouders worden geacht samen te werken. Vanuit de hulpverlening
zijn allerlei trajecten ontwikkeld om elkaar bestrijdende ouders te
leren samenwerken tijdens en na hun scheiding, vanuit het
gegeven dat deze conflicten hun kind veel ontwikkelingsproblemen kunnen bezorgen (Spruit & Kormos, 2010; Harold &
Sellers, 2018; van Dijk, van der Valk, Deković & Branje, 2020).
Kinderen uit de Knel (van Lawick & Visser, 2019) is een mooi voorbeeld van
zo’n traject – deze onderbouwde methodiek krijgt ook in dit tijdschrift weer de
nodige aandacht. Kinderen uit de Knel geeft kinderen een sleutelpositie om
ouders te laten beseffen dat ze de strijd met elkaar moeten staken. Uitspraken
van ouders die in de loop van de cursus tegen hun kind zeggen: “Ik wist niet
dat je er zo veel last van had, we gaan het anders aanpakken”, getuigen van een
nieuw inzicht. Er zijn echter ook ouders bij wie dat inzicht niet komt. Hulpverleners hebben de neiging om voor deze ouders een verklaring ofwel
verontschuldiging te zoeken: een persoonlijkheidsstoornis, onbehandelde
trauma’s in het verleden, beperking in hun reflectieve mogelijkheden. Maar
deze verklaringen leveren voor het kind niets positiefs op en zo langzamerhand
is de tunnelvisie van de ouders en het gebrek aan echte belangstelling voor de
positie van het kind bijna niet meer te verdragen. Hoe eerder die tunnelvisie
aangepakt kan worden, des te beter voor kind en ouders.
Bereidheid van de ouders tot samenwerking
De mate waarin ouders tijdens en na de scheiding samenwerken om de
opvoeding van hun kind in goede banen te leiden, verschilt nogal. Er zijn
scheidingen waarbij de ouders goed in staat zijn om samen het beste opvoedingstraject voor het kind uit te stippelen. Het ouderschapsplan wordt dan in
goed overleg opgesteld, waarbij het kind – afhankelijk van de leeftijd – meer of
minder betrokken kan zijn.
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Er zijn ook scheidingen met een langdurig gebrek aan bereidheid tot
samenwerking bij de opvoeding, met veelal als kenmerk: wat de andere ouder
wil is niet in het belang van het kind. Kinderen kunnen daarbij door een ouder
worden ingezet door ze aan te moedigen een brief aan de rechter te schrijven,
waarin ze vragen om de andere ouder niet meer te hoeven zien. In zulke
situaties is op zijn minst emotionele schade voor het kind aan de orde. Voor de
volledigheid: familie, vrienden en advocaten kunnen dit gebrek aan samenwerking in stand houden.
Machtsstrijd
Het gebrek aan samenwerking wordt in de wandelgangen ook wel ‘vechtscheiding’ genoemd. Die betiteling is populair, maar er kleven nadelen aan.
Het geeft niet de inhoud weer van hetgeen ouders doen en het krijgt daardoor
diverse invullingen. Vechten, dat klopt wel, maar waartoe? In de beginperiode
van het begrip ‘vechtscheiding’ belde een vader op die op welhaast triomfantelijke toon vertelde: “Mijn vrouw en ik zitten in een vechtscheiding” (lees:
Wij zijn modern!). Het geeft welhaast status, kijk eens hoe standvastig ik ben,
waarbij de onwelwillendheid van ouders om er samen uit te komen niet tot
uitdrukking komt. Daarom verdient het de voorkeur deze term niet te gebruiken. Het begrip ‘vechtscheiding’ helpt niet om een situatie duidelijk te maken.
De term ‘machtsstrijd’ dekt de lading beter.
Dat ouders niet bereid zijn met elkaar samen te werken ten behoeve van de
opvoeding, wordt over het algemeen al snel duidelijk. Ze doen of bedenken
van alles om tijdens de omgangsafspraken met de andere ouder niet van hun
kind gescheiden te worden: het kind moet even bellen met de achterblijvende
ouder, vertraging door verkeersdrukte bij het terugbrengen van het kind wordt
de andere ouder zwaar aangerekend, speelgoed mag niet meegenomen worden
naar de andere ouder, reservekleding wordt niet meegegeven, met leugens
wordt de andere ouder actief buitenspel gezet, et cetera. Ogenschijnlijk heeft
elke ouder het beste met zijn kind voor, maar het gebrek aan samenwerking bij
een scheiding heeft mij vaak het idee gegeven dat nogal wat ouders elkaar
blijven dwarszitten om de pijn van de partnerscheiding niet te hoeven
verdragen. Ouders die dat kregen voorgelegd, spraken het niet tegen.
Casus: de comfortabele spreekkamer
De ouders van Mark, negen jaar, melden zich op verwijzing van de school
bij mijn psychotherapiepraktijk. Mark zocht veel contact met de leerkracht
om haar te vertellen dat hij problemen had met de scheiding van zijn
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ouders, en op het schoolplein werd hij sinds een tijdje gepest. De ouders
wilden graag dat hun zoon beter in zijn vel zou komen te zitten. Thuis gaf
hij geen problemen. Er was co-ouderschap geregeld. De scheiding was
door moeder ingezet, vader was zijn baan verloren, moeder was een tijd
overspannen geweest, ze verdroeg vader niet meer. Vader daarentegen zei
dat moeder nog steeds de vrouw van zijn leven was. Hij had inmiddels een
baan waarin hij goed zijn werktijden kon aanpassen aan de aanwezigheid
van Mark. Ook had hij intussen een nieuwe partner. Nadat hij door moeder
uit huis was gezet, kwam hij terug en bonsde op de ramen omdat hij het
huis in wilde. Mark was toen ook thuis. Beide ouders gaven hun zoon veel
warmte. Mark kwam wekelijks voor therapie, waarbij de ouders erop
stonden dat moeder de ene en vader de andere week Mark zouden komen
brengen en halen. De ouders waren bereid met elkaar te communiceren,
maar niet op het moment dat ik dat voorstelde. Het huis waar moeder
woonde moest verkocht worden, maar moeder wilde dat eerst de voortuin
mooier moest worden door een boom te kappen, maar daar verzette vader
zich tegen. Het was zijn huis. Mark had bij mij een prachtig werkstuk voor
zijn ouders gemaakt waarop zijn wens geschreven stond dat zijn ouders
beter gingen samenwerken. Beide ouders waren erg geroerd, maar vervolgens moest dit werkstuk steeds meeverhuizen, de ouders willen het allebei
in huis hebben. Mij werd steeds duidelijker dat ze niet gericht waren op
verbetering van de situatie van Mark, maar op het in stand houden van hun
onderlinge partnercontact. De afspraken bij mij op de psychotherapiepraktijk voor de beide ouders hielden dat contact mede in stand. Toen mij
dat duidelijk was, heb ik ze geconfronteerd met mijn visie: ze willen geen
verandering in de situatie om de pijn van de scheiding maar niet te hoeven
voelen. Dat herkenden ze. En vervolgens veranderde er niets. Ik ben de
behandeling gaan afbouwen en heb de ouders verwezen naar Kinderen uit
de Knel. Die benadering was toen in opkomst. Het duurde een jaar voordat
ik besefte dat het voor de ouders comfortabel was om bij elkaar in mijn
spreekkamer te zitten, terwijl ik met mijn inspanningen geen stap verder
kwam ter verbetering van de situatie van Mark. In de laatste sessie met
Mark waren we allebei verdrietig. Wij wel.
Elke ouder neemt zijn historie mee
Opvallend is dat de aandacht van de hulpverlening aan ouders in een
machtsstrijd vrijwel altijd gericht is op het op gang brengen van samenwerking
tussen de ouders. Het is zeker nuttig dat ouders dit leren. Maar het is ook op
Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

49

zijn minst naïef om te verwachten dat ouders die uit elkaar gegaan zijn omdat
ze niet meer samen verder konden, wel in staat zullen zijn om over dat wat hun
het dierbaarst is, hun kinderen, in enige gemoedsrust te overleggen. Gekwetstheid over het verlaten worden, herinneringen aan de vele investeringen in de
relatie die niets hebben opgeleverd, de economische gevolgen die het leven
kunnen gaan veranderen, het opkomen van trauma’s uit de jeugd die de actuele
normale redelijkheid overschrijven; het zijn elementen die in bedreigende
situaties zoals het verlies van de partner de kop opsteken en het zoeken naar
een gevoel van veiligheid onder deze omstandigheden bepalen. Ouders zijn
immers niet alleen maar opvoeders, maar ook mensen met een eigen historie.
Het gevecht met de ander kan ook gezien worden als een gevecht voor het
eigen bestaan, waaruit door die historie de redelijkheid verdwenen is. Dat je
dan als ouder je kind(eren) voor je eigen gevoel van veiligheid nodig hebt, is
goed te begrijpen. Dat daarmee het welzijn van het kind, en met name het
gunnen van het kind aan de andere ouder, wordt ondergraven, is daar echter
een zeer ongewenst gevolg van.
Betrek de ouders bij het kind
In de hulpverlening bij zulke complexe situaties ligt de focus op de ouders die
tot samenwerking moeten komen. Het is treffend dat ouders met grote ruzies
normaal met elkaar kunnen praten zolang het uitsluitend over het gedrag van
hun kind gaat en over simpele afspraken die nodig zijn, bijvoorbeeld ‘wie gaat
er mee naar de ouderavond’, of ‘zal ik haar fietsje even langsbrengen’. De
trigger tot geruzie is het plaatsen van opmerkingen met een denigrerende
lading, iets beter weten dan de ander, de baas willen zijn over de opvoeding als
ouder die het hoofdverblijf heeft (het adres waar het kind na de echtscheiding
is ingeschreven). Het heeft de voorkeur om ouders die bij de overgang naar
gedeeld ouderschap een machtsstrijd als middel hebben gekozen en die niet in
staat zijn op een redelijke termijn tot een ouderschapsplan te komen, de
gelegenheid te geven zich weer bewust te laten worden van hun ouderschap en
de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Door niet meer óver het kind,
maar zoveel mogelijk mét het kind te praten, schiet de ouder vanzelf in de
ouderrol, met de ontwapenende emoties die daarbij horen. Voor je kind heb je
alles over. Denkend aan je lieve schat verdwijnt de irritatie over die andere
ouder even naar de achtergrond. Het onderwerp daarbij is het kennen van de
wensen en behoeften van het kind in de nieuwe situatie. Deze worden
vervolgens centraal gesteld bij de vormgeving ervan.
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Autoritatieve opvoeding
Kennisnemen van de wensen en behoeften van het kind past in een
autoritatieve opvoedingsstijl, waarvan gebleken is dat deze het zelfvertrouwen
en de zelfstandigheid van het kind stimuleert. Zo’n stijl houdt in dat ouders de
regels stellen en tegelijkertijd oog hebben voor de wensen en behoeften van
hun kind (Baumrind, 1966). In Nederland wordt veelal de mening van het kind
belangrijk gevonden. Ouders bespreken met de kinderen waarheen ze op
vakantie zullen gaan, wat ze voor feest gaan organiseren als opa en oma vijftig
jaar getrouwd zijn, de kinderen onderhandelen met hun ouders over zakgeld en
over de tijd waarop ze thuis moeten zijn na een avondje stappen. Maar als het
over zoiets belangrijks gaat als het gezinsleven na de scheiding wordt de
mening van het kind ineens het ondergeschoven kind, zeker als het gaat om een
complexe scheidingssituatie. Ouders hebben hun ideeën over wat wel en niet
goed is voor hun kind: men wil het kind niet in moeilijkheden brengen voor het
geval het dingen gaat zeggen die niet bij beide ouders even goed kunnen
vallen. Men durft het kind er niet bij te betrekken, want het is in zo’n situatie al
zo kwetsbaar. Mogelijk denken ouders wel te weten hoe hun kind over
bepaalde onderwerpen denkt. En in hulpverlenerskringen: men durft een
gesprek met het kind niet aan uit gebrek aan deskundigheid.
Het valt echter ook te verdedigen dat kinderen het belangrijk vinden om
betrokken te worden bij zo’n situatie, en zelfvertrouwen ontlenen aan het
vertellen van de eigen wensen en behoeften als onderdeel van een autoritatieve
opvoedingsstijl. Kinderen in scheiding vinden daar van alles van, ze voelen er
van alles bij, maar wat gebeurt ermee? Het is het effectiefst om dit direct of
indirect bij de ouders neer te leggen. De kinderen geven hun mening en de
ouders nemen uiteindelijk de beslissing.
Participatie van het kind
Het proefschrift van Smits (2015) over de participatie van het kind bij het
ouderschapsplan biedt interessante perspectieven. Participatie van het kind
betekent dat steeds wanneer de belangen van het kind aan de orde zijn, gezocht
moet worden naar op het kind afgestemde mogelijkheden om hieraan deel te
nemen. Smits pleit bij een conflictueuze scheiding voor de inbreng van een
gedragsdeskundige, zoals een psycholoog, pedagoog of systeemtherapeut. Die
is nodig om een evenwichtige combinatie te maken van de gevoelens en
mening van kinderen aan de ene kant, en bescherming van hun belangen aan de
andere kant. Smits verwijst naar sociologisch onderzoek van Smart, Neal &
Wade (2001, p. 143), waarin de vraag centraal stond of kinderen al dan niet bij
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het echtscheidingsproces moeten worden betrokken en zo ja op welke manier.
Kinderen bleken al op jonge leeftijd moreel verantwoorde afwegingen te
kunnen maken. In twee projecten ondervroeg Smits kinderen in de leeftijd van
4 tot 22 jaar over de gevolgen van de scheiding van hun ouders en zij constateerde dat de kinderen redelijk tot goed in staat bleken om hun eigen situatie te
bezien in relatie tot de scheiding en de gevolgen daarvan voor de ouders.
Opvallend was onder meer de nadruk die de kinderen legden op het voeren van
gemeenschappelijke discussies en overleg om tot oplossingen te komen. De
kinderen voelden zich echter regelmatig niet gehoord. Het bleek voor de
ouders vaak erg moeilijk om met hun kinderen te spreken over de scheiding,
soms omdat ze vonden dat de kinderen geen recht hadden om mee te praten,
soms omdat ze te druk waren met hun eigen problemen, soms omdat ze niet
geïnteresseerd waren in de mening van de kinderen.
Genoemde argumenten om gesprekken te voeren met het kind leiden tot de
conclusie dat de gesprekken van de hulpverlening met ouders in een
machtsstrijd wel degelijk en van meet af aan moeten gaan over de wensen en
behoeften van het kind, en de mogelijkheid en wenselijkheid om die te
realiseren. Zo krijgt het kind een vinger in de pap in plaats van slechts de
ballast dat hem of haar niks gevraagd is. Bij kinderen vanaf vier jaar zou deze
kinderparticipatie al succesvol kunnen zijn.
De mening van het kind verkrijgen
Hoe kom je erachter wat een kind van de scheiding vindt? Ideaal zou zijn dat
de ouders zelf hierover met het kind in gesprek gaan. De kans bestaat echter
dat dit op een ruzie tussen de ouders uitloopt. Dat weet het kind ook, die heeft
dit al zo vaak meegemaakt, dus die doet geen mond open, in de hoop dat het
zelf geen ruzie oproept.
Ter begeleiding van zo’n gesprek zou de hulp van een systeemtherapeut
kunnen worden ingeroepen, die de orde in het gesprek kan bewaren en het kind
meer gelegenheid geeft zijn of haar wensen en behoeften aan te geven. Maar
een kind dat heel goed weet dat die wensen weleens tegen die van een van de
ouders zouden kunnen ingaan, kijkt wel uit om ze hardop te zeggen. Het kind
verwacht ruzie tussen de ouders en afwijzing door een van de ouders, en dat
durft het niet aan. Resultaat: het kind zegt niks of beperkt zich tot vaagheden.
De kans om van het kind-met-ouders-in-een-machtsstrijd te horen wat echt
zijn wensen en behoeften over de nieuwe situatie zijn, wordt groter als het in
een situatie is met een persoon die het kan vertrouwen. Wiewauters en
Emmery (2017) spreken zich hierover duidelijk uit. Zij geven na onderzoek
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aan dat voor kinderen en jongeren de waarborg van geheimhouding en privacy
een doorslaggevende factor is om vrijuit te kunnen spreken. De kinderen en
jongeren geven de voorkeur aan iemand van buiten het juridisch kader.
Vertrouwelijkheid in de praktijk
Als ik met een kind in gesprek ga, vertel ik in de eerste bijeenkomst dat ik
een beroepsgeheim heb en dat ik niet achter zijn of haar rug om met
anderen praat. En dat als anderen, zoals zijn ouders, aan mij vragen wat
hun kind bij mij doet of zegt, ik eerst met het kind bespreek of en zo ja wat
ik dan zal zeggen. Er gaat niets over het kind de deur uit zonder zijn
medeweten en instemming. Zo doe ik dat ook als de Raad van de
Kinderbescherming mij om informatie vraagt, of Veilig Thuis. Het kind
heeft evenzeer recht op mijn beroepsgeheim. Dat vertel ik ook vooraf aan
de ouders als zij hun kind aanmelden.
Als het kind zijn wensen geeft voor het ouderschapsplan, bespreek ik
ook eerst wat ik daarover naar buiten zal brengen. En dat is dan hetgeen er
op papier komt en de status van rapportage heeft. Wat betreft de privacy
van het kind gaat het in deze setting dus niet anders dan in een
behandelingssituatie.
Waarom de kinder- en jeugdpsychotherapeut?
Als we de wensen en behoeften van het kind in zo’n ingewikkelde situatie
willen weten en de kinderen aangeven dit te willen doen bij iemand die ze
kunnen vertrouwen, dan kom je vanzelf uit bij de specialist op het gebied van
de kinder- en jeugdpsychotherapie. Die is opgeleid om vanaf het allereerste
contact uit te stralen dat het kind een betrouwbare persoon aantreft.
Afstemmen
Mijn secretaresse zei ooit: “Kinderen zien aan jou meteen dat je er voor
hen bent” (terwijl mijn uiterlijk niet direct oproept dat ik een lieve
mevrouw ben). Als psychotherapeut leer je in een opleiding van enkele
jaren je inlevingsvermogen op het kind feilloos af te stemmen, de taal van
het kind te begrijpen, rekening te houden met de manier waarop het kind de
situatie vormgeeft en de relatie met jou bepaalt.
De psychotherapeut biedt het kind een unieke situatie, zonder de pedagogische
elementen zoals die er voor elk kind in het dagelijks leven zijn: ouders, ouders
van vriendjes, leerkrachten, de dokter, opa’s, oma’s; het zijn allemaal
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volwassenen die zeggen wat je wel en niet mag. Het eerste dat een kind bij de
psychotherapeut zal doen, is onderzoeken of die echt te vertrouwen is. Het kind
gaat na of deze volwassene wél goed kan luisteren naar zijn mening, en daar
niet meteen een eigen mening overheen gaat sauzen.
Als dat vertrouwen er is, gaat het om het stellen van de goede vragen. Zo
kan het kind vertellen wat hem of haar bezighoudt over de scheiding, hoe het
kind hoopt dat het afloopt en zijn eigen plaats daarin. Rollenspelen kunnen
hierin verhelderend werken, net als het aanbieden van spelmateriaal dat
geschikt is voor fantasiespel. Het zijn geen vragen van een lijstje of uit een
protocol, maar voortkomend uit kennis van zaken over hoe kinderen denken en
welke emoties ze aankunnen in het gesprek. Het gaat om het betrouwbaar
omgaan met de geheimhouding en de privacy van het kind, en het gesprek over
hoe de wensen van het kind kunnen worden overgebracht aan de ouders. Je
hoort het kostbaarste gedachtegoed van het kind, daar moet uiterst zorgvuldig
mee worden omgesprongen. Vanzelfsprekend zullen onderwerpen uit het
ouderschapsplan aan de orde komen, maar vermijd de situatie dat het kind kan
denken dat een vragenlijst wordt afgenomen. Geef een kind vooral de tijd om
zijn gedachten te vormen over onderwerpen waarover het nog niet heeft
nagedacht.
Het is te hopen dat de advocaat, de kindbehartiger, de mediator, de rechter,
de bijzonder curator, de kindertherapeut, de jeugdhulpverlener, de
jeugdbeschermer en de mensen van het platform Scheiden zonder Schade hun
eigen kennis en vaardigheden durven te leggen naast het lijstje van kennis en
kunde dat zo verbonden is aan het vak van de kinder- en jeugdpsychotherapeut,
en dat ze tot de conclusie komen dat het gesprek met een kind over
persoonlijke onderwerpen voorbehouden is aan specialisten. De kennis en
kunde van deze specialisten vormen het resultaat van een paar jaar
psychotherapeutische studie, die je niet kunt vergelijken met de cursusjes van
enkele dagen die zo in zwang zijn, en waarna je met een kind zou kunnen
praten over de meest persoonlijke dingen. De kinderen in het onderzoek van
Wiewauters en Emmery (2017) gaven het al aan: zij praten liever niet
vertrouwelijk met iemand uit een juridisch kader.
Van het kind naar de ouders
Als van het kind duidelijk is hoe het de toekomst van de scheiding graag het
liefst ziet vormgegeven, is de volgende vraag hoe dit het beste bij de ouders
terecht kan komen. In de ideale setting zouden beide ouders aanwezig zijn, met
een gespreksleider zoals een gezinstherapeut of een familiemediator, de
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kinderpsychotherapeut en het kind wel of niet, naar de eigen voorkeur. Zo’n
gesprek moet worden voorbereid, zoals ook het gesprek met het kind moet
worden voorbereid, maar de uitwerking hiervan wil ik in dit artikel buiten
beschouwing laten. Van belang is dat de wensen en behoeften van het kind op
tafel komen, en dat de gespreksleider erop toeziet dat dit punt centraal staat op
de agenda. Het helpt om een klein stoeltje in de kamer te zetten: kijk, daar zit
jullie kind. We hebben hier te maken met ouders in een machtsstrijd, dus de
kans is aanwezig dat een van de ouders al snel met commentaar begint:
“Hoe kan ze nou zeggen dat ze elk weekend naar jou toe wil, want je was
er nooit voor haar?”
“Je denkt toch niet dat ik het goed vind dat die sloerie van jou daar ook bij
is?”
“Terwijl ik hard aan het werk was, deed jij nooit wat met de kinderen. Dat
hebben ze me zelf verteld.”
“En mij hebben de kinderen verteld dat ze een brief willen schrijven naar
de rechter om jou niet meer te hoeven zien.”
Opmerkingen van de ouders die bij de machtsstrijd horen, moeten door de
gespreksleider onmiddellijk worden doorgeleid naar het enige agendapunt:
“Moeder, vader, jullie zijn hier om te luisteren naar de wensen en behoeften
van het kind, en daaraan te werken. Wat kan ieder van jullie bijdragen? Kijk,
daar zit jullie kind (wijs op het stoeltje). Wat is haalbaar, wat kun jij als
moeder doen, en wat jij als vader? Wat gaan jullie thuis aan jullie kind
vertellen over jullie plannen? Wie vertelt wat?” Door zo structuur in het
gesprek te houden, en te focussen op hun kind, bestaat de kans dat de strijd
over het ouderschapsplan gestaakt wordt. De teleurstelling van de ouder over
de wensen van het kind, de boosheid erover, ga er beperkt op in. “Het valt u
niet mee om dit te horen. U had gehoopt dat uw kind meer naar u toe zou
trekken.” Houd het kort.
Negatieve reacties van de ouders op de wensen van het kind
In de gesprekken met de ouders zullen steeds weer pogingen gedaan worden
door de ene ouder om de andere af te branden. Hoe merkwaardig het ook mag
klinken, de machtsstrijd in stand houden lijkt nogal wat ouders een genoegen te
zijn, om redenen waarnaar alleen maar valt te gissen. Het is belangrijk om als
therapeut geen factor te zijn in het voortduren daarvan door het aantal afspraken met de ouders over de visie van het kind langdurig te laten doorlopen.
In maximaal vijf sessies moet toch duidelijk zijn wat de ouders gaan leveren
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om het kind een goed vervolg van de scheiding te geven. Mij lijkt eenmaal per
maand een werkbare frequentie voor deze oudergesprekken. En een duidelijk
kader voor de inhoud van de gesprekken zal beter werken dan meedeinen op de
erupties van de ouders.
De organisatie van deze gesprekken met uitsluitend de scheiding van het
kind op de agenda kan helderheid brengen over de invloed van de eigen
historie van de ouders. Opmerkingen die de machtsstrijd uitlokken, kunnen
wijzen op de persoonlijkheidsproblemen van de betreffende ouder. Deze
problemen moeten niet de kans krijgen de regeling voor het kind te doorkruisen. Vandaar ook het advies bij ouderlijk ongemak over de regeling: ga er
maar kort op in. Een model met maximaal vijf oudergesprekken om de
regeling voor het kind te organiseren geniet de voorkeur, om beide ouders
vervolgens te verwijzen naar een eigen therapie om zicht te krijgen op de rol
van hun historie in de huidige machtsstrijd met de ex-partner. Bij de oudergesprekken kan het kind, indien het dat wil, aanwezig zijn. Een buddy van
Villa Pinedo bekeek dit model, en zij verzuchtte: “Ik wou dat mijn ouders het
zo gedaan hadden.”
Conclusies
De gangbare benadering om ouders in een machtsstrijd te leren samenwerken,
heeft veelal niet het gewenste succes. Met uitzondering van Kinderen uit de
Knel worden kinderen er meestal niet bij betrokken. Toch geven kinderen aan
dat ze dat wel degelijk willen. Dit past ook in onze autoritatieve opvoedcultuur.
Als een kind ondanks de wens mee te praten moeite heeft de eigen wensen en
behoeften naar voren te brengen, kan de kinder- en jeugdpsychotherapeut
hierin een belangrijke rol spelen. Deze is de expert op het gebied van het
winnen van vertrouwen van het kind en om de wensen en behoeften van het
kind bij de scheiding op tafel krijgen. Kinderen geven aan een juridisch kader
hiervoor niet geschikt te vinden. Als ouders moeten focussen op wat voor hen
beiden het kostbaarste bezit is, namelijk hun kind, kan het voor hen wellicht
makkelijker worden hun machtsstrijd tijdelijk los te laten. Bovendien wordt de
ouders aangeraden zelf in therapie te gaan om greep te krijgen op het effect van
de eigen historie op de emoties in deze moeilijke scheidingssituaties.
De onderzoeksgegevens in deze problematiek maken duidelijk dat een
ander oplossingsmodel voor de machtsstrijd tussen ouders mogelijk is,
namelijk een model waarin de wensen en behoeften van het kind centraal
worden gesteld.
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Ouderlijke zorg voor veerkracht in de nasleep van echtscheiding
Samenvatting
Dit artikel gaat over het type ouderschap waarvan is aangetoond dat het
veerkracht en gezonde aanpassing bij kinderen bevordert. Het beschrijft de
risico- en beschermende factoren die invloed hebben op de veerkracht van
kinderen na een echtscheiding. Bijzondere nadruk is gelegd op onderzoek
dat de beschermende kracht van conflictbeheersing en ouderschapskwaliteit
voor, tijdens en na echtscheiding aantoont. Aan de orde komen effectieve
manieren voor kinderen en ouders om hun veerkracht te verbeteren,
waaronder interventies voor kinderen en educatieve programma's voor
ouders. In nieuw onderzoek vanuit de neurowetenschap wordt
neuroplasticiteit beschreven als een bron van veerkracht.
Trefwoorden: echtscheiding, ouderschap, veerkracht, conflictbeheersing,
neuroplasticiteit.
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“Wat gaat er met mij gebeuren?”
Ouderlijke zorg voor veerkracht
in de nasleep van echtscheiding
JoAnne Pedro-Carroll

Miljoenen kinderen over de hele wereld worden elk jaar met de
verstoring van hun gezin geconfronteerd. Voor kinderen voelt scheiding
als een diepe en persoonlijke ervaring. Hoewel hun reacties kunnen
variëren, afhankelijk van hun leeftijd, is wat gaat er met mij gebeuren?
Een bijna universele reactie op het moment dat ze het nieuws horen.
Hun ouders gaan uit elkaar.
Veel kinderen reageren op de scheiding van hun ouders met pijnlijke emoties.
Ze tonen verdriet, verwarring, angst voor verlating, schuldgevoelens, woede,
loyaliteitsconflicten en bezorgdheid. Sommige van hun gevoelens zijn
mogelijk gebaseerd op misvattingen – zoals de algemene overtuiging dat ze
schuld hebben aan de problemen van hun ouders. Veel kinderen ervaren
gevoelens van verlies als een van de ouders de gezinswoning verlaat, wanneer
een geliefd huisdier wordt achtergelaten, of zelfs wanneer ze bij de ene ouder
zijn en de andere missen. Maar in situaties van intens conflict en huiselijk
geweld hebben kinderen en adolescenten vaak een duidelijk gevoel van
opluchting en geborgenheid wanneer ze worden beschermd tegen giftige
conflicten en hun leven stabieler wordt (Pedro-Carroll, 2010).
Gevolgen, ook op de lange termijn
Behalve deze emotionele reacties heeft onderzoek ook aangetoond dat
verminderde schoolprestaties tot de negatieve kortetermijngevolgen van
echtscheiding gerekend moeten worden, net als slechte psychische, sociale en
emotionele aanpassing en een negatief zelfbeeld (Amato, 2000). Ook hun
fysieke gezondheid kan in het gedrang komen, vooral in situaties van hoog
conflict (El-Sheikh, Cummings, Kouros, Elmore-Staton & Buckhalt, 2008).
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Meta-analyses tonen een verhoogd risico op langetermijngevolgen voor een
significante minderheid van scheidingskinderen in de volwassenheid, waaronder een slechter gevoel van welzijn, een lagere sociaal-economische status,
een slechtere lichamelijke gezondheid, zwakkere emotionele banden met hun
eigen ouders – met name hun vaders – en een hoger risico op echtscheiding in
hun eigen huwelijk (Amato & Sobolewski, 2001).
Hoewel echtscheiding aanzienlijke risico's voor kinderen met zich meebrengt en bezorgdheid gerechtvaardigd is, blijkt uit onderzoek ook dat de ernst
van de gevolgen erg kan verschillen. Zeer negatieve gevolgen zijn niet onvermijdelijk. De bemoedigende realiteit is dat veel bemiddelende factoren het
risico kunnen verminderen en de veerkracht van kinderen kunnen bevorderen
(Pedro-Carroll, 2010).
Wat is veerkracht?
Veerkracht is het vermogen om tegenslag te overwinnen en kansen na te
streven, ook als het niet meezit (Hanson, 2018). De term ‘veerkracht’ wordt
vaak gebruikt om de reacties van kinderen op moeilijke ervaringen te
beschrijven. Maar echte veerkracht is meer dan alleen het doorstaan van
negatieve omstandigheden. Het is het vermogen om je te ontwikkelen en te
groeien door sociale en emotionele vaardigheden te gebruiken. Om moeilijke
tijden door te komen en doelen te bereiken.
Toch komen misvattingen over veerkracht veel voor. Een daarvan is de
overtuiging dat alle kinderen en tieners van nature veerkrachtig zijn, simpelweg omdat ze jong zijn. Een ander misverstand is dat veerkracht een ‘alles-ofniets-eigenschap’ is, en dat kinderen ermee gezegend zijn of niet. Een terugkerende mythe is dat deze ‘gezegenden’ helemaal geen pijnlijke emoties en
herinneringen ervaren. Wat veerkracht niet betekent, is onkwetsbaarheid.
Pijnlijke emoties zijn een natuurlijke reactie op verlies en stressvolle levensveranderingen. Het begrijpen van die emoties en er op een gezonde manier
mee omgaan draagt bij aan genezing en aan veerkracht.
Hoewel temperament een rol speelt bij de veerkracht van kinderen, is er
geen psychologische elasticiteit ingebouwd waardoor ze na moeilijke tijden
auto-matisch en zonder hulp beter kunnen herstellen. De realiteit is dat
veerkracht ontstaat door sociale en emotionele vaardigheden die kunnen
worden aange-leerd en door de ondersteuning van ouders, gezinnen en
verantwoordelijke volwassenen die een rol spelen in het leven van de kinderen.
Maar ook dankzij goede scholen en andere sociale systemen in hun omgeving.
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Hoe kunnen ouders en professionals veerkracht bij kinderen en jongeren
bevorderen? De krachtigste voorspellers van hoe het met kinderen gaat na de
scheiding zijn gezinsfactoren en opvoedingsvaardigheden die worden ingezet
ten bate van de levenskwaliteit van de kinderen.
De belangrijkste drie factoren die van invloed zijn op het welzijn van
kinderen tijdens en na de scheiding van hun ouders, zijn in handen van die
ouders zelf: de intensiteit en de duur van het conflict, de kwaliteit van het
ouderschap en de continuïteit daarvan, en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie.
Hieraan ten grondslag liggen natuurlijk het fysieke en emotionele welzijn en
het vermogen van de ouders om ouders te zijn. Door te leren hoe ze hun conflicten kunnen beheersen, hun eigen stress kunnen verminderen, effectieve
opvoedingsvaardigheden kunnen gebruiken en warme en liefdevolle relaties
met hun kinderen kunnen onderhouden, kunnen ouders een krachtige, positieve
invloed op hun kinderen uitoefenen.
Het is begrijpelijk dat het voor ouders een enorme uitdaging is om zich
enerzijds te concentreren op ‘ouderschapsdoelen’, terwijl ze tegelijkertijd te
maken hebben met verliezen en veranderingen in hun leven. Het rouwen om
het einde van hun huwelijk en het beheersen van hun eigen pijnlijke, rauwe
emoties maken het dubbel zo moeilijk om zich te concentreren op de veelomvattende behoeften van hun kinderen. Door aan ouders degelijke, wetenschappelijk onderbouwde informatie te verstrekken over hoe zij hun kinderen
kunnen helpen, kunnen zij zich te midden van hun eigen onrust zelfs op
positieve stappen concentreren. Dat is het doel van onderzoek naar risico en
veerkracht ten behoeve van kinderen en gezinnen in scheiding.
Er zijn veel waardevolle aspecten van dit onderzoek die bijdragen aan een
goed begrip van ouders hoe ze hun kinderen kunnen helpen omgaan met scheiding en echtscheiding. In dit artikel worden zeven belangrijke gebieden
daarvan besproken, met praktische aanbevelingen op basis van onderzoek en
van de klinische praktijk.
Wat het onderzoek onthult
Van de onderzoeksvragen die bijdragen aan het begrip van de gezonde
ontwikkeling van kinderen, zijn dit de meest kritische:
1) Wat zijn de factoren die kinderen op korte en lange termijn in gevaar
brengen? En wat zijn die factoren die hen helpen beschermen?
2) Hoe kunnen ouders hun kinderen het beste beschermen tegen de
schadelijke gevolgen van conflicten?
3) Hoe kan ouderschap de veerkracht effectief bevorderen?
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4) Hoe kunnen ouders de verborgen gevoelens en zorgen van hun
kinderen leren kennen en begrijpen?
5) Hoe kunnen ouders sterke ouder-kindrelaties bevorderen?
6) Welke impact heeft de stress van ouders op hun kinderen? En hoe
kunnen die ouders ermee leren omgaan?
7) Wat dragen evidencebased interventies voor kinderen en
onderwijsprogramma's voor ouders bij aan ons begrip van hoe ouders
hun kinderen kunnen helpen om een scheiding te doorstaan?
1) Risico- en
beschermende factoren
Onderzoek naar factoren die risico's creëren of juist veerkracht bij kinderen
bevorderen, laat diverse aspecten zien. De tabellen 1 en 2 vatten er twee
samen: de eigenschappen en het gedrag van kinderen en die van hun ouders.
Een ander gebied dat hier niet is behandeld, weerspiegelt factoren buiten hun
directe gezin, zoals relaties met vrienden en familie, scholen, buurten, juridische processen en ondersteunende middelen (Pedro-Carroll, 2010).
De reikwijdte van dit artikel laat niet toe al deze factoren te bespreken,
maar het overzicht in de tabellen geeft aan hoe de belangrijkste kunnen worden
aangepakt.

Tabel 1. Deze tabel vat de eigenschappen, het gedrag, de vaardigheden en de emoties van kinderen
samen die hun welzijn beïnvloeden tijdens en na de scheiding van hun ouders.
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Tabel 2. Deze tabel vat het gedrag en de capaciteiten samen waarmee ouders hun kinderen in
gevaar kunnen brengen of waarmee ze hen kunnen beschermen en hun veerkracht bevorderen.

2) Kinderen beschermen tegen conflicten
De manier waarop ouders omgaan met hun eigen sterke emoties als ze hun
huwelijk beëindigen en een nieuwe manier van leven creëren, maakt een groot
verschil voor hun kinderen. Aanhoudende vijandigheid tussen ouders heeft
bewezen negatieve effecten op de emotionele en fysieke gezondheid van
kinderen. Aanhoudend conflict tast ook het effectieve ouderschap aan, wat op
zijn beurt bijdraagt aan de emotionele en gedragsproblemen van kinderen.
Het is absoluut noodzakelijk dat ouders leren hoe ze conflicten kunnen
beheersen die verbaal of fysiek vijandig, frequent, intens of gericht op de
kinderen zijn. Zulke strijd is zonder uitzondering zeer schadelijk voor kinderen. Blootstelling aan huiselijk geweld en misbruik is als vergif voor ze. Wanneer paren onopgeloste, intense, voortdurende conflicten hebben, kan een echtscheiding hun en hun kinderen ten goede komen: de afstand die ouders van
elkaar nemen vermindert het schadelijke gedrag of – beter nog – beëindigt het.
Verantwoord ouderschap vereist dat ouders elkaar met respect behandelen en
vermijden dat ze hun voormalige partner ten overstaan van anderen – vooral
hun kinderen – in diskrediet brengen. Als kinderen negatieve opmerkingen
over een ouder horen, denken ze vaak dat deze ook op henzelf van toepassing
zijn, omdat ze het genetische product van hun ouders zijn.
Ouders kunnen een aantal dingen doen om kinderen te beschermen tegen de
schadelijke gevolgen van intense conflicten. De belangrijkste hiervan is de
uiting van deze conflicten uit de buurt van de kinderen houden. Dit betekent
niet alleen dat ouders ervoor zorgen dat de kinderen geen getuige zijn van hun
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conflict, maar ook dat ze hun kinderen niet als boodschappers of informanten
gebruiken. Bovendien mogen ouders hen nooit onder druk zetten omwille van
loyaliteit, en ten koste van een gezonde relatie met de ander.
Een tweede waardevol middel om conflicten te verminderen, is dat ouders
hun relatie als voormalige geliefden en gerespecteerde collega-ouders opnieuw
onderhandelen in een zakelijk partnerschap, met de focus op ouderschap.
Ouders komen overeen zich te concentreren op de kinderen en hun behoeften,
in plaats van op verschillen uit het verleden en hun persoonlijke meningsverschillen. In deze nieuwe relatie stellen ouders duidelijke grenzen en
basisregels voor interactie, die zijn gebaseerd op de afspraak dat hun kinderen
het recht hebben op het onderhouden van een gezonde relatie met beide ouders.
Zakelijk ouderschap is het succesvolst wanneer ouders consequent een
gespreksagenda opstellen (en naleven) om kinderen en andere echtscheidingszaken te bespreken. Als onderdeel van dit pact houden ouders die moeite
hebben om hun emoties te beheersen de overdracht van kinderen kort, veilig en
respectvol.
Terwijl ouders hun relatie als een zakelijke samenwerking opnieuw
vormgeven, kunnen ze overwegen hoe ze samenwerken in het kader van een
continuüm van coöperatief tot parallel ouderschap. De mate van conflict tussen
ouders is een indicator van welke opvoedingsstijl het beste is voor hen en hun
kinderen. Als het conflict laag of beheersbaar is, en ouders kunnen kinderzaken
op een beschaafde manier bespreken, dan kan coöperatief ouderschap effectief
zijn. Als ouders moeite hebben om hun conflicten te beheersen, is parallel
ouderschap een betere keuze. In situaties waarin sprake is van partnergeweld of
intense conflicten, is coöperatief ouderschap geen optie. Parallel ouderschap
minimaliseert het contact tussen de ouders en biedt daardoor enige mate van
veiligheid. Kinderen kunnen hun voordeel doen met veel vormen van ouderschap – waar in het continuüm het zich ook bevindt –, zolang ze maar beschermd zijn tegen aanhoudende conflicten, en een gezonde relatie hebben met
beide ouders (Pedro-Carroll, 2010).
Coöperatief model
In een coöperatief opvoedingsparadigma communiceren ouders rechtstreeks
met elkaar over de behoeften van hun kinderen. Voorwaarde is dat ze flexibel
blijven over de agenda – vooral met betrekking tot bezoek en verblijf van de
kinderen – en dat ze samen met redenen omklede beslissingen kunnen nemen
over hun kinderen.
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Parallel model
Een parallel opvoedingsmodel daarentegen minimaliseert direct contact tussen
ouders. Ze kunnen e-mail, sms of andere schriftelijke communicatie gebruiken
om de emotionele valkuilen van persoonlijke of telefonische interactie te vermijden. Dergelijke communicatie geeft de tijd om te pauzeren alvorens te
reageren en zo mogelijk boze reacties te voorkomen. Deze aanpak maakt het
mogelijk dat beide ouders betrokken zijn bij het leven van hun kinderen,
terwijl het risico op aanhoudende conflicten wordt verkleind.
Parallel ouderschap is vergelijkbaar met het concept van parallel spel dat
wordt beschreven in de literatuur over jonge kinderen, waarbij kleuters zij aan
zij maar onafhankelijk spelen. Het gaat om respectvol en toch onafhankelijk
ouderschap in beide huishoudens, met weinig of geen emotionele betrokkenheid tussen ouders. Soms blijven ouders onbewust met elkaar verbonden door
negatieve emoties, waardoor hun vermogen om een effectieve ouder te zijn
afneemt. Parallel ouderschap biedt voormalige partners de ruimte om duidelijke grenzen te handhaven en zich los te maken van conflicten en emotionele
banden. Elke ouder heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de kinderen
op het moment dat hij of zij voor ze zorgt.
Coöperatief en parallel ouderschap vertegenwoordigen de uiteinden van
een continuüm; ouders kunnen naar beide uiteinden gaan, of van het einde
afgaan en mengvormen toepassen als er veranderingen optreden in de tijd en
omstandigheden. De scheiding van ouders kan bijvoorbeeld beginnen met
parallel ouderschap wanneer de emoties hoog zijn en vervolgens overgaan op
meer coöperatief ouderschap naarmate het conflict na verloop van tijd afneemt.
Als er opnieuw heftige botsingen ontstaan, moeten ouders mogelijk terugkeren
naar parallelle opvoedingsstrategieën, totdat de tijd rijp is om terug te keren
naar directere communicatie en coöperatief ouderschap. Sommige ouders
kunnen grotendeels goed meegaan met het coöperatieve model, maar moeten
bij sommige kwesties die voor hen moeilijk liggen en veel emoties opwekken –
de hot button issues – overschakelen naar de parallelle vorm.
Ouderschapsplannen
Een andere nuttige benadering voor ouders die grote moeite hebben met het
delen van ouderschapsverantwoordelijkheden zonder verwikkeld te raken in
conflicten, is om ouderschapsplannen te gebruiken die zijn ontwikkeld met de
hulp van juridische en ggz-deskundigen. Deze gedetailleerde ouderschapsplannen stellen effectieve richtlijnen en limieten vast voor de interacties van
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ouders met elkaar, en structureren gewoonlijk de overdrachten van hun
kinderen, zodat deze plaatsvinden op een veilige, neutrale locatie.
Ouderschapsplannen zijn het effectiefst als ze zijn afgestemd op de
ontwikkelingsbehoeften van de kinderen en op de werkverplichtingen en schema's van de ouders, en als ze in de loop van de tijd worden aangepast aan
de ontwikkelingsfase van het kind en de veranderende behoeften. Hulp aan
ouders bij het omgaan met conflicten en de verschillen tussen coöperatief en
parallel ouderschap worden gedetailleerd beschreven in Kinderen op de eerste
plaats – bewezen werkzame opvoedstrategieën bij scheiding (Pedro-Carroll,
2017).
3) Effectief ouderschap
Studies tonen aan dat hoogwaardig ouderschap na een scheiding een krachtige,
beschermende factor is en een bron van veerkracht voor kinderen (Vélez,
Wolchik, Tein, & Sandler, 2011; Wolchik, Tein, Winslow, Minney, Sandler,
& Masten, ter perse). De twee pijlers van kwalitatief ouderschap zijn liefde en
limieten: een combinatie van warmte en koestering, en grenzen aan ongepast of
schadelijk gedrag, die duidelijk gesteld en ook gehandhaafd worden (PedroCarroll, 2010). Van dit type ouderschap is bij herhaling aangetoond dat het
verband houdt met betere uitkomsten voor kinderen (Wolchik, Tein, Sandler,
& Kim, 2016; Bonds et al., 2010).
Een van de belangrijkste manieren waarop ouders hun kinderen in tijden
van grote onzekerheid – zoals scheiding – kunnen geruststellen, is door hun
blijvende liefde voor hen te bevestigen. Hoewel kinderen in sommige ontwikkelingsstadia (zoals de adolescentie) deze geruststelling misschien niet
nodig hebben of zelfs uitdrukkingen van sterke emoties verwerpen, profiteren
ze allemaal van frequente, oprechte manifestaties van de liefde van hun ouders.
Een van de boodschappen die kinderen bijzonder geruststellend vinden, is
dat ouders benadrukken dat het soort liefde dat ze voor hun kinderen hebben de
'eeuwige soort' is, die nooit zal eindigen. Een andere boodschap die kinderen
veel troost kan bieden, is dat zij een van de beste resultaten van het huwelijk
zijn. In een tijd waarin kinderen zich verantwoordelijk kunnen voelen voor het
uiteenvallen van het huwelijk, en kwetsbaar en bang zijn voor hun toekomst,
kunnen dergelijke berichten cruciale geruststelling bieden.
Behalve met woorden kunnen ouders hun genegenheid tonen met fysieke
gebaren – knuffelen en lezen met jonge kinderen en intense omhelzingen met
oudere kinderen bijvoorbeeld - en door tijd vrij te maken om gewoon bij hen te
zijn. Empathisch zijn en reageren op verbale en non-verbale aanwijzingen over
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de gevoelens van kinderen helpen warmte en koestering over te brengen, net
als terugkerende patronen van positieve activiteiten (rituelen).
De tweede pijler van effectief ouderschap is discipline, gekenmerkt door
duidelijke richtlijnen, grenzen stellen en verwachtingen aanpassen aan de
leeftijd van het kind. Effectieve discipline ondersteunt kinderen door de
voorspelbaarheid van hun omgeving te vergroten, waardoor ze hun eigen
gevoel van controle kunnen vergroten. Het vereist van ouders dat ze niet alleen
duidelijke en gepaste grenzen stellen, maar ook dat ze de activiteiten van hun
adolescenten volgen en de basisregels consequent handhaven. Soms laten
ouders uit schuldgevoel, angst of uitputting de grenzen van aanvaardbaar
gedrag vervagen. Maar kinderen hebben die grenzen nodig en willen ze ook.
Duidelijke verwachtingen voor gedrag en de consequente toepassing van
redelijke gevolgen helpen kinderen zich veilig te voelen. Door deze discipline
in de praktijk te ervaren, begrijpen ze dat hun ouders voor ze klaarstaan
wanneer ze de controle over hun gedrag verliezen; zorgzame volwassenen
zullen hen opmerken en helpen om sterke emoties te beheersen en stabiliteit te
herwinnen.
Nauwkeurig informeren
Een ander cruciaal element van effectief ouderschap is hoe ouders kinderen
voorbereiden op de veranderingen die ze zullen ervaren. Door kinderen nauwkeurige, voor de leeftijd geschikte informatie te geven, kunnen ze zich veiliger
voelen door die allerbelangrijkste vraag te beantwoorden: Wat gaat er met mij
gebeuren?
Specifieke informatie over wat er zal veranderen en wat hetzelfde zal
blijven, helpt ook om hun zorgen over hun ouders, broers en zussen,
huisdieren, vrienden en familie te verminderen. In het boek Kinderen op de
eerste plaats (Pedro-Carroll, 2017) wordt daar dieper op ingegaan.
Behalve het verduidelijken van veranderingen voor kinderen, kunnen
ouders hen ook helpen door het aantal veranderingen dat ze ervaren daadwerkelijk te verminderen. Het is het gemakkelijkst voor kinderen als ze
belangrijke relaties kunnen blijven onderhouden, naar dezelfde school en
dezelfde activiteiten kunnen gaan en hun huisdieren kunnen houden. Het is ook
belangrijk om in het dagelijkse programma een structuur en routines te
behouden die het minst storend zijn voor de kinderen. Als de behoeften van
kinderen in de loop van de tijd veranderen, kunnen ouders daarin natuurlijk
veranderingen aanbrengen. Het is dan hun taak om de kinderen te helpen zich
ook weer geborgen te voelen in de nieuwe structuren en routines.
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Er zijn tal van andere aspecten van effectief ouderschap voor, tijdens en na
echtscheiding. Zo kunnen ouders kinderen helpen hun eigen veerkrachtvaardigheden te ontwikkelen (emoties begrijpen en beheersen, empathie
ontwikkelen, problemen oplossen en copingvaardigheden aanleren), leren
welke problemen oplosbaar zijn en welke niet, en een nauwkeurig begrip
krijgen van echtelijke conflicten en echtscheiding als het probleem van hun
ouders, en niet een probleem dat kinderen hebben veroorzaakt of kunnen
oplossen.
Ouders kunnen ook externe factoren beïnvloeden die van invloed zijn op
kinderen tijdens de veranderingen die zich voordoen bij echtscheiding:
ontwikkelen van een ondersteunend netwerk, zoeken naar juridische
procedures die gericht zijn op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen en
zoeken naar professionele hulp en preventieve diensten voor zichzelf en hun
kinderen.
4) De verborgen emoties van kinderen begrijpen
Ouder zijn tijdens een echtscheiding brengt bijzondere uitdagingen met zich
mee, omdat het voor ouders vaak moeilijk is om te weten wat hun kinderen
echt denken of voelen over de veranderingen in hun gezin. Er zijn zó veel
dingen die kinderen en jongeren wel voelen, maar zelden met hun ouders
delen. Soms missen ze het vermogen om de reeks emoties die ze ervaren onder
woorden te brengen. Soms drukken ze hun gevoelens niet uit omdat ze niet
willen bijdragen aan het conflict tussen hun ouders, of ze vertrouwen er niet op
dat hun gevoelens zullen worden gehoord of geaccepteerd (Pedro-Carroll,
2010). Een van de manieren waarop ouders de emoties van hun kinderen
kunnen begrijpen, is door hen te helpen hun gevoelens te leren herkennen en
benoemen, ook wel affect-labeling genoemd. Het ontwikkelen van een
emotionele woordenschat om gevoelens te labelen en te begrijpen, helpt
kinderen sterke emoties te beheersen.
Jonge kinderen zijn in het nadeel bij het begrijpen van gezinsveranderingen. Hun vermogen om al die emoties die bij de scheiding komen kijken te
identificeren en uit te drukken, is beperkt. Het interactieve gebruik van boeken,
poppen, spelletjes en verhalen vertellen zijn kindvriendelijke manieren om
emoties aan de orde te stellen en misvattingen te verhelderen, die kleine
kinderen vaak hebben over echtscheiding. Een hulpmiddel voor kinderen en
ouders is het Sesamstraat-veerkrachtproject met als een van de onderdelen
Kleine kinderen, grote uitdagingen: echtscheiding. Voor dit project werden
programma's en materialen ontwikkeld die jonge kinderen in staat stellen alle
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‘grote gevoelens’ te begrijpen tijdens grote veranderingen in hun leven. Om de
kinderen goed te laten begrijpen wat echtscheiding is, geven vertederende
muppet-personages de veelvoorkomende zorgen weer die jonge kinderen
hebben over gezinsveranderingen en demonstreren ze manieren van effectieve
coping- en veerkrachtvaardigheden. Als onderdeel van dit project biedt
Sesamstraat een reeks (Engels- en Spaanstalige) materialen voor ouders, met
suggesties voor communicatie met jonge kinderen (Sesame Street, 2020).
5) Ouder-kindrelaties
Het bemoedigende en stimulerende nieuws voor ouders in scheiding is dat ze
op veel manieren hun relaties met hun kinderen kunnen versterken. Hiertoe
behoren hoogwaardige opvoedingsvaardigheden, waaronder het een-opeengesprek met elk kind, bevestigen van hun sterke punten, versterken van
positief gedrag, luisteren zonder oordeel, accepteren van ambivalente
gevoelens, uiten van empathie, verbinden van woorden met gevoelens, toestaan
van stilte en ruimte aan kinderen die niet praten. Al deze vaardigheden
verdiepen de banden tussen ouders en kinderen van alle leeftijden.
Ontwikkelen van sterke ouder-kindrelaties staat of valt bij goed en vaak
communiceren met kinderen. Ouders zijn beter in staat om de emoties van hun
kinderen te begrijpen als ze tijd maken voor een-op-eeninteractie, naar hun
gevoelens luisteren, non-verbale signalen van kinderen opmerken, empathisch
reageren en hun eigen begrip van wat hun kinderen voelen weerspiegelen.
Kinderen hebben vaak tijd en ruimte nodig voordat ze hun verborgen
gevoelens delen. En ze zullen het meest geneigd zijn om dat ook te doen als ze
weten dat hun ouders open en zonder oordeel naar hen zullen luisteren.
Onderzoek toont aan dat leden van gezonde gezinnen regelmatig oprechte
uitingen van waardering en aanmoediging uitwisselen, waarmee ze elkaar
bevestigen (Epstein, 2010). Door de tijd te nemen om waardering en
vriendelijkheid op te merken en te uiten, ontstaat er goodwill die hoop,
optimisme en liefdevolle relaties aanwakkert; allemaal essentiële ingrediënten
die ouder-kindrelaties versterken en veerkracht bevorderen (Pedro-Carroll,
2017).
Het opzetten van nieuwe gezinsrituelen en -routines is een andere manier
om de band tussen ouders en kinderen te versterken. Deze brengen de
boodschap over dat ‘we nog steeds een gezin zijn’ – een zeer geruststellende
boodschap voor kinderen. Ouders kunnen ook hun band met hun kinderen
versterken, terwijl ze hen helpen veerkrachtig te worden door een positief
gevoel van hoop voor de toekomst over te brengen.
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Een belangrijk aspect van het ontwikkelen en onderhouden van een sterke
relatie met kinderen is dat ouders niet overhaasten in nieuwe relaties. Het is
begrijpelijk dat scheidende ouders misschien verlangen naar een liefdevolle
nieuwe partner, maar het te snel aangaan van dergelijke relaties kan ten koste
van de kinderen gaan. Nieuwe relaties hebben tijd nodig, vragen psychische en
emotionele energie, en het besteden van die energie aan een andere persoon
betekent noodzakelijkerwijs dat ouders er minder zijn voor hun kinderen. Het
introduceren van nieuwe potentieel belangrijke mensen in het gezin stelt
kinderen voor overweldigende en vaak moeilijke emoties, waaronder jaloezie,
angst, woede en zorgen. Wat gaat er met me gebeuren? duikt weer op als een
kwellende vraag.
De problemen worden verergerd als de nieuwe partner ook kinderen heeft.
Veel kinderen hebben een enorm gevoel van verlies, en ze zijn misschien bang
om vervangen te worden als hun ouders plotseling gericht zijn op een nieuwe
liefde en zijn of haar nakomelingen (Pedro-Carroll, 2010). De nieuwe relaties
van hun ouders brengen onvermijdelijk nog ingrijpender veranderingen in het
leven van kinderen. Terwijl ze al gegrepen waren door alle veranderingen die
verband houden met de scheiding van hun ouders. Langzaam nieuwe relaties
aangaan en kinderen de tijd geven om zich aan de scheiding aan te passen
voordat er meer veranderingen bijkomen, komt kinderen en nieuwe relaties ten
goede.
6) Verminderen van stress
De belangrijkste pijler van ouderlijke zorg is de vaak moeilijke taak om goed
voor zichzelf te zorgen. Stress veroorzaakt vaak een aantal ongewenste
veranderingen in slaap, eetlust en fysieke spanning. Deze worden over het
algemeen verergerd door extra druk op het dagprogramma dat is gecreëerd
door de ouderschapstaken van twee verschillende huizen te delen en de
financiële impact van het splitsen van hetzelfde inkomen om extra kosten te
dekken. Zelfzorg en zelfcompassie zijn vooral belangrijk in stressvolle tijden.
Ouders moeten er een prioriteit van maken gezonde manieren te vinden om
met stress om te gaan en voor zichzelf te zorgen, zodat ze zo goed mogelijk
kunnen opvoeden. Hulp zoeken wanneer dat nodig is, is een teken van kracht,
niet van zwakte.
Het belang hiervan werd onderstreept door een wetenschappelijk onderzoek
onder bijna tweeduizend ouders in de Verenigde Staten. De studie analyseerde
welke vaardigheden het belangrijkst waren voor het opvoeden van kinderen tot
gezonde, gelukkige kinderen (Epstein, 2010). Zoals men zou verwachten,
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stond het uiten van liefde en genegenheid bovenaan de lijst. Fysieke
genegenheid, acceptatie en emotionele ondersteuning, en kwaliteit in de eenop-eenrelatie met het kind kwamen allemaal naar voren als belangrijke
opvoedingsvaardigheden.
Maar de studie toonde ook aan dat de manier waarop ouders omgaan met
stress nog belangrijker was dan sommige strategieën voor het omgaan met de
kinderen. In stressvolle tijden, zoals tijdens een echtscheiding, heeft de manier
waarop ouders hun eigen intense emoties beheren en beheersen grote invloed
op hun kinderen.
Recent onderzoek heeft technieken onthuld die kunnen helpen om stress te
verminderen. Neuropsychologisch onderzoek heeft belangrijke kennis toegevoegd om te begrijpen hoe affect-labeling (gevoelens in woorden uitdrukken) rust brengt en het vermogen geeft om emoties te beheersen. Studies
met functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) registreren de
doorbloeding van de hersenen en met name de amygdala, een hersengebied dat
wordt geactiveerd door waargenomen dreiging of gevaar. Scans hebben
aangetoond dat het benoemen van emoties zoals woede of angst de amygdala
kalmeert. Nauwkeurig labelen van deze emoties met woorden resulteerde in
een duidelijk verminderde respons in de amygdala. Het proces van mondeling
benoemen van deze emoties bleek de activiteit in de prefrontale cortex te
vergroten en neurale routes te helpen ontwikkelen voor het beheersen van
sterke emoties, probleemoplossing, rationeel denken en gezond verstand
(Leiberman et.al., 2007; Torre & Lieberman, 2018).
Temmen
Dit proces van affect-labeling – of populair uitgedrukt: name it to tame it,
‘benoem het om het te temmen’ – lijkt te functioneren als een intern systeem
om reactief gedrag af te remmen, emotionele reacties te vertragen en te helpen
bij het kalmeren van intense emoties. Dit onderzoek is gedaan bij volwassenen,
maar het is duidelijk dat wanneer ouders hun eigen sterke emoties kunnen
beheersen, ze een krachtig voorbeeld voor hun kinderen zijn en effectiever
kinderen vaardigheden kunnen bijbrengen voor hun emotieregulatie.
Andere vaardigheden waarvan is aangetoond dat ze veerkracht bevorderen,
zijn vooral veelbelovend als hulpmiddel voor effectief ouderschap. Recent
onderzoek naar positieve neuroplasticiteit – fysiologische veranderingen in de
hersenen als gevolg van veranderingen in gedrag en opmerkzaamheid – geeft
belangrijk inzicht in de techniek die kan worden gebruikt om de hersenen te
trainen om een negativiteitsbias te overwinnen en vormen van positieve
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psychologische aanpak te omarmen. Behalve de basisprincipes van gezonde
slaap, voeding, lichaamsbeweging en ontwikkeling van psychologische
hulpbronnen, toont onderzoek naar positieve neuroplasticiteit aan dat het
loslaten van pijnlijke gedachten en gevoelens en het vervangen daarvan door
bijvoorbeeld meditatie en actief focussen op positieve ervaringen, goede
manieren kunnen zijn om stress te beheersen en kernvaardigheden te
versterken, waarmee ouders de veerkracht en het welzijn van hun kinderen
bevorderen (Hanson, R., 2018). Deze vaardigheden kunnen ouders helpen zich
los te maken van conflicten en emotioneel welzijn te behouden, wat direct
verband houdt met hun vermogen om een effectieve ouder te worden, en
waarmee ze uiteindelijk veerkracht en gezonde resultaten bij hun kinderen
bevorderen.
7) Evidencebased interventies voor kinderen en
onderwijsprogramma's voor ouders
Preventieve interventies hebben een positieve invloed op de gezonde
aanpassing van kinderen. Evidencebased preventieve interventies, zoals
Children of Divorce Intervention Program (CODIP) en bewerkingen hiervan
in verschillende landen (zoals Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden in
Nederland), hebben aangetoond dat ze de veerkracht van kinderen versterken
(Pedro-Carroll, 2005).
CODIP biedt groepsondersteuning en copingvaardigheden. Het vergroot
het vermogen van kinderen om met gezinsveranderingen om te gaan, en het
bevordert hun veerkracht. Het programma vermindert hun gevoel van isolatie,
heldert misvattingen op, en reikt instrumenten aan waarmee ze leren om sterke
gevoelens te beheersen, onderscheid te maken tussen oplosbare en onoplosbare
problemen, zich te onttrekken aan ouderconflicten en zich te concentreren op
positieve aspecten van hun leven, samen met andere sociale en emotionele
vaardigheden die vooral belangrijk zijn in tijden van onzekerheid en
verandering. Verschillende gecontroleerde onderzoeken naar CODIP tonen aan
dat het programma kinderen van verschillende leeftijden en culturele
achtergrond helpt bij hun sociale en emotionele aanpassing, betrokkenheid bij
school en verminderde angst en lichamelijke klachten (Pedro-Carroll & Jones,
2005; Pedro-Carroll, Sutton & Wyman, 1999). CODIP gebruikt een
groepsondersteunende spelvorm om kinderen een veilige ruimte te bieden,
gevoelens te uiten en vaardigheden te ontwikkelen die de basis vormen van
emotionele intelligentie en bijdragen aan veerkracht. De vaardigheden en
concepten die in dit programma worden aangeleerd, maken een aanzienlijk
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verschil in de gezonde aanpassing van kinderen aan gezinsveranderingen in
alle belangrijke delen van hun leven – thuis, op school, met familie en
leeftijdsgenoten – en zelfs in hun gevoelens over zichzelf en hun gezinnen
(Pedro-Carroll & Jones, 2005).
De Nederlandse adaptatie van CODIP, Dappere Dino’s, werd met onder
meer poppenspel en therapeutische spellen afgestemd op de culturele en
ontwikkelingskenmerken van jonge Nederlandse kinderen en heeft positieve
resultaten opgeleverd in replicatiestudies (Klein Velderman, Pannebakker, van
Vliet & Reijneveld, 2018). Voor kinderen die deelnamen aan het Amerikaanse
programma en kinderen die deelnamen aan het Nederlandse kwamen
vergelijkbare emotionele reacties naar voren. Dit onderstreept het universele
karakter van de zorgen die kinderen zich maken over zichzelf en hun gezin, de
stress over de onenigheid van de ouders en de bezorgdheid dat ze mogelijk de
scheiding of de conflicten van de ouders hebben veroorzaakt. Resultaten van
het programma in beide landen laten zien dat kinderen sociale en emotionele
vaardigheden hebben geleerd om hen te helpen zich los te maken van
ouderconflicten en misvattingen te corrigeren. Kinderen in beide programma's
melden dat de groep een veilige plek was om gevoelens te delen en dat het
ondersteuning bood. Ze merkten dat ze niet alleen waren in hun ervaringen
(Pedro-Carroll & Klein Velderman, 2016).
De positieve resultaten van zulke programma’s voor kinderen hebben
invloed gehad op de deelname van ouders aan trainingsprogramma’s. Het
aantal inschrijvingen van ouders in de Verenigde Staten en internationaal is de
afgelopen twee decennia gestegen. Van de kennis en vaardigheden die ze leren,
is aangetoond dat ze de ouderschapsbeoefening na echtscheiding verbeteren,
waardoor sommige staten in de Verenigde Staten ouders tot deelname
verplichten (Pollet & Lombreglia, 2008).
Assisting Children through Transition
Een van die programma's is ACT – For the Children (Assisting Children
through Transition), een educatief en bewustmakingsprogramma voor
ouders (Pedro-Carroll, Nakhnikian & Montes, 1999; Pedro-Carroll &
Frazee, 2001). ACT is gericht op het aanleren van
ouderschapsvaardigheden van hoge kwaliteit, kinderen buiten conflicten
houden en de stress van een breuk voor de kinderen verminderen. Door
middel van rollenspelen die effectieve manieren tonen om uit conflicten te
stappen, een zakelijke ouderlijke relatie te ontwikkelen en coöperatief en
parallel ouderschap te begrijpen, leren deelnemers belangrijke
vaardigheden voor hun veranderde leven. Door middel van video’s met
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openhartige verhalen van kinderen krijgen ouders de kans om
gezinsveranderingen door de ogen van hun eigen kinderen te zien en zich in
te leven. Het resultaat is vaak sterk emotioneel en veel ouders melden dat
het hen motiveert om hun gedrag te veranderen, ten gunste van hun
kinderen. Uit een evaluatiestudie onder deelnemende ouders bleek dat ze de
opvoedingsvaardigheden die ze in het programma hadden geleerd, bleven
gebruiken.
Een van de belangrijkste boodschappen van dit programma is dat
ouders zich concentreren op wat ze aan hun eigen gedrag kunnen doen –
en niet aan het gedrag van hun voormalige partner. Een overweldigende 95
procent van de ouders meldde dat het vooral nuttig was om gefocust te
blijven op wat ze onder controle konden brengen, omdat ze daarmee een
positief verschil zouden kunnen maken in het leven van hun kinderen.
In totaal meldde 85 procent van de ouders in deze studie een
verbeterde, gezondere sfeer in hun huishouden. Positieve een-op-eentijd
met hun kinderen doorbrengen, een consistente discipline opbouwen en
naar de gevoelens van hun kinderen luisteren, waren allemaal gecorreleerd
met de beoordelingen van ouders over de gezonde aanpassing van hun
kinderen. De inspanningen van ouders om kinderen te beschermen tegen
onverhoopte confrontatie met een conflict hielden verband met hun
positieve gedragsverandering op school, minder storend gedrag en minder
fysieke symptomen. Dit is een van de vele onderzoeken die suggereren dat,
met de juiste vaardigheden zelfs ouders die een acute scheiding ondergaan
deze bewezen methoden kunnen gebruiken om hun kinderen te beschermen
tegen conflicten en om positieve relaties met hun kinderen op te bouwen
(Pedro-Carroll & Frazee, 2001). Door te leren hoe ze zich kunnen
concentreren op de aspecten die ze kunnen beheersen, en door veel van de
in dit artikel beschreven vaardigheden toe te passen, kunnen ouders sterke,
positieve relaties met hun kinderen opbouwen en hun veerkracht koesteren.
Het gemeenschappelijk doel van ACT – For the Children in de VS en
soortgelijke programma's zoals ScheidingsATLAS in Nederland (Klein
Velderman, Pannebakker & van Vliet, 2020) is ouders te helpen begrijpen
dat hun ouderschapsgedrag enorm belangrijk is voor het welzijn van hun
kinderen na de echtscheiding.
Studies op dit gebied zijn bemoedigend voor ouders die zich ervoor
inzetten, zelfs als de opvoedingsvaardigheden van hun voormalige partner
beperkt of niet aanwezig zijn. Hoewel kinderen het meest gebaat zijn bij de
zorg en de bescherming tegen conflicten van beide ouders, is overtuigend
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aangetoond dat hoogwaardig ouderschap door één ouder beschermende
compenserende voordelen kan bieden voor kinderen van wie de andere ouder
dit mogelijk niet kan bieden (Sandler, Ingram, Wolchik, Tein & Winslow,
2015). Kinderen met de grootste emotionele problemen zijn degenen met beide
ouders in een hoog conflict, waardoor ze ouderschap van lage kwaliteit krijgen.
In een tijd waarin zoveel onbeheersbaar lijkt, is het bemoedigend om te zien
wat een krachtig verschil zelfs het gedrag van één ouder voor de kinderen kan
betekenen, zelfs als een voormalige partner niet dezelfde opvattingen heeft of
niet in staat is om een effectieve ouder te worden.
Levenskwaliteit
In dit artikel werd benadrukt dat hoe het met kinderen gaat tijdens en na een
scheiding grotendeels afhangt van hoe ouders omgaan met veranderingen en
hoe ze de levenskwaliteit van hun kinderen in de loop van de tijd kunnen
veiligstellen. Er zijn veel factoren die de veerkracht beïnvloeden. Onderzoek
en klinische praktijk laten zien dat de in dit artikel besproken benaderingen tot
de belangrijkste behoren. Lopend en toekomstig onderzoek zullen ongetwijfeld
ons begrip verder vergroten met meer kennis over systemisch beleid,
vaardigheden en programma's die ouders en kinderen een positieve benadering
bieden tijdens en na een van de meest uitdagende levensveranderingen.
Professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen een cruciale hulpbron
zijn om ouders kennis, aanmoediging, hoop en wegen naar genezing en
veerkracht te bieden.
Dr. JoAnne Pedro-Carroll is klinisch psycholoog, auteur, onderzoeker en
therapeut. Ze is oprichter van het Children of Divorce Intervention Program
(CODIP), dat ook in Nederland met succes wordt toegepast (Dappere Dino's,
Stoere Schildpadden), en een internationale autoriteit op het gebied van
kinderen en scheiding. Ze is vele malen onderscheiden en adviseerde onder
anderen de makers van Sesamstraat bij het project ‘Little children, big
challenges: divorce’ en bij de samenwerking tussen het kinderprogramma en
de organisatie van oorlogsveteranen om te helpen in echtscheidingssituaties.
Haar bekendste boek is Putting the children first (2010), waarin ze wetenschappelijk onderbouwd advies geeft over de hulp aan kinderen die een
ouderlijke scheiding doormaken. Het boek is in 2017 vertaald en verscheen bij
uitgeverij Nieuwezijds onder de titel Kinderen op de eerste plaats – bewezen
werkzame opvoedstrategieën bij scheiding. jpcarroll4peace@gmail.com.
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Programma Scheiden zonder Schade

Kans op schade voor kinderen verkleinen
André Rouvoet
Een scheiding is een life-event, een cesuur in je biografie. Voor veel
mensen gaat de scheiding gepaard met twijfels, rouw en ruzies.
De ‘keuze’ om te gaan scheiden is natuurlijk eerst en vooral een zaak van de
partners, het is daarom ook hun verantwoordelijkheid om de scheiding tot een
goed einde te brengen. Wel komt de positie van het kind bij een scheiding
steeds hoger op de politieke en maatschappelijke agenda. Kinderen kunnen
door een scheiding immers ernstige en soms blijvende schade oplopen. Er is
een groeiend besef dat het heel goed mogelijk is om het scheidingsproces en
alles wat daarmee gepaard gaat zó in te richten dat de kans op schade voor
kinderen kleiner wordt.
In het actieplan ‘Scheiden… En de kinderen dan?’ van februari 2018 zijn
45 van zulke verbeteringsacties samengebracht en is een nieuwe
scheidingsaanpak geschetst. Het programma Scheiden zonder Schade voert dit
actieplan uit, in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid, en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rechtspraak.
Nieuwe scheidingsaanpak
Het programma ontwikkelt in de regiolabs een nieuwe scheidingsaanpak. In de
arrondissementen Den Haag en Oost-Brabant werken deskundigen uit de
rechtspraak, advocatuur, de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten,
sociale wijkteams en gecertificeerde instellingen samen in de praktijk aan die
nieuwe aanpak. Deze beoogt de juridische strijd te verminderen en het
scheidingsconflict te de-escaleren. Bovendien willen we het probleemoplossend vermogen van de scheidende ouders en hun sociale netwerken
vergroten. De ondersteuning en toerusting zijn gericht op hulp en begeleiding,
in plaats van louter op geschilbeslechting door justitiële instanties.
Voor veel ouders geldt dat, zodra bij hen de wens om te scheiden ontstaat,
zij eerst online op zoek gaan naar informatie. Daar worden zij geconfronteerd
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met een divers aanbod van allerlei verschillende aanbieders. Daardoor ontstond
het idee van een toegankelijke website om betrokkenen wegwijs te maken bij
een scheiding, met betrouwbare informatie en daaraan gekoppelde verwijzing
naar goede hulp en begeleiding.
Om te voorzien in de behoefte aan een plek waar mensen terechtkunnen
met vragen vóór, tijdens en na de scheiding, beschikken veel gemeenten al
over een ‘scheidingsloket’. In het verlengde hiervan ontwikkelt en test het
programma prototypes van een digitaal plein (DigiPlein) en een digitale
scheidingsbegeleider (DigiBegeleider). Via het DigiPlein ontvangen ouders,
kinderen en professionals informatie, begeleiding en hulp bij relatie- en
scheidingsproblematiek. De DigiBegeleider is een chatbot – een geautomatiseerde gespreksvoerder – die ouders hulp op maat biedt. We onderzoeken
in de regiolabs welk deel van de toegang en hulpverlening digitaal kan en wat
persoonlijk gedaan moet worden. Ook gaan we na hoe gemeenten en professionals via hun eigen ‘scheidingsloket’ effectief kunnen aansluiten op deze
digitale omgeving.
Gezinsvertegenwoordiger
Een gebrek aan een helder overzicht van informatie en verwijzingen leidt ertoe
dat veel scheidende ouders automatisch naar een advocaat gaan. Dat ligt ook
wel voor de hand, omdat de overheid bij wet heeft verplicht dat een huwelijk
door de rechter ontbonden wordt, met inschakeling van een advocaat. Een
advocaat is over het algemeen in staat om de scheiding juridisch goed af te
wikkelen. Een groot deel van zijn energie steekt hij in het ondersteunen van
ouders om er samen goed uit te komen, ook met oog voor de kinderen. Een
advocaat is echter niet voor iedere scheidende ouder de beste of enige route
naar meer begeleiding. Een deel van deze ouders heeft baat bij aanvullende
vormen van begeleiding, met specifieke aandacht voor het kind. Die hulp
wordt nu vaak niet gezocht of gevonden. Ook blijkt uit onderzoek dat nietgetrouwde stellen op dit moment niet door de overheid worden aangemoedigd
om hulp en begeleiding te zoeken, terwijl dit wel een positief effect kan hebben
op het proces – en op het kind.
In de regiolabs onderzoeken we bij het programma Scheiden zonder Schade
op welke wijze we een brug kunnen slaan tussen het gemeentelijke domein
(‘zorg’) en de juridische afwikkeling van een scheiding (‘recht’). Hiertoe
worden zeven pilots met een zogenaamde gezinsvertegenwoordiger of
casushouder uitgevoerd. De gezinsvertegenwoordiger of casushouder wordt al
in een vroeg stadium aan de scheidende ouders – en de kinderen – verbonden;
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hij begeleidt het proces en ondersteunt door het overzicht te bewaren en waar
nodig andere expertise in te schakelen. We zijn daarbij aan het bekijken hoe de
Experimentenwet rechtspleging gebruikt kan worden om met deze figuur te
experimenteren. Ook leggen we de verbinding met het programma Herziening
Rechtsbijstand, dat experimenteert met een gezinsadvocaat, en met het expertteam ouderverstoting, dat aanbeveelt om bij complexe zaken een gezinsvertegenwoordiger verplicht in te zetten.
Nieuwe procedure
Binnen de rechtspraak bestaan al langer plannen om te experimenteren met een
andere toegang tot de rechter in geschillen tussen ouders. Niet tegenover
elkaar, met een verzoek van de ene ouder en een verweer van de andere, maar
met elkaar, in één gezamenlijk verzoekschrift. Ingediend door één
gezamenlijke advocaat, of twee advocaten gezamenlijk. In dat gemeenschappelijke stuk (deelnameformulier) geven ouders samen aan waar zij het over eens
zijn, en waarover niet.
Deze nieuwe scheidingsprocedure ontwikkelt de rechtspraak in de regiolabs. De procedure is zo ingericht dat partijen actief worden uitgenodigd tot
een de-escalerende proceshouding. Deze pilot gaat op 2 januari 2021 van start.
Brede maatschappelijke
beweging
Het platform Scheiden zonder Schade, waarin tal van actoren uit
scheidingsland op nationaal niveau zitting hebben, heeft de 45 acties geclusterd
in drie projecten die gericht zijn op respectievelijk het kind, de ouder en de
professional. Deze projecten zijn nu zo goed als afgerond en daarmee is het
gros van de 45 acties uitgevoerd. Dit heeft diverse producten opgeleverd,
zoals:
- een herziene richtlijn scheiding, met meer oog voor het recht van het
kind op contact met beide ouders en steun voor het kind,
- een boekje van en voor ouders met do’s-and-don’ts bij een scheiding,
en
- een leerlijn relatievaardigheden voor het primair en voortgezet
onderwijs.
De komende tijd zetten de platformleden zich in als ambassadeurs van het
gedachtegoed en als klankbord voor de regiolabs.
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Toekomst
De komende anderhalf jaar zet het programma in op een echte transitie op het
terrein van de complexe scheidingen. We hebben een beeld van wat wel en wat
niet werkt en hebben de bestanddelen van de nieuwe scheidingsaanpak
ontwikkeld. We verspreiden de geleerde lessen en best practices onder
gemeenten en professionals. Verder signaleert het programma relevante
ontwikkelingen en kennislacunes en levert waar nuttig of nodig een bijdrage
aan partijen die de positie van het kind in scheidingen willen verbeteren. Zo
zorgen we er samen voor dat het maatschappelijke discours én de praktijk rond
scheiden blijvend veranderen.
André Rouvoet is voorzitter van het overheidsplatform Scheiden zonder
Schade, een initiatief van het ministerie voor Justitie en Veiligheid en het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rouvoet (ChristenUnie) was
minister voor Jeugd en Gezin en vicepremier in het vierde kabinet-Balkenende
(2007-2010). Van februari 2012 tot februari 2020 was hij voorzitter van
Zorgverzekeraars Nederland.
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Ouderschap en preventie
Samenvatting
De kwaliteit van de relatie tussen ouders is van groot belang voor de
ontwikkeling en het welzijn van kinderen, zowel voor als na scheiding. Dit
artikel gaat over beschermende factoren en interventies die gericht zijn op
het voorbereiden van partners op ouderschap en wat dit betekent voor hun
partnerrelatie, het bevorderen van de relatiekwaliteit en het voorkomen van
relatieproblematiek en scheiding. Conclusie: de partnerrelatie verdient
aandacht. Aandacht van ouders zelf, maar ook van zorgverleners en
beleidsmakers; niet alleen in de periode van de transitie naar het
ouderschap, maar ook daarna.
Trefwoorden: ouderschap, echtscheiding, preventie, partnerrelatie.
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Ouderschap en preventie

Goede zorg voor de partnerrelatie betekent
goede zorg voor ouder én kind
Esther Kluwer & Carolien Gravesteijn
In Nederland eindigt ruim een op de drie huwelijken in een
scheiding en bij meer dan de helft van de scheidingen zijn
kinderen betrokken (CBS StatLine, 2019). Een scheiding heeft
negatieve gevolgen voor het welzijn van ouders en kinderen,
hoewel er veel variatie is in de effecten.
Sommige ouders en kinderen passen zich relatief snel en makkelijk aan, terwijl
de scheiding voor andere een chronische bron van spanning en conflict vormt
(Amato, 2000). Hoe goed kinderen zich aanpassen na scheiding hangt in
belangrijke mate af van de kwaliteit van de relatie tussen de ouders, de
kwaliteit van het ouderschap en de ouder-kindrelatie na de scheiding (Lansford, 2009; van Dijk, van der Valk, Deković, & Branje, 2020). Dat de kwaliteit
van de relatie tussen de ouders het functioneren van kinderen beïnvloedt, geldt
niet alleen voor gescheiden ouders, maar ook voor intacte gezinnen (Grych &
Fincham, 1990; van Dijk et al., 2020; van Eldik et al., 2020). Kinderen die
opgroeien in gezinnen waar sprake is van een lage relatiekwaliteit tussen de
ouders (dat wil zeggen: lage tevredenheid en consensus over belangrijke zaken,
weinig cohesie en genegenheid) en ouderlijke conflicten (veel conflicten,
vijandigheid, en destructieve vormen van conflicthantering) hebben een hoger
risico op het ontwikkelen van externaliserende en internaliserende
gedragsproblemen en negatieve cognities zoals zelfverwijt (van Dijk et al.,
2020; van Eldik et al., 2020).
De kwaliteit van de ouderrelatie beïnvloedt ook het fysieke en psychische
welzijn van de ouders (Ketner, Gravesteijn, & Verschuur, 2019; Kluwer,
2018a), dat vervolgens effect heeft op de invulling van het ouderschap.
Naarmate de partnerrelatie beter is zijn partners tevredener over hun eigen
leven, tevredener met zichzelf, hebben ze minder depressieve klachten en
rapporteren ze een hoger welzijn, ook op de langere termijn (Ketner et al.,
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2019; Proulx, Helms, & Buehler, 2007; Whisman, 2001). Mensen met een
goede relatie zijn tevens fysiek gezonder, hebben een hogere
levensverwachting en reageren fysiek beter op stressvolle situaties dan mensen
met een slechte relatie (Robles, Slatcher, Trombello, & McGinn, 2014). Ook
heeft een betere partnerrelatie een gunstige invloed op ouderwelzijn en
daarmee op het zelfbeeld en zelfmanagement van ouders (Ketner et al., 2019).
Afwijzing, conflict, vijandigheid en geweld in relaties zijn slecht voor de
psychische en fysieke gezondheid van partners (Pietromonaco & Collins,
2017).
Het welzijn van de ouders (en vooral de primaire verzorger) is via het
opvoedingsgedrag een belangrijke voorspeller van het welzijn en gedrag van
kinderen. Boosheid, onzekerheid, depressie en angstigheid bij de ouders zorgen
ervoor dat zij minder goed communiceren met hun kind, minder consequent
zijn, minder affectie tonen, en sneller straffen (Amato, 1993; van Dijk et al.,
2020). Kinderen van ouders die goed in hun vel zitten, presteren beter op
school, zijn mentaal en fysiek gezonder en hebben een betere relatie met hun
ouders (Feinberg, Jones, Roettger, Solmeyer, & Hostetler, 2014).
Gezien het belang van de relatie tussen de ouders voor de ontwikkeling en
het welzijn van kinderen gaat dit artikel in op de fase voor de scheiding en
beschermende factoren en interventies die gericht zijn op het voorbereiden van
partners op ouderschap, het bevorderen van de relatiekwaliteit en het voorkomen van relatieproblematiek en scheiding. Als eerste komt aan de orde wat
er verandert in de partnerrelatie na de geboorte van het eerste kind, welke
factoren ouders kunnen beschermen tegen relatieproblemen en hoe een afname
in relatiekwaliteit voorkomen kan worden. Daarna wordt besproken hoe ouders
kunnen investeren om de relatie te verbeteren en relatieproblemen te voorkomen of op te lossen, bijvoorbeeld door ondersteunende interventies zoals
relatie-educatieprogramma’s en relatietherapie. Ten slotte worden enkele
praktische en beleidsimplicaties behandeld.
De transitie naar ouderschap
Hoewel de geboorte van het eerste kind veel vreugde, vervulling en geluk
brengt voor de meeste ouders, vergt het ouderschap tevens grote aanpassingen.
Jonge ouders moeten wennen aan hun nieuwe rol, de baby vraagt veel zorg en
aandacht, en het geven van borstvoeding en verstoorde slaap kan ouders
behoorlijk op de proef stellen. De transitie naar ouderschap heeft ook veran84
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deringen in de relatie tot gevolg. Gemiddeld genomen neemt de relatietevredenheid en relatiekwaliteit af na de geboorte van het eerste kind (Kluwer,
2010; Kluwer, 2018b). Ook neemt de seksuele tevredenheid af (Grote & Clark,
2001) en rapporteren nieuwe ouders meer conflicten ten opzichte van vóór de
bevalling en vergeleken met paren die geen kind krijgen (Kluwer & Johnson,
2007). De relatiekwaliteit is lager bij ouders met meerdere kinderen dan bij
ouders met één kind (Ketner et al., 2019). Onderzoek suggereert dat de afname
in relatiekwaliteit vooral optreedt in het eerste jaar na de geboorte en dan
gedurende de eerste jaren blijft bestaan (Kluwer, 2018b). Als het eerste kind
wordt geboren, ervaren koppels veranderingen in hun rollen en moeten zij een
balans zien te vinden in de zorg voor hun kinderen en andere verantwoordelijkheden. Als er meerdere kinderen worden geboren staan koppels voor de
opdracht een balans te vinden tussen de behoeften van alle gezinsleden,
waardoor stress toeneemt (Krieg, 2007), het welzijn van ouders afneemt en de
partnerrelatie negatief beïnvloed wordt (Ketner et al., 2019).
Hoewel de relatiekwaliteit afneemt bij veel paren, blijkt er een grote
variatie te zijn in de mate waarin de relatiekwaliteit verandert na de geboorte
van het eerste kind. Een aanzienlijk deel ervaart namelijk geen verandering in
de relatie (Don & Mickelson, 2014; ter Kuile, van der Lippe, & Kluwer, 2020).
Een belangrijke vraag is welke ouders een grotere kans hebben op een afname
in relatiekwaliteit en welke beschermende factoren de stabiliteit van de relatie
vergroten. Factoren die bijdragen aan negatieve veranderingen in de relatie zijn
symptomen van angst en depressie en een onveilige gehechtheid bij de ouders,
en een onregelmatig slaap- en voedingsritme en veel huilen van de baby (zie
Kluwer, 2010). Positieve relatieprocessen, zoals vertrouwen en responsiviteit
van de partner vóór de zwangerschap, hangen samen met een goede aanpassing
aan het ouderschap (ter Kuile, Kluwer, Finkenauer, & van der Lippe, 2017),
terwijl frequente conflicten en negatieve interacties paren kwetsbaar maken
voor een afname in relatiekwaliteit (Kluwer & Johnson, 2007). Een veilig
thuisklimaat waar (dagelijkse) taken en verantwoordelijkheden goed verdeeld
zijn, een steunend netwerk en levensvaardigheden van ouders, zoals het
kunnen plannen en organiseren van de werkzaamheden op de ouderlijke
werkvloer, en zelfsturend vermogen zijn beschermende factoren voor positief
ouderschap (Gravesteijn, 2015). Uit jarenlang onderzoek van Feinberg en
collega’s (2014, 2016). blijkt dat wanneer ouders voorbereid worden op
ouderschap en nieuw partnerschap dit niet alleen een positieve invloed heeft op
hun persoonlijk welzijn, maar ook op hun partnerrelatie en de ontwikkeling
van hun kinderen, op zowel de korte als de lange termijn.
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Interventies voor aanstaande ouders
Er zijn wereldwijd veel interventieprogramma’s voor (aanstaande) ouders
ontwikkeld die gericht zijn op het versterken van de partnerrelatie. Er is ook
veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze programma's. Petch en
Halford (2008) evalueerden 25 studies, waaronder enkele relatiegerichte
interventies, die een afname in relatietevredenheid beogen te voorkomen. Zij
concluderen dat interventies in het ouderschap beide ouders moeten betreffen
en aandacht moeten besteden aan zowel de zorg voor de baby als relatieprocessen. Pinquart en Teubert (2010) deden een meta-analyse van 21
interventies die gericht waren op het versterken van de relatie en daarin beide
partners betrokken. Gemiddeld genomen hadden deze programma’s een klein
positief effect op de communicatie tussen ouders. Interventies waren
effectiever wanneer zij langer duurden (meer dan vijf weken), zowel pre- als
postnatale bijeenkomsten bevatten, en wanneer zij gegeven werden door
professionals (bijvoorbeeld psychologen, sociaal werkers, therapeuten), in
plaats van semiprofessionals of leken (bijvoorbeeld vrijwilligers). Het leren en
implementeren van communicatievaardigheden kost tijd, en goed opgeleide
trainers zijn beter in staat om in te spelen op de behoeften van de ouders.
Hoewel interventies door semiprofessionals economisch gezien aantrekkelijk
lijken, kosten deze op de langere termijn mogelijk meer doordat ze minder
effectief zijn.
In de Verenigde Staten is een preventief psycho-educatieprogramma
ontwikkeld voor aanstaande ouders, Family Foundations (niet opgenomen in
de genoemde meta-analyse). Deze interventie is gericht op voorbereiding op
het ouderschap en het versterken van de samenwerking tussen partners. Het
programma bevat de voorgenoemde effectieve ingrediënten. Uit diverse
effectstudies (Feinberg et al., 2014, 2016) blijkt dat stellen zich na het volgen
van het programma door elkaar gesteund voelen en zich zekerder voelen in hun
ouderschap. Deze ouders geven aan minder stress en depressie te ervaren en zij
laten meer warmte en geduld aan hun kinderen zien. Het gaat hier om een
significante verbetering tussen voor- en nameting ten opzichte van de
controlegroep. Verder wordt het zelfsturend vermogen van kinderen vergroot
(ze slapen beter, kunnen hun impulsen beter beheersen) en doen zij het beter op
school (zijn sociaal vaardiger, houden zich beter aan schoolregels, zijn
gemotiveerder om naar school te gaan) Ouders die weinig of niet voorbereid
zijn op het ouderschap en nieuw partnerschap hebben doorgaans meer
conflicten met elkaar en gaan ongeduldiger om met hun kinderen. Of er
problemen bij kinderen ontstaan is voor een belangrijk deel afhankelijk van de
mate waarin ouders conflicten hebben en de manier waarop ze samenwerken
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(Feinberg & Kan, 2015). Family Foundations is vertaald in het Nederlands en
aangepast aan de Nederlandse situatie (OuderTeam, 2020). De effectiviteit van
dit programma wordt onderzocht.
Voor ouders van nu en later
Versterken van de samenwerkingsrelatie tussen partners in hun rol als
ouders. Dat is het doel van het programma OuderTeam. De Hogeschool
Leiden traint professionals die werken met (aanstaande) ouders, zoals
jeugdgezondheidszorgverpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgers
en maatschappelijk werkers. Zij bieden het programma aan tijdens de
zwangerschap en vlak na de bevalling. Het OuderTeam-programma
bestaat uit vier groepsbijeenkomsten, twee voor en twee na de geboorte. De
bijeenkomsten bevatten een combinatie van communicatieoefeningen,
groepsdiscussies en informatieve presentaties. Partners krijgen huiswerk in
de vorm van een digitaal aanbod of een werkboek. Onderwerpen die aan de
orde komen zijn onder meer gehechtheid, waarden, goed teamwerk,
familie-ervaringen, omgaan met conflicten en problemen oplossen,
ondersteunen, waarderen en communiceren (Uit een presentatie van de
Hogeschool Leiden).
Samengevat laat onderzoek zien dat de transitie naar ouderschap een grote
verandering is in het leven van paren. Hoewel veel paren goed om kunnen gaan
met deze reorganisatie blijkt een aantal dispositionele en relationele factoren
het risico op negatieve veranderingen in de relatie te vergroten. Dit benadrukt
het belang van een goede voorbereiding op ouderschap en de manier waarop
dit de partnerrelatie kan beïnvloeden, en informatie, training en hulp aan aanstaande en jonge ouders om hun samenwerkingsrelatie te versterken en conflicten en relationele problemen effectief op te lossen.
Investeren in de partnerrelatie
Het voorbereiden van stellen op veranderingen die plaatsvinden in de partnerrelatie met betrekking tot ouderschap kan dus een positieve invloed hebben op
de relatie en het welzijn van ouder en kind. Ook verbetert het de communicatie
tussen ouders. Investeren in de partnerrelatie is echter niet alleen belangrijk in
de periode rond de geboorte van kinderen, maar ook daarvoor en daarna. In een
longitudinaal onderzoek van Markman en collega’s (2010) werd gevonden dat
negatieve communicatie voor het huwelijk een voorspeller was van echtscheiding op de langere termijn. Zij pleiten voor preventieve interventieproKinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020
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gramma’s gericht op het aanleren van vaardigheden in het omgaan met de
onvermijdelijke negatieve kanten van relaties. Ook Amato (2010) laat in zijn
literatuuroverzicht zien dat negatieve interacties en een gebrek aan positief
affect (humor, affectie, interesse) belangrijke voorspellers van scheiding zijn,
naast andere relationele factoren zoals huiselijk geweld, frequente conflicten,
ontrouw, relatieproblemen, een lage commitment en weinig liefde en
vertrouwen tussen partners. De belangrijkste preventieve interventies zijn
onder te verdelen in relatie-educatieprogramma’s en relatietherapie.
Relatie-educatieprogramma’s
Relatie-educatieprogramma’s zijn bedoeld om de relatie te verbeteren en
versterken en zo te voorkomen dat relatieproblematiek escaleert. Deze
programma’s zijn gericht op een breed publiek van mensen met een relatie.
Twee internationaal veel toegepaste en onderzochte relatie-ondersteunende
cursussen zijn het Prevention and Relationship Enhancement Program, een
vaardighedencursus gericht op risicofactoren voor relatieproblematiek, en de
Couple Communication Program, specifiek gericht op communicatie tussen
partners. Voor beide programma’s zijn positieve effecten gevonden op relatiekwaliteit in twee meta-analyses (Butler, 1999; Jakubowski, Milne, Brunner, &
Miller, 2004). Trillingsgaard en anderen (2016) onderzochten in Denemarken
de effectiviteit van de Marriage Check-up. Stellen die twee jaarlijkse
(therapeutische) check-ups van negentig minuten kregen, lieten positieve
effecten op de relatiekwaliteit zien in vergelijking met de controlegroep. Het
Houd-Me-Vast-programma, een groepsinterventie van acht bijeenkomsten
gebaseerd op Emotionally Focused Therapy, laat positieve resultaten zien met
een verbetering op diverse indicatoren van relatiekwaliteit, direct na de cursus
en na drie tot zes maanden, in Nederland (Conradi, Dingemanse, Noordhof,
Finkenauer, & Kamphuis, 2018) en Noord-Amerika (Kennedy, Johnson,
Wiebe, Willett, & Tasca, 2019).
Blanchard en collega’s (2009) deden een meta-analyse van 143 studies naar
de effecten van relatie-educatieprogramma’s op communicatievaardigheden.
De resultaten laten zien dat relatie-educatieprogramma’s preventief werken: de
aangeleerde communicatievaardigheden verbeterden of bleven stabiel bij goed
functionerende stellen, in vergelijking met een controlegroep. Ook bij stellen
met relatieproblemen waren er positieve effecten te zien, maar alleen op de
korte termijn. Op de iets langere termijn (meer dan zes maanden) hadden
vooral de goed functionerende stellen baat bij een relatie-educatieprogramma.
Hawkins en collega’s (2008) laten in een meta-analyse van 117 studies
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middelgrote positieve effecten zien op communicatievaardigheden en relatiekwaliteit. Naar de vraag of relatie-educatieprogramma’s ook op de langere
termijn effect hebben, en bijvoorbeeld scheiding kunnen voorkomen, is nog
relatief weinig onderzoek gedaan omdat dit vereist dat stellen gedurende zeer
lange tijd gevolgd worden. Enkele studies hebben positieve effecten gevonden
van relatie-educatieprogramma’s onder pasgetrouwde stellen na een periode
van vier tot vijf jaar (Hahlweg, Markman, Thurmaier, Engl, & Eckert, 1998;
Halford, Sanders, & Behrens, 2001). Hahlweg en Richter (2010) volgden een
kleine groep deelnemers van een relatie-educatiecursus gedurende elf jaar en
vonden een lager scheidingspercentage in de groep die de cursus had gevolgd
dan in de controlegroep.
Relatietherapie
Wanneer er relatieproblemen ontstaan waar men zelf niet meer uitkomt,
kunnen stellen in relatietherapie gaan. Veelvoorkomende problemen waarvoor
men hulp zoekt, zijn communicatieproblemen en een gebrek aan emotionele
intimiteit (Doss, Simpson, & Christensen, 2004; Kluwer, van der Wal, &
Dingemanse, 2020). Een aantal relatietherapieën is goed onderzocht op
effectiviteit. Gedragstherapieën zijn gericht op het veranderen van het gedrag
en de interacties tussen de partners. De nadruk ligt op het vervangen van
negatieve en destructieve interacties door positieve en constructieve interacties
en het aanleren van communicatievaardigheden (Behavioural Couple
Therapy), het veranderen van cognities, dat wil zeggen het denken over en
beoordelen van de relatie (Cognitive Behavioural Couple Therapy), of de
acceptatie van zowel de eigen imperfecties als die van de partner (Integrative
Behavioral Couple Therapy; Christensen & Doss, 2017). Emotionally Focused
Therapy (EFT) is gebaseerd op attachmenttheorie, gericht op het verbeteren
van een veilige gehechtheid tussen partners (Wiebe & Johnson, 2016). Diverse
meta-analyses en reviews laten zien dat deze relatietherapieën positieve
effecten hebben op het reduceren van relatieproblematiek en het verbeteren van
de relatiekwaliteit op de korte termijn (Byrne, Carr, & Clark, 2004; Rathgeber,
Bürkner, Schiller, & Holling, 2018; Shadish & Baldwin, 2005; Snyder,
Castellani, & Whisman, 2006; Wiebe & Johnson, 2016). De effecten zijn
middelgroot ten opzichte van controlecondities (vaak een wachtlijstgroep),
maar nemen af naarmate de follow-upmeting later is. Er zijn aanwijzingen voor
positieve langetermijneffecten, hoewel deze nog (te) weinig zijn onderzocht
(Christensen, Atkins, & Baucom, 2010).

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

89

Drempel
Terwijl evidencebased relatietherapieën in Nederland ruim beschikbaar zijn,
zoekt slechts een minderheid van paren met relatieproblemen professionele
hulp en vaak doen ze dat te laat (Doss, Atkins, & Christensen, 2003). De
drempel om hulp te zoeken bij relatieproblemen is hoog. Internationaal
onderzoek laat zien dat slechts 10 procent van de getrouwde stellen en 25
procent van de paren die scheiden professionele hulp zoekt en dat men
gemiddeld, nadat er problemen zijn ontstaan, zes jaar wacht met hulp zoeken
(Doss et al., 2003). Voorlopige resultaten van een Nederlands onderzoek onder
stellen in relatietherapie laten een vergelijkbare wachtperiode zien (Kluwer et
al., 2020). Dit is zorgwekkend omdat de problematiek doorgaans ernstiger
wordt naarmate men langer wacht en omdat relatietherapie minder effectief is
wanneer de problemen ernstiger zijn (Snyder et al., 2006). Net als bij
individuele therapie zijn barrières om hulp te zoeken voor relatieproblemen
gerelateerd aan de attitude ten aanzien van relatietherapie (bijvoorbeeld een
negatieve houding, schaamte, twijfels over effectiviteit) en structurele factoren
(bijvoorbeeld hoge kosten, wachtlijsten, niet weten hoe hulp te vinden)
(Williamson, Hammett, Ross, Karney, & Bradbury, 2018). Wat het zoeken
naar relatietherapie verder compliceert, is dat er tegelijkertijd relationele
factoren spelen: de partners moeten het allebei willen en het moet praktisch
gezien ook mogelijk zijn om samen te doen (denk aan werktijden en
kinderopvang). Bij stellen met een lage sociaal-economische status zijn met
name de structurele en relationele barrières groot (Williamson et al., 2018).
Volgens Amerikaans onderzoek (Caldwell, Woolley, & Caldwell, 2007) is
relatietherapie kosteneffectief wanneer het wordt betaald door de overheid om
de maatschappelijke kosten van echtscheiding te verminderen, of wanneer het
wordt betaald door verzekeraars om de hogere kosten voor gezondheidszorg te
compenseren.
Relatie-educatieprogramma’s zijn bedoeld om relatieproblemen te
voorkomen en relatiekwaliteit te vergroten. Het ligt voor de hand dat de behoefte aan relatietherapie op de langere termijn vermindert na het volgen van
een dergelijk programma. Williamson en collega’s (2014) lieten echter zien dat
preventieve interventies de drempel om later hulp te zoeken voor relatieproblemen juist verlagen. Onafhankelijk van de relatiekwaliteit hadden stellen die
voor het huwelijk een relatie-educatiecursus hadden gedaan een grotere kans
dat zij later in hun relatie gebruik zouden maken van relatiecounseling. Zij
concluderen dat het aanmoedigen van relatie-educatie het gebruik van relatietherapie later in de relatie kan bevorderen, en dan vooral bij stellen met een
hoog risico.
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Conclusies en praktische implicaties
Gezien het belang van de relatiekwaliteit van de ouders voor hun eigen welzijn, het opvoeden van hun kinderen en het welzijn en de ontwikkeling van
kinderen, verdient de partnerrelatie zorg en aandacht, niet alleen bij de transitie
naar het ouderschap, maar ook daarna. Het belang van vroegtijdig investeren in
een sterke relatie tussen de partners kan niet genoeg benadrukt worden. Tegelijkertijd blijkt dat ondanks een aanbod aan evidencebased interventies, de
minderheid van de paren professionele hulp zoekt als zij relatieproblemen
hebben. Als het gaat om de partnerrelatie zijn ouders in eerste instantie zélf
verantwoordelijk: investeren in goed ouderschap en partnerschap, en het
voorkomen van scheiding, loont de moeite ten behoeve van het eigen welzijn
en dat van de kinderen. Maar ook zorgverleners en beleidsmakers kunnen een
belangrijke bijdrage leveren. Het is van belang voor het welzijn van ouders en
kinderen dat ouders die een kind verwachten goed worden voorbereid op het
ouderschap en de betekenis daarvan voor de partnerrelatie, met behulp van een
beschikbaar en bereikbaar aanbod van interventies. Ook is het onderscheiden
en signaleren van risicogroepen door professionals in de pre- en postnatale
zorg (bijvoorbeeld huisartsen, verloskundigen, wijkverpleegkundigen, en
artsen bij consultatiebureaus) van groot belang, opdat tijdig passende hulp
geboden kan worden. Dit kan mogelijk een afname in relatiekwaliteit na de
geboorte voorkomen of verminderen. Preventieve relatiecursussen zijn, mits zij
tijdig worden ingezet (dat wil zeggen, voordat er ernstige problemen ontstaan),
een goed en relatief goedkoop alternatief voor relatietherapie. Het is voor
gemeenten, huisartsen, de GGD’s en ggz-instellingen, verloskundigen, en
Centra voor Jeugd en Gezin zinvol om te verwijzen naar dergelijke preventieve
cursussen of deze zelf aan te bieden. Bewezen effectieve relatietherapie is, ook
in Nederland, ruim voorhanden, maar wordt niet altijd tijdig ingezet vanwege
barrières van persoonlijke (bijvoorbeeld schaamte) en praktische (bijvoorbeeld
kosten) aard (Williamson et al., 2018). Aangezien relatieproblematiek moeilijker te behandelen is wanneer deze is geëscaleerd, is preventie en vroegtijdig
ingrijpen van groot belang. Een goede toeleiding naar professionele hulp bij
relatieproblematiek is daarom een belangrijk aandachtspunt voor professionele
organisaties en beleidsmakers. Nader onderzoek is nodig naar effectieve manieren om partners te motiveren om tijdig hulp in te schakelen.
Professor dr. Esther Kluwer is bijzonder hoogleraar duurzame relaties en
welzijn aan de Radboud Universiteit en tevens verbonden aan de afdeling
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Haalbaarheid en doelrealisatie van ScheidingsATLAS
Samenvatting
Preventieve ondersteuning kan problemen bij gescheiden ouders en hun
kinderen helpen voorkomen of beperken. De kortdurende training
ScheidingsATLAS, beschikbaar in een face-to-face-groepsvariant en een
onlinevariant, biedt dergelijke ondersteuning aan ouders tijdens en na
scheiding. De haalbaarheid en doelrealisatie van ScheidingsATLAS
werden geëvalueerd met informatie van de groepstrainers en
deelnemende ouders: n = 141 in groepstrainingen, en n = 27 online. De
resultaten laten zien dat de ScheidingsATLAS ouders laagdrempelig
ondersteunt in hun ouderschap na scheiding. Deelnemers en trainers
waren enthousiast en werden geïnspireerd om met nieuwe ideeën aan de
slag te gaan. De training ScheidingsATLAS gaf ouders nieuwe ideeën
voor ouderschap na de scheiding en een impuls om hiermee aan de slag
te gaan.
Trefwoorden: scheiding, preventie, ouderschap, groepstraining, online,
haalbaarheid.
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Haalbaarheid en doelrealisatie
van ScheidingsATLAS
Een kortdurende training voor preventieve
ondersteuning van gescheiden ouders
Mariska Klein Velderman, Fieke Pannebakker,
Wendy van Vliet & Menno Reijneveld
“Met elkaar sparren, naar elkaar luisteren, tips geven en het handboek
lezen.”
“Steun en herkenning.”
“Begrijpen van wat er allemaal met een kind gebeurt na een scheiding,
maar ook het begrijpen van mijn ex.”
Aldus ouders die deelnamen aan de preventieve training ScheidingsATLAS.
ScheidingsATLAS is een kortdurende training, speciaal ontwikkeld met en
voor gescheiden ouders ter ondersteuning van hun ouderschap na scheiding.
Dit artikel beschrijft de achtergrond en het ontstaan van de training, en de
resultaten van een evaluatieonderzoek naar de haalbaarheid en doelrealisatie
van de training.
Ieder jaar verbreken in Nederland ongeveer 49.500 ouderparen hun relatie;
daarbij zijn 86.000 minderjarige kinderen betrokken (Lemmers, Cook, Detiger,
& van der Houwen, 2019). Een scheiding markeert een gebeurtenis die voor
alle betrokkenen ingrijpend is en gevolgen kan hebben voor welzijn en gezondheid. Huber en collega’s (2011) definieerden ‘gezondheid’ als het vermogen
om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Een scheiding is een
dergelijke (ingrijpende) uitdaging, die een beroep doet op dit vermogen tot
aanpassen en tot het voeren van de eigen regie door alle betrokkenen.
Scheiding staat in de top 10 van meest ingrijpende levensgebeurtenissen.
Andere levensgebeurtenissen in deze top 10 zijn onder meer overlijden, suïcide
en ernstige ziekte van de partner of een direct familielid, inbewaringstelling,
zware schulden en een periode van dakloos zijn (Holmes & Rahe, 1967;
Spurgeon, Jackson, & Beach, 2001).
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Een belangrijke overeenkomst met andere ingrijpende levensgebeurtenissen is
dat scheiding een verlieservaring betreft. Volwassenen verliezen hun partner,
de gezinssituatie zoals deze was, een toekomstbeeld, contact met een deel van
de familie, vrienden, buren en kennissen, en de woonsituatie. Ook kinderen
ervaren het verlies van de vaste thuisbasis en bekende gezinssituatie. Bij
verlies hoort rouw om wat verloren is. Door rouw ontstaat op termijn ruimte
om verder te gaan na het verlies van de oude situatie. Op korte termijn
overheersen bij verlies en rouw doorgaans de onzekerheid en het verdriet.
Impact
We zien dit terug in de resultaten van onderzoek naar de impact van scheiding.
Volwassenen blijken na scheiding (of in een slechte huwelijksrelatie)
bijvoorbeeld vaker stress en depressieve klachten te ervaren dan volwassenen
in een stabiele relatie (bijvoorbeeld van der Valk, Spruijt, de Goede, Meeus, &
Maas, 2004). Gescheiden werknemers ervaren vaker psychosociale klachten en
hebben een hoger verzuimpercentage dan niet-gescheiden werknemers
(bijvoorbeeld Dahl, Hansen, & Vignes, 2015; Sonneveld, de Vroome, &
Besseling, 2007; Wildeman, de Vroome, & Klein Velderman, 2020). Gemiddeld presteren kinderen na scheiding minder goed op school, hebben meer
psychosociale problemen en minder zelfvertrouwen, ervaren minder welbevinden en hebben meer problemen met sociale relaties dan kinderen die
opgroeien in intacte gezinnen (Amato & James, 2010; Amato & Keith, 1991;
Amato & Sobolewski, 2001; Harland et al., 2002; Theunissen, Klein Velderman, Cloostermans, & Reijneveld, 2017).
Mogelijkheden voor preventieve ondersteuning
Scheiding hoeft echter niet vanzelfsprekend dergelijke negatieve gevolgen te
hebben. Zo blijken kinderen te verschillen in de mate waarin zij (langdurig)
problemen ondervinden als gevolg van de scheiding. Onderzoek laat zien dat
deze verschillen samenhangen met, en deels gemedieerd worden door ouderen gezinsgerelateerde factoren (bijvoorbeeld van Dijk, van der Valk, Deković,
& Branje, 2020). Het gaat dan bijvoorbeeld om effectief opvoeden, gezonde
ouder-kindrelaties, het psychisch welbevinden van de ouders, de samenwerking tussen de ouders en de mate van conflict tussen de ouders (Amato,
2010). Deze factoren bieden daarmee belangrijke aanknopingspunten voor het
sterken van ouders in hun rol als opvoeder, en het zo bereiken van een positiever welbevinden en functioneren van henzelf en hun kinderen.
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Het ontstaan van ScheidingsATLAS
In Nederland is de beschikbaarheid van preventieve ondersteuning voor
gezinnen in scheidingsituaties beperkt, ondanks de genoemde consequenties
van scheiding voor gezondheid en welzijn, en de kennis over
aangrijpingspunten voor ondersteuning. Zoeken op het onderwerp ‘scheiding’
in de Databank Effectieve Jeugdinterventies levert slechts een handvol erkende
ondersteuningsmogelijkheden op (Nederlands Jeugdinstituut, 2020). Voor
kinderen bestaat er een drietal wetenschappelijk onderbouwde preventieve
groepstrainingen om hen na scheiding te ondersteunen en zo de problematiek
te beheersen en te reduceren (Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s, !JES het
brugproject).
In de interventiedatabank staat geen erkend programma voor opvoedingsondersteuning aan gescheiden ouders. De bestaande programma’s voor gescheiden ouders zijn voornamelijk gericht op bemiddeling tussen scheidende
partners en het opstellen van omgangsregelingen met de ex-partner en kinderen
(Ouderschap Blijft, Ouderschap Na Scheiding). Veldanalyse wees uit dat er
wel behoefte is aan dergelijk laagdrempelig en licht aanbod dat de opvoeding
ondersteunt (Cloostermans, Klein Velderman, & Pannebakker, 2013). Aansluitend bij de behoefte aan onderbouwde, laagdrempelige en lichte ondersteuning voor ouders na scheiding, is in de periode 2016-2017 de training
ScheidingsATLAS ontwikkeld.
Assisting Children through Transition
ScheidingsATLAS is ten dele afgeleid van de Amerikaanse training ACT for
the Children (Assisting Children through Transition) (Pedro-Carroll,
Nakhnikia, & Montes, 2001). In tegenstelling tot in Nederland zijn in Amerika
informatieve, laagdrempelige en preventieve programma’s voor ouders na
scheiding goed beschikbaar sinds het einde van de twintigste eeuw. Ze zijn
populair en breed verspreid. Het betreft veelal aan rechtbanken en
echtscheidingsproce-dures verbonden programma’s, met vaak voor ouders
verplichte deelname (bijvoorbeeld Geasler & Blaisure, 1998; Pollet &
Lombreglia, 2008; Salem, Sandler, & Wolchik, 2013). Een voorbeeld van een
preventief programma dat in die periode (rond 1998) ontwikkeld werd ter
reductie van stress door schei-ding, betreft het informatieve groepsprogramma
ACT (Assisting Children through Transition), een veelbelovende, kortdurende
en wetenschappelijk onderbouwde training voor gescheiden ouders, bestaande
uit twee groeps-sessies van elk drieënhalf uur (Pedro-Carroll, Nakhnikian, &
Montes). Tijdens de bijeenkomsten worden ouders geïnformeerd en krijgen ze
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handvatten om de stress en impact van de scheiding voor de kinderen en
zichzelf te verkleinen. ACT bevat ook een juridische component. Onderdelen
van ACT over de impact van scheiding en psychische gezondheid,
conflictmanagement en ouderschap na scheiding stonden model voor
ScheidingsATLAS. De training werd verder ontwikkeld op basis van
onderzoek, bijdragen van experts en ervaringen van gescheiden ouders.
Aan het begin van het ontwikkelingstraject werd gescheiden ouders tijdens
een focusgroepgesprek gevraagd welke interventievorm hen het meeste
aansprak. De reacties waren verdeeld. Een deel van de ouders gaf de voorkeur
aan een groep waarin zij ervaringen uit konden wisselen. Andere wilden de
training liever op een eigen moment, in eigen tempo volgen. ScheidingsATLAS is daarom ontwikkeld in twee varianten: (1) een groepstraining met
twee bijeenkomsten van elk drie uur, onder leiding van twee trainers, en (2)
een onlinetraining. De inhoud van beide varianten is dezelfde, alleen de vorm
is anders. Ook gebruiken ouders die meedoen aan de ene of andere variant
hetzelfde handboek als naslagwerk (Klein Velderman, Pannebakker, & Van
Vliet, 2020). Beide trainingsvarianten kwamen in 2018 beschikbaar voor
ouders en stonden centraal in de hier beschreven evaluatie. Het doel van het
evaluatieonderzoek was de haalbaarheid en doelrealisatie van de training vast
te stellen. Daartoe zijn deelnemers aan beide varianten gevolgd.
Methode
Design en procedure
De studie bestond uit a) een haalbaarheidsevaluatie, gericht op het
interventieproces en de tevredenheid van gebruikers, en b) een evaluatie van
doelrealisatie. De haalbaarheidsevaluatie en evaluatie van de doelrealisatie
omvatten het oordeel van ouders en groepstrainers.
Deelnemers waren ouders tijdens of na scheiding door ontbinding van hun
huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoonrelatie. Ouders konden
kosteloos deelnemen aan de ScheidingsATLAS-training. De groepsbegeleiding
met ScheidingsATLAS werd uitgevoerd door Humanitas in Almere en omstreken of het Kenniscentrum Kind en Scheiding in Haaglanden.
Alle ouders die zich aanmeldden voor deze groepsbegeleiding werden uitgenodigd voor het onderzoek. De evaluatievragen over de haalbaarheid en
doelrealisatie ontvingen ze na de tweede sessie van de training. Trainers van de
groepsbijeenkomsten vulden na iedere bijeenkomst een vooraf gestructureerd
logboekje in. Voor deelname aan de onlinetraining konden ouders zich regi-
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streren via www.tno.nl/atlas. Vier weken na de start ontvingen zij een digitale
vragenlijst ter evaluatie.
Interventie
ScheidingsATLAS ondersteunt ouders na scheiding. De drie hoofddoelen van
ScheidingsATLAS zijn: 1) ouders na scheiding informeren en ondersteunen en
zodoende hun welzijn en weerbaarheid vergroten, 2) deelnemende ouders
handvatten geven voor de ondersteuning van hun kinderen, en 3) gescheiden
ouders tips en informatie geven over communicatie met de andere ouder. Deze
zijn verder uitgewerkt in acht subdoelen betreffende het vergroten van kennis,
opvoedingsvaardigheden en communicatievaardigheden, het versterken van
zelfvertrouwen, het geven van nieuwe ideeën en een zetje in de rug om
hiermee aan de slag te gaan, het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en
vergroten van kennis over praktische zaken.
De training ScheidingsATLAS behandelt zes inhoudelijke thema’s. Het
eerste thema betreft de impact van scheiding. Het tweede thema betreft
ouderschap na scheiding. Thema drie betreft de communicatie met de andere
ouder en ex-partner van de deelnemer. Het vierde thema besteedt aandacht aan
meningsverschillen tussen beide ouders en het voorkomen van conflicten.
Thema vijf gaat over de deelnemende ouder als opvoeder. Thema zes tot slot
gaat over veerkracht van deelnemers en de balans tussen draagkracht en
draaglast.
Over alle thema’s van de interventie ontvangen ouders informatie en ze
leren concrete vaardigheden om hiermee aan de slag te gaan. Het eerste en
zesde thema van ScheidingsATLAS sluiten het meest aan bij het eerste doel,
dat is gericht op informeren en versterken van ouders. ScheidingsATLAS
besteedt aandacht aan veelvoorkomende reacties van kinderen op de scheiding;
ouders leren hoe ze daarbij kunnen ondersteunen. Er is ook aandacht voor fases
van rouw en rouwtaken na scheiding. Inzicht in de impact van scheiding en het
rouwproces kan ouders helpen om bepaalde gedragingen en gevoelens van
zichzelf en anderen beter te begrijpen. Verder wordt stilgestaan bij
weerbaarheid van de ouders (Fekkes, Klein Velderman, & Detmar, 2020).
Ouders gaan aan het werk met de concepten draaglast en draagkracht en de
balans tussen beide. Er is aandacht voor mogelijkheden om de draagkracht van
zichzelf of hun kinderen te vergroten. Het tijdig vragen van hulp waar nodig
wordt aangemoedigd.
Vooral thema twee en vijf sluiten aan bij het tweede doel van
ScheidingsATLAS, dat is gericht op ondersteuning van de kinderen. Ouders
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worden geïnformeerd over beschermende factoren en risicofactoren na een
scheiding en het ouderschapscontinuüm van coöperatief tot parallel ouderschap
(Pedro-Carroll, 2017). Onderzoek duidt op de negatieve gevolgen van conflict
tussen ouders op het functioneren van kinderen. Dit verband wordt deels gemedieerd door opvoedingsgedrag van ouders na de scheiding (van Dijk, van
der Valk, Deković, & Branje, 2020). Een goede band met beide ouders en
opgroeien in een veilige, warme gezinssituatie met een heldere structuur en
regels, hangen juist samen met meer welzijn en positief functioneren van
kinderen na scheiding. Ouders krijgen uitleg over coöperatief ouderschap na
scheiding dat de ene kant van het ouderschapscontinuüm markeert, waarbij
ouders regelmatig met elkaar communiceren, hun kinderen beschermen voor
onderling ouderlijk conflict en het contact van hun kinderen met beide ouders
stimuleren. ScheidingsATLAS bespreekt ook het alternatief van parallel ouderschap, dat de andere kant van het continuüm markeert, voor situaties waarin
meningsverschillen of spanningen tussen ouders het coöperatief ouderschap in
de weg staan. Bij parallel ouderschap wordt contact tussen ouders beperkt tot
het strikt noodzakelijke en is sprake van gescheiden huishoudens. Ouders leren
tevens over opvoedingsstijlen en het belang van zowel warmte en betrokkenheid als routine en regelmaat voor kinderen.
Het ondersteunen van de communicatie met de andere ouder, hoofddoel
drie, komt vooral in thema’s drie en vier aan bod. Centraal staan de methode
van geweldloze communicatie (Rosenberg, 2014) en de ik-boodschap (Gordon
& Edwards, 1995). Ouders leren volgens de principes van geweldloze
communicatie te vertrekken vanuit hun waarneming, hun gevoel en behoefte
hierbij te benoemen, en een helder verzoek te doen aan de andere ouder.
Geweldloze communicatie kan ouders helpen om lastige onderwerpen op een
positieve manier bespreekbaar te maken. Verlies en conflict zijn de grootste
twee ontregelaars in het leven na de scheiding. Soms staat vooral het conflict
op de voorgrond en lijkt er weinig ruimte voor het verlies. Ouders reflecteren
op de eigen situatie en krijgen tips over het omgaan met meningsverschillen en
het voorkómen van conflict.
De groepsbijeenkomsten in het kader van ScheidingsATLAS zijn
interactief, met het uitwisselen van tips of ervaringen, animaties, (video’s van)
rollenspelen en begeleide oefeningen. Tijdens de onlinetraining werken ouders
in hun eigen tempo aan het vergroten van kennis en vaardigheden die helpen
om het ouderschap na de scheiding vorm te geven. Ze krijgen in de training
tips en informatie en bekijken korte filmpjes van experts en andere gescheiden
ouders. Ook spelen acteurs enkele herkenbare scènes. Onderdelen van de
onlinetraining worden afgesloten met quizachtige vragen, met feedback op
102

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

antwoorden. Ouders nemen afzonderlijk deel, dus ongeacht deelname door de
andere ouder.
Deelnemers
Het onderzoek betrof 65 deelnemers die in 2018 en 2019 ScheidingsATLAS
online deden en 141 deelnemende ouders van 25 ScheidingsATLAS-groepen.
Ouders die deelnamen aan de groepstraining kwamen naar beide groepsbijeenkomsten (à 3 uur) en kregen daarmee de hele inhoud van het programma
aangeboden. Deelnemers aan de onlinetraining hadden zelf de keus hoeveel ze
van de training bestudeerden. Een volgende sessie kwam pas beschikbaar als
ouders de voorliggende sessie doorlopen hadden. Ouders die online deelnamen, konden na het bekijken van een klein deel van de training stoppen en
toch een vragenlijst invullen. Daarom zijn in de onderzoeksresultaten
deelnemers aan de onlinetraining opgenomen die meer dan de helft van de
onlinetraining hadden doorlopen. Dat betreft totaal 27 van de 65 ouders die
begonnen aan de onlinetraining, dus iets minder dan de helft. Onze hypothese
is dat zij mogelijk meer doelen hebben kunnen bereiken, aangezien ze van
meer onderdelen van de training kennis hebben genomen.
Meetinstrumenten
Haalbaarheid volgens ouders – Voor het evalueren van de haalbaarheid van
ScheidingsATLAS werd ouders in de vragenlijst gevraagd naar een rapportcijfer voor de training, de kwaliteit en hoeveelheid van gegeven informatie,
bereidheid om te betalen voor de training en in hoeverre ouders de training
aanraden aan andere ouders.
Haalbaarheid volgens trainers – Daarnaast werd de haalbaarheid van het
interventieproces volgens de trainers geëvalueerd met behulp van een logboekje dat zij na de bijeenkomsten van alle 25 ScheidingsATLAS-groepen
invulden. In de logboekjes werd de trainers gevraagd om een rapportcijfer en
een algemeen oordeel over de groepen. Verder omvatte het logboekje vragen
naar de toegevoegde waarde van de training ten opzichte van andere ondersteuningsmogelijkheden en de reacties die trainers bij ouders zagen in de groepsbijeenkomsten. Ook kregen trainers evaluatieve vragen over voor welke ouders
zij de training het meest passend vonden, wat de ideale groepsgrootte is,
hoeveel voorbereidingstijd ze nodig hadden voor de bijeenkomsten, en of ze
ScheidingsATLAS zouden aanraden.
Doelrealisatie – Trainers gaven in het logboekje per doel aan of dit volgens
hen wel, een beetje of niet behaald was. Daarnaast vroegen we hun per activiteit of de werkwijze was uitgevoerd zoals beschreven, of afwijkend van de
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instructie. Wat betreft doelrealisatie is ook aan deelnemende ouders gevraagd
of de doelen van de training volgens hen bereikt zijn. Hierbij zijn de drie
hoofddoelen en acht subdoelen benoemd. Ouders gaven aan of de hoofddoelen
behaald waren op een schaal van 1: ‘beslist niet’ tot en met 5: ‘zeker wel’, en
in welke mate de subdoelen bereikt waren op een schaal van 1: ‘helemaal niet’
tot en met 5: ‘helemaal wel’.
Resultaten
Haalbaarheid volgens de ouders
Ouders die deelnamen aan de training waren positief over ScheidingsATLAS
en gaven de training gemiddeld als rapportcijfer een 7,5 (groep: 7,7, online:
7,2). Ze vonden de kwaliteit van de informatie en de hoeveelheid informatie in
ScheidingsATLAS goed: die werden beoordeeld met een 4 op een 5-puntsschaal van 1: ‘slecht’, tot 5: ‘uitstekend’ (voor kwaliteit, groep: 4,0, online: 4,1
en voor de hoeveelheid informatie, groep: 4,0 vs. online: 3,9). Ouders gaven in
open velden aan wat zij met name waardeerden, bijvoorbeeld: “Duidelijke
informatie en voorbeelden. Ervaringen van andere ouders.” “Prettige, veilige
werkvormen.” “Steun en herkenning.”
Ongeveer de helft van de ouders van de groepsvariant (53 procent) gaf aan
bereid te zijn om voor ScheidingsATLAS te betalen. In de onlinevariant was
dit bij een kwart van de deelnemers het geval (27 procent). De meeste ouders
zouden ScheidingsATLAS aanraden aan andere ouders (groep: 95 procent vs.
online: 89 procent).
Haalbaarheid volgens de trainers
Trainers waren heel tevreden met ScheidingsATLAS, ze beoordeelden de
training gemiddeld met een 8. “Prachtig product, mooie pilot.” “Prachtig
programma. Sluit goed aan bij de doelgroep.” “Ga zo door!” Desgevraagd
zou deze beoordeling nog verhoogd kunnen worden door meer bekendheid aan
de training te geven en meer ouders te laten deelnemen, zodat de trainers zelf
ook meer ervaring kunnen opdoen. Een andere suggestie betrof het inkorten
van de groepsbijeenkomsten. De duur van de bijeenkomsten werd genoemd als
aandachtspunt, omdat ze door de betreffende trainer als lang en intensief
werden ervaren. Andere trainers gaven aan niets te willen veranderen en een
acht al een hoog en prachtig cijfer te vinden. Een reactie op de vraag of
ScheidingsATLAS iets toevoegt aan bestaande trainingen voor ouders: “Ja,
omdat er ruimte is voor hun verhaal”, en “… er psycho-educatie gegeven
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wordt en ouders daardoor naar hun eigen handelen kunnen kijken zonder dat
de ex-partner aanwezig is.” Volgens de trainers is er geen goed alternatief en
is er wel behoefte aan deze informatie bij ouders. Een trainer gaf aan dat de
meerwaarde zit in de opvoeding: “Alles zit erin om ouders hun kind goed te
laten ondersteunen, voor en na scheiding.”
Trainers reflecteerden ook op hoe ouders in hun groepen de training
ontvingen. Volgens de trainers waren ouders in de bijeenkomsten open en
betrokken en gaven ze elkaar tips; bij de tweede bijeenkomst nog meer dan bij
de eerste. In de tweede bijeenkomst spraken volgens de trainers vooral de
opvoedingsstijlen ouders aan. Mogelijk werd deze tweede sessie als
waardevoller ervaren dan de eerste. Volgens de trainers stimuleert het
programma ook de hulpvraag van ouders; zij durven na deelname waar nodig
om hulp te vragen.
Trainers vonden ouders ook gemotiveerd en bemerkten dat ouders het fijn
vonden om ervaringen te delen. Ouders waren volgens de trainers blij met hun
prachtige, duidelijke handboek en vonden ScheidingsATLAS op een positieve
manier informatief. Daarbij werd opgemerkt dat inzicht door cijfers soms het
pijnlijke eraf kan halen voor ouders. Dit normaliseert; “er zijn meer mensen die
scheiden”. Bovendien werd de betrokkenheid van TNO (de Nederlandse
organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) volgens de
trainers als positief ervaren omdat ouders daardoor het vertrouwen hadden dat
de training onderbouwd is. Met betrekking tot de inhoud en de werkvormen
werd de afwisseling gewaardeerd. Wat dat betreft werden de filmpjes en het
liedje als positieve onderdelen van het programma ervaren. De inzet van twee
ervaren coaches bevordert een goed verloop, aldus de trainers.
Trainers vonden ScheidingsATLAS voor alle gescheiden ouders geschikt,
zolang er wel diversiteit (man/vrouw, meer/minder recent, leeftijden kinderen,
onbekend voor elkaar) in de groep is. Ook is het volgens hen van belang dat
ouders de rust ervaren om hiermee aan de slag te gaan en dat ze niet bijvoorbeeld nog in een hevige vechtscheiding verwikkeld zijn. Een trainer suggereerde als drempel: “Ouders die minimaal één jaar gescheiden zijn.” Er is door
trainers gewisseld met de groepsgrootte, variërend van twee tot veertien
ouders. De ideale groepsgrootte is volgens de trainers zes tot maximaal tien
(soms twaalf) ouders.
Wat betreft de voorbereiding van de ScheidingsATLAS-bijeenkomsten
waren de trainers gemiddeld anderhalf uur bezig. Hierin zat veel variatie: van
een halfuur tot meerdere uren. De trainer die een halfuur nodig had, gaf de
training voor de zesde keer, terwijl de trainer die een paar uur voorberei-
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dingstijd nam dit voor de eerste keer deed. Een trainer die voor de zevende
keer een training gaf, noteerde een uur voorbereidingstijd per sessie.
De trainers zeiden unaniem ScheidingsATLAS aan te raden aan collega’s
en gemeenten. Volgens de trainers ontdekken ouders tijdens de bijeenkomsten
dat ze iets best goed doen, dat iets juist beter kan, of dat ze ergens niet eerder
bij stilgestaan hebben: “ScheidingsATLAS zet ouders aan het denken”.
Doelrealisatie
Trainers gaven in de logboeken aan dat ze merendeels de doelen wisten te
bereiken en de werkwijzen hadden uitgevoerd zoals bedoeld. In tabel 1 staan
de resultaten over doelrealisatie weergegeven volgens de deelnemende ouders
aan de groepstraining en de onlinetraining. Een groot deel van de ouders is van
mening dat de hoofddoelen van ScheidingsATLAS behaald zijn: 52 tot 75
procent van de deelnemende ouders.

Tabel 1. Doelrealisatie volgens ScheidingsATLAS-deelnemers tijdens de nameting.

Tabel 1 laat ook zien hoeveel ouders in de vragenlijst aangaven dat de subdoelen van de training behaald waren. De meerderheid van de deelnemers vond
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dat ScheidingsATLAS hun kennis had vergroot (56-59%). De training lijkt
veel ouders behalve de kennis vooral nieuwe ideeën te hebben gegeven (5263% van de ouders) en een impuls, of een ‘zetje’ om hiermee aan de slag te
gaan (63-64% van de ouders). Ouders hadden gemiddeld door deelname aan de
training volgens eigen zeggen vijf (online) of zes (groep) van de in totaal elf
uitgevraagde hoofd- en subdoelen behaald. Enkele ouders verwoordden het als
volgt:
“Het heeft bijgedragen aan een stuk verwerking. Daarnaast zeer zinvol met
betrekking tot het geven van handvatten in de omgang met mijn ex en opvoeding van onze dochter.”
“Met elkaar sparren, naar elkaar luisteren, tips geven en het handboek
lezen.”
“Begrijpen van wat er allemaal met een kind gebeurt na een scheiding,
maar ook het begrijpen van mijn ex.”
“Deze fases waren heel herkenbaar en de theorie erbij was ook erg fijn.”
“Inzien dat ik ook een aandeel heb in boosheid en emoties van mijn zoon.”
Discussie
Het doel van dit evaluatieonderzoek naar ScheidingsATLAS was de
haalbaarheid en de doelrealisatie van de training vast te stellen bij gescheiden
ouders in Nederland. Daartoe zijn deelnemers gevolgd aan de ScheidingsATLAS-groepen en aan de online-ScheidingsATLAS-training. De resultaten
duiden op de haalbaarheid van ScheidingsATLAS om ouders laagdrempelig te
ondersteunen bij hun ouderschap tijdens en na de scheiding. Tevens bleek er
sprake te zijn van een aanzienlijke mate van doelrealisatie. Dit gold voor beide
trainingsvarianten, maar het meeste voor de groepsversie.
De haalbaarheidsevaluatie toont enthousiasme van ouders voor de training.
Tijdens de ontwikkeling van ScheidingsATLAS bleek er behoefte aan verschillende interventievormen. Daarom werd ScheidingsATLAS ontwikkeld in
twee varianten: een groepstraining met twee bijeenkomsten en een onlinetraining. In deze haalbaarheidsstudie werden beide varianten van de training
door ouders positief ontvangen. Ouders bleken steun en herkenning te vinden
in de ervaringen van andere ouders en de inhoud van de training. Ze vonden
het fijn om te reflecteren op hun eigen situatie en waardeerden de praktische
tips en de duidelijke informatie. Volgens groepstrainers vervult de training een
behoefte en sluit het goed aan bij de deelnemersgroep. Trainers werken graag
met de training.
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Evaluatie van de doelrealisatie liet zien dat volgens de meerderheid van de
deelnemende ouders de hoofddoelen van ScheidingsATLAS bereikt werden.
ScheidingsATLAS weet ouders te informeren en te versterken. Ook biedt de
training aan deelnemende ouders concrete aanknopingspunten voor de ondersteuning van kinderen en voor positieve communicatie met de andere ouder.
De positieve resultaten voor doelrealisatie gelden voor beide trainingsvarianten, echter het meeste voor de groepsvariant. Hiervoor zijn twee
verklaringen. Een eerste mogelijke verklaring is dat ouders in de groepsvariant
meer profiteren van de sociale steun door de andere ouders in de groep en door
de interactie met die groep. Onderzoek liet zien dat sociale steun de impact van
scheiding op welzijn deels medieert (Kołodziej-Zaleska & Przybyła-Basista,
2016). Ouders die in de groepen deelnamen gaven aan dat ze het fijn vonden
om samen te sparren en dat ze herkenning ervoeren. Deelnemers in de onlinevariant lezen weliswaar anekdotes van andere gescheiden ouders, bekijken
ervaringsverhalen op film en oefenen met veelvoorkomende geacteerde scenes,
maar het directe contact met andere gescheiden ouders ontbreekt.
Een tweede mogelijke verklaring voor de hogere doelrealisatie onder
deelnemers in de groep ten opzichte van online is de mate waarin ouders de
training gevolgd hebben. Alhoewel de resultaten werden gepresenteerd van
onlinedeelnemers die ten minste de helft van de training bekeken, hebben zij
mogelijk toch een groot deel van de training niet of minder diepgaand gevolgd.
Daartegenover staat dat de groepsdeelnemers hebben deelgenomen aan de
gehele training. Daaruit volgt dat de hier gerapporteerde doelrealisatie in de
onlinetraining een onderschatting kan zijn van potentiële doelrealisatie van
deze trainingsvariant.
Kanttekening hierbij is dat de groep ouders in het onderzoek die online
deelnam klein was in vergelijking met het aantal deelnemers aan de groepsvariant en dat er geen sprake was van random toewijzing aan beide groepen.
Bovendien werden de groepscursussen uitsluitend aangeboden in de regio’s
Haaglanden en Almere, terwijl deelnemers online uit het hele land kwamen.
Verschillen tussen ouders bij aanvang van de studie kunnen de resultaten
mogelijk deels verklaren.
Implicaties
In Nederland is anno 2020 nog altijd sprake van beperkte laagdrempelige,
preventieve ondersteuningsmogelijkheden voor ouders tijdens of na scheiding.
Dit onderzoek laat zien dat ScheidingsATLAS een veelbelovende en gewaardeerde mogelijkheid is om deze ondersteuning te bieden. Op basis van deze
onderzoeksresultaten is de toepassing van ScheidingsATLAS aan te bevelen
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als eerste, laagdrempelig aanbod om ouders informatie en steun te bieden
tijdens en na de scheiding. De uitkomsten van het onderzoek bieden hierbij
aanknopingspunten voor verdere implementatie van de training. Toekomstig
grootschaliger evaluatieonderzoek met controlegroep kan inzicht geven in de
(relatieve) effectiviteit van beide interventievarianten op centrale uitkomsten
als kennis en opvoedingsbenadering van en communicatie tussen gescheiden
ouders.
Conclusie
ScheidingsATLAS maakt het mogelijk ouders laagdrempelig te ondersteunen
bij ouderschap na scheiding; zowel ouders als groepsleiders zijn enthousiast en
geven het respectievelijk een gemiddeld rapportcijfer 7,5 en 8. Het merendeel
van de ouders voelt zich na deelname aan de training geïnformeerd en beter
toegerust op ouderschap na scheiding, en had handvatten gekregen voor de
ondersteuning van de kinderen en voor communicatie met de andere ouder.
Bovendien ervaren ouders een zetje in de rug om met nieuwe informatie en
ideeën aan de slag te gaan.
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School, echtscheiding en jeugdhulpverlening
Samenvatting
Voor een kind dat thuis met echtscheiding te maken krijgt is school een
belangrijke houvast. Leerkrachten zijn er niet voor opgeleid en toch kunnen
zij het verschil maken, zo zeggen de kinderen zelf. School is de
aangewezen plaats om structureel en geprotocolleerd aandacht te geven aan
kinderen in echtscheidingssituaties. Dat kan nog beter gestroomlijnd
worden. Verbetering is vooral te verwachten van alledaagse begeleiding en
een goede samenwerking met ouders en hulpverleners, zoals kinder- en
jeugdpsychotherapeuten. Veel aspecten vragen om de formulering van
beleid en het naleven daarvan.
Trefwoorden: echtscheiding, onderwijs, school, primair onderwijs,
samenwerken.
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School, echtscheiding en jeugdhulpverlening
Angelique van der Pluijm
Bijna veertig procent van de huwelijken strandde in de afgelopen jaren
(CBS, 2019). Veel echtscheidingen overkomen gezinnen met kinderen.
Dit betekent dat elke school en elke leerkracht dagelijks te maken
hebben met kinderen van gescheiden ouders, en met deze ouders zelf.
Veel scholen voor primair onderwijs worstelen met de echtscheidingsproblemen van ouders, de reactie daarop van leerlingen en het toepassen van
de wettelijke regels; op andere scholen, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs, zal dat niet veel verschillen. Vanuit hun rol en hun positie dicht bij het
kind kunnen leerkrachten veel betekenen, zeker als ze daarbij geholpen worden
door de professionals uit de specialistische jeugdhulp. Hulpverleners blijken op
hun beurt weer geholpen te zijn als ze vanuit de kennis en expertise van de
leerkracht het kind beter leren kennen en eventueel hun behandelingsplan
daarop kunnen afstemmen.
Teun
Na een roerige periode zijn de ouders van Teun gescheiden. Ook daarna is
de situatie nog onrustig en dat merkt de leerkracht van groep 6. De afgelopen weken kwam Teun te laat op school, vergat zijn gymspullen en zijn
huiswerk. Hij oogt stil en afwezig. Teun gedraagt zich de laatste tijd duidelijk anders dan anders. De leerkracht probeert tussentijds Teun extra aandacht te geven, met hem te praten en doet haar best om in contact te blijven
met beide ouders. Dat laatste blijkt niet gemakkelijk. De vader van Teun is
verhuisd, komt weinig op school en is overdag moeilijk bereikbaar. De
moeder van Teun loopt wel regelmatig binnen, maar zij spreekt negatief
over haar ex-man en probeert de leerkracht in het scheidingsconflict mee te
trekken. Vandaag vertelde ze dat de vader van Teun geen gezag heeft. Ze
wil dat de school haar ex-man verbiedt om nog op school te komen en dat
de school hem geen informatie verstrekt. Ze dreigt met een klacht als de
school geen gehoor geeft aan haar verzoek. Teun komt nauwelijks aan bod
in het verhaal. De leerkracht vindt het maar lastig en de hele situatie zorgt
voor veel negatieve energie. Enerzijds wil ze graag iets doen voor Teun in
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deze situatie, anderzijds weet ze niet goed hoe. Ze is geen psycholoog of
hulpverlener, maar leerkracht. Ze twijfelt of ze hier wel iets mee moet.
Echtscheiding begeleiden behoort niet tot haar kerntaken. En het laatste
wat ze wil is partij worden in dit verhaal. Ze heeft wel andere dingen aan
haar hoofd.
Complexe situaties
De problemen die niet alleen de scholen, maar ook de gescheiden ouders en de
stiefouders ervaren, zijn lastig en complex (van Galen, 2016). Scholen vinden
bijvoorbeeld dat ouders hen geregeld voor dilemma’s stellen. Ouders eisen –
terecht of onterecht – informatie op, ze willen niet samen naar een tienminutengesprek, maken openlijk ruzie als ze wel samen komen en proberen de
leerkracht of de school te betrekken in hun echtscheidingsconflict.
Gescheiden ouders uiten op hun beurt hun frustraties. De school houdt zich
bijvoorbeeld niet aan de wettelijke regels rond de informatieverstrekking aan
gescheiden ouders (WPO, artikel 11) en kiest bewust of onbewust partij in een
echtscheiding. In de praktijk blijken zowel ouders als scholen soms niet goed
onderlegd wat betreft de informatieplicht en de wettelijke regels die gelden bij
echtscheiding, met soms uitglijders aan beide zijden tot gevolg.
Tientallen ouders dienden de afgelopen jaren een klacht in bij de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC bekijkt en beoordeelt alle
klachten en probeert er in eerste instantie samen met beide partijen uit te
komen. Als dit niet lukt, wordt er een procedure gestart. Enkele voorbeelden
van geschillen en uitspraken:
“Klachten over informatieverstrekking aan gescheiden ouder ongegrond.
Niet gebleken is dat de directeur partijdige informatie heeft verstrekt.”
“Klacht van vader zonder ouderlijk gezag over opstelling school in conflict
tussen ouders. School mag vader, in het belang van zijn kinderen, een
toegangsverbod opleggen.”
“Klacht over informatieverstrekking ongegrond: een school mag zonder
toestemming van ouders informatie verstrekken aan de Raad voor de
Kinderbescherming.”
“Klacht over informatieverstrekking van de school aan de vader met
ouderlijk gezag is gegrond.”
“Klacht gescheiden ouder over partijdige houding school. School moet
waakzaam zijn met het doorsturen van vertrouwelijke mailberichten.”
(LKC, 2020)
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Zeker als het gaat om echtscheiding is het van belang dat de school de ouders
duidelijk informeert over het echtscheidingsbeleid op school, de wettelijke
regels, en over hetgeen de school van ouders verwacht, en andersom wat de
ouders van de school kunnen verwachten. Een heldere communicatie kan ruis
en vervelende kwesties voorkomen. Elke school bepaalt zelf welk beleid hierin
gevoerd wordt. Mooi zou zijn als dit gebeurt in samenspraak met hele team directie, intern begeleider (IB) en leerkrachten -, zodat de aanpak ook breed
gekend en gedragen wordt. Het gaat erom dat de school één lijn trekt en
duidelijk is tegenover de ouders. Vaak geldt: hoe meer duidelijkheid, des te
minder gedoe. Beleid en verwachtingen opnemen in schoolgids en schoolplan
is een stap in de goede richting.

INFORMATIEVERSTREKKING AAN GESCHEIDEN OUDERS
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Artikel 1:377b BW bepaalt dat de met het gezag belaste ouder verplicht is de
andere, niet met gezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke
zaken die het kind aangaan (bijvoorbeeld schoolrapporten en informatie over
extra begeleiding).
Artikel 1:377c BW bepaalt dat de school verplicht is een ouder die niet het
ouderlijk gezag heeft, als hij of zij daarom vraagt, van beroepshalve
beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en omstandigheden
die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Er zijn op
deze regel twee uitzonderingen:
1. de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op
dezelfde manier aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken;
2. de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich
daartegen verzet (Rijksoverheid, 2020).
Wet op het primair onderwijs en Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 23b van de
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en artikel 20 van de Wet op de
expertisecentra (WEC) bepalen dat de school over de vorderingen van de
leerlingen rapporteert aan hun ouders (LKC, 2020; Rijksoverheid, 2020a;
Rijksoverheid 2020b).

Hoewel de problematiek van ouders vaker genoemd wordt en eerder de publiciteit haalt (van Gaalen, 2016), mogen we de problemen die kinderen ondervinden door een echtscheiding zeker niet negeren. Zo’n 25 procent van de
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minderjarige kinderen maakt een echtscheiding mee tijdens de basisschoolleeftijd (Spruijt & Kormos, 2010). Dit betekent dat in elke groep gemiddeld
vijf tot zes kinderen zitten die een echtscheiding doormaken of doorgemaakt
hebben.
Heel wat kinderen worstelen met de problemen van echtscheiding. Een
echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. De stabiele thuisbasis is
gebroken. Behalve mogelijke ruzies maken kinderen in een korte periode een
reeks verregaande veranderingen mee: de omgang met ouders wordt anders,
een van de ouders verhuist, kinderen verhuizen zelf of krijgen te maken met
nieuwe partners en hun kinderen. In samengestelde gezinnen waarin kinderen
met stiefouders, stiefbroertjes en -zusjes opgroeien, kunnen complexe situaties
ontstaan. Soms weten scholen niet meer wie de stiefouder is van wie, of welke
broertjes of zusjes er in één gezin samenleven. Ook valt een deel van de
stiefgezinnen opnieuw uiteen, waardoor veel kinderen een tweede echtscheiding of breuk meemaken. Zo’n tweede scheiding is vaak nog ingrijpender
voor kinderen dan de eerste (Haverkort & Spruijt, 2012).

IMPACT VAN EEN ECHTSCHEIDING
Echtscheiding heeft veel impact op kinderen, met name als ouders veel ruzie
maken en lang door blijven ruziën. Veel kinderen kunnen na verloop van tijd
dealen met de situatie, maar een deel van de scheidingskinderen blijft
problemen houden, soms zelfs tot in de volwassenheid. Dit betreft
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gedragsproblemen
emotionele problemen
moeilijkheden in sociale relaties
depressieve gevoelens
kwetsbare eigen relatie- en gezinsvorming
riskante gewoonten
problemen op school
een lager opleidingsniveau
een zwakkere band met ouders
een groter eigen scheidingsrisico
een lager eigen zelfbeeld

(Haverkort & Spruijt, 2012).
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Op school komen
problemen aan het licht
Met het kind komt ook zijn of haar gezinsleven de school binnen. De
leerkracht kent het kind goed en is vaak een van de eersten die kan opmerken
dat er wat aan de hand is. Kinderen die onderpresteren of juist abnormaal hun
best gaan doen, ongeïnteresseerdheid, concentratieproblemen, gedragsveranderingen en spanningen in het contact met anderen zijn enkele voorbeelden.
Hoewel zeker niet voor alle kinderen in echtscheidingssituaties geldt dat ze
problemen ontwikkelen – met de meeste kinderen gaat het na verloop van tijd
weer beter –, hebben bijna alle kinderen die een echtscheiding doormaken in
meer of mindere mate (tijdelijk) behoefte aan extra zorg of gepaste aandacht.
Dat varieert van bijvoorbeeld een luisterend oor of begeleiding in de groep tot
het opschakelen naar intensievere of professionele zorg of hulpverlening.
De school als instantie en de leerkracht als onderwijsprofessional worden
geconfronteerd met complexe situaties waar ze niet voor opgeleid zijn.
Bovendien kampen de meeste scholen al met een nijpend tekort aan leerkrachten. Toch is juist de school de aangewezen plaats om structureel aandacht
te geven aan kinderen in een echtscheidingssituatie. Waarom?
•

•
•
•
•

De school is tijdens een echtscheiding een van de weinige constante
factoren in het leven van het kind. De school kent het kind goed en
fungeert als een ‘veilige haven’. School is normaliserend: hoe gek de
mensen om je heen ook doen, school is gewoon school; dat is jóúw
plek.
School en ouders staan dicht bij elkaar, hebben frequent contact en
kennen elkaar goed. Ze hebben samen één gemeenschappelijk doel:
het borgen van het welzijn en de ontwikkeling van het kind.
De school, en de leerkracht in het bijzonder, heeft een signalerende rol
die tevens goed van pas komt bij het opmerken van problemen bij
echtscheiding.
Als kinderen problemen hebben, verdienen ze passende hulp. Dat is
een belangrijk streven in het Nederlandse onderwijs. Deze regel gaat
ook op als de problemen samenhangen met een echtscheiding.
Als het goed is, heeft de school korte lijntjes met diverse hulpinstanties en als de leerkracht op tijd signaleert, kan men opschakelen
naar extra zorg als dat nodig is. Een tijdige samenwerking met
hulpinstanties is bij het goed begeleiden van kinderen in echtscheidingssituaties erg belangrijk en kan verder leed voorkomen.
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Structureel aandacht
voor echtscheiding op school
Elke school en elke leerkracht heeft de taak om een zorgbehoefte bij kinderen
te signaleren en daarnaar te handelen. Dat geldt niet alleen bij bijvoorbeeld
leerproblemen, dat geldt ook voor kinderen die het moeilijk hebben door een
echtscheidingssituatie. Een protocol, plan of richtlijn is daarbij noodzaak.
Simpelweg omdat er daarmee een zichtbare visie is, de neuzen zich dezelfde
kant op richten, er kennis ontstaat over echtscheiding, en echtscheiding in
positieve zin een onderwerp van gesprek wordt. Veel scholen zien echtscheiding als een lastig onderwerp, gedoe dat een diepe zucht oproept. Maar
het zou ook op een opbouwende manier kunnen worden opgepakt: met een
dialoog waarin school en ouders elkaar proberen te begrijpen en samen op een
zo positief mogelijke manier met de echtscheiding om te gaan. Daar zou het
kind profijt van hebben.
Uiteindelijk zal de school duidelijker en professioneler omgaan met
echtscheidingssituaties. Zo’n plan of protocol moet niet in de kast blijven
liggen, maar daadwerkelijk uitgevoerd worden om zo het aantal echtscheidingsproblemen op school te verminderen, door duidelijkheid en eenduidig
handelen en problemen bij het kind vroegtijdig te onderkennen en direct te
handelen.
Beleid formuleren
Het gebruik van protocollen voor dyslexie, rouw en ADHD zijn op scholen
vanzelfsprekend. Zij bieden houvast en structuur zodat er snel en doelmatig
gehandeld kan worden. Een protocol of beleid dat gericht is op echtscheiding is
echter nog niet verplicht. Dat is best opmerkelijk gezien het aantal leerlingen
dat een echtscheiding meemaakt op de basisschool. Het percentage scheidingskinderen in een groep is meestal hoger dan het percentage kinderen in een
groep dat bijvoorbeeld rouw meemaakt of dyslectisch is.
Scholen krijgen het advies om een schoolbreed beleid voor echtscheiding te
beschrijven in de vorm van een werkbaar stappenplan of echtscheidingsprotocol. Van der Pluijm en Grevelt bieden in hun handboek ‘School en
echtscheiding’ (2013) concrete modellen en voorbeeldteksten voor zo’n
richtlijn of protocol. De LKC adviseert scholen om beleid te formuleren inzake
informatieverstrekking aan gescheiden ouders en dit beleid op te nemen in de
schoolgids. Verder oppert de klachtencommissie om bij alle nieuwe leerlingen
standaard de juridische status met betrekking tot gezag, omgang en informatievoorziening van ouders in kaart te brengen en naam en adres van beide ouders
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te registreren (LKC, 2020). Dit secuur registreren van gegevens en het verzamelen van data (hoeveel scheidingskinderen zitten er op deze school, en hoeveel per klas, en hoe groot is de problematiek eigenlijk?) kan voor scholen al
veel duidelijkheid scheppen en problemen of leed voorkomen. Behoorlijk wat
scholen hebben inmiddels een protocol echtscheiding, maar gezien de problematiek die scholen, ouders en hulpverlening uiten, staat omgaan met echtscheiding nog steeds niet voldoende op de kaart.
Een protocol dient als een basis of richtlijn voor de gehele school. Het
‘echte werk’ ligt vaak bij de leerkracht van het kind. Hij of zij kan het verschil
maken voor een kind door op een professionele, maar alledaagse en oprechte
manier te handelen. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat kinderen die
een echtscheiding doormaken uit balans raken en aandacht of zorg nodig
hebben (Spruijt & Kormos, 2010; Haverkort & Spruijt, 2012). Zij kunnen dus
(tijde-lijk) een andere onderwijs- of zorgbehoefte hebben, waarin begeleiding
nodig is: dichtbij, snel en doeltreffend.
Zonder in de rol van hulpverlener te stappen, kan de leerkracht als constante factor in alledaagse situaties een positieve bijdrage leveren aan een stabiele
ontwikkeling van het kind voor, tijdens of na een echtscheiding. Dat alledaagse
begeleiding niet hoeft te bestaan uit officiële tafelgesprekken of therapeutische
sessies, maar juist zit in de kleine, alledaagse dingen, onderschrijven de kinderen van Villa Pinedo – de stichting die opkomt voor kinderen van gescheiden
ouders – in een open brief aan alle leerkrachten:
Het verschil maken
“Jij kunt het verschil maken. Wist je dat vijf minuten persoonlijke aandacht
van jou, voor onze situatie, het verschil kan maken? Jij kunt ervoor zorgen
dat we ons veilig voelen op school. Dat de druk ons niet te veel wordt en we
het luisterend oor vinden waar we juist zo’n behoefte aan hebben. Zie ons
‘echt’, met alles wat we met ons meesjouwen en laat merken dat je er voor
ons bent. (...) Maar subtiel voor ons klaarstaan kan echt het verschil
maken. Tussen een rottige schooltijd en een fijne. Tussen wel of niet ons
eindexamen halen.” (Villa Pinedo, 2016)
Soms lijken de opties tot handelen in een complexe echtscheidingssituatie
dus moeilijker dan ze daadwerkelijk zijn. Juist op die ogenschijnlijk alledaagse
momenten kan de leerkracht een belangrijke meerwaarde zijn voor het kind.
Alledaagse begeleiding van het kind bestaat bijvoorbeeld uit herkennen en
benutten van de juiste momenten, oprecht luisteren naar het kind, met het kind
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praten over de situatie en hierbij belangstelling en begrip tonen, oplossingsgericht ondersteunen, opschakelen naar de intern begeleider, neutraal blijven en
een veilige haven bieden.
‘Alledaagse begeleiding’ kan tevens van toepassing zijn op de omgang met
ouders. School, ouders en kind vormen samen de lijnen van de zogenaamde
‘dynamische driehoek’. Een goede band tussen school en ouders is dan ook een
belangrijke voorwaarde voor een stabiele leeromgeving van het kind. Een
goede relatie tussen school en ouders ontstaat niet zomaar. Daar moeten beide
partijen in investeren. De school heeft hierin een leidende rol. Om die reden
hebben veel scholen ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. Als ouders
zich oprecht gezien en gekend voelen, zullen ze zich verbinden aan de school,
vertrouwen hebben, zich loyaal opstellen en kan er een partnerschap ontstaan.
In minder prettige omstandigheden, bijvoorbeeld ten tijde van een echtscheiding, kan zo’n positieve basis ervoor zorgen dat de relatie tussen school en
ouders niet op scherp komt te staan. Dit komt de hulp en begeleiding aan een
kind ten goede. Voor veel ouders is het vaak al een punt van rust als de leerkracht door de boosheid heen prikt, oprecht begrip toont, luistert, neutraal
blijft, duidelijk is, het kind centraal stelt en meedenkt over oplossingen voor
het kind op school.

ADVIEZEN VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE (LKC)
AAN SCHOLEN
School moet neutraal zijn
• Een school moet voorkomen partij te worden in een echtscheidingsconflict en moet alle schijn van partijdigheid vermijden. Een school
behoort zich onpartijdig op te stellen bij het voldoen aan de informatieplicht.
• De school hoeft soms geen informatie te verstrekken als zij daardoor
haar neutraliteit verliest. Bijvoorbeeld wanneer een ouder vraagt of er
een verschil is in de leerprestaties van de kinderen in de weken dat ze
bij de vader en de weken dat ze bij de moeder zijn.
• Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, als de veiligheid van het kind
in het geding is, is het volgens de commissie verstandig om informatie
ten behoeve van een echtscheidingsprocedure te verstrekken.
• Een school is niet verplicht om mee te werken aan een omgangsregeling
of een wijziging daarvan.
(LKC, 2020)
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Signalen kennen en herkennen
Hoewel veel leerlingen en hun ouders gebaat zijn bij een luisterend oor, extra
aandacht en begrip, is het voor scholen en leerkrachten belangrijk om meer
kennis te hebben over echtscheiding, over de gevolgen daarvan en over een
doeltreffende manieren van handelen. Het is net als met leesproblemen: deze
zal je niet herkennen als je geen weet hebt van het leesproces. Een leerkracht
die signalen kent en herkent, snel schakelt en doelmatig handelt, kan – zonder
in de rol van hulpverlener te stappen – een hulp voor het kind zijn en op een
positieve manier kunnen omgaan met ouders in een echtscheidingssituatie.
In de praktijk blijken signalen gekoppeld aan echtscheiding bij leerkrachten
minder bekend te zijn, en ze worden daardoor niet goed herkend, waardoor
problemen soms niet erkend worden. De budgetten voor training en bijscholing
gaan eerder naar ‘schoolgerichte’ problematiek, zoals leesproblemen, rekenen
en ADHD; echtscheiding staat niet hoog op de bijscholingsagenda. Het is van
belang dat leerkrachten zich professionaliseren op dit vlak, zodat ze een
antenne ontwikkelen voor echtscheidingsproblemen en in grote lijnen signalen
leren herkennen en duiden.
Leerkrachten en scholen kunnen dit niet alleen. Leerkrachten kennen het
kind goed, maar missen de diepere kennis en expertise als het gaat om
echtscheiding, de problematiek eromheen, het duiden van (probleem)gedrag
van het kind, doelmatig handelen, en voeren van gesprekken met kinderen en
ouders. Daarbij komt dat leerkrachten onderwijsprofessionals zijn en geen
hulpverleners en dat ook niet moeten worden.
Samenwerking
Een positieve en proactieve samenwerking tussen onderwijs, gemeente en
diverse andere disciplines in de specialistische jeugdhulp (kinder- en
jeugdpsychotherapeuten, klinisch psychologen, kinderpsychologen,
kinderpsychiaters, enzovoort) is dan ook noodzakelijk.
Zeker als je bedenkt dat het een brede maatschappelijke trend is dat
kinderen en jongeren steeds vaker kampen met complexe problemen
(Schoemaker & Kleinjan, 2019) en dat al deze problemen als vanzelf de
scholen binnenkomen. Uit diverse landelijke pilots blijkt dat daar waar gemeenten en samenwerkingsverbanden de handen ineenslaan en samen met
partners de begeleiding op zich nemen, dit een positief effect heeft op de
kinderen (Nijboer, 2018).
Vanuit hun rol en hun positie dicht bij het kind kunnen leerkrachten veel
betekenen, met name als ze daarbij geholpen worden door de professionals uit
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de jeugdhulp, bijvoorbeeld door advies te vragen, samen te sparren, ervaringen
te delen en frequent te overleggen over kinderen in een probleemsituatie. Hulpverleners blijken op hun beurt geholpen te zijn als ze vanuit de kennis en
expertise van de leerkracht het kind beter leren kennen en eventueel hun
behandelingsplan daarop kunnen afstemmen. Soms komt dit moeizaam op
gang, omdat psychologen en psychotherapeuten lange tijd gewend zijn geweest
om hun werk uitsluitend achter de gesloten deur van hun behandelkamer te
doen, net zoals leerkrachten traditioneel de deur van hun lokaal sluiten om het
verder als hun exclusief domein te beschouwen. Gelukkig gaan er steeds meer
deuren open tegenwoordig en begrijpen jonge professionals meer van contact
en communicatie. Eigenlijk is het heel eenvoudig: de telefoon of WhatsApp
gebruiken om een afspraak te maken, elkaar te ontmoeten, en elkaars kennis en
ervaringen delen.
Scholen ervaren dat het soms lastig is om goede afspraken te maken met
jeugdhulpverleners over ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben,
door de wisselingen in jeugdhulpteams, onduidelijkheid over de regie aldaar,
door vermeende restricties aan het uitwisselen van informatie en door de
wachtlijsten voor onderzoek en behandeling. Verder hebben zowel scholen als
ouders last van de discussies over wie welke kosten moet dragen.
Passend onderwijs
Op dit moment zijn de hulpverlening en het onderwijs disciplines die elkaar
nog niet altijd weten te vinden. “Jaarlijks krijgen wij duizenden klachten van
ouders. In algemene zin is het probleem: het gaat niet lekker op school, er
moet iets gebeuren, maar de partijen komen er met zijn allen niet uit. Ouders
komen in een bureaucratisch oerwoud terecht waarbij de betrokkenen eigenlijk
best weten wat er nodig is, maar het gewoon niet geregeld krijgen” (Dujardin,
2020).
Onlangs is het passend-onderwijsbeleid geëvalueerd (Ledoux & Waslander
et al, 2020). Het belangrijkste doel – beheersing van de budgetten – is gehaald,
zo blijkt uit het rapport. Een andere conclusie is dat de maatregel in grote lijnen nog niet gebracht heeft wat die zou moeten brengen wat betreft het verminderen van de bureaucratie en het sneller op de juiste plek aanbieden van
onderwijsondersteuning. Scholen geven bijvoorbeeld aan dat het lastig is om
goede afspraken te maken met jeugdhulpverlening over de ondersteuning van
leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast hebben de scholen en ouders last
van het getouwtrek over geld: wie draagt welke kosten? “Bij vergaderingen
lijkt het steeds vaker over een dossier te gaan in plaats van over een kind van
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vlees en bloed” (Dujardin, 2020). Een kwart van de ouders blijkt niet positief
over de uitvoering van dit zogenoemde passend onderwijs, aldus het rapport
Evaluatie passend onderwijs (Ledoux & Waslander et al, 2020).
Korte lijntjes en het delen van kennis en expertise tussen onderwijs en
hulpverlening is de basis voor adequate hulp aan kinderen en ouders, en kan
veel problemen waarmee scholen te maken krijgen terugdringen. De onderwijsinspectie wijst op de rol van de bestaande, georganiseerde samenwerking:
“Samenwerkingsverbanden, waarin schoolbesturen samenwerken, zijn verantwoordelijk voor het organiseren van een sluitend systeem van voorzieningen
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Vooral daar, waar de
schoolbesturen in het samenwerkingsverband goed weten wat zij willen
bereiken, vaak nieuwe mogelijkheden verkennen en met elkaar de verantwoordelijkheid nemen, maken zij snel flinke stappen om de doelstellingen van
passend onderwijs te realiseren.” (Inspectie van het Onderwijs, 2020) Vanuit
dit kader zou het mooi en waarschijnlijk effectief zijn als bijvoorbeeld de
kinderpsycholoog, de leerkracht en de ouders elkaar kennen en frequent vinden
(outreach) en een directe lijn hebben, zodat er over problemen bij kinderen
vroegtijdig overlegd kan worden en er een behandeling gestart wordt zonder
lange, bureaucratische trajecten en getouwtrek over geld.
Kennis delen
Bovendien zouden aankomende leerkrachten met meer bagage het onderwijs in
moeten komen. Gedegen kennis en kunde over echtscheiding en bijvoorbeeld
over de ontwikkelingspsychologie van een kind is hard nodig om lastige,
complexe situaties het hoofd te kunnen bieden. Ook hier kunnen professionals
uit de zorg hun kennis en kunde delen met studenten op de lerarenopleidingen,
bijvoorbeeld via gastlessen. Een optimale, nauwe samenwerking en
kennisdeling tussen onderwijs en jeugdhulpverlening zal met name het kind,
maar ook de school én de hulpverlening ten goede komen.
Jonge mensen in Nederland hebben recht op goed onderwijs. Het is de basis
van hun toekomst. Goed onderwijs is ook de basis voor de ontwikkeling van de
samenleving. Niet alleen in economische zin, maar ook in termen van de
gewenste vrijheid en openheid, het respect voor elkaar en voor de
democratische waarden (ministerie van OCW, 2018). In goed onderwijs
worden de dagelijkse problemen van de leerlingen niet over het hoofd gezien,
maar gesignaleerd en begrepen. Echtscheiding zorgt voor veel problemen bij
kinderen en jongeren en bij hun ouders. De school wordt bijna dagelijks
geconfronteerd met deze problematiek. Het is geen optie dit te negeren en
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onderwijs te geven dat niet beklijft doordat kinderen niet goed in hun vel zitten
en met heel andere dingen bezig zijn in hun hoofd. Leerkrachten hoeven geen
alleskunners te zijn, maar moeten wel kennis in huis hebben over de
problematiek die de leerlingen en hun gezinnen elke dag raakt, zodat ze
kunnen signaleren en begrijpen wat er met hun leerlingen aan de hand is. Ze
krijgen er sowieso mee te maken.
Hoewel er vanuit diverse hoeken adviezen gegeven worden voor het
ontwikkelen van beleid en het op de agenda zetten van echtscheiding op
school, is er landelijk gezien nog weinig tot niets geregeld of verplicht rond het
omgaan met echtscheiding op school. Veel scholen hebben andere prioriteiten
of tasten in het duister.
Omgaan met echtscheiding moet daarom hoog op de agenda komen van
schoolbesturen, van scholen, van samenwerkingsverbanden en van gemeenten.
Het wordt tijd dat we landelijk erkennen dat echtscheiding niet alleen voor
kinderen en ouders, maar ook voor scholen en hulpverleners een complex
probleem is dat om een serieuze, gedegen en continue aanpak vraagt. Een
aanpak waarbij we vanuit verschillende disciplines de kennis en kunde delen
en de handen ineenslaan. Juist dan kan er samen daadkrachtig gehandeld
worden, zijn bureaucratische processen, lange trajecten en getouwtrek over
geld verleden tijd en kan groeiend leed bij kinderen, ouders én op scholen
voorkomen worden.
Angelique van der Pluijm is onderwijspedagoog, onderwijsontwikkelaar en
auteur van School en echtscheiding, een praktisch handboek voor het primair
onderwijs.
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Scheiding in islamitische gezinnen
Samenvatting
In islamitische echtscheidingen waarbij zich psychische problematiek voordoet
komen nogal eens vermeende religieuze argumenten naar voren om iets wel
of niet te (mogen) doen. Heeft de reguliere hulpverlening hier te weinig
expertise, of is er een mismatch en is ze handelingsverlegen? En legt de
goed ingevoerde islamitische hulpverlener op zijn beurt weer te veel accent
op het religieuze aspect van zijn superdiverse patiënt, die alles tegelijk is:
moslim, Marokkaan, Nederlander, moeder, enzovoort? Een beschrijving
van de praktijk: situaties die psychotherapeuten en andere hulpverleners
tegenkomen, zoekend naar het perspectief van de islamitische patiënt.
Trefwoorden: huwelijk, echtscheiding, islamitische gezinnen, diversiteit.
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Scheiding in islamitische gezinnen

Helpen vanuit de superdiversiteit;
helpen vanuit het eigen perspectief
Jennet Ahbouk
Elk jong meisje dat ooit wenst te trouwen doet dat geregeld met het idee
‘tot de dood ons scheidt’. Voor islamitische meisjes gaat trouwen zelfs
verder dan dat. De meisjesdroom reikt tot na de dood en wordt
voortgezet in een eeuwig leven samen in het paradijs.
Dit romantische beeld komt abrupt tot een aards einde wanneer er sprake is van
een echtscheiding. Niet alleen kunnen persoonlijke en emotionele aspecten een
scheiding complex en moeilijk maken – met name wanneer er kinderen in het
spel zijn –, ook wanneer er interculturele en religieuze factoren meespelen
kunnen een scheiding en haar gevolgen extra impact hebben. Hoe verlopen
islamitische scheidingen en welke verschillen bestaan er met de wettelijke
scheidingen? Tegen welke zaken lopen interculturele patiënten aan en welke
factoren zijn belangrijk voor therapeuten? In dit artikel zal vanuit de praktijk
worden stilgestaan bij deze aspecten en zal worden bekeken welke factoren
van invloed zijn op de zogenoemde mismatch van reguliere hulpverlening en
de behoefte aan zorg van islamitische gezinnen die zich bij de geestelijke
gezondheidszorg (ggz) en hulpverlening melden.
Functioneel contact
“Je zal mijn man niet spreken! Of het over jullie dochter gaat of niet. Praten
met vrouwen is haram (verboden) en dat zou jij als moslima moeten weten!”
Dit berichtje toont de moeder in mijn behandelkamer met enige weemoed aan
mij. Het is een tekstberichtje van de nieuwe vrouw van haar ex-man, met wie
ze samen een dochter heeft en co-ouderschap deelt. “Wat moet ik hiermee?
Alsof hij in zijn dagelijks leven niet met vrouwen in interactie komt. Altijd maar
weer inspelen op religie en op die manier je monddood proberen te maken.
Alsof ik iets van hem of mezelf zou vragen wat haram is, alsof ik niet streef
naar de tevredenheid van Allah?!” De moeder tegenover mij spreekt met
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krachtige toon en tegelijkertijd hangen haar schouders naar beneden en slaakt
ze na iedere zin een zucht. Ze is verdrietig vanwege haar dochter, legt ze uit.
Haar dochter had zo gehoopt dat er met het huwelijk van haar vader nog een
extra volwassene in haar leven was gekomen bij wie ze terecht zou kunnen.
Niks is minder waar. Communicatie met de vader blijkt niet mogelijk. Hij
weigert om in welke vorm dan ook met de moeder te spreken over hun dochter.
Elk contact, zelfs via e-mail, wordt genegeerd onder het mom dat het haram
(religieus verboden) is om met een vrouw te spreken. Theologisch gezien is er
echter geen enkel argument te vinden om dit soort functioneel contact
verboden te verklaren. Sterker nog, wanneer er samen een verantwoordelijkheid bestaat om zorg te dragen voor het kind is functioneel contact en
samenwerking zelfs een voorwaarde. De vader in deze casus ziet dat anders en
omdat vader ieder contact blijft weigeren, moet er een rechter aan te pas komen
om vervangende toestemming te geven aan moeder om met het kind een
maand op vakantie te kunnen naar haar familie in het buitenland. De zaak is
voor verdere inhoudelijke uitspraak in eerste instantie geschorst om vader tijd
te geven om met een bemiddelende partij aan tafel te komen. Er werd een optie
voor een organisatie genoemd die de benodigde culturele kennis zou hebben.
Mediatie kon echter niet afgedwongen worden, zo bepaalde deze specifieke
rechter. Toen moeder later om eenoudergezag verzocht en een andere rechter
de zaak behandelde, besloot die rechter dat communicatie een voorwaarde was
voor co-ouderschap. Wanneer vader zou blijven weigeren en moeder dus
feitelijk alleen de zorg droeg, zou zij in het gelijk gesteld worden.
Twee rechters, twee benaderingen
Hoewel het geweldig nieuws was dat vader nu wel zijn bereidwilligheid
uitsprak tijdens de zitting, heeft het drieënhalf jaar geduurd voor dat punt
bereikt was, met alle beschadigingen bij dochter en moeder als gevolg.
Interessant is ook het verschil in benadering van de twee rechters. Daar waar
de eerste rechter duidelijk het culturele en religieuze aspect overwegend liet
zijn, benaderde de tweede rechter de zaak vanuit inclusiviteit, waarbij de
ouders toegesproken werden in hun rol die ze op dat moment hadden, die van
ouders.
Regelmatig zijn professionals te handelingsverlegen om te normeren in dit
soort gevallen. Ze zijn huiverig om pijnpunten te raken, bijvoorbeeld door
onervarenheid met de culturele en religieuze achtergrond en blijven dan ook
liever ver van deze pijnpunten vandaan dan deze ter discussie te stellen in een
open gesprek.
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Het islamitisch huwelijk
Het islamitisch huwelijk begint met een aantal voorwaarden. Zo dienen
beide partners met het huwelijk in te stemmen, er moet sprake zijn van
volwassenheid en wilsbekwaamheid en de vrouw dient een mahr
(bruidsschat) te ontvangen. Voor de voltrekking zijn twee getuigen nodig.
Daarnaast dient een wali (voogd) toestemming – zijn zegen – te geven voor
het huwelijk indien de vrouw niet eerder gehuwd is geweest. Wanneer dit
wel het geval is, heeft ze geen consent nodig van een voogd. Een wali is
vaak de vader, maar kan bijvoorbeeld ook een oom zijn of een opa indien
de vader afwezig is of om andere redenen zijn plicht niet kan vervullen. De
wali van een vrouw is een mahram (mannelijke familielid met wie ze niet
kan huwen) die een zorgplicht heeft voor haar. Een islamitisch huwelijk
staat in de praktijk zelden los van een burgerlijk huwelijk. De meeste
stellen trouwen eerst voor de Nederlandse wet en trouwen daarna voor de
wet van het land van herkomst. Wanneer er bijvoorbeeld voor de
Marokkaanse wet wordt getrouwd, dan zijn de voorwaarden van een
islamitisch huwelijk zo goed als meegenomen. Het stel zou dan alleen nog
een walima (trouwetentje) moeten geven om hun huwelijk kenbaar te
maken aan de gemeenschap.
Talaaq
Een scheiding kan zowel door de man als de vrouw geïnitieerd worden. De
man kan de talaaq (scheiding) uitspreken indien hij het huwelijk wenst te
ontbinden. Hier zitten enkele voorwaarden aan vast. Een vrouw kan de
scheiding ook aanvragen en dient hier een verzoek voor in te dienen bij de
rechtbank. Het voert te ver om op deze plaats het volledige islamitisch
scheidingsrecht uit te leggen; in de praktijk wordt het huwelijk van
islamitische stellen geregeld ontbonden door de ontbinding van het
Nederlands wettelijk huwelijk en dat van het land van herkomst. Dit loopt
via de reguliere rechtsgang.
Verwerpelijke aangelegenheid
Een islamitisch huwelijk begint en eindigt anders dan in het Nederlands recht
de gewoonte is. Zowel de man als de vrouw kan een scheiding initiëren. Er zijn
dan nog enkele gedragsregels gebonden aan deze transitie, waarna ieder in
principe de eigen weg gaat. Wanneer er kinderen geboren zijn in het huwelijk
dan zijn er richtlijnen over het gezag; deze richtlijnen vloeien voort uit het
islamitisch familierecht, dat zijn basis kent in de Koran en de soenna – de
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normen en richtlijnen uitgelegd door de profeet in zijn levenswijze, dan wel
met zijn uitspraken die zijn opgeschreven in de overleveringen (Hadith).
In de praktijk kent dit islamitisch familierecht verschillende varianten,
beïnvloed door de culturele achtergrond van de man of de vrouw. In de tijd van
de profeet – vrede zij met hem – was scheiden een alledaags fenomeen, net als
het hertrouwen met vrouwen die gescheiden waren. Bij diverse islamitische
minderheidsgroepen is dat tegenwoordig anders. Daar is echtscheiding om
culturele redenen een verwerpelijke aangelegenheid.
Stigma
Na een scheiding blijven de kinderen tegenwoordig zo veel als mogelijk is bij
de vrouw, daar waar jonge kinderen vroeger geregeld bij hun vader bleven
wonen en verzorgd werden door bijvoorbeeld een oma, tante of een nieuwe
echtgenote. Vanuit cultureel perspectief is de positie van de gescheiden vrouw
anders dan die van de gescheiden man. Een gescheiden man komt vrij snel
weer aan de vrouw en kan prima zijn leven weer oppakken. Een gescheiden
vrouw heeft daarentegen een stigma. Dat maakt het haar niet alleen moeilijk
om een huwelijkspartner te vinden, en als dat dan toch lukt, kan ze nog veel
verwijt en ‘scheve blikken’ verwachten van de schoonfamilie of in sommige
gevallen van de partner zelf. In mijn behandelkamer komt het geregeld voor
dat moeders hun pijn delen over de nare opmerkingen die hun echtgenoot
maakt over haar ‘verleden’ tijdens ruzies. Niet alleen de ervaring van life
events zoals een scheiding, maar ook de sociaal-culturele context van de
community waar ze deel van uitmaken en waarbinnen deze ervaringen zich
afspelen, hebben een grote invloed op hoe een scheiding beleefd wordt en of
deze tot uiting komt in psychische klachten bij een ouder of een kind. De
verwarring van de dochter in de casus waarvan de vader niet wil spreken met
de moeder, komt tot uiting in de vraag die ze haar moeder erover stelt; als zij
ook moslim is, waarom wil moeder dan per se met haar vader spreken als dit
haram is? De vader tart niet alleen de loyaliteit van dochter, maar doet ook een
spiritueel beroep op haar. En dit is niet de enige complexiteit. Behalve de
sociaal-culturele context van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken,
begeven mensen zich ook in andere contexten, zoals die van de Nederlandse
samenleving met haar eigen normen, waarden en geldende opvattingen. De
complexiteit begint dus niet met de vraag die moeder in de casus stelt. Hoewel
er andere factoren naast de scheiding een rol spelen, is de beleving van het
conflict met vader en de juridische afhandeling hiervan de luxerende factor
geweest voor de klachten die zich uiteindelijk hebben ontwikkeld tot een burn130

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

out bij moeder en een depressie en emotiereguleringsproblemen bij haar
dochter.
Spiritueel appel
De rechter heeft door onvoldoende verkenning van de religieuze argumentatie
van vader, en mogelijke handelingsverlegenheid om deze ter discussie te
stellen, de zaak ten koste van het welzijn van moeder en dochter langer voort
laten duren dan in mijn optiek nodig was. Daarnaast is er door de nieuwe
vrouw van vader een spiritueel appel gedaan op moeder door haar aan te
spreken op haar moslima-zijn. Hoewel moeder ervan overtuigd was dat vader
de religie misbruikte en er geen religieuze restrictie was om via e-mail met
elkaar te communiceren, gaf ze tijdens de therapie blijk hier last van te hebben.
Ook heeft ze haar dochter moeten uitleggen wat haar visie en standpunt is en
dat er religieus over te twisten valt. Het meeste last heeft moeder gehad van
professionals – zoals het wijkteam, de rechter en de Raad voor de Kinderbescherming – die betrokken waren bij deze casus en weinig bewogen hebben
om vader toch aan tafel te krijgen in het belang van het kind. De professionals
waren van mening dat beide ouders met elkaar in gesprek moesten, totdat zij
hoorden om welke reden vader niet in gesprek wilde. Toen kwam de handelingsverlegenheid weer om de hoek kijken.
Dominante culturele normen
Patiënten met een islamitische achtergrond vragen geregeld naar therapeuten
met een islamitische achtergrond. Niet alleen vanuit het idee dat ze beter
kunnen aansluiten bij hun achtergrond, maar ook omdat ze vermenen dat
islamitische hulpverleners kennis hebben van diverse verklaringsmodellen en
risicomechanismen die relevant kunnen zijn bij het ontstaan en behandelen van
klachten bij deze groep. Patiënten met een islamitische achtergrond groeien op
in verschillende contexten. Zo is er de eigen gemeenschap met daarin een
dominant stelsel van culturele normen en waarden, waarbij de wijze waarop er
bijvoorbeeld naar scheiding wordt gekeken kan verschillen met wat vanuit de
religieuze traditie acceptabel of de norm is. Bovendien woont en leeft deze
patiënt in de Nederlandse samenleving en heeft dus te maken met ‘de
Hollandse kijk’ op zaken. Een islamitische patiënt is dus niet alleen islamitisch
of bijvoorbeeld alleen Marokkaans, maar net zo goed Nederlands. Deze
‘superdiversiteit’ maakt dat hij zich in al deze contexten en realiteiten beweegt.
Een ander gegeven is dat er een mismatch bestaat of kan bestaan tussen deze
Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

131

contexten wanneer een patiënt life events meemaakt. Deze mismatch reikt
verder dan alleen verschillen tussen de islam als religie en het ‘westers’ kader
van de maatschappij of in een meer specifiek geval de therapeut die deze
patiënt behandelt. Vanuit dit perspectief heeft de patiënt een context waarin
God een significante rol speelt, is er sprake van een geloof in het hiernamaals
en spelen er spirituele en theologische zaken mee in hoe de patiënt een
scheiding ervaart en doormaakt. Wanneer een ex-echtgenoot bijvoorbeeld
roept dat hij niet tevreden is geweest over de echtgenote tijdens het huwelijk,
dan kan dit voor een islamitische vrouw veel meer betekenen dan louter een
opmerking van haar ex. Er bestaat namelijk een Hadith (een overlevering) dat
indien een man tevreden is over jou als vrouw, dat dit een reden is om het
paradijs te betreden. Wanneer een vrouw deze overlevering letterlijk neemt,
kan dit voor gepieker en schuldgevoelens zorgen. Dit kan zich uiten in
somberheid en andere klachten. Cognitieve therapie of gesprekstherapie
waarbij vervolgens niet de theologische aspecten verkend worden, zal dan ook
weinig effect hebben wanneer het thema dat onder de klachten ligt een
spirituele component heeft. Inzetten op dit domein vanuit het perspectief van
de patiënt en dat vervolgens onderzoeken en uitdiepen is een belangrijk
onderdeel van de behandeling.
Risico’s van onwetendheid
Een andere factor wordt gevormd door de culturele elementen van de
gemeenschap waar deze patiënt deel van uitmaakt, en die weer op gespannen
voet kunnen staan met de religieuze concepten en de beleving van de patiënt.
Iemand die zich moet bewegen in al deze verschillende contexten kan in
disbalans raken, met name tijdens kwetsbare momenten van zijn leven.
Behandeling moet dan ook worden gericht op al deze verschillende aspecten
van het leven van de patiënt als die relevant zijn voor het ontstaan en in stand
houden van de klachten.
Het risico van handelingsverlegenheid door onwetendheid over religieuze
en culturele invloeden van een patiënt is evident. Er bestaat nog een ander
risico waarbij therapeuten zich juist erg gaan verdiepen in de islam als religie
of de culturele achtergrond van hun patiënt, zodat ze juist goed kunnen
aansluiten bij deze groep patiënten. Namelijk het risico van culturaliseren, wat
inhoudt dat een therapeut vanuit zijn kennis van de culturele en religieuze
achtergrond van zijn (islamitische) patiënt de zorg inzet. Er ontstaan dan snel
situaties waarin de therapeut weinig onderzoekend is. Deze therapeut zal
overtuigingen en cognities van de patiënten weliswaar proberen uit te vragen,
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maar zal deze al gauw enigszins invullen vanuit de algemene kennis die hij al
heeft. “Was het een gearrangeerd huwelijk?” “Mocht je van hem wel werken?”
“Je dochter is niet open. Misschien schaamt ze zich?” “In Nederland doen we
het gewoon op deze manier.” Dit zijn uitspraken die therapeuten hebben
gedaan in gesprekken met hun patiënten die vanuit de culturele benadering zijn
ingezet. Met alle goede bedoelingen zitten er in al deze vragen eigen opvattingen verborgen die de therapeut heeft, of de kennis die hij denkt te hebben
over de religieuze en culturele achtergrond van de patiënt speelt mee. De
intentie is aansluiten, maar het gevolg is culturaliseren van de patiënt.
Patiënten voelen zich hierdoor niet alleen minder veilig om in echte openheid
de eigen culturele en religieuze opvattingen en die van hun systeem ter
discussie te stellen, ze voelen zich vooral onbegrepen. Het resultaat is ofwel
dat ze de therapie voortzetten, maar niet openlijk spreken en op hun hoede zijn
van wat ze wel en niet delen, of dat de therapie vroegtijdig wordt gestaakt.
Beide uitkomsten zijn onwenselijk.
Helpen vanuit het perspectief van de patiënt
Hoe zorg je dan voor een goede therapiecontext waarbinnen je wel sensitief
bent en aansluit bij de leef- en belevingswereld van de islamitische patiënt,
maar reduceer je de patiënt niet tot de overtuigingen die jijzelf als therapeut
hebt over de cultuur en religie van je patiënt (culturaliseren)? Dit vakmanschap
behoeft allereerst competenties die niet geheel verschillen van de therapeutische competenties die altijd en bij elke patiënt nodig zijn: die van oprechte
interesse, nieuwsgierigheid naar de overtuigingen en beleving van je patiënt;
die van empathie en sensitiviteit en die van analytisch vermogen en respect.
Wanneer je de patiënt wilt helpen vanuit het eigen perspectief is het daarnaast
nodig om je eigen norm ter discussie te stellen. Dat is niet altijd makkelijk. Als
therapeuten willen we graag helpen en denken we vanuit onze deskundigheid
dit ook te kunnen. Het is lastig om te voelen hoe belangrijk het voor een patiënt
is dat hij of zij de tevredenheid van Allah (God) zoekt en nodig heeft als je zelf
niet in het bestaan van God gelooft. Het is moeilijk om te helpen vanuit het
perspectief van de patiënt als er binnen dit perspectief ruimte is voor het
bestaan van kwade demonen (shayatien of djins) die in enkele gevallen kwaadwillig interacteren met ‘onze dimensie’ en met het leven van de patiënt of
diens naasten. Lukt het ook dan je eigen norm ter discussie te stellen en vanuit
gelijkwaardigheid een open gesprek te hebben over die concepten, de betekenisverlening en de invloed van deze zaken op de klachten en het welzijn van
je patiënt? Dan reikt dit verder dan louter kennis over deze aspecten. Dit vraagt
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vakmanschap en oprechte interesse waarbij de durf aanwezig moet zijn om de
eigen norm in dit proces ter discussie te stellen. Wanneer deze durf niet bestaat
en er dus sprake is van enige (verborgen) veroordeling, dan zal dit al dan niet
sluimerend aanwezig zijn en invloed hebben op de therapeutische relatie en
daardoor ook op het uiteindelijke effect van de behandeling.
Islamitisch-therapeutisch perspectief
Voor (psycho)therapeuten is onvoldoende islamitisch-therapeutische kennis
beschikbaar in de vorm van behandelingsmodules of scholing. Een groot deel
van de islamitische patiënten wordt niet bij een gespecialiseerde praktijk
behandeld. Net zoals therapeuten zich bekwamen in thema’s als autisme,
seksueel misbruik of LVB, zouden therapeuten die met deze groep aan de slag
gaan zich kunnen scholen in elementen uit de islamitische psychologie die
verder reikt dan het bio-psycho-sociaalmodel. Zo’n specialisatie reikt verder
dan louter een therapeut in te zetten met een islamitische of bijvoorbeeld een
Marokkaanse of Turkse achtergrond.
In de beschreven casus bleek moeder haar angst om onrecht te doen in de
ogen van God een sluimerende energievreter te zijn. Moeder leerde tijdens de
behandeling over het ontstaan van deze angst én ze leerde het verband te
leggen met haar vermoeidheid en burn-out door in de behandeling stil te staan
bij de (islamitische) concepten die in haar ‘interne dialoog’ haar angst
versterkten en deze samen te bekijken vanuit de betekenis die ze eraan gaf en
naar de invloed van haar persoonlijke achtergrond (opvoeding, sociaalculturele context en haar persoonlijkheidskenmerken). Normaliseren werd voor
haar vervolgens een stuk makkelijker: ‘Als je dat allemaal moet dragen, poeh,
dan zou ik ook burned-out zijn’. Een tweede stap in de behandeling was om het
kader van die concepten te verbreden vanuit, zoals we het in onze praktijk
noemen, het islamitisch-therapeutisch perspectief. Daarin geven we de
relevante concepten een theologische betekenis (1) en die linken aan herstel
(2). Door concepten als ‘sabr’ (geduld, volharding) vanuit theologisch kader
samen te definiëren, ontstaat er ruimte om bij te leren dat sabr niet alleen
‘geduld’ is in de passieve betekenis, maar dat het juist gaat om geduld in een
actieve vorm. Namelijk geduld hebben met wat God voor je bepaald heeft én
tegelijkertijd alles doen wat in je macht ligt om je situatie te verbeteren. Door
bij te leren over deze actieve vorm van sabr, oefent de patiënt in flexibeler
kijken naar sabr en andere concepten. Bovendien zorgt dit voor psychische
flexibiliteit, in lijn met de specifieke superdiversiteit van de patiënt, en wordt
religieuze coping aangeleerd die ook ingezet kan worden op andere momenten
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van ontregeling. Op die manier versterk je iemands identiteit: Wie ben ik in
relatie tot God? in plaats van Wie ben ik in relatie tot wat anderen van mij
vinden? Zo bouwt de patiënt aan zijn weerbaarheid en leert hij met ingrijpende
gebeurtenissen om te gaan.
Jennet Ahbouk, MSc., is orthopedagoog-generalist in opleiding, forensisch
orthopedagoog en docent in het hoger onderwijs. Zij is oprichter en directeur
van Praktijk HSN, waar ze gespecialiseerde behandeling en diagnostiek
aanbiedt aan voornamelijk islamitische gezinnen en kinderen. Ahbouk houdt
zich sinds 2015 bezig met onderzoek naar islamitische gezinnen en ontwikkelt
behandelingsmethoden voor deze groep.
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Ouderverstoting en de gevolgen voor het kind
Samenvatting
Het begrip ouderverstoting – parental alienation (PA) – ontbeert een duidelijke
plaats in de ontwikkelingspsychologie. In dit artikel wordt het gezien als
een signaal van een falend gezinssysteem. De schadelijke effecten op de
ontwikkeling van betrokken kinderen worden beschouwd als symptomen
van een complexe posttraumatische stressstoornis. Aanbevelingen worden
gedaan om ontspoorde gezinnen bij ‘hoogconflictscheiding’ te
diagnosticeren en hulp te bieden.
Trefwoorden: complexe PTSS, narcisme, echtscheiding, ouderverstoting.
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Ouderverstoting en de gevolgen voor het kind
Ad Oud
Aan de Amerikaanse psychiater Richard A. Gardner komt de eer toe om
het begrip ouderverstoting, in het Engels parental alienation, in 1998
geïntroduceerd te hebben in zijn boek The Parental Alienation
Syndrome, a Guide for mental health and legal professionals.
Gardner hield op 24 juni 1999 een toespraak in de Grote Kerk in Breda ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van Stichting Kind en Omgangsrecht,
sinds 2013 Stichting Vader Kennis Centrum geheten. De Nederlandse vertaling
van zijn definitie van het parental alienation syndrome (PAS), zoals toen door
hem uitgesproken, luidt als volgt: “PAS is een verstoring die alleen en exclusief ontstaat in een dispuut om het gezag en de zorg over een kind. Ik heb nog
geen zaak gezien waarin er geen sprake was van een gezags- of zorgkwestie.
Het gaat om twee componenten: ten eerste is er sprake van het systematisch
hersenspoelen van het kind, een campagne van denigreren van de ene ouder
door de andere ouder. De tweede component, en die is erg belangrijk, is de
eigen bijdrage van het kind. Het gaat dus om deze twee componenten samen,
die de term PAS rechtvaardigen. Als het alleen maar programmeren betrof, dan
had ik het zo genoemd, maar het andere element van de eigen bijdrage van het
kind leidde tot de conclusie, dat ik het een andere naam moest geven. In het
algemeen start het niet eerder dan wanneer een programmerende ouder besluit
het kind te programmeren, teneinde zijn positie in de gezags- of zorgzaak te
versterken.” Einde citaat (Tromp, 1999).
Verschijningsvormen
Het syndroom heeft volgens Gardner (1998) acht verschijningsvormen: een
campagne van kleineren, vernederen, absurde rationalisaties, gebrek aan
ambivalentie ten opzichte van de vervreemdende ouder, het kind ziet de
beslissing tot verbreking van het contact als de zijne, schuldgevoelens
ontbreken, het bondgenootschap met de vervreemdende ouder, het gebruik van
kindvreemde teksten, bijvoorbeeld in de rechtszaal, en verwerping van de
familie van de verstoten ouder.
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Kelly en Johnston (2001) koesteren Gardners parental alienation syndrome
door op te merken dat het verstandig is om oorzaken die buiten het kind liggen
niet in de criteria op te nemen; de symptomen moeten aan het kind zijn waar te
nemen. Het vervreemde (alienated) kind is een kind dat openlijk en voortdurend onredelijk negatieve gevoelens en opvattingen (zoals boosheid, haat,
afwijzing en/of angst) over de verstoten (rejected) ouder uit. Deze gevoelens
staan niet in verhouding tot de feitelijke ervaringen van het kind met die ouder.
Het directe verband met de verstotende ouder die de vervreemding induceert,
ook wel de programmerende ouder genoemd, wordt door Kelly en Johnston
niet benadrukt. Er kunnen diverse redenen zijn die het kind bewegen zich zo
ten opzichte van de verstoten ouder te gedragen.
Onderzoekers hebben na de publicatie van Gardner het syndroom niet
kunnen aantonen. Onder anderen O’Leary en Moerck (1999) hebben kritiek op
Gardners PAS: we moeten het probleem niet bij het kind zoeken, want het is
een gevolg van ouderlijke programmering. Zij vinden geen empirische evidentie voor het PAS. Als gevolg daarvan is de S uit de afkorting verdwenen en
komt men nu veelal de Engelse afkorting PA, voor parental alienation, tegen.
Curatie versus straffen
In de jaren na 1999 verschuift het zwaartepunt van de parental alienation van
het kind naar de context van het kind, de ouders. Spruijt (2011) noemt
ouderverstoting altijd het product van een zeer conflictueuze scheiding. Hij
doet de aanbeveling: leer ouders hun ouderlijke ruzies te beheersen via
preventie en curatie. Ook pleit hij voor verplichte conflictbemiddeling.
Verplichte gesprekken helpen beter dan juridische sancties. Hier staat hij recht
tegenover Gardner, die vond dat therapeutische interventies bij de programmerende ouder geen zin hebben, maar straffen wel.
Een actuele definitie luidt: ouderverstoting is een verregaande vorm van
gebrek aan contact na echtscheiding, waarbij het kind een van beide ouders
niet meer wil zien, of niet meer mag zien van de andere ouder en dit geïnternaliseerd heeft (Bastaits, Mortelmans, & Pasteels, 2016). Farkas (2011) merkt
op dat de vervreemding een proces is dat al vóór de scheiding begint. Hij pleit
ervoor het gezin tijd te geven om te werken aan oplossingen. Hij sluit daarmee
aan op de voorstellen van Spruijt.
In 2018 waren er 30.200 minderjarige kinderen betrokken bij
echtscheidingen in Nederland (ter Voert, 2020). Bij scheidingsproblematiek
met ernstige conflicten tussen de ouders waarbij kinderen mogelijk bedreigd
zijn in hun ontwikkeling, heeft in 2019 de Raad voor de Kinderbescherming bij
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circa 5.200 kinderen een gezags- en omgangsonderzoek uitgevoerd. In 27
procent van de gevallen (1.377 kinderen) was er sprake van een bedreigde
ontwikkeling en werd het onderzoek uitgebreid met een zogenoemd beschermingsonderzoek. Voor 20 procent werd een ondertoezichtstelling (ots) aangevraagd. Hoeveel van deze kinderen betrokken zijn bij ouderverstoting
vermeldt de publicatie niet. Ook is niet duidelijk uit welke elementen en
vragen zo’n uitgebreid onderzoek bestaat, maar omdat ouderverstoting als een
ontwikkelingsbedreigend verschijnsel wordt gezien, mag worden aangenomen
dat in een aantal extra onderzochte gevallen ouderverstoting aan de orde was.
Ouderverstoting heeft een agressieve connotatie die de emotionele lading
van het begrip goed weergeeft. Je kunt spreken van een driezijdig agressieve
actie, omdat aan het kind twee ouders worden ontnomen door de programmerende ouder die de eigen ouderrol negeert, en van de andere ouder het kind
afgepakt wordt. Ter illustratie: Klosinski (1993) schreef, vijf jaar voordat
Gardner het PAS presenteerde: er is sprake van kindermishandeling bij het
bewust angst en schuldgevoelens oproepen om partij te moeten kiezen of het
kind, al dan niet bewust, in te zetten in de strijd (tussen de partners), bijvoorbeeld als spion of boodschapper.
Onderwaater (1995) citeert een volwassen kind dat achteraf haar verstoting
beschreef: “Het lijkt op een orgaantransplantatie met afstotingsverschijnselen.”
Vaders gebruiken nogal eens het woord ‘amputatie’.
Conflictscheiding en high conflict personalities
Ernstige of hoogconflictscheidingen zijn scheidingen waarbij de ouders niet tot
een werkbaar ouderschapsplan kunnen komen, ook niet na mediation, bemoeienis van de Raad voor de Kinderbescherming of andere bemiddeling.
Vaak blijkt een van de ouders wel samenwerking toe te zeggen, maar in de
praktijk niet na te komen. Vaak ook lukt het de betrokken instanties niet de
medewerking van de saboterende ouder te verkrijgen. Als een ouder het
contact tussen de andere ouder en de kinderen bemoeilijkt, volgt een escalatie
in het conflict. De kinderen worden daarbij onder zware druk gezet om het
contact met de andere ouder te verbreken.
Oorzaken zijn behalve praktische, financiële en huisvestingsproblemen
vaak te herleiden tot relationele en emotionele problemen. Een van de twee,
soms allebei, kan de scheiding emotioneel niet accepteren of verwerken en
verzet zich. Hierbij kunnen gekrenkte trots, boosheid en rancune een grote rol
spelen, zo blijkt in de psychotherapeutische gezinspraktijk. Bij blijvende
conflicten en verharding van de tegenstellingen blijkt dat er mogelijk sprake is
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van persoonlijkheidsproblematiek bij een van de ouders, hoewel dit met de
nodige voorzichtigheid onderzocht moet worden (Lawick & Visser, 2019),
want symptomen kunnen ook weer verdwijnen na oplossing van de conflicten.
Eddy (2017) onderscheidt vijf types van high conflict personalities, die worden
gekenmerkt door vier typerende gedragspatronen:
1. zoeken naar anderen om te beschuldigen;
2. een sterke mate van zwart-witdenken;
3. ongecontroleerde emoties;
4. extreem gedrag.
Bovendien vertonen deze high conflict personalities trekken van vijf
persoonlijkheidsstoornissen, en soms van de stoornis zelf. Het gaat dan over de
antisociale, narcistische, borderline-, paranoïde en histrionische
persoonlijkheidsstoornis. Het zijn volgens Eddy veelal dit type partners die de
strijd zoeken in scheidingssituaties, deze opdrijven tot een
hoogconflictscheiding, en de kinderen opzetten tegen de ex-partner.
Hoogstwaarschijnlijk is de stoornis, en ook de relationele ontwrichting
onderhuids al jaren aan de gang en komt het bij de scheiding tot uitbarsting
(Farkas, 2011).
Van parental alienation
naar complexe posttraumatische stressstoornis
Amy Baker (2007) heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van parental
alienation voor de betrokken kinderen, die later als volwassenen werden
geïnterviewd. Een groot Italiaans onderzoek van Verrocchio en Baker (2015)
brengt Baker tot conclusie dat dit onderzoek zich voegt bij steeds meer
onderzoeken die erop wijzen dat ouderlijk gedrag, en niet huwelijksstatus op
zich, bepalend is voor het aanpassingsvermogen van kinderen en de gevolgen
daarvan in de volwassenheid. Uit Bakers interviews kwam het volgende naar
voren:
1. De kinderen waren emotioneel, fysiek en/of seksueel misbruikt door de
vervreemdende ouder.
2. De geïnterviewden hadden de kant van de ouder gekozen van wie ze
afhankelijk waren geworden en voor wie ze de meeste angst hadden om
door in de steek gelaten te worden. Dus niet de kant van de ouder die
gevoelig en capabel was.
3. De vervreemdende ouder vertoonde stoornissen of trekken van
stoornissen als narcistische, borderline- of antisociale
persoonlijkheidsstoornis.
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4. Langetermijnklachten als depressie, middelenafhankelijkheid,
onvermogen in relaties, scheidingen en vervreemding van de eigen
kinderen kwamen veel voor. Met dit laatste wordt parental alienation
intergenerationeel.
5. De door de programmerende ouder gebruikte strategieën werden vaak
door de kinderen als volwassenen alsook door de andere ouder herkend.
6. De gebruikte strategieën vertoonden parallellen met die van sekten en
sektarische bewegingen.
Onder anderen Bessel van der Kolk (2017) heeft in het kader van wat hij noemt
developmental traumadisorder gekeken naar eventuele psychopathologie bij
kinderen die slachtoffer waren van gehechtheidstrauma en ernstige
beschadiging van opvoedings- en zorgsystemen (gezinnen), en de gevolgen
hiervan voor de ontwikkeling van affectregulatie, alertheid en aandacht,
cognitie, waarneming en interpersoonlijke verhoudingen en relaties. Zijn
bevindingen en die van collega’s laten hetzelfde beeld zien dat uit Bakers
interviews naar voren komt. Zijn conclusie is dat PTSS als diagnose
tekortschiet. Hij stelt vast dat tachtig procent van de mensen die
verantwoordelijk zijn voor kindermishandeling, de eigen ouders zijn.
Judith Herman (1997) introduceerde het begrip totalitair gezinssysteem.
Herman is een belangrijke onderzoeker naar effecten van langdurige totalitaire
controle, waaronder ook opgroeien in een totalitair gezinssysteem wordt
gerekend. De psychische symptomen die overlevenden van een totalitair
gezinssysteem kenmerken, zijn door haar in 1992 van een nieuwe diagnose
voorzien, genaamd complexe posttraumatische stressstoornis (CPTSS). Haar
definitie van CPTSS) bevat de volgende aspecten (Herman, 1997):
1. Een voorgeschiedenis van onderwerping aan totalitaire controle
gedurende een langere tijdsperiode (maanden of jaren). Voorbeelden
zijn gijzelaars, krijgsgevangenen, overlevenden uit het
concentratiekamp en overlevenden van bepaalde religieuze sekten. In
het kader van dit artikel zijn vooral de volgende voorbeelden relevant:
mensen die onderworpen zijn geweest aan totalitaire systemen in de
seksuele en huiselijk sfeer, onder wie overlevenden van mishandeling in
het gezin, seksueel misbruik in de kinderjaren en georganiseerde
seksuele uitbuiting. Parental alienation kan voortvloeien uit zo’n
totalitair gezinssysteem, dat gebaseerd is op ongelijkwaardigheid tussen
de partners.
2. Veranderingen in de affectregulatie, waaronder:
- aanhoudende dysforie;
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- zelfverwonding;
- chronische preoccupatie met zelfmoord;
- woede-uitbarstingen of uiterst geremde boosheid (kan afwisselend
voorkomen);
- dwangmatige of uiterst geremde seksualiteit (kan afwisselend
voorkomen).
Bewustzijnsveranderingen, waaronder:
- geheugenverlies of sterke herinneringen aan traumatische
gebeurtenissen;
- voorbijgaande perioden van dissociatie;
- depersonalisatie en derealisatie;
- herbeleving, hetzij in de vorm van dwangmatige posttraumatische
symptomen, hetzij in de vorm van steeds terugkerende preoccupaties.
Veranderingen in de zelfperceptie, waaronder:
- een gevoel van hulpeloosheid, of een verlamming van initiatief;
- schaamte, schuldgevoelens en zelfverwijt;
- het gevoel bezoedeld of gestigmatiseerd te zijn;
- het gevoel volstrekt anders te zijn dan anderen (onder meer een gevoel
dat men ‘bijzonder’ is, een gevoel van volslagen eenzaamheid, de
overtuiging door niemand begrepen te worden en het idee dat men een
niet-menselijke identiteit heeft).
Veranderingen in de perceptie van de dader, waaronder:
- preoccupatie met de relatie tot de dader (waaronder preoccupatie met
wraak), onrealistische toeschrijving van totale macht aan de dader
(opgepast: de beoordeling van de machtsrealiteit door het slachtoffer
is vaak realistischer dan die van de therapeut);
- idealisering of paradoxale dankbaarheid;
- het gevoel dat er sprake is van een bijzondere of bovennatuurlijke
relatie;
- aanvaarding van het geloofssysteem of de rationalisaties van de dader.
Veranderingen in relaties met anderen, waaronder:
- isolement en terugtrekking;
- verstoring van intieme relaties;
- herhaaldelijk zoeken naar een redder (kan afwisselend voorkomen met
isolement en terugtrekking);
- aanhoudend wantrouwen;
- herhaaldelijk falen van de zelfbescherming.
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7. Veranderingen in het zingevingssysteem:
- verlies van vertrouwen;
- een gevoel van hopeloosheid en wanhoop.
Begrippenkader
Herman (2016) geeft aan dat een toevoeging aan de definitie noodzakelijk is:
het ontbreken van veilige gehechtheid in de eerste levensjaren. Complexe
posttraumatische stressstoornis is niet opgenomen in de DSM-5 (American
Psychiatric Association, 2014). Wel is PTSS daar nu benoemd als
stressstoornis en uitgebreid met een diagnose voor kinderen van zes jaar en
jonger. Ook nieuw zijn in het hoofdstuk psychotrauma- en stressorgerelateerde
stoornissen voor kinderen: de reactieve gehechtheidsstoornis en de ontremdsociaalcontactstoornis.
De ICD-11 (2019) heeft CPTSS opgenomen in de versie van 2018. Hierbij
tekenen Maercker en Brewin aan dat empirisch onderzoek het onderscheid liet
zien tussen PTSS en CPTSS, alsook de overeenkomst tussen CPTSS en
traumatische ervaringen in de jeugd (Stein et al., 2020).
Concluderend zou gezegd kunnen worden dat het begrippenkader van de
complexe posttraumatische stressstoornis behulpzaam is bij het verkrijgen van
inzicht in de gevolgen van ouderverstoting (PA) voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de ontwikkeling van psychopathologie van de betrokken
kinderen. De begrippen van Herman zullen daarom hier verder worden
gehanteerd als referentiekader.
Ontwikkeling van kinderen met CPTSS
Wat betekent het voor een kind om op te groeien in een gezin waarin sprake is
van chronische vormen van dwingende controle: huiselijk gewelddadig gedrag,
dat achter een vriendelijk optreden voor de buitenwereld schuil kan gaan?
CPTSS is een ontwikkelingsproces dat een looptijd kan hebben van maanden
tot jaren. Herman beschrijft de invloed van onderwerping aan een totalitair
regiem op de psychologische ontwikkeling van het slachtoffer. Deze is
afhankelijk van leeftijd en psychologische ontwikkeling van het slachtoffer
enerzijds en de duur van de onderwerping anderzijds.
De ontwikkeling van een kind dat opgroeit met CPTSS wijkt in belangrijke
mate af van de normale ontwikkeling van een kind. Voor ieder mens is
erkenning en bevestiging van zijn bestaan – het gezien en gehoord worden –
wezenlijk. Dat geldt voor ieder van ons, altijd. Maar voor een kind is
bevestiging van zijn bestaan meer dan belangrijk, het is een zaak van
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levensbelang. Dat betekent behalve bescherming, voedsel en zorg vooral het
geven van aandacht in woord en daad. Denk hierbij aan verbale en non-verbale
signalen als: We houden van je. Je bent gewenst. Het is goed dat je er bent. We
zijn blij dat je ons kind bent. Je bent belangrijk. Je mag er zijn. Je hoort erbij.
Deze positieve, sterk empathische boodschappen worden in de eerste
levensjaren geïnternaliseerd, door het kind eigen gemaakt. Ze vormen de
kernwaarden die bepalen hoe het kind zichzelf gaat zien. Ze vinden weerklank
in het zelfgevoel van het kind, versterken dit en bevestigen zijn identiteit. Het
zijn de jaren van de basisontwikkeling van de persoonlijkheid, en deze
boodschappen worden als het ware in het nog natte beton van het fundament
geschreven. Het kind zal er zijn hele leven, dus ook als volwassene,
zelfvertrouwen aan ontlenen en uitgroeien tot een zelfstandig individu. Iemand
die als jongvolwassene de wereld tegemoet durft treden om de uitdagingen aan
te gaan die op zijn levenspad liggen.

Tabel 1. De ontwikkeling naar volwassenheid (Walker, 2013).

Vergelijk dit met de leefsituatie van een kind in een ontwricht gezin dat die
positieve boodschappen zelden of niet krijgt, of zelfs bedreigende signalen op
zich af ziet en hoort komen. Je bent lastig. Je bent slecht. Alles is jouw schuld.
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Je bent niet goed genoeg. Waardeloos, vervelend, dom, lelijk. Als daar ook nog
fysiek of psychisch geweld bij komt – net als parental alienation aspecten van
een ontwrichte gezinssituatie (Baker, 2007; Farkas, 2011) –, zal het kind opgroeien met een fundamentele bestaansonzekerheid en een zwakke identiteit.
De kernwaarden zijn dan negatief: Ik ben niet de moeite waard. Ik kan het niet.
Ik ben lastig. Lelijk. Ook deze negatieve kernwaarden worden geïnternaliseerd,
maar dit kind worstelt zijn hele leven met zijn bestaan, in plaats van dat hij er
zelfvertrouwen aan ontleent. De boodschappen botsen met het zelfgevoel dat
het kind heeft. Geen bevestiging, maar ontkenning en bedreiging. Geen
autonomie en onafhankelijkheid, maar zelfdepreciatie en afhankelijkheid.
Ervaringsdeskundige en psychotherapeut Pete Walker (Walker 2013), die
zich ook baseert op het begrippenkader van Herman, vergelijkt de eigenschappen van normaal opgroeiende en getraumatiseerde kinderen door beiden
naast elkaar te zetten (tabel 1). De tabel maakt zichtbaar hoe CPTSS grote
gebieden van het psychisch functioneren bestrijkt.
Structurele dissociatie
Een van de symptomen van CPTSS die kunnen voorkomen bij parental
alienation als een interpersonal trauma in de ouder-kindrelatie (van der Kolk,
2017), betreft veranderingen in het bewustzijn: dissociatieve episoden. Onno
van der Hart beschrijft in zijn handboek structurele dissociatie als een psychisch systeem dat gespleten is in twee subsystemen die tegen elkaar inwerken
(van der Hart, 1995). Het ene deel regelt het dagelijks leven en vermijdt alles
wat traumagerelateerd is – dit deel noemt Van der Hart de apparent normal
personality (ANP). Het andere deel neemt de ervaringen voor zijn rekening die
wel gerelateerd zijn aan het trauma, zoals herinneringen, sterke emoties,
verdedigingsreacties. Het geheel staat onder sterke psychische spanning.
Tekenen van structurele dissociatie zijn emotionele herbelevingen (schaamte,
onzekerheid, angst), vergiftigende schaamte die inwerkt op het zelfgevoel,
zelfverwaarlozing, de innerlijke criticus en sociale angsten.
De oorsprong van structurele dissociatie ligt bij de relatie die het kind heeft
met zijn ouder of ouders. Het kind richt zich op de ouder voor geborgenheid,
veiligheid en koestering. Als de ouder tevens een onveilige, bedreigende,
misbruikende ouder is, zal er bij het kind ook een tegengestelde reactie
ontstaan van angst en willen vluchten. Maar omdat vluchten onmogelijk is,
staat het kind voor de opgave te moeten leven met iemand die hem of haar
psychisch beschadigt. Door te dissociëren voelt het kind de psychische pijn
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niet; hij ‘maakt het weg’ ten koste van angst, schaamte en de genoemde
stresssymptomen.
Fight, flight, freeze en fawn
De verschillende vormen van overlevingsgedrag, gekenmerkt door het type
reactie dat mensen vertonen op dreiging, worden vaak samengevat onder de
vier f’s, te weten fight, flight, freeze en fawn: vechten, vluchten, wegkruipen en
zich onderwerpen (tabel 2). Walker (2013) licht dat toe: Het ingewikkelde
netwerk van het zenuwstelsel maakt mogelijk dat een persoon in gevaar op
deze vier manieren reageert. Het is een aangeboren reflexmatige reactie op
gevaar, bij ieder mens aanwezig. Deze vier responsetypes ontwikkelen zich bij
chronische traumatisering tot consistente patronen, waarbij een kind meestal
een van de vier laat zien. Het worden verankerde defensieve structuren, die
overeenkomen met narcistische (fight), obsessieve of compulsieve (flight),
dissociatieve (freeze) of codependente (fawn) defensies. Deze structuren
helpen kinderen om te overleven, maar beperken hen door de rigiditeit in hun
reacties op het echte volwassen leven. Sterker nog, ze blijven opgesloten in
deze patronen als ze volwassen worden en deze eigenlijk niet meer nodig
hebben.
In de psychotherapeutische praktijk zien we natuurlijk juist de overlevenden met CPTSS; zij tonen in hun geschiedenis meestal een mengvorm van
zelfstandig gedrag en specifieke overlevingsreacties op specifieke situaties. De
mate van autonomie is mede afhankelijk van persoonlijkheid en veerkracht van
de onderdrukte, en de indringendheid en duur van het totalitaire regiem waarin
deze is opgegroeid. Een voorbeeld is het jarenlang onderdrukt zijn door het
seksueel misbruik en de geheimhouding hiervan in de katholieke kerk. Onder
de slachtoffers kun je de hele range verwachten van eenmalige getraumatiseerden tot die met CPTSS, evenals de hele range van uitkomsten: van gezond
functionerende mensen tot mensen met ernstige symptomen en persoonlijkheidsproblematiek.
En weer terug: van complexe PTSS naar ouderverstoting
Wanneer een kind opgroeit in een gezin met wat Herman een totalitair regiem
noemt, kan het uitgroeien tot een overlevende van CPTSS. Herman zegt
daarover:
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”Overlevenden beschrijven een karakteristiek patroon van totalitaire
controle, bekrachtigd door geweld of dreiging met geweld,
doodsbedreigingen, het willekeurig opleggen van regels, onverwachte
beloningen en verbreken van sociale contacten door isolering,
geheimhouding en verraad. Nog sterker dan volwassenen, ontwikkelen
kinderen in dit klimaat van onderworpenheid een pathologische
gehechtheid aan degenen die hen misbruiken, mishandelen of
verwaarlozen; een gehechtheid die ze proberen vast te houden, zelfs ten
koste van eigen welzijn of zelfs eigen leven. Het emotionele klimaat wordt
gekenmerkt door angst voor verlating, doodsangst, naast een
overweldigend gevoel van machteloosheid.” (Herman, 1992, p. 98)
In deze situatie en op deze manier loopt het kind het risico om een
verlengstuk van de programmerende ouder te worden. Als een gezin uit elkaar
valt door scheiding, bestaat de mogelijkheid dat de totalitaire ouder, extreem
gevoelig voor controleverlies en mogelijk getriggerd door zijn of haar eigen
ervaringen als kind, met woede zal reageren en dat conflicten hierbij hoog
oplopen. Uit wraakgevoelens en woede om de andere ouder te straffen, zal de
totalitaire ouder door middel van manipulatie het kind of de kinderen opzetten
tegen de andere ouder. Het kind dat in principe niet wil kiezen omdat het
loyaal is ten opzichte van beide ouders, wordt onder druk gezet om de band die
het heeft met de andere ouder te negeren. Het wijst de andere ouder af, onder
invloed van de programmerende ouder, die het kind geheel in zijn of haar
macht heeft. Farkas (2011) wijst erop dat programmering gaat om een proces
dat waarschijnlijk al een tijd aan de gang is voordat de ouderverstoting kenbaar
gemaakt wordt.
Het ouderverstotende kind reageert vanuit de overlevingsmodus F4 (fawn)
op de druk van de programmerende ouder. Op die gronden dient de nadruk van
de aanpak door hulpverleners en instanties primair op de ouders te liggen. De
ouderverstoting is een signaal dat betekent dat het gezinssysteem
disfunctioneert. Onderzoek naar het gezin moet duidelijk maken of er sprake is
van totalitaire controle door een van de ouders en mogelijk van CPTSS bij een
of meer gezinsleden.
Overigens kan een kind bij scheiding ook een ouder afwijzen omdat die het
kind beschadigd heeft door geweld, misbruik of verwaarlozing. Dan heeft het
kind de moed gehad – eventueel gesteund door de andere ouder – om de
bedreigende, destructieve ouder af te wijzen. Dat gebeurt als het kind minder
zwaar beschadigd is en er enige identiteitsontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Volgens Gardner (1998) is er dan geen sprake van ouderverstoting.
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Perspectieven voor het kind
in een CPTSS-milieu
Door grondig en breed uitgevoerd psychologisch onderzoek bij een vermoeden
van ouderverstoting kan duidelijk worden wat de achterliggende oorzaken
hiervan zijn. Zo’n vermoeden kan ontstaan als een van de ouders het kind of de
kinderen steunt in de wens om de rechter te vragen niet meer naar de andere
ouder toe te hoeven gaan. Of als de ouder dit namens de kinderen verwoordt.
Na dit grondige onderzoek kan de basis gelegd worden voor een
behandelingsplan om het gezinssysteem weer te laten functioneren en te komen
tot een ouderschapsplan in het kader van een echtscheiding. Cruciaal voor het
welslagen hiervan is de inzet van de ouders. Relatietherapie, individuele
behandeling en systeemtherapie waarbij de kinderen ook zijn betrokken,
kunnen onderdeel zijn van het behandelingsplan. Dit vraagt speciale
deskundigheid van psychotherapeuten die oog hebben voor het
aanpassingsvermogen van kinderen en hun overlevingsgedrag. Als die inzet
niet door beide ouders geleverd wordt, zouden sancties mogelijk moeten zijn,
zoals ontheffing uit het ouderlijk gezag.
Onderzoeksinstrument
naar partnergeweld
De realiteit in het Nederland van 2020 laat zien dat ouderverstoting vaak
plaatsvindt zonder dat er adequaat en deskundig onderzoek naar de oorzaken
van de conflictscheiding is geweest. Bovendien betreft het vaak huiselijk
gewelddadig gedrag dat achter een vriendelijk optreden voor de buitenwereld
schuil kan gaan. Een klinische anamnese bij beide partners kan een vertekend
beeld geven op grond van wat men zegt of durft te zeggen. Toch is het
belangrijk om een behandelingsplan ter beperking van ouderverstoting in het
gezinssysteem te kunnen baseren op de werkelijke situatie achter de voordeur.
Daartoe is de MASIC, Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns,
een van oorsprong Amerikaanse vragenlijst, ontwikkeld, en voor de
Nederlandse situatie vertaald door Corine de Ruiter, hoogleraar forensische
psychologie. Voor de afname wordt gebruikgemaakt van gestructureerde
interviews en aanvullende informatiegaring, zoals politiegegevens en medische
gegevens. Voor het voeren van deze interviews krijgen de mediators een
speciale training. De partners worden apart van elkaar door een mediator
gesproken. De vragen gaan over allerlei onderwerpen, zoals ‘Heeft uw partner
weleens geprobeerd uw activiteiten buitenshuis te bepalen?’, ‘Is weleens
gedreigd het huishoudgeld te beperken?’, ‘Bent u weleens uitgescholden in
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aanwezigheid van de kinderen?’, et cetera. Aan de hand daarvan kan een
beoordeling gemaakt worden over de aan- of afwezigheid van partnergeweld
en als dat aan de orde is, over welk type geweld. Ook kan duidelijk worden of
er maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het gezin te vergroten. De Ruiter
schrijft op haar website conflictscheiding.eu dat zowel de interviewers als de
ouders positief oordelen over het interview. In een mondelinge toelichting aan
de auteur gaf De Ruiter aan dat vaak door de MASIC een taboe (huiselijk
geweld) doorbroken en bespreekbaar wordt gemaakt.
Aanbevelingen
In het geval van conflictscheidingen waarbij de ene ouder te kennen geeft aan
de andere ouder dat het kind geen contact meer wil, is er sprake van een
ernstige situatie die om extra aandacht vraagt. Dan is een stappenplan nodig.
1. Gezien het risico op ouderverstoting is het belangrijk uit te zoeken of er
sprake kan zijn van huiselijk geweld dat, of dwingende controle die tot
dan toe steeds achter de voordeur bleef. Voor deze waarheidsvinding is
het gebruik van de MASIC door een speciaal getrainde mediator een
belangrijk instrument. Verwijzing naar zo’n mediator is een eerste
belangrijke stap op weg naar een oplossing. De uitkomsten van de
MASIC kunnen de professionele hulpverlener namelijk inzicht geven in
de manier waarop het gezin ontwricht is geraakt en in de rol die de
betrokken ouders hierbij spelen. Tussenkomst van een mediator met de
MASIC werkt tevens ontlastend voor kinderen, die daardoor niet in de
positie van aanklager komen ten opzichte van de destructieve ouder, of
anderszins in een loyaliteitsconflict. De MASIC geeft ook antwoord op
de vraag of het kind terecht een ouder afwijst, en daarmee of er sprake
is van onterechte beschuldigingen door de destructieve ouder.
De listen en lagen van de destructieve ouder komen aan het licht bij de
inzet van de MASIC. De huidige praktijk ontbeert een gedegen
instrument dat zoekt naar dwingende controle, zodat beslissingen over
mediation, ouderschapsplannen en wat er verder geregeld moet worden
bij een scheiding op drijfzand berusten en aanleiding geven tot
eindeloze procedures door strijdende en saboterende partijen.
2. Voorts is onderzoek van het gezinssysteem, geschiedenis van het gezin,
gezamenlijke en individuele gesprekken met de ouders en de kinderen
nodig om zo duidelijk mogelijk het probleem van het vastgelopen gezin
in kaart te brengen. Dit vraagt specialistische psychologische kennis en
gespreksvaardigheden van de onderzoekers, met name op het gebied
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van narcistische persoonlijkheidsstoornissen en CPTSS. Het is zaak
bedacht te zijn op de neiging van deze personen tot manipuleren en
vertonen van grensoverschrijdend gedrag. Voor CPTSS-overlevenden is
het bijzonder moeilijk zelf op de grenzen te letten. Zij hebben immers
die eigen grenzen gedwongen moeten opgeven om te overleven en geen
eigen grenzen mogen hebben.
3. Als de relatie- en communicatiepatronen helder zijn, kan in overleg met
het gezin en deskundigen bepaald worden wat de bijdrage van de
mediator zal zijn en welke behandelingstrajecten daarnaast moeten
worden ingezet.
4. Vanzelfsprekend zullen deze stappen niet voor iedereen de oplossing
brengen. Maar dat de ondervraagden na de MASIC aangaven soms een
beter inzicht te krijgen in de redenen van de scheiding, is een vorm van
winst die nauwelijks overschat kan worden.
Ad Oud is gepensioneerd psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in
psychotrauma en ouderverstoting. Oud werkte voor zowel ggz-instellingen als
in zijn eigen praktijk. Hij was nazorgcoördinator bij de vliegramp in de
Bijlmer in 1992 en de jaren daarna. In de jaren negentig behoorde hij tot de
eerste generatie EMDR-therapeuten (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing). ad_oud@hotmail.com.
Dit artikel is gebaseerd op de lezing van Ad Oud over complex trauma en
ouderverstoting, op 25 februari 2019 tijdens het symposium ‘Rechtszorg voor
ouders die gaan scheiden’ in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
De auteur is collega Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst zeer erkentelijk voor
haar inhoudelijke en tekstuele bijdragen aan dit artikel.
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Juridisch kader voor de behandeling van minderjarigen bij echtscheiding
Samenvatting
In (v)echtscheidingssituaties wordt het werk van psychotherapeuten vaak
bemoeilijkt omdat de toon al is gezet door de juridische confrontatie.
Samenwerking tussen ouders kan soms cruciaal zijn, maar vanuit het
juridisch én het behandelingsperspectief is het pad soms al bezaaid met
voetangels en klemmen. Voorzichtigheid is dan geboden.
Dit artikel geeft weer waar de juridische grenzen liggen: hoe zit het wettelijk
met de toestemming voor behandeling van een jeugdige? Wat mag je als
therapeut tegen de ouders zeggen over de behandeling? En wat mag of
moet je doen met informatieverstrekking aan Veilig Thuis, de Kinderbescherming en de gezinsvoogd?
Trefwoorden: wetgeving, echtscheiding, informatieverstrekking.
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Juridisch kader voor de behandeling van
minderjarigen bij echtscheiding
Alexandra Reijerse
De voorbeeldige ouders die in volledige harmonie weten te scheiden
niet te na gesproken, echtscheiding is een poel van conflict. En helaas:
het zijn vooral de kinderen die risico lopen bij zo’n ingrijpende
gebeurtenis, waarbij conflicten – of erger – eerder regel zijn dan
uitzondering.
Die risico’s bevinden zich niet in de laatste plaats op het terrein van de geestelijke gezondheid en het laat zich raden dat bij echtscheidingen geregeld een
beroep wordt gedaan op het vakmanschap van jeugdpsychotherapeuten of
andere behandelaren in de specialistische jeugdhulp. Als ze niet daarvoor al
betrokken waren bij de scheidingskinderen. Zij verschijnen dan ten tonele,
meestal als de ouders met die andere professionele spelers – hun juridische
helpers – al op de planken staan, de kinderen op de achtergrond, met de
ruggetjes tegen het sombere decor. Waar moet je op letten als ggz-professional
in de juridische context van een echtscheiding?
Hanteren van juridische kaders
Behandelaren moeten in de eerste plaats voorkomen bij de juridische strijd
tussen ouders betrokken te raken en zeker géén verklaringen schrijven voor
rechters op verzoek van een van de ouders. Maar wat te doen als een van de
ouders een afschrift van het dossier van het kind vraagt om dat in te brengen in
een rechtszaak? En wat kunnen behandelaren dan wél doen bij grote zorgen
over de omstandigheden waarin de minderjarige opgroeit? Voor de behandelaren van een minderjarige is het goed te weten wat de juridische kaders zijn
en hoe je die tijdens en na een echtscheiding van de ouders kunt hanteren.
Het juridisch kader voor psychotherapeutische behandeling van kinderen en
voor geneeskundige behandeling van kinderen wordt gevormd door de Wet op
de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) (Rijksoverheid, 2020) en
de Jeugdwet (Rijksoverheid, 2020b). Ook het Verdrag inzake de rechten van
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het kind verdient vermelding (Rijksoverheid, 1989). Dit door Nederland
ondertekende verdrag bepaalt in artikel 3 dat de belangen van het kind vooropstaan. Het kinderrechtenverdrag heeft geen rechtstreekse werking, maar
verplicht de lidstaten om de beginselen in hun eigen wetgeving te verwerken;
Nederland heeft het beginsel dat de belangen van het kind vooropstaan
verwerkt in de bepalingen van de WGBO en de Jeugdwet.
Persoonsgegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of General Data
Protection Regulation, GDPR) geeft regels voor de landen van de Europese
Unie over de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waartoe alle
gegevens behoren die hulpverleners verkrijgen bij de uitoefening van hun
professie. Onder ‘verwerking’ vallen alle handelingen die men met gegevens
kan doen, waaronder verzamelen, vastleggen, verstrekken en doorsturen. De
AVG regelt onder meer wanneer en door wie bijzondere persoonsgegevens
betreffende de gezondheid mogen worden verwerkt. De verordening schrijft
ook voor aan welke eisen de beveiliging van deze gegevens moet voldoen, en
legt de rechten vast van mensen ten aanzien van ieders eigen persoonsgegevens. De AVG geeft de lidstaten de ruimte om in eigen wet- en regelgeving onder bepaalde voorwaarden de verwerking van gegevens betreffende
de gezondheid verder te regelen. Nederland heeft dat gedaan in de Uitvoeringswet AVG, de WGBO en Jeugdwet. De WGBO en de Jeugdwet kennen
beide bepalingen, geheel in overeenstemming met de AVG, waarin de rechten
ten aanzien van de eigen persoonsgegevens zijn geregeld en tevens ten aanzien
van de persoonsgegevens van minderjarige kinderen. De toestemming van de
ouders of het kind of beiden die de WGBO vereist voor zowel de behandelovereenkomst en het uitvoeren van de verrichtingen als de uitwisseling van
persoonsgegevens, is geheel in overeenstemming met de eisen die de AVG
stelt aan geldige toestemming. Die toestemming moet geïnformeerd, specifiek,
expliciet, vrijelijk en ondubbelzinnig zijn gegeven. Dat kan ook mondeling,
maar moet dan wel worden vastgelegd in het dossier. Het volstaat voor
hulpverleners om de WGBO en Jeugdwet te volgen.
Andere wetten die hier ter sprake komen, zijn de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen (Wkkgz), de door de gemeenten uitgevoerde Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo 2015), en de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling, die eveneens onder de verantwoordelijkheid van
gemeenten valt. Deze en andere wet- en regelgeving die in het kader van
echtscheiding minder relevant is, maar wel relevant voor psychotherapeuten,
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worden toegelicht in het onlinedossier van de Nederlandse Vereniging voor
Psychotherapie (NVP, 2020).
Documenteren
Een algemeen belangrijk advies in echtscheidingszaken aan hulpverleners
luidt: wie schrijft die blijft. Documenteer in het dossier steeds de gesprekken en
informatie-uitwisseling met ouders en kind, net als alle besluiten en de motivering daartoe. Dat is niet alleen belangrijk bij klachten of procedures, maar
kan ook van pas komen als alle argumenten voor en tegen een besluit op een
rijtje gezet moeten worden om een afgewogen keuze te maken.
De volgende vragen zijn van belang voor een kinder- en jeugdpsychotherapeut die te maken heeft met een gezin of met kinderen van wie de ouders
gaan scheiden.
• Van wie is wanneer toestemming nodig voor geneeskundige behandeling
van een kind?
• Hoe zit het met informatieverstrekking door de jeugdpsychotherapeut over
de behandeling van het kind aan de ouders?
• Hoe zit het met informatieverstrekking van de jeugdpsychotherapeut aan
Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogd?

VAN WIE IS WANNEER TOESTEMMING NODIG
VOOR GENEESKUNDIGE BEHANDELING?
Minderjarige tot 12 jaar (kind)
Bij kinderen tot twaalf jaar is toestemming van elke gezagdragende ouder of
voogd vereist; zij oefenen de rechten van het kind uit (artikel 7:450, lid 1 BW
jo Artikel 465 lid 1 BW). Toestemming van het kind is niet nodig, maar het
kind heeft wel een zelfstandig recht op informatie. Hulpverleners moeten de
voorlichting afstemmen op het bevattingsvermogen van het kind (artikel 7: 448
lid 1 BW). Het kind moet worden gehoord en het belang van het kind staat
altijd voorop. Van de informatieverstrekking aan het kind en diens reactie en
mening over het behandelingsvoorstel moet aantekening worden gemaakt in
het dossier, net als van de overwegingen om een behandeling wel of niet uit te
voeren.
Heeft het kind twee gezagdragende ouders, maar verschijnt er maar een van
beide ouders met het kind op de behandelingsafspraak, dan mag de behandelaar ervan uitgaan dat de andere ouder toestemming heeft gegeven voor de
behandeling van het kind.
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Dit geldt niet:
• Bij een ingrijpende, medisch niet-noodzakelijke of medisch ongebruikelijke
behandeling (Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 2011).
• Als de behandelaar aanwijzingen heeft dat de niet-aanwezige ouder een
andere mening over de behandeling heeft. Dit staat in artikel 1:253i BW,
dat bepaalt dat als beide ouders gezamenlijk gezag uitoefenen, zij het kind
gezamenlijk vertegenwoordigen in burgerlijke handelingen, met dien
verstande dat een ouder alleen hiertoe ook bevoegd is, mits niet van
bezwaren van de andere ouder is gebleken.
• Ontbreekt de toestemming van (een van) de gezagdragende ouders en is de
behandeling van het kind noodzakelijk, dan kan de behandelaar vervangende toestemming vragen aan de rechter.
Minderjarige tussen 12 en 16 jaar (jongere)
Bij wilsbekwame minderjarigen tussen twaalf en zestien jaar is hun eigen
toestemming én die van hun gezagdragende ouder(s) of voogd nodig (artikel
7:450 lid 2 BW).
Als twee ouders beiden gezagdrager zijn, moeten zij allebei toestemming
geven voor de behandeling van de jongere. Heeft een minderjarige twee
gezagdragende ouders, maar verschijnt er maar een van beide ouders met de
jongere op de behandelafspraak, dan mag de behandelaar ervan uitgaan dat de
andere ouder toestemming heeft gegeven voor de behandeling van de jongere.
Dit geldt niet:
• Bij een ingrijpende, medisch niet-noodzakelijke of medisch ongebruikelijke
behandeling (Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 24-05-2011,
ECLI: NL: TGZCTG: 2011: YG1298).
• Als de behandelaar aanwijzingen heeft dat de niet-aanwezige ouder een
andere mening over de behandeling heeft; zie artikel 1:253i BW, dat
bepaalt dat als beide ouders gezamenlijk gezag uitoefenen, zij het kind
gezamenlijk vertegenwoordigen in burgerlijke handelingen, met dien
verstande dat een ouder alleen hiertoe ook bevoegd is, mits niet van
bezwaren van de andere ouder is gebleken.
Kortom: ontbreekt de toestemming van de jongere dan wordt de behandeling niet uitgevoerd. Ontbreekt alleen de toestemming van één of beide
gezagdragende ouders dan kan de behandeling toch worden uitgevoerd:
•
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•

als de behandeling de weloverwogen wens is van de jongere, ook al weet
deze dat (een van) zijn ouders toestemming weigert (artikel 7:450, lid 2
BW).

Beide opties staan los van elkaar en leveren voldoende grond op om toch te
behandelen, ondanks dat één of beide gezagdragende ouders het daarmee niet
eens zijn.
In deze gevallen informeert de hulpverlener de ouders wel, tenzij dat in
strijd is met het goed hulpverlenerschap. Dit kan het geval zijn als de
gezondheid of de veiligheid van de jongere in gevaar zou komen als de
hulpverlener de ouders wel zou inlichten, bijvoorbeeld omdat de jongere dan
van behandeling zou afzien. Dergelijke situaties kunnen voorkomen als het
gaat om seksuele zorg voor jongeren, bijvoorbeeld bij het voorschrijven van
anticonceptie, of psychologische behandelingen bij problemen in relaties, of
met de beleving van de eigen identiteit.
Is de jongere wilsonbekwaam dan treden gezagdragende ouders op als
vertegenwoordigers. Verzet een wilsonbekwame jongere zich tegen een
behandeling van ingrijpende aard waarvoor de vertegenwoordigers toestemming hebben gegeven, dan kan de behandeling alleen worden uitgevoerd
indien dit noodzakelijk is om ernstig nadeel voor de jongere te voorkomen
(artikel 7:465 lid 2, 6 BW) (Hein & Hondius, 2018).
Minderjarige vanaf 16 jaar
Minderjarigen vanaf zestien jaar verlenen zelf toestemming; voor de WGBO
worden zij als volwassenen behandeld. Bij wilsonbekwaamheid treden de
gezagdragende ouders of voogd op als vertegenwoordigers. Verzet een
wilsonbekwame zich tegen een behandeling van ingrijpende aard waarvoor een
vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven, dan kan de behandeling alleen
worden uitgevoerd indien dit noodzakelijk is om ernstig nadeel voor de cliënt
te voorkomen.
Ouders worden alleen geïnformeerd als de jongere daartoe toestemming
verleent én de behandelaar dat in overeenstemming vindt met zijn zorg als
goed hulpverlener (artikel 7:465 lid 6 BW).
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INFORMATIEVERSTREKKING
OVER DE BEHANDELING AAN OUDERS

Informatieverstrekking over de behandeling aan de ouders kan mondeling of
schriftelijk plaatsvinden, maar ook door het verstrekken van inzage in of
afschrift van gegevens uit het dossier over de behandeling van de minderjarige.
Minderjarige tot 12 jaar (kind)
Behandelaren komen hun verplichtingen na jegens de ouders die het gezag
over het kind uitoefenen dan wel jegens zijn voogd, tenzij die nakoming niet
verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener (artikel 7: 465 lid 1
BW). Behandelaren kunnen op grond van goed hulpverlenerschap afzien van
het verstrekken van (bepaalde) informatie aan ouder(s) en voogd, ook als die
informatie nodig is om (mede) toestemming te geven voor een behandeling
(artikel 7:457 lid 3 BW). De behandelaar moet zelf een afweging maken of de
informatieverstrekking in het belang van de jongere is en dus in overeenstemming met de zorg van een goed hulpverlener. Die afweging moet per
informatieverstrekking en per ouder onderbouwd in het dossier worden
vastgelegd. Bijvoorbeeld als een van de ouders afschriften vraagt met het doel
die in te brengen in een rechtszaak in het kader van de echtscheiding. In het
algemeen krijgen beide gezagdragende ouders dezelfde informatie over de
behandeling van hun kind (en niet over de andere ouder). Maar het kan
voorkomen dat aan de ene gezagdragende ouder wel informatie kan worden
verstrekt en aan de andere niet. Bijvoorbeeld als er sprake is van (verdenking
van) mishandeling of misbruik.
Minderjarige van 12 tot 16 jaar (jongere)
De gezagdragende ouders en de voogd hebben recht op informatie over ‘hun’
jongeren voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming
voor een behandeling. Voor het verstrekken van andere informatie aan de
ouders is de toestemming nodig van de jongere, omdat jongeren vanaf twaalf
jaar zelf hun rechten uit de WGBO uitoefenen (artikel 7:465 lid 1 BW).
Hulpverleners kunnen op grond van goed hulpverlenerschap afzien van het
verstrekken van informatie aan ouder(s) en voogd. Dat geldt ten aanzien van
alle informatie en zelfs als de jongere toestemming heeft gegeven voor de
informatieverstrekking (artikel 7:457 lid 3 BW). De behandelaar moet altijd
zelf een afweging maken of de informatieverstrekking in het belang van de
158

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

jongere is en dus in overeenstemming met de zorg van een goed hulpverlener.
Ook deze afwegingen moeten in het dossier worden vastgelegd.

INFORMATIEVERSTREKKING AAN VEILIG THUIS,
DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING EN DE GEZINSVOOGD
Meldcodes
Elke zorgaanbieder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling
wordt omgegaan; die code beoogt eraan bij te dragen dat zo snel en adequaat
mogelijk hulp kan worden geboden (artikel 8 van de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg, Wkkgz). Deze verplichting geldt onder andere voor instellingen en zelfstandig werkzame professionals in de gezondheidszorg en
jeugdzorg. Hulpverleners hebben de plicht de meldcode te gebruiken, niet de
verplichting om een melding te doen.
Een behandelaar van een minderjarige die zich ernstig zorgen maakt over
de omstandigheden waaronder een kind opgroeit, kan een melding doen bij
Veilig Thuis volgens de regels van de meldcode, zo nodig met doorbreking van
diens geheimhoudingsplicht (Wmo, 2015; artikel 5.2.6). Dat is bij een echtscheiding niet anders. Professionals in dienst van een instelling hebben te
maken met de eigen beroepsmeldcode én met de meldcode van hun instelling
én met die van collega’s uit andere disciplines. Verwacht mag worden dat deze
meldcodes goed op elkaar aansluiten, omdat zij op dezelfde wet en hetzelfde
basismodel zijn gebaseerd.
De meldcodes zijn in 2018 geactualiseerd op basis van de aanpassingen in
het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die
op 1 januari 2019 in werking traden. In dit besluit staan de elementen die een
meldcode ten minste moet bevatten. Eén element is een stappenplan met een
omschrijving van de stappen voor het omgaan door professionals met signalen
van huiselijk geweld of kindermishandeling (artikel 2, lid 1 onder a Besluit
verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).
Afwegingskader
Op 1 januari 2019 is aan het stappenplan een afwegingskader toegevoegd op
basis waarvan de professionals het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen. Daarmee zijn zij in staat om
te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige
kindermishandeling, dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding
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nodig is. Een melding bij Veilig Thuis is in ieder geval noodzakelijk als er
sprake is van acute of structurele onveiligheid. Is er sprake van een andere
zorgwekkende situatie dan kan de professional het afwegingskader gebruiken
om te beoordelen of een melding bij Veilig Thuis ook in dat geval noodzakelijk is. Tevens beschrijft het afwegingskader hoe de professional – na een
melding – samen met Veilig Thuis kan vaststellen of hij effectieve hulp kan
bieden of organiseren. De organisatie van de hulpverlening gebeurt altijd in
afstemming met Veilig Thuis en wordt eventueel door Veilig Thuis gemonitord
en aan Veilig Thuis overgedragen.
De beroepsgroepen hebben in 2018 elk een afwegingskader opgesteld. Het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft met de beroepsverenigingen,
waaronder de VKJP, een afwegingskader opgesteld voor pedagogen,
psychologen, psychotherapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals, dat is afgestemd met de artsenfederatie KNMG (Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) (NIP, 2018).
In de huidige meldcodes is een striktere uitleg gegeven aan de juridische
mogelijkheden om voorafgaand aan een melding te overleggen met
professionals die niet rechtstreeks bij de behandelingsovereenkomst zijn
betrokken. Als hoofdregel geldt dat voor het delen van informatie met andere
betrokken professionals toestemming nodig is van betrokkenen volgens de
eerder beschreven toestemmingsregels. Het melden van acute situaties aan de
Raad voor de Kinderbescherming is vervallen. Dit omdat Veilig Thuis de
eerstelijnsvoorziening is voor de melding van dergelijke situaties. In acuut
onveilige situaties kan uiteraard nog steeds wel – naast de melding bij Veilig
Thuis – de politie worden ingeschakeld.
Informatie verstrekken op verzoek van Veilig Thuis
Als een professional door Veilig Thuis als informant wordt benaderd, verstrekt
hij alle informatie die hij tot zijn beschikking heeft en die noodzakelijk is om
kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen, of een redelijk vermoeden
daarvan te laten onderzoeken. De hulpverlener doet geen uitspraken over zaken
die niet tot zijn competentie behoren, bijvoorbeeld of er een uithuisplaatsing
gewenst is of niet, en vermeldt steeds de bron van zijn informatie en de datum
of periode waarop die informatie verkregen is en waarop deze betrekking heeft.
Hij verstrekt deze informatie bij voorkeur schriftelijk en met toestemming of
medeweten van de betrokkenen. Voor iedere professional die van Veilig Thuis
een verzoek om informatie krijgt, blijft het streven om deze informatie alleen
te verstrekken met toestemming van betrokkenen. Het meldrecht uit de Wet
160

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) biedt echter ook ruimte om
zonder toestemming informatie aan Veilig Thuis te verstrekken. Dit mag als
dat “noodzakelijk is om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te
onderzoeken” (artikel 5.2.6. Wmo 2015).
De meldcode verlangt dat de professional – ook als de betrokkene een
instemmingsverklaring heeft getekend – de betrokkenen zo mogelijk vooraf
laat weten welke informatie hij van plan is te verstrekken, aan wie en waarom.
Lukt het de professional niet om dit vooraf te doen, dan doet hij dit zo snel
mogelijk achteraf.
Belangrijk is dat de professional informatie die hij over de ene betrokkene
deelt met Veilig Thuis niet ook met andere betrokkenen deelt, tenzij de
betrokkene die het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven. Soms vergeten
behandelaren dat in hun streven zo transparant mogelijk te zijn voor alle betrokkenen. Dus informatie over de ene ouder aan Veilig Thuis kan niet zonder
diens toestemming worden gedeeld met de andere ouder, en informatie over
het kind vanaf twaalf jaar kan niet zonder diens toestemming worden gedeeld
met de ouders.
Afzien van informatieverstrekking
De professional kan in uitzonderingssituaties van informatieverstrekking afzien
als daar gewichtige redenen voor zijn die het belang van zijn cliënt betreffen.
De professional richt zo’n afwijzend besluit met motivering aan Veilig Thuis.
Denk aan situaties waarin de jongere of het kind niet wil dat één ouder of beide
ouders bepaalde informatie krijgen die het kind aan diens behandelaar heeft
verteld en het mededelen van die informatie ertoe kan leiden dat de vertrouwensrelatie tussen behandelaar en kind zodanig wordt geschaad dat goede
behandeling niet meer mogelijk is. Het is daarom belangrijk dat de behandelaar
van tevoren bij Veilig Thuis nagaat met wie Veilig Thuis de door hem te
verstrekken informatie gaat delen en dat te bespreken met de betrokkene
voordat de informatieverstrekking plaatsvindt.
Als een melding daar aanleiding toe geeft, kan Veilig Thuis een
vooronderzoek doen zonder medeweten van de betrokkenen. Is er sprake van
zo’n vooronderzoek, dan zal Veilig Thuis dit aan de professional melden,
inclusief de reden hiervan. Dan kan Veilig Thuis de professional om informatie
vragen die specifiek voor het vooronderzoek nodig is. De professional
verstrekt dan alleen die specifieke informatie. Zodra het kan, zal Veilig Thuis
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de betrokkenen laten weten dat er vooronderzoek is gedaan, waarom dat is
gedaan en welke informatie in dat kader door wie is verstrekt.
Informatie verstrekken aan de gezinsvoogd: spreekplicht en meldrecht
In de Jeugdwet is een spreekplicht ten behoeve van de gezinsvoogd opgenomen (artikel 7.3.11 lid 4 Jeugdwet). Derden die beroepshalve informatie
bezitten over een onder toezicht gesteld kind, zijn verplicht om deze informatie
desgevraagd te verstrekken aan de gezinsvoogd van de gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling uitvoert. Daarbij gaat het om informatie:
• over feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het minderjarige kind dat onder toezicht is gesteld, op diens verzorging en opvoeding, of op diens ouder(s) of voogd en
• informatie die noodzakelijk kan worden geacht voor de uitvoering van
de ondertoezichtstelling.
Is er sprake van een ondertoezichtstelling, dan verstrekt de professional –
bij voorkeur met toestemming van de betrokkenen – op verzoek van de
gezinsvoogd informatie die relevant is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling, niet alleen over het kind, maar zo nodig ook over de ouders en
voogd. De professional bepaalt zelf welke informatie relevant is.
De professional kan de informatie ook zonder toestemming uit eigen beweging
aan de gezinsvoogd verstrekken als dat noodzakelijk kan worden geacht om
kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden daarvan te laten
onderzoeken (meldrecht). De professional informeert het kind en de ouders zo
mogelijk van tevoren over de informatieverstrekking.
Informatie verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming
Ook als een professional door de Raad voor de Kinderbescherming wordt
verzocht om informatie, verstrekt hij alle tot zijn beschikking staande
informatie voor zover noodzakelijk om kindermishandeling te stoppen of een
redelijk vermoeden daarvan te laten onderzoeken. Dit verloopt bij voorkeur
schriftelijk en zo mogelijk met toestemming of medeweten van de ouders en
het kind (artikel 1:240 BW). Ook als betrokkenen toestemming weigeren kan
met doorbreking van de geheimhoudingsplicht relevante informatie worden
verstrekt. De professional informeert de betrokkenen hier van tevoren over,
tenzij dit een risico oplevert voor de veiligheid van het kind of anderen, of als
redelijkerwijs gevreesd moet worden dat de professional hierdoor het contact
met het kind of de ouders verliest. De professional mag ook afzien van
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informatieverstrekking, als hij vreest voor zijn eigen veiligheid. De Raad voor
de Kinderbescherming onderbouwt het verzoek om informatie zodanig dat de
hulpverlener kan bepalen welke gegevens al dan niet relevant kunnen zijn voor
het doel dat in dit wetsartikel (lid 1) genoemd is.
Mr. Alexandra Reijerse is coördinator bij het ketencoördinatieteam WvGGZ
(Wet verplichte GGZ) en werkt als gezondheidsrechtjurist in haar eigen
adviesbedrijf. Voorheen werkte ze geruime tijd bij GGZ inGeest te Amsterdam.
alexandra@reijerse-advies.nl
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De schade van onvoldoende expertise in complexe scheidingssituaties
Samenvatting
Bij een echtscheiding kunnen kinderen, jongeren en hun ouders te maken
krijgen met de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. De kennis en
ervaring van de professionals in dit domein schiet tekort in complexe
scheidingssituaties, op zowel juridisch als gedragswetenschappelijk gebied.
Snel en doortastend optreden van een gespecialiseerd kinder- en
jeugdpsychotherapeut kan voor kinderen en jeugdigen hier het verschil
maken.
Trefwoorden: complexe scheiding, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming,
opleidingsniveau.
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Jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

De schade van onvoldoende expertise
in complexe scheidingssituaties
Marianne Vlaming
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle
vormen van jeugdhulp. Zo is het sinds 1 januari 2015. De gemeente
moet gezinnen ondersteunen met passende zorg, ook als bij een
echtscheiding de kinderen hulp nodig hebben.
Jeugdhulp is een breed begrip en wordt, ook bij echtscheidingen, voornamelijk
in een vrijwillig kader aangeboden. Dat wil zeggen dat de betrokkenen toestemming geven voor de uitvoering van de hulp, en dat de ouders met gezag
instemmen met de jeugdhulp als het kind jonger is dan twaalf jaar. Is het kind
twaalf tot zestien jaar, dan beslissen de ouders en het kind samen. Jongeren van
zestien tot achttien jaar geven zelf toestemming voor hun hulpverlening.
Hulpverlening in het gedwongen kader wordt door de rechter opgelegd en
komt vooral voor in complexe scheidingssituaties.
De nadruk bij vrijwillige hulpverlening ligt volgens artikel 2.1 van de
Jeugdwet op preventie: eerder bieden van de juiste hulp op maat en integrale
hulp aan gezinnen volgens het systeem één gezin, één plan, één regisseur. Dit
accent was een van de doelen van de stelselwijziging van 2015 en beoogde een
omslag te realiseren in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen. In de memorie van toelichting bij de Jeugdwet staat dat de wetgever
streeft naar meer preventie en uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en
eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, daar waar
mogelijk met de inzet van hun sociale netwerk. Er zou ook meer gebruikgemaakt moeten worden van preventie in de vorm van laagdrempelige opgroeien opvoedingsondersteuning, om te voorkomen dat de jeugdige en zijn ouders
op een later tijdstip duurdere, meer gespecialiseerde vormen van jeugdhulp
nodig zouden hebben, of dat er een jeugdbeschermingsmaatregel getroffen zou
moeten worden, dan wel dat de jeugdige in het strafrechtelijke kader terecht
zou komen (Rijksoverheid, 2013, pp. 14-15).
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Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het bieden van
ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen, terwijl preventie en de
uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen niet onder de definitie van
‘jeugdhulp’ vallen (Jeugdwet, artikel 1.1). Gemeenten hebben de wettelijke
plicht in hun beleidsplan specifieke aandacht aan preventie te besteden. Maar
het onderscheid tussen preventie en interventie is in de dagelijkse praktijk niet
helder.
De kwalificatie ‘passende zorg’ wordt in de Jeugdwet en in de memorie
van toelichting 5, respectievelijk 46 keer gebruikt, maar niet gedefinieerd
(Rijksoverheid 2013, 2020).
Kinderbeschermingsmaatregel
Uiteindelijk kan jeugdhulp dus ook worden ingezet als onderdeel van een
kinderbeschermingsmaatregel, zoals een ondertoezichtstelling of
uithuisplaatsing. Dit wordt het gedwongen kader genoemd. Zo kunnen ouders
verplicht worden om, in het belang van het kind, deel te nemen aan
gezinstherapie. De geboden hulp kent een verplichtend karakter en wordt
opgelegd door de jeugdbeschermer, ook wel gezinsvoogd genoemd. De
gezinsvoogd is in dienst van de gecertificeerde instelling en mag zelf geen
jeugdhulp aanbieden. De gezinsvoogd houdt toezicht op het kind en zorgt
ervoor dat het kind en de ouders hulp en steun krijgen, zodat de ontwikkelingsbedreiging die tot de kinderbeschermingsmaatregel heeft geleid, is
weggenomen; dat kan geruime tijd vergen en gaat dus met verlengingen van de
maatregel gepaard.
Een kinderbeschermingsmaatregel kan alleen opgelegd worden door de
kinderrechter. De maatregel duurt maximaal een jaar en kan alleen verlengd
worden na rechterlijke toetsing.
Gedwongen kader
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het
doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Het kind of de
jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'. In
2019 was er bij 41.080 jongeren sprake van jeugdbescherming. In totaal
was er sprake van 30.540 ondertoezichtstellingen en voorlopige ondertoezichtstellingen. Het aantal kinderen en jongeren dat onder voogdij was
geplaatst, bedroeg 11.665 (CBS StatLine, 2020).
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Gemeenten en jeugdbescherming
De Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden (2016) hebben een
zesdelige serie kennisclips gemaakt die een goed overzicht geven van de
wettelijke taken en verantwoordelijkheden van gemeenten voor jeugdbescherming.
Jeugdzorg Nederland geeft een online-overzicht van alle gecertificeerde
instellingen die in Nederland jeugdbescherming en jeugdreclassering
mogen aanbieden (Jeugdzorg, 2020).
Het drangkader
In de jeugdhulpverlening is de afgelopen jaren een kader ontstaan waarbij
gezinnen onder druk worden gezet om ‘vrijwillig’ mee te werken aan de
hulpverlening. Dit ‘drangkader’ wordt ook wel ‘preventieve jeugdbescherming’ genoemd, maar heeft van de wetgever geen wettelijke grondslag
gekregen. Jeugdigen en ouders worden min of meer gedwongen om onder
verschillende voorwaarden mee te werken met de professionals, maar hebben
geen rechtsbescherming. In de memorie van toelichting bij de Jeugdwet wordt
de term ‘drang’ wel genoemd: gecertificeerde instellingen zouden de ruimte
moeten krijgen om – in de fase voordat een kinderbeschermingsmaatregel
wordt uitgesproken – ouders te bewegen “… al dan niet met zachte drang ...”
tot vrijwillige medewerking.
In het drangkader zijn de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van
ouders en betrokken hulpverleners zeer onduidelijk. Wel wordt, in dezelfde
memorie van toelichting, genoemd dat het niet geoorloofd is om te dreigen met
korting op iemands uitkering of met een ondertoezichtstelling als de vrijwillige
hulp niet wordt geaccepteerd. In de praktijk van kinder- en jeugdpsychotherapeuten en andere professionals kan echter verwarring ontstaan over juridische
bevoegdheden en verantwoordelijkheden; gecertificeerde instellingen kunnen
namelijk, behalve in het gedwongen kader (jeugdbescherming), ook in het
‘vrijwillig kader’ handelen. Het journalistieke platform Follow the Money
beschreef ‘drang’ als het nieuwe product van kinderbeschermers en kwalificeerde het als “intimidatie” (van Ark, 2017). De minister van Veiligheid en
Justitie schreef aan de Tweede Kamer dat hij drang ziet als een professionele
houding "die soms kan helpen om alsnog een doorbraak te bereiken in vrijwillig kader" en nooit mag worden gebruikt als pressiemiddel. Uit een
onderzoek van de Rotterdamse kinderombudsman uit 2018 blijkt dat ongeveer
de helft van de cliënten onwenselijke druk ervaart. Er zijn zelfs geforceerde
uithuisplaatsingen gesignaleerd, waarbij hulpverleners in het vrijwillig kader
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onder drang zware ingrepen in gezinnen toepassen waar voorheen een
kinderbeschermingsmaatregel werd opgelegd (de Boer & Bruning, 2018).
Het is belangrijk dat alle betrokken professionals zich realiseren dat
ingrijpen in het gezinsleven gebonden is aan strenge (internationale) eisen en
alleen mogelijk is als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Als er sprake
is van een drangkader, moeten de rechten en plichten voor alle betrokkenen
volstrekt duidelijk zijn (Verkroost, 2019). Een kritische houding is derhalve
geboden als een behandelaar de indruk krijgt dat ouders en jeugdigen onder
druk worden gezet om hulpverlening te accepteren. Jeugdpsychotherapeuten
kunnen ouders doorverwijzen naar een academisch jurist die gespecialiseerd is
in jeugdrecht.
Casus 1: drangzorg
De ouders van een gezin met drie kinderen besluiten om een van de
kinderen met hulp van de gemeente op vrijwillige basis in een pleeggezin te
plaatsen om het gezinssysteem voor maximaal enkele weken te ontlasten.
Een gecertificeerde instelling raakt erbij betrokken in het kader van
'drangzorg' en het contact tussen ouders en het kind wordt tot een minimum
beperkt, omdat de veiligheid van het kind in gevaar zou zijn. Binnen twee
maanden stuurt de gecertificeerde instelling zelfs aan op definitieve
plaatsing in het pleeggezin, omdat de ouders ongeschikt zouden zijn om het
kind op te voeden. De ouders worden onder druk gezet om mee te werken
aan voortzetting van deze 'vrijwillige’ hulpverlening, omdat hun kind
anders op een geheime locatie zou worden ondergebracht. Zodra de Raad
voor de Kinderbescherming erbij betrokken raakt, worden er nieuwe
veiligheidsafspraken gemaakt, wordt het kind teruggeplaatst bij de ouders
en wordt in plaats van de gecertificeerde instelling een onafhankelijk
regievoerder aangesteld om toe te zien op naleving van de
veiligheidsafspraken. Uitkomst van het raadsonderzoek is dat er geen reden
was voor ondertoezichtstelling van de minderjarige, en dat hulpverlening
in het vrijwillig kader zoals vormgegeven door de ouders voldoende was.
De jeugdhulpverlener
De term ‘jeugdhulpverlener’ komt uit de Jeugdwet (Rijksoverheid, 2020).
Jeugdhulpverleners zijn werkzaam in de jeugdhulp (vrijwillig kader) en
jeugdbescherming (gedwongen kader) en bieden ondersteuning, hulp of zorg
aan kinderen en jongeren in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ggz- en
verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, de
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thuisbegeleiding, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg. In de Jeugdwet is
omschreven dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen
verantwoorde hulp moeten verlenen. Dit is hulp van een goed niveau, die in
ieder geval veilig, doeltreffend en doelmatig is. De hulp dient te zijn afgestemd
op de behoefte van de jeugdige en diens ouders of verzorgers. Van
jeugdhulpverleners wordt verwacht dat zij cliëntgericht werken en alert zijn op
signalen die kunnen duiden op (meervoudige) problemen, stoornissen of
beperkingen bij jeugdigen of ouders. De jeugdhulpverlener dient de eigen
kracht en zelfregie van de cliënt en zijn eigen netwerk te versterken en de
veiligheid van het kind te bevorderen. Ook moet er gewerkt worden vanuit een
integrale blik, moet samenwerking worden gezocht waarbij de professionals
elkaars expertise kennen en erkennen. En de hulpverlener moet afstemmen met
andere professionals die aanvullende expertise in huis hebben. Er wordt van
jeugdhulpverleners verwacht dat zij breder kijken, meer zien en een leven lang
leren – er wordt van ze verwacht dat ze investeren in hun scholing en reflectie
(Weyburg, 2015). Dit zijn omschrijvingen die in het Programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming in samenwerking met het werkveld
zijn ontwikkeld om een cultuurverandering te realiseren met als doel de
kwaliteit van de jeugdhulp en jeugdzorg te verbeteren. Gekwalificeerde, bij de
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde professionals die
werkzaam zijn in jeugdhulp of jeugdbescherming hebben een bachelor hogere
sociale studies (Social Work ‘oude stijl’) behaald, zoals cmv (culturele en
maatschappelijke vorming), mwd (maatschappelijk werk en dienstverlening) of
sph (sociaalpedagogische hulpverlening)(SKJ, 2020).
Toereikend aanbod
In artikel 2.6 van de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten moeten zorgen
voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod, een herkenbare en
laagdrempelige toegang, tijdige inzet van passende hulp, beschikbaarheid van
de juiste expertise, een consultatiefunctie voor professionals die werken met
jeugdigen, mogelijkheden om direct in te grijpen in crisissituaties en de
mogelijkheid om kosteloos en anoniem advies te geven aan jeugdigen met
vragen over opgroeien en opvoeden. Er worden geen kwaliteitseisen gesteld
aan de professionals die bij de gemeente verantwoordelijk zijn voor de
toeleiding naar jeugdhulp en de professionals die de jeugdhulp feitelijk
verlenen. De SKJ-geregistreerde professionals hebben weliswaar (minimaal)
hun hbo-bachelor afgerond in een van de genoemde richtingen en vallen onder
het eigen tuchtrecht, maar voor de inzet van passende hulp en beschikbaarheid
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van de juiste expertise schiet hun kennisniveau in complexe scheidingssituaties
tekort.
Geen opleiding tot jeugdbeschermer
Ondanks de opgedragen verantwoordelijkheden die tot ingrijpende
beslissingen kunnen leiden, bestaat er geen gespecialiseerde opleiding tot
jeugdbeschermer. Een verkorte training gezinsvoogdij met een totale
studiebelasting van 34 uur is voldoende om de jeugdbeschermer toe te rusten
voor het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen (van Montfoort, 2020).
Voor de uitvoering van jeugdhulp worden in de praktijk ook kindercoaches
ingevlogen. Een kindercoach kan een hogere beroepsopleiding (hbo) hebben
gevolgd, maar hij kwalificeert zich ook al met een onlinecursus of -training
van enkele dagen of dagdelen waarvoor geen toelatingseisen gelden. Deze
discrepantie tussen opleiding en de noodzakelijke expertise voor het werk
vraagt om ongelukken.
De kritiek op deze situatie wordt gedeeld door de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De IGJ
rapporteert in november 2019 onder de titel: ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende
beschermd’ en ‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar’ (IGJ, 2019). De inspecties
stellen dat de Nederlandse overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid
neemt om kinderen te beschermen die ernstig in hun ontwikkeling worden
bedreigd. Kwetsbare kinderen moeten zonder vertraging de hulp krijgen die
nodig is en jeugdbescherming voor deze kinderen moet beter functioneren.
Vechtscheiding?
Jaarlijks zijn er zo’n zeventigduizend kinderen die moeten omgaan met de
praktische, financiële en emotionele gevolgen van het feit dat hun ouders uit
elkaar gaan (Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek, 2016). De Rechtspraak
stelt dat het ongeveer tachtig procent van de scheidende ouders lukt om
afspraken te maken over de zorg voor de kinderen, de verdeling van geld en
goederen en eventuele alimentatie. In ongeveer twintig procent van de gevallen
lukt dit niet. Soms lopen deze scheidingen zodanig uit de hand dat er
gesproken wordt van ‘vechtscheidingen’. Ouders kunnen zo verwikkeld raken
in hun onderlinge strijd, dat zij de belangen van de kinderen uit het oog
verliezen. De kinderen kunnen tevens inzet worden van de strijd tussen de
ouders.
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Meer dan zevenduizend Nederlandse echtscheidingen per jaar worden
getypeerd als ‘vechtscheiding’ (van Lawick et al., 2020). Het gaat dan om
ouders die verschillende juridische procedures hebben gevoerd. In de meeste
gevallen is er sprake (geweest) van vrijwillige hulpverlening, maar zijn de
gewenste resultaten uitgebleven. De rechter kiest er veelal voor om de Raad
voor de Kinderbescherming onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de
situatie van de kinderen.
De Raad voor de Kinderbescherming rapporteert dat in 2018 in circa
zeventig procent van de gevallen sprake was van een bedreigde ontwikkeling
van de kinderen (afdeling persvoorlichting, juli 2020). Dit zijn de jeugdigen
waar de Inspecties zo uitdrukkelijk aandacht voor vragen. In ongeveer dertig
procent van de gevallen was de Raad van oordeel dat er nog hulpverlening in
een vrijwillig kader mogelijk is.
Wanneer de Raad constateert dat de ontwikkeling van de jeugdige in
ernstige mate wordt geschaad of bedreigd, kan hij een verzoek tot een
kinderbeschermingsmaatregel indienen bij de rechtbank. Het advies van de
Raad voor de Kinderbescherming wordt in het overgrote deel van de gevallen
gevolgd. Het is de rechter die de beslissing neemt.
Indien de rechter besluit dat er een kinderbeschermingsmaatregel wordt
uitgesproken in de vorm van een ondertoezichtstelling, al dan niet vergezeld
van een uithuisplaatsing, wordt er een gecertificeerde instelling aangewezen
om de maatregel uit te voeren. De gecertificeerde instelling wijst een jeugdbeschermer aan die contact met ouders en kinderen zal onderhouden en
passende jeugdhulp voor het gezin moet organiseren. Een ondertoezichtstelling
duurt maximaal één jaar en kan alleen na tussenkomst van de rechter verlengd
worden. Het is belangrijk om te beseffen dat het opleggen en uitvoeren van een
kinderbeschermingsmaatregel betekent dat wordt ingegrepen in het gezinsleven. De meeste ouders ervaren een maatregel van kinderbescherming als
uiterst negatief.
Casus 2: de grenzen van het vrijwillig kader
Vader en moeder hebben al enkele jaren relatieproblemen. Ondanks de
inzet van verschillende relatietherapeuten komen zij niet nader tot elkaar.
Ze beëindigen hun relatie in 2015. Moeder verlaat de woning en laat hun
twee jonge kinderen bij vader achter. De kinderen verblijven in het
weekend bij hun moeder.
De emotionele reactie van moeder op het beëindigen van de
partnerrelatie vormt de rode draad in het dossier. Moeder pleegt
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vernielingen in en rondom de woning van vader en gebruikt geweld tegen
vader tijdens de overdrachtsmomenten, waarvan de kinderen getuige zijn.
Ze dwingt vader tot contact door in de avonduren aan te bellen en met de
brievenbus te klepperen, terwijl de kinderen boven liggen te slapen. Vader
vraagt hulp bij het wijkteam, maar er is een wachtlijst. Het wijkteam begint
enkele maanden later met gezamenlijke gesprekken tussen de ouders,
vanuit het idee dat er sprake is van communicatieproblemen. De aanpak
leidt niet tot positieve resultaten en de hulpverlening wordt stopgezet.
Wanneer vader zes maanden later wederom een hulpvraag neerlegt, volgt
een onderzoek door een jeugdbeschermer van de gecertificeerde instelling
in het ‘vrijwillig kader’. De jeugdbeschermer voert gesprekken met beide
ouders. Moeder ontkent de gebeurtenissen, waardoor hulpverlening voor
de kinderen geen doorgang kan vinden.
Aangifte
Wanneer moeder een ruit inslaat bij de woning van vader en daarbij zelf
gewond raakt, doet vader aangifte bij de politie. De melding komt via
Veilig Thuis wederom bij het wijkteam terecht. Moeder stelt dat het een
eenmalig incident betreft en betuigt spijt. Er wordt systeemtherapie ingezet
omdat er sprake zou zijn van geweld tussen de ouders. De therapie wordt
voortijdig afgebroken omdat moeder haar aandeel in de gebeurtenissen
ontkent en de impact van haar handelen op de kinderen bagatelliseert. Dit
patroon blijft zich herhalen tot er een moment komt waarop het geweld
door moeder tijdens een overdrachtsmoment zoveel indruk maakt op de
kinderen, dat zij hierover spontaan vertellen aan de leerkracht. School doet
een zorgmelding bij Veilig Thuis. Veilig Thuis concludeert dat er sprake is
van ruzie en geweld tussen de ouders en geeft het etiket ‘vechtscheiding’.
Het advies is een scheidingsinterventie: ouders moeten met elkaar om de
tafel om afspraken te maken. Zoals te verwachten wil moeder graag contact
met vader, maar hij houdt dit af uit angst voor escalaties.
Gezien de impact van de geweldsincidenten vraagt vader
gespecialiseerde hulpverlening voor de kinderen. Moeder vindt dit niet
nodig en geeft geen toestemming. Vader is bang dat de hulpverlening aan
zijn kinderen stagneert en verzoekt de rechter om vervangende toestemming
voor behandeling van de kinderen door een kinder- en jeugdpsycholoog.
Ook vraagt hij om een onderzoek door de Raad voor de
Kinderbescherming. De rechter erkent de zorgen. Beide verzoeken worden
gehonoreerd. Vader begint op eigen initiatief met psychotherapie om zijn
aandeel in de situatie te onderzoeken. De raadsonderzoekers bevestigen dat
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extra hulpverlening voor de kinderen en beide ouders noodzakelijk is. Er
wordt een nieuwe zorg- en opvoedingsverdeling opgesteld om het aantal
overdrachtsmomenten te verminderen. Bovendien wordt ieder contact
tussen de ouders voor negen maanden verboden. De overdrachten mogen
louter worden uitgevoerd door bekenden uit het netwerk van de kinderen
om het risico op escalaties te minimaliseren. De Raad verzoekt een
ondertoezichtstelling van de kinderen om de ontwikkelingsbedreigingen
voor de kinderen op te heffen. Hoewel ongebruikelijk, kan de zitting bij de
rechtbank vanwege wachtlijsten niet direct na afronding van het raadsonderzoek plaatsvinden. Nog voor de rechter de situatie kan beoordelen,
trekt moeder haar toestemming voor gespecialiseerde vrijwillige
hulpverlening aan de kinderen in. Vader is genoodzaakt een kort geding te
starten – als hij deze stap niet zou hebben gezet, zou de hulpverlening aan
de kinderen niet hebben plaatsgevonden. Het dossier kenmerkte zich
doordat moeder steeds de indruk wekte of toezegde te zullen meewerken,
maar op het moment suprême altijd haar toestemming introk óf de
beslissing uitstelde. Om hulpverlening aan de kinderen toch van de grond
te laten komen, was er voor vader derhalve geen andere route dan de gang
naar de rechter. Zou hij dat niet hebben gedaan, dan zouden zijn kinderen
geen hulpverlening gekregen hebben, omdat toestemming van beide
gezaghebbende ouders zou ontbreken. De gezaghebbende ouder die
toestemming en medewerking weigert kan alleen worden gepasseerd door
de rechter en daarvoor is een procedure nodig. Als er haast is, dan is een
bodemprocedure (die maanden, zo niet jaren kan duren) niet passend en is
de route van een kort geding (civiel recht) of voorlopige voorziening
(bestuursrecht) de enige optie die openstaat om tijdig vervangende
toestemming te krijgen en behandeling of hulpverlening op gang te
brengen.
Uit het feit dat de rechter in deze casus steeds vervangende
toestemming heeft gegeven, kan men afleiden dat het onthouden van
toestemming door de gezaghebbende moeder door de rechter als
oneigenlijk werd gezien.
Tekort aan gekwalificeerd personeel
Na het uitspreken van de ondertoezichtstelling, waarbij de rechter de
adviezen van de Raad integraal overneemt, komen de kinderen op de
wachtlijst bij de gecertificeerde instelling. De kinderen zijn inmiddels zes
en zeven jaar oud. De wet schrijft voor dat er binnen vijf dagen na de start
van een kinderbeschermingsmaatregel een gezinsvoogd voor de kinderen
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moet worden aangesteld, maar de gecertificeerde instelling heeft een tekort
aan gekwalificeerd personeel. Vader vraagt de gecertificeerde instelling ter
overbrugging een gekwalificeerde kinder- en jeugdpsycholoog als
regievoerder aan te stellen. Het verzoek wordt afgewezen wegens gebrek
aan financiële middelen.
De gecertificeerde instelling stelt vanwege de complexiteit van de casus
twee gezinsvoogden aan. Een van hen is er voor de kinderen, de andere
gezinsvoogd voert gesprekken met de ouders. De gezinsvoogden zijn
voornemens uitvoering te geven aan de adviezen van de Raad voor de
Kinderbescherming en de opdracht van de rechter. Ze gaan voortvarend
van start. De uitvoering van het opgestelde plan van aanpak wordt echter
doorkruist wanneer moeder besluit om zonder toestemming van vader en
tegen het advies van de gezinsvoogden met de kinderen te verhuizen naar
een andere gemeente. Vader weigert toestemming omdat de afstand tussen
de huidige school van de kinderen en de nieuwe woning van moeder in zijn
ogen veel te groot is. De gezinsvoogden vinden de belasting van het
dagelijks heen en weer reizen voor de kinderen te groot. Desalniettemin zet
moeder haar plannen door, waardoor een gang naar de rechter onontkoombaar is. De rechter beslist dat de kinderen bij vader gaan wonen en
om het weekend bij moeder zijn. De emotionele strijd wakkert aan, de
familieverhoudingen worden op scherp gezet en de ontwikkeling van de
kinderen komt verder onder druk te staan. In een volgende procedure geeft
de rechter een kleine uitbreiding van het verblijf van de kinderen bij
moeder en verzoekt de Raad een nieuw onderzoek te doen. Het onderzoek
naar de kinderen wordt op de wachtlijst geplaatst.
Geen greep op misdragingen
Ook gedurende de ondertoezichtstelling wordt zichtbaar dat moeder de
geldende afspraken over contact en overdrachtsmomenten blijft schenden.
Moeder ontvangt binnen een jaar vijf schriftelijke aanwijzingen. Deze
leiden aan de zijde van moeder echter niet tot structurele gedragsveranderingen. Er volgt nog tweemaal een verlenging van de ondertoezichtstelling, omdat de ontwikkelingsbedreigingen van de kinderen ondanks betrokkenheid van de gezinsvoogden in het gedwongen kader weliswaar
afnemen, maar niet worden opgeheven. Voortzetting van de hulpverlening
en nakomen van de afspraken in een vrijwillig kader achten de gezinsvoogden en de kinderrechter uitgesloten.
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Casus 3: scheiding zonder passende hulp
Vader en moeder hebben structureel relatieproblemen. De relatie tussen
ouders kenmerkt zich door veel heftige ruzies, waarbij over en weer sprake
is van geweld. Om dit patroon te doorbreken wordt eind 2014 begonnen
met een deeltijd psychiatrische gezinsbehandeling in een ggz-instelling. De
behandelingen verlopen moeizaam. Het lukt ouders niet hun eigen impulsiviteit en verbale agressie te reguleren. Gedurende de behandeling worden
in korte tijd diverse politiemeldingen gedaan van huiselijk geweld in het
gezin. De kinderen, die op dat moment vijf en acht jaar oud zijn, zijn
steevast getuige. Er volgt een crisisinterventie door Veilig Thuis. De zorgen
worden niet overgedragen aan de betrokken ggz-instelling, maar aan het
wijkteam van de gemeente én een medewerker van de gecertificeerde
instelling in het ‘vrijwillig kader’. De meest gespecialiseerde en hoogst
gekwalificeerde partij, namelijk de ggz-instelling die de psychiatrische
gezinsbehandeling uitvoert, wordt niet geïnformeerd en daarmee buitenspel
gezet. Het uitstippelen van het gezinsbeleid wordt nu in handen gelegd van
professionals die gezien hun kennis, ervaring en opleidingsniveau
onvoldoende geëquipeerd zijn.
Aan de ouders worden voorwaarden gesteld, onder meer het accepteren
van schuldhulp en meewerken aan intensieve gezinsbegeleiding aan huis.
De verwachting is dat dit rust en orde in het huishouden zal creëren en dat
er tijd en aandacht komt voor de ontwikkeling van de kinderen. Na acht
maanden intensieve gezinsbehandeling constateert de betrokken ggzinstelling dat er geen mogelijkheden zijn om de ouders voldoende te
motiveren om hun opvoedingsvaardigheden zodanig te verbeteren dat de
veiligheid van de kinderen gewaarborgd blijft. De ggz-instelling sluit de
behandeling af. De ‘vrijwillige’ jeugdbeschermer gaat verder met het
uitvoeren van het beleid dat door de maatschappelijk werker van Veilig
Thuis was vastgesteld. Kort na het afsluiten van de psychiatrische
gezinsbehandeling komt er een nieuwe zorgmelding binnen bij Veilig Thuis.
Moeder heeft een eenzijdig verkeersongeval gehad zonder aanwijsbare
oorzaak, waarna de crisisdienst van de ggz wordt ingeschakeld. Acute
opname van moeder wordt niet noodzakelijk geacht.
Begin 2016 meldt moeder zich bij het wijkteam na een geweldincident
met vader. Ze krijgt een plek in een blijf-van-mijn-lijfhuis en neemt de
kinderen mee. Hoewel zeer ongebruikelijk voor de vrouwenopvang,
springen vader en zijn netwerk regelmatig bij om moeder te ondersteunen
bij de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij de terugkeer van
moeder naar de echtelijke woning, wordt de intensieve gezinsbegeleiding
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aan huis weer gestart. Al snel blijkt dat meer begeleiding nodig is. Vader
begint bij een ggz-instantie met behandeling die is gericht op agressieregulatie. Voor de ouders wordt relatietherapie ingezet.
Onopgemerkte stoornissen
De jaren die volgen kenmerken zich door zorgmeldingen van de politie
wegens huiselijk geweld tussen ouders, waarvan de kinderen getuige zijn.
Vader krijgt tijdelijke huisverboden, ouders gaan herhaaldelijk uit elkaar,
waarbij er zelfs sprake is van verhuizingen, maar blijven elkaar opzoeken.
Ouders lijken hun meningsverschillen na enkele weken afstand te vergeten,
om vervolgens opnieuw te gaan samenwonen. Er worden geen afspraken
gemaakt omtrent de zorg- en opvoedingsverdeling, waardoor conflicten
over de uitvoering van het ouderschap continu op de loer liggen. Ook krijgt
het gezinssysteem te maken met zorgmeldingen die meer dan een maand
blijven liggen. Het meest opmerkelijke is dat de hulpverleners die intensieve gezinsbegeleiding aan huis geven, pas na twee jaar ontdekken dat er
sprake is van psychische problematiek bij de ouders. Zij waren er niet van
op de hoogte dat de eerder betrokken ggz-instelling bij moeder een borderlinepersoonlijkheidsstoornis had vastgesteld en dat vader bekend is met
emotieregulatieproblemen en vermeende ADHD.
De ‘vrijwillige’ hulpverlening vanuit de gecertificeerde instelling wordt
viermaal verlengd. Er worden steeds meer voorwaarden gesteld aan de
communicatie en contacten tussen ouders. De realiteit is echter dat de
financiële problemen ondanks alle ingezette hulpverlening alleen maar
groter worden. De problematiek in het gezinssysteem gaat feitelijk
onverminderd door zonder dat de hulpverleners er grip op krijgen. De
kinderen vertonen steeds meer negatief gedrag, zowel op school als thuis.
Er ontstaan zorgen over hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De spanning
in het gezinssysteem loopt zo hoog op dat escalaties tussen de ouders en de
kinderen onvermijdelijk zijn. Na drieënhalf jaar aanmodderen, verzoekt de
jeugdbeschermer de Raad voor de Kinderbescherming nader onderzoek te
doen, omdat de jeugdbeschermer constateert dat er ondanks inzet van
specialistische en langdurige hulpverlening steeds escalaties met huiselijk
geweld ontstaan en de ouders kunnen hun kinderen hier niet tegen
beschermen.
Ondertoezichtstelling
De Raad adviseert ondertoezichtstelling van de kinderen en voortzetting
van de ggz-behandeling voor de ouders. De Raad verwijst terug naar de
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intensieve gezinsbehandeling aan huis. De organisatie die zichzelf
handelingsverlegen achtte, wordt opnieuw ingezet om zicht te krijgen op
het opvoedershandelen van beide ouders. De Raad constateert dat er
inmiddels sprake is van forse problematiek bij beide kinderen en dat
individuele ondersteuning door een professional nodig is om de
gebeurtenissen van de voorgaande jaren te verwerken. De rechter neemt de
adviezen van de Raad integraal over en geeft de gecertificeerde instelling
die in het ‘vrijwillig kader’ heeft opgetreden opdracht de begeleiding van
de ouders en kinderen vanuit het gedwongen kader voort te zetten. Het is
inmiddels 2017. Op voorspraak van het wijkteam wordt een
gecontracteerde integratief kinder- en jeugdtherapeut ingezet die een
behandeling begint voor complexe echtscheidingsproblematiek en
traumaverwerking van de beide kinderen, die op dat moment bij hun
moeder wonen.
De gezinsvoogd die de ondertoezichtstelling uitvoert, ontdekt na acht
maanden dat moeder alle geadviseerde hulpverlening voor haarzelf, de
kinderen en de thuissituatie eenzijdig heeft stopgezet. De medewerker krijgt
geen toegang meer tot de kinderen en verzoekt de rechter tot een
uithuisplaatsing. De kinderen worden in eerste instantie voor een periode
van drie maanden bij vader geplaatst, zodat moeder dialectische
gedragstherapie kan beginnen zoals bij aanvang van de
ondertoezichtstelling door de rechter was bevolen. Er wordt ambulante
spoedhulp ingezet en er volgen nog drie verlengingen waardoor de
kinderen ruim een jaar bij vader verblijven. Hij accepteert hulpverlening
en de samenwerking met de jeugdbeschermer verloopt goed. Moeder
ontvangt opvoedingsondersteuning in de vorm van gezins-FACT
(behandeling die uithuisplaatsen moet voorkomen volgens de beginselen
van Flexible Assertive Community Treatment, FACT) (Breuk & van Loon,
2019; Hendriksen-Favier, 2013; Westen et al., 2020). Er volgt verlenging
van de ondertoezichtstelling voor de duur van een jaar. Tijdens deze
periode moet de gezinsvoogd uitzoeken welke hulp kan worden ingezet om
een einde te maken aan de immer voortdurende strijd tussen ouders. Er
vindt een geleidelijke uitbreiding van de zorg- en opvoedingsverdeling
plaats – men gaat over tot gedeelde zorg door beide ouders, en de
samenwerking tussen ouders lijkt te verbeteren.
Contactverbod
Met de kinderen gaat het intussen bergafwaarts. De school maakt melding
van sociaal-emotionele problematiek en forse gedragsproblemen, waarna
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moeder de kinderen op een andere school inschrijft, zonder vader hiervan
op de hoogte te brengen of hem daarin te betrekken. Moeder vertelt op
school dat de vader van de kinderen is overleden. Ze stelt dat zij en de
kinderen rust nodig hebben en wordt hierin gesteund door de kindertherapeut. Ze krijgt de gezinsvoogd zelfs zover dat hij bij de rechter een
verzoek indient om een jaar lang het contact tussen vader en de kinderen te
verbieden. De raadsmedewerker verklaart ter zitting dat de weg naar vader
door moeder niet moet worden afgesloten, maar stelt dat de vaststelling
van een zorgregeling op dit moment niet de juiste manier is om het contact
met vader op te bouwen. De rechter merkt op dat de wortel van het
probleem waarschijnlijk de verhouding tussen ouders is en de manier
waarop moeder met haar verleden omgaat. Moeder belooft dat zij
hulpverlening in het vrijwillig kader zal organiseren. De ondertoezichtstelling wordt beëindigd en de rechter bepaalt dat er zes maanden geen
contact tussen de vader en de kinderen zal plaatsvinden, zodat moeder in
de gelegenheid wordt gesteld om aan zichzelf te werken.
Vader legt zich hier niet bij neer en dient bij de rechtbank een verzoek
tot ondertoezichtstelling in. Hij overlegt een document, ter onderbouwing
van de ontwikkelingsbedreiging van zijn kinderen, met een second opinion
van een gekwalificeerd kinder- en jeugdpsycholoog en -psychotherapeut.
Second opinion
De second opinion is uitgevoerd op basis van de rapportages van de
instanties die in de afgelopen jaren bij het gezinssysteem betrokken zijn
geweest. In deze rapportage is kernachtig beschreven welke processen zich
hebben afgespeeld in dit gezinssysteem.
Voor de problemen in dit gezin is wegens een gebrek aan specialistische
expertise bij de betrokken hulpverleners geen passende hulpverlening
ingezet. In de second opinion wordt allereerst aan de orde gesteld dat er
veel stress is geweest in het gezin vanwege financiële problemen en de
constitutie van de ouders (moeder borderline, vader ADHD). Bij de behandeling van beide ouders heeft het accent gelegen op gedragstraining,
maar de onderliggende problematiek is niet of weinig aan de orde geweest.
Met de kinderen is flink heen en weer gesleept. Hoewel ouders vertellen het
belangrijk te vinden dat het goed gaat met de kinderen, is hun gedrag niet
veranderd. Door de hulpverlening is veel te veel en te lang gesold met de
kinderen. Dit heeft geleid tot een bedreigde ontwikkeling. De kinder- en
jeugdpsycholoog stelt dat de sessies bij de kindertherapeute goed bedoeld
zijn, maar qua hulpverlening een veel te mager aanbod vormden voor
178

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

hetgeen de kinderen nodig hebben. De betreffende kindertherapeute heeft
een driejarige opleiding gevolgd op hbo-niveau en mag derhalve geen
diagnose stellen. Het feit dat de kindertherapeute de verwijdering tussen
vader en de kinderen ondersteunt, onderstreept het vermoeden dat zij
onvoldoende is toegerust om de kinderen bij hun problematiek te helpen.
De rapporteur stelt zich de vraag of het moeder dan wel vader gelukt
is een eigen identiteit op te bouwen. Door de voortdurende strijd tussen
ouders zullen bij de kinderen forse loyaliteitsproblemen kunnen zijn
ontstaan. Zij waarschuwt dat de keuze voor een van de ouders in de hoop
dat het geruzie tussen de ouders dan ophoudt, een keuze is die zich na de
adolescentie tegen het kind keert en de basis legt voor een depressieve
ontwikkeling. Voor de hulpverlening aan deze kinderen is het van belang
om een gekwalificeerde kinder- en jeugdpsychotherapeut in te schakelen
om het kind een gehechtheidsrelatie aan te bieden, zodat het vertrouwen in
een volwassene kan ontwikkelen, ze samen kunnen uitzoeken wat de
moeilijke momenten in het contact met moeder en vader zijn geweest en hoe
daar overheen te komen. De rapporteur adviseert het contactherstel onder
leiding van een psychotherapeut te laten plaatsvinden en geeft aan dat veel
kinder- en jeugdpsychotherapeuten hier verstand van hebben. Ze concludeert dat de hulpverlening aan ouders en kinderen op een te laag
specialistisch niveau heeft plaatsgevonden, dat ouders ieder een eigen
therapie nodig hebben om alsnog een eigen identiteit te ontwikkelen en dat
hun conflicten daardoor kunnen afnemen. Ook stelt de rapporteur vast dat
beide kinderen hulpverlening nodig hebben op specialistisch niveau en dat
contactherstel van vader met de kinderen noodzakelijk is om de
identiteitsontwikkeling van de kinderen te bevorderen, en om te voorkomen
dat de persoonlijkheidsproblemen van de ouders worden doorgegeven aan
de kinderen.
De second opinion was voor de rechter aanleiding om het verzoek tot
ondertoezichtstelling toe te wijzen. De analyse en de adviezen van de
second opinion werden echter op geen enkele wijze meegenomen in het
beleid van de gezinsvoogden. De gezinsvoogden schakelden geen
hulpverlening in op voldoende specialistisch niveau en gingen zelf aan de
slag met contactherstel. Dit werd vervolgens door moeder afgehouden. Het
gevolg is dat de situatie voor de kinderen ongewijzigd bleef.
Passende hulp komt niet van de grond
Wanneer de casus opnieuw voor de rechter komt, wordt zichtbaar dat
moeder haar toezeggingen om hulpverlening te organiseren in een
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vrijwillig kader niet is nagekomen. De rechter besluit opnieuw een ondertoezichtstelling van de kinderen uit te spreken. Op verzoek van vader wordt
een nieuwe gecertificeerde instelling benoemd die de opdracht krijgt een
einde te maken aan de ontwikkelingsbedreiging van de kinderen. De
gecertificeerde instelling wijst vanwege de complexiteit van de casus twee
gezinsvoogden toe aan dit dossier. Hoewel beide gezinsvoogden met de
beste intenties aan de slag gaan, lukt het hun niet de bestaande patronen te
doorbreken. De jeugdbeschermers krijgen niet of nauwelijks toegang tot de
kinderen en zijn zelfs niet in staat passende hulpverlening voor de kinderen
op te starten. Vader profiteert van de behandeling van de psychotherapeut
en krijgt zijn emoties steeds beter onder controle. Hij verzoekt de
gezinsvoogd herhaaldelijk contact op te nemen met zijn behandelend
psychotherapeut en met de onderzoeker die de second opinion heeft
verricht. Hoewel de gezinsvoogd toezegt dit te zullen doen, worden beide
experts niet geraadpleegd.
Gebrek aan kennis en expertise
De casussen 2 en 3 zijn door de betrokken hulpverleners en de rechter in een
vroegtijdig stadium voorzien van het etiket ‘vechtscheiding’. In werkelijkheid
is er sprake van complexe scheidingssituaties, omdat in allebei de gevallen
sprake is van persoonlijkheidsproblematiek bij ten minste een van de ouders.
Hierdoor ontstaan patronen in het gezin die leiden tot een bedreigde ontwikkeling van de kinderen. Opvallend is dat al snel gedacht wordt aan
‘communicatieproblemen’ die eenvoudig opgelost zouden kunnen worden door
ouders met elkaar in contact te brengen. In de beschreven gevallen wordt
zichtbaar dat deze terugkerende gedachtegang, hoe sympathiek ook, juist
escalerend werkt.
De kwaliteit van de hulpverlening die aan deze gezinnen in het vrijwillig
kader, het drangkader en het gedwongen kader werd gegeven, schiet structureel
tekort omdat onvoldoende kennis en expertise aanwezig is van de persoonlijkheidsproblematiek bij de ouders en van de invloed hiervan op de
partnerrelatie, de ouderrelatie en de ouder-kindrelatie. Van jeugdhulpverleners
en jeugdbeschermers met een hbo-bacheloropleiding in de sociaal-agogische
sector kan men niet verlangen dat zij over de kennis en expertise beschikken
om complexe scheidingssituaties te analyseren en zelfstandig hulpverlening
van het juiste specialistische niveau te initiëren. Ook wordt door hulpverleners
en rechters ten onrechte gedacht dat ‘iedereen kan praten met kinderen’. Met
de beste intenties worden er vervolgens beslissingen genomen die de
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ontwikkelingen van kinderen en jongeren niet ten goede komen en mogelijk
zelfs schaden.
Kwaliteiten zichtbaar maken
Kinder- en jeugdpsychotherapeuten zouden zich geroepen moeten voelen om,
namens al deze kwetsbare jeugdigen, zichtbaar te maken welke kwaliteiten er
nodig zijn. Er zijn nu eenmaal hoogopgeleide experts nodig om succesvol te
kunnen optreden bij complexe scheidingen, om de complexiteit te kunnen
analyseren en gerichte hulpverlening te indiceren, bijvoorbeeld door persoonlijkheidsproblematiek te signaleren en daarbij de juiste hulp in te schakelen.
Als uitgesproken echtscheidingsdeskundigen zouden kinder- en jeugdpsychotherapeuten, individueel en collectief, hun stem moeten laten horen. Om
te laten zien wat ze kunnen, om de rol die bij hen past op te eisen, of bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat rechters van informatie worden voorzien, zodat
een beter beeld ontstaat van het krachtenveld in de omgeving van kinderen.
Dat zou gerechtelijke beslissingen die gunstig zijn voor de ontwikkeling van
kinderen weleens effectief kunnen aanmoedigen.
Marianne Vlaming is jurist met als specialisaties jeugdrecht, de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorgverzekeringsrecht. Tevens is
zij orthopedagoog, criminoloog en universitair docent. In haar eigen praktijk
adviseert zij cliënten die te maken hebben met jeugdhulpverlening en jeugdbescherming waarbij sprake is van medische of psychologische misdiagnostiek. Ook adviseert zij de advocatuur en overheidsinstanties over complexe
dossiers op juridisch en gedragswetenschappelijk gebied.
info@vlamingadvies.com
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Coparenting na scheiding en de relatie met probleemgedrag in de adolescentie
Samenvatting
Achtergrond. Tegenwoordig groeien steeds meer jongeren na scheiding op
in een co-oudergezin, waardoor coparenting – de manier waarop ouders
samen opvoeden – steeds belangrijker wordt.
Doel. In deze studie wordt de relatie tussen coparenting-stijlen na scheiding
en internaliserend en externaliserend gedrag van adolescenten
onderzocht.
Methode. De Coparenting Behaviour Questionnaire is gebruikt om de
perceptie van het co-oudergedrag na scheiding te meten bij 251
Nederlandse scholieren (tien tot zeventien jaar). Met behulp van
General mixture modeling in Mplus zijn coparenting-stijlen
geïdentificeerd. Vervolgens zijn correlaties met internaliserende en
externaliserende symptomen van adolescenten getoetst.
Resultaten. Op basis van de analyses konden vier goed te interpreteren
coparenting-stijlen na scheiding worden onderscheiden: een gemiddeld,
coöperatief, parallel en een conflictrijk patroon. Zoals werd verwacht
rapporteren adolescenten met coöperatieve ouders de minste
internaliserende en externaliserende problemen. Verder blijkt dat
adolescenten in de coöperatieve en parallelle groepen niet verschillen in
internaliserende problemen.
Conclusie. Hoewel een coöperatieve relatie tussen ouders na scheiding
ideaal lijkt en vaak het doel is van interventies na scheiding, biedt
parallel ouderschap mogelijk een goed alternatief voor ouders die ook
na de scheiding in conflicten verwikkeld blijven.
Trefwoorden: coparenting, scheiding, internaliserende problemen,
externaliserende problemen, adolescenten.
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Coparenting na scheiding en de relatie met
probleemgedrag in de adolescentie
Zoë Rejaän, Inge E. van der Valk & Susan Branje
Jaarlijks krijgen ruim 86.000 kinderen in Nederland te maken met de
scheiding of het uit elkaar gaan van hun ouders. Onderzoek heeft
consistent aangetoond dat een scheiding een risicofactor is voor het
ontwikkelen van problemen bij kinderen op korte en lange termijn
(bijvoorbeeld Lansford, 2009).
Zo ervaren zij gemiddeld meer emotionele, sociale, academische en
gedragsproblemen in vergelijking met leeftijdsgenoten uit intacte gezinnen
(Amato, 2010; Kelly & Emery, 2003). De ernst en aard van deze consequenties
varieert echter enorm, aangezien niet de scheiding zelf, maar factoren die
ermee gepaard gaan vaak oorzaak zijn van de meeste negatieve effecten
(Amato, 2010). Twee belangrijke factoren zijn opvoeding en de relatiekwaliteit
tussen ouders na scheiding (bijvoorbeeld Fabricius & Luecken, 2007; Lamb,
2018; Weaver & Schofield, 2015). Beide zijn gerelateerd aan en vormend voor
coparenting: de samenwerking tussen twee ouders die de verantwoordelijkheid
delen voor een kind (Feinberg, 2003). In deze studie wordt de Engelse term
coparenting gehanteerd om verwarring met ‘co-ouderschap’ te voorkomen, dat
refereert aan een omgangsregeling waarin ouders een gelijke verdeling
nastreven.
Respect, samenwerking en communicatie
Idealiter delen ouders niet slechts verantwoordelijkheid voor de zorg en
opvoeding, maar proberen zij ook elkaars ouderschap actief te ondersteunen.
Tegelijkertijd is het belangrijk om gezonde en flexibele grenzen te behouden,
zodat ouders zich in romantisch of emotioneel opzicht los kunnen maken van
hun ex-partner (Adamsons & Pasley, 2006). Daarom omvat coparenting
aspecten als respect, samenwerking en communicatie tussen ouders; elk
gunstig voor de ontwikkeling van kinderen na scheiding (Gasper, et al., 2008;
Lansford, 2009). In tegenstelling tot wat de term mogelijk doet vermoeden, is
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coparenting niet alleen relevant in co-oudergezinnen, maar in alle gezinnen
waar beide ouders in meer of mindere mate betrokken zijn na hun scheiding.
Wel is de manier waarop ouders samen opvoeden wellicht van groter belang
wanneer er meer contact van kinderen met beide ouders na scheiding is.
Nationale en internationale studies laten zien dat een groeiend aantal kinderen,
tegenwoordig twintig tot dertig procent, opgroeit in co-oudergezinnen
(Nielsen, 2011; Poortman & van Gaalen, 2017). Er is echter nog weinig
onderzoek gedaan naar hoe jongeren het co-oudergedrag van hun ouders
ervaren en hoe dit samenhangt met hun ontwikkeling. De huidige studie onderzoekt welke coparenting-dimensies en -stijlen te onderscheiden zijn en in hoeverre deze samenhangen met probleemgedrag van Nederlandse adolescenten.
Coparenting-dimensies na scheiding
Waar algemene opvoedingsdimensies zoals warmte en monitoring betrekking
hebben op de interactie tussen ouder en kind, betreft coparenting juist de
interacties tussen beide ouders óver hun kinderen. Vanuit de gezinssysteembenadering (Cox & Paley, 1997) wordt het gezin gezien als een sociaal
systeem waarin individuele gezinsleden en subsystemen emotioneel afhankelijk zijn van elkaar. Vanuit deze visie kan coparenting beschouwd worden als
zowel een risico- als een beschermende factor. Beschermend, wanneer ouders
na scheiding de co-ouderrol bekwaam op zich nemen, onder andere door
conflicten te beperken en kinderen toe te staan om goede relaties met beide
ouders te hebben. Een risico, wanneer de kwaliteit van de ouder-kindrelatie
beïnvloed wordt door negatieve interacties tussen ouders (Bowen, 1978).
Vier relevante coparenting-dimensies zijn ouderlijke communicatie,
ouderlijk respect en ouderlijke coöperatie, ouderlijke conflicten en triangulatie
(Mullett & Stolberg, 1999; McConnell & Kerig, 2002).
Ouderlijke communicatie betreft zowel de frequentie als de manier waarop
ouders met elkaar praten over hun kinderen en de opvoeding (Ferrante, 2005).
Regelmatige communicatie over zorg- en opvoedingsgerelateerde zaken
waarborgt dat ouders op één lijn zitten. Gebrek hieraan wordt juist geassocieerd met internaliserende problemen bij kinderen (Beckmeyer et al., 2014;
Shimkowski, & Schrodt, 2012). Ouders die bovendien respectvol en coöperatief zijn, kunnen eigen verschillen aan de kant zetten in het belang van hun
kinderen. Zij erkennen de waarde van een positieve relatie tussen het kind en
de andere ouder. Een hogere mate van respect tussen ouders wordt daarom
geassocieerd met een lagere mate van gedragsproblemen bij kinderen (Emery,
2012; McConnell & Kerig, 2002). Daarentegen worden conflicten tussen
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ouders juist geassocieerd met negatieve uitkomsten voor kinderen, zoals
internaliserend en externaliserend gedrag (Richardson & McCabe, 2001;
Beckmeyer et al., 2014). Zo kunnen ouderlijke conflicten leiden tot tijdelijke
verslechtering van opvoedingsvaardigheden en kan negativiteit tussen ouders
uitmonden in negativiteit in het hele gezinssysteem; een zogenoemd spillovereffect (Erel & Burman, 1995; van Dijk et al., 2020). De vierde dimensie,
triangulatie, verwijst tot slot naar de betrokkenheid van kinderen bij ouderlijke
conflicten als ‘bondgenoten’ of ‘pionnen’. In dit geval vervagen de grenzen
tussen ouderlijke en ouder-kindsubsystemen (Buchanan et al., 1991; Minuchin,
1985). Wanneer er in een gezin sprake is van triangulatie zijn ouders zo gericht
op hun eigen conflicten, dat ze minder sensitief zijn voor de emotionele
behoeften van hun kinderen (Feinberg, 2003). Dit kan leiden tot loyaliteitsproblemen, het gevoel tussen beide ouders te moeten kiezen, wat gerelateerd is
aan negatieve psychologische uitkomsten voor kinderen (Shimkowski &
Schrodt, 2012; Schwarz, 2009).
Wisselwerking tussen dimensies
Hoewel bovengenoemde dimensies individueel gerelateerd blijken te zijn aan
het welzijn van kinderen, mag het duidelijk zijn dat het gedrag van ouders niet
eendimensionaal is. Vaak zijn positieve dimensies, zoals communicatie en
coöperatie, aan elkaar gerelateerd, evenals negatieve dimensies, zoals conflict
en triangulatie. Dit betekent echter niet dat deze dimensies altijd samenhangen.
Gescheiden ouders kunnen namelijk verschillende combinaties van coparenting-gedragingen laten zien. Bovendien is het juist de wisselwerking tussen
verschillende dimensies die bepalend is voor het functioneren van gezinnen na
scheiding, in plaats van een enkele dimensie. Daarom is het belangrijk om de
verschillende coparenting-dimensies te integreren in een persoonsgerichte, in
plaats van een variabelgerichte aanpak, om zo een vollediger, holistisch beeld
te krijgen van coparenting na scheiding (Beckmeyer et al., 2014; Beckmeyer,
et al., 2019).
Coparenting-stijlen na scheiding
Inmiddels zijn er enkele studies die co-oudergedrag vanuit dit perspectief
onderzocht hebben. Ondanks het gebruik van verschillende conceptualisaties,
steekproeven en analysetechnieken, worden daarbij doorgaans vier
coparenting-stijlen geïdentificeerd. Een van deze stijlen wordt vaak bestempeld
als coöperatief (Ahrons, 1994; Amato, et al., 2011; Beckmeyer et al., 2014;
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Beckmeyer et al., 2019; Lamela et al., 2016; Maccoby et al., 1990). Dit patroon
wordt gekarakteriseerd door samenwerking en communicatie en gaat zelden
gepaard met conflicten. Ouders die coöperatief zijn, zijn in staat hun rol als expartner te onderscheiden van hun rol als co-ouder, wat de communicatie en
coördinatie tussen de twee huishoudens faciliteert. Een tweede patroon,
‘conflictrijk’ of ‘ondermijnend’ genoemd, wordt daarentegen gekenmerkt door
intense en frequente conflicten, in combinatie met gebrekkige communicatie en
weinig respect. Deze ouders zetten hun conflicten ook na de scheiding voort,
met mogelijke gevolgen voor het eigen opvoedgedrag (Ahrons, 1994; Amato et
al., 2011; Beckmeyer et al., 2014; Lamela et al., 2016; Maccoby et al., 1990).
In een derde patroon lijken ouders juist zoveel mogelijk afstand van elkaar te
bewaren. Deze ouders gedragen zich als alleenstaande ouders: ze doen weinig
pogingen om het ouderschap te coördineren, communiceren weinig, maar
raken ook niet betrokken in conflicten. Naar dergelijke stijlen wordt verwezen
als ‘ontkoppeld’ of ‘alleenstaand’, wat verwijst naar een meer parallelle manier
van coparenting (Amato et al., 2011; Maccoby et al., 1990).
Gemengde stijlen
Tot slot zijn er enkele gemengde stijlen gevonden, waarin ouders bijvoorbeeld
wel communiceren en coördineren, maar er tegelijkertijd veel conflicten
spelen. In eerdere studies zijn deze stijlen gelabeld als ‘matig betrokken’
(Beckmeyer et al., 2014; Beckmeyer et al., 2019) of ‘gemengd cooudergedrag’ (Maccoby et al., 1990). Door de combinatie van communicatie
en conflict, kan deze manier van coparenting ertoe leiden dat kinderen getuige
zijn van ouderlijke conflicten (Maccoby et al., 1990).
Hoewel vaak verwacht wordt dat kinderen zich het beste ontwikkelen
wanneer ouders een coöperatieve co-ouderrelatie hebben (Amato et al., 2011),
zijn er tot op heden weinig studies die deze hypothese daadwerkelijk getest
hebben in gezinnen waarbij ouders gescheiden zijn of uit elkaar. Voor zover
bekend zijn er slechts twee studies die deze hypothese direct onderzocht
hebben, beide op basis van door ouders gerapporteerd co-oudergedrag. Uit de
eerste studie bleek inderdaad dat ouders met een coöperatieve co-ouderrelatie
de minste internaliserende en externaliserende problemen over hun kinderen
rapporteerden (Amato et al., 2011). In de tweede studie werden echter geen
verschillen in probleemgedrag gevonden op basis van verschillende coparenting-stijlen. Dit suggereert dat de perceptie van gescheiden ouders van eigen
co-oudergedrag beperkte directe effecten heeft op hoe het – volgens hen – met
hun kind gaat (Beckmeyer et al., 2014).
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Deze laatste bevinding komt niet overeen met verwachtingen vanuit
theoretische perspectieven en empirische bevindingen die suggereren dat
coparenting nauw samenhangt met het welzijn van kinderen na scheiding. Zo
bleek uit een meta-analyse in intacte gezinnen dat, ondanks kleine effectgroottes, coparenting gerelateerd was aan psychologische uitkomsten van
kinderen, ook na het controleren voor de kwaliteit van de huwelijksrelatie
(Teubert & Pinquart, 2010). En hoewel eerdere studies naar individuele
coparenting-dimensies associaties hebben gevonden met probleemgedrag van
kinderen, is het waarschijnlijk dat deze associaties gemodereerd kunnen
worden door andere coparenting-dimensies. Zo is een hogere mate van gedeeld
ouderschap gerelateerd aan nadelige uitkomsten voor kinderen, wanneer dit
gepaard gaat met een hoge mate van conflicten (Mahrer et al., 2018). Omdat
studies naar de relatie tussen coparenting-stijlen na scheiding en probleemgedrag bij kinderen schaars en inconsistent zijn, en bovendien voornamelijk
gebaseerd op door ouders gerapporteerde informatie, is meer onderzoek –
inclusief replicatieonderzoek – over dit onderwerp cruciaal. Aangezien ouders
na scheiding hun eigen coparenting-vaardigheden kunnen overschatten en
wellicht ook niet altijd zicht hebben op hoe het met hun kinderen gaat, bieden
rapportages van kinderen mogelijk meer duidelijkheid (Beckmeyer et al., 2014;
Teubert & Pinquart, 2010).
Huidige studie
Deze studie draagt bij aan de bestaande literatuur door de focus op de
percepties van adolescenten over het coparenting-gedrag van hun gescheiden
ouders. Allereerst zijn verschillende coparenting-stijlen na scheiding
onderzocht en geïdentificeerd. Vervolgens is getoetst of adolescenten uit
gescheiden gezinnen verschillen in de mate van internaliserend en externaliserend gedrag op basis van coparenting-stijlen. Ondanks de inconsistente
bevindingen van eerdere studies bij zowel intacte als gescheiden gezinnen, is
de verwachting op basis van eerdere bevindingen in relatie tot individuele
coparenting-dimensies dat adolescenten met coöperatieve ouders minder
internaliserend en externaliserend gedrag rapporteren dan adolescenten met
niet-coöperatieve ouders. Verdere verschillen zijn exploratief onderzocht. Op
basis van de gezinssysteemtheorie werd verwacht dat positieve interacties
tussen ouders gerelateerd zijn aan weinig problemen bij jongeren en dat
negatieve interacties tussen ouders gerelateerd zijn aan meer problemen.
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METHODE
Procedure
Data voor deze studie zijn verzameld als onderdeel van het cross-sequentiële
onderzoeksproject ‘Scholieren & Gezinnen’, dat sinds 2006 tweejaarlijks
wordt uitgevoerd onder verschillende cohorten Nederlandse scholieren. Voor
deze studie zijn data uit 2016 gebruikt, omdat toen voor het eerst coparentingvariabelen gemeten zijn. Door middel van zelfrapportagevragenlijsten werden
kwantitatieve gegevens verzameld op achttien verschillende scholen door heel
Nederland. De vragenlijsten zijn tijdens schooluren geïntroduceerd en afgenomen door studenten van de Universiteit Utrecht. De scholieren vulden de vragenlijsten individueel, anoniem en vrijwillig in, na informed consent van de
school, ouders en de participanten zelf.
Steekproef
In totaal hebben 1227 scholieren de vragenlijst ingevuld. Na selectie van
adolescenten uit gescheiden gezinnen, bestond de uiteindelijke steekproef uit
251 adolescenten, van wie 163 adolescenten uit formeel gescheiden gezinnen
en 88 uit voorheen samenwonende gezinnen. De steekproef bestond uit 124
jongens (49,4%) en 127 meisjes (50,6%) van 11 tot en met 17 jaar (M = 13,4,
SD = 1,09). Het onderwijsniveau varieerde van basisonderwijs (8,6%), vmbo
en vmbo/havo (51,4%), havo en havo/vwo (24,9%) tot vwo of gymnasium
(15,1%). De leeftijd van de respondenten tijdens de scheiding van hun ouders
varieerde van 0 tot 16 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 6,3 jaar (SD =
3,80). Van deze scholieren woonde 24% uitsluitend bij hun moeder, 41%
voornamelijk bij hun moeder, 26% ongeveer evenveel bij beide ouders en 9%
uitsluitend of voornamelijk bij hun vader.
Meetinstrumenten
Coparenting. Coparenting na scheiding is gemeten met de Coparenting
Behaviour Questionnaire (CBQ; Schum & Stolberg, 2007). Deze vragenlijst meet de perceptie van adolescenten over het co-oudergedrag van
gescheiden ouders, ongeacht de woonsituatie. Aan de hand van vier
subschalen zijn ouderlijk respect en coöperatie, communicatie, conflict en
triangulatie gemeten. Participanten beoordeelden de frequentie van
bepaalde co-ouderinteracties op een Likertschaal van 1 (bijna nooit) tot 5
(bijna altijd). De subschaal Respect en coöperatie bestaat uit acht items
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over het wederzijds respect van ouders, zoals: ‘Mijn moeder wil dat ik een
goede band heb met mijn vader’. De subschaal Communicatie bestaat uit
zes items over de inhoud en frequentie van communicatie tussen ouders,
waaronder ‘Mijn ouders praten met elkaar over belangrijke keuzes in mijn
leven’. De subschaal Conflicten bestaat uit tien items over de hoeveelheid
openlijke vijandigheid tussen ouders, bijvoorbeeld: ‘Mijn ouders maken
ruzie in mijn bijzijn’. De subschaal Triangulatie ten slotte, bestaat uit
twaalf items over de mate waarin adolescenten het gevoel hebben tussen
ouders in te staan, zoals ‘Ik voel me tussen mijn ouders in staan’. Interne
consistenties van de schalen varieerden van α = .80 tot α = .91 en zijn dus
goed. Voor elke subschaal zijn items, na eventuele hercodering, samengenomen tot een gemiddelde score met een range van 0 tot 5. Hogere
subschaalscores representeren een hogere mate van aanwezigheid van
bepaald co-oudergedrag.
Internaliserend gedrag. De mate van internaliserend gedrag werd gemeten op
basis van een samengestelde score op depressie en angst. Depressie is
gemeten met een verkorte versie van de Children’s Depression Inventory
(CDI; Craighead et al., 1998), die bestaat uit tien stellingen op een
Likertschaal van 1 (helemaal niet waar) tot 5 (helemaal waar). Voorbeelditems zijn: ‘Ik voel me vaak verdrietig’ en ‘Ik geef mezelf vaak de schuld
als er iets gebeurd is’. De betrouwbaarheid van deze schaal is goed (α =
.90). Angst werd gemeten met de subschaal gegeneraliseerde angst uit
Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-NL;
Muris & Steerneman, 2001), die bestaat uit negen stellingen op een
Likertschaal variërend van 1 (nooit) tot 5 (altijd). Voorbeelditems zijn: ‘Ik
maak me zorgen over de toekomst’ en ‘Ik ben zenuwachtig’. De betrouwbaarheid van deze schaal is goed (α = .89). Voor zowel depressie als angst
zijn items samengenomen in een gemiddelde score, die sterk correleren (r =
.78). De gemiddelden van de twee subschalen zijn daarom gecombineerd
tot één score voor internaliserend gedrag met een range van 0 tot 5.
Externaliserend gedrag. De mate van externaliserend gedrag is gemeten op
basis van een samengestelde score op agressie en delinquentie. Agressie is
gemeten met een verkorte versie van de Direct and Indirect Aggression
Scales (DIAS; Björkvist et al., 1992), die bestaat uit elf stellingen over hoe
de respondent omgaat met boosheid, op een Likertschaal van 1 (nooit) tot 5
(heel vaak). Voorbeelditems zijn: ‘Ik maak de ander belachelijk’, ‘Ik
gebruik scheldwoorden’ en ‘Ik ga slaan of schoppen’. De betrouwbaarheid
van deze schaal is goed (α = .84). Delinquentie is gemeten met de verkorte
versie van de Delinquentie Zelfrapportagelijst (Baerveldt, Rossem, &
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Vermande, 2003). Op een schaal van 1 (nooit) tot 4 (4 keer of meer) gaven
de participanten aan hoe vaak ze de afgelopen twaalf maanden een vijftiental delinquente handelingen hebben gepleegd, waaronder: ‘Een fiets gestolen’, ‘Iets in een bus, tram, metro of trein beschadigd of kapotgemaakt’
of ‘Drugs gebruikt’. De betrouwbaarheid van deze schaal is goed (α = .86).
Voor zowel agressie als delinquentie zijn items samengenomen in een
gemiddelde score, die matig correleren (r = .52). De gemiddelden van de
twee subschalen zijn gecombineerd tot één score voor externaliserend
gedrag met een range van 0 tot 5.
Analyseplan
Om te onderzoeken of er verschillende clusters, ofwel coparenting-stijlen na
scheiding konden worden geïdentificeerd in de huidige steekproef, is
gebruikgemaakt van General Mixture Modeling in Mplus 8.2 (Muthén &
Muthén, 1998, 2017). Om na te gaan welke hoeveelheid clusters (k) het beste
bij de data passen, zijn modellen met twee tot vijf clusters onderzocht en
onderling vergeleken op basis van een aantal criteria (Nylund et al., 2007). Zo
moet het Bayesiaanse informatiecriterium (BIC) bij het toevoegen van een
extra cluster aantonen dat het model een verbeterde fit heeft, door ten minste
10 punten te verlagen (Kass & Raftery, 1995). Daarnaast is Entropy (E)
beoordeeld, wat een gestandaardiseerde maatstaf is voor de classificatie van
individuen in clusters, op basis van een a-posteriorikans op classificatie.
Entropiewaarden variëren van .00 tot 1,00, waarbij waarden van .70 of hoger
duiden op een goede classificatienauwkeurigheid (Reinecke, 2006). Ten derde
is de Bootstrapped Likelihood Ratio Test (BLRT; McLachlan, 1987)
geëvalueerd, die middels een p-waarde beoordeelt of de fit van een model
significant toeneemt ten opzichte van het k–model. Ten vierde moesten alle
clusters ten minste vijf procent van de steekproef omvatten om zinvolle
vergelijkingen te kunnen maken. Ten slotte is de theoretische interpreteerbaarheid van clusteroplossingen geëvalueerd. Wanneer een cluster in een
oplossing met k-clusters bijvoorbeeld inhoudelijk slechts een kleine variatie
zou zijn van een cluster dat al werd gevonden in een oplossing met k–1clusters, werd gekozen voor de meest spaarzame clusteroplossing.
Om te toetsen of er significante samenhang bestaat tussen coparentingstijlen en internaliserend en externaliserend gedrag van adolescenten, is
gebruikgemaakt van de BCH command in Mplus (Asparouhov & Muthén,
2014a, 2014b). Deze aanpak wordt aanbevolen als de beste manier om
associaties tussen latente clusters en uitkomstvariabelen te onderzoeken,
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aangezien er rekening wordt gehouden met classificatie-onzekerheid, in plaats
van individuen toe te wijzen aan hun meest waarschijnlijke klasse.

RESULTATEN
Correlaties
Een correlatiematrix is gebruikt om associaties tussen coparenting-dimensies
en internaliserend en externaliserend gedrag van adolescenten te verkennen
(tabel 1). Er bleken significante relaties tussen alle coparenting-dimensies. In
overeenstemming met de verwachtingen bleken conflicten tussen ouders en
triangulatie significant positief geassocieerd met internaliserend gedrag van
adolescenten. Verder werd een zwakke, maar significante, negatieve correlatie
gevonden tussen ouderlijk respect en internaliserend gedrag, maar niet tussen
ouderlijke communicatie en internaliserend gedrag. In tegenstelling tot de
verwachtingen werden er geen significante correlaties gevonden tussen
coparenting-dimensies en externaliserend gedrag.

Tabel 1. Coparenting-stijlen na scheiding en uitkomstvariabelen:
correlaties, gemiddelden en standaarddeviaties (N = 251).

Coparenting-stijlen na scheiding
Om een representatieve clusteroplossing van coparenting-stijlen na scheiding
te identificeren, werden modellen met twee tot vijf clusters vergeleken. Tabel 2
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geeft een overzicht van de statistische selectiecriteria voor alle modellen.
Hoewel alle modellen adequate entropiewaarden vertoonden, BLRT-waarden
voor elk model duidden op een verbeterde fit en clusters nooit kleiner waren
dan acht procent, bleek de daling in BIC bij het vergelijken van de vier- en
vijfclusteroplossing zeer klein (ΔBIC = 1,38). Bovendien bleek bij de
inhoudelijke evaluatie van het vijfclustermodel dat de vijfde klasse slechts een
kleine variatie was op een klasse in de vierclusteroplossing. Uit zowel
statistische als inhoudelijke overwegingen is daarom gekozen voor de
vierclusteroplossing.

Tabel 2. Selectiecriteria voor general-mixturemodellen (N = 251).

Figuur 1 is een visuele presentatie van de gekozen clusteroplossing, waarbij de
y-as z-scores representeert. De gemiddelde scores op coparenting-dimensies
per cluster zijn weergegeven in tabel 3. Het grootste cluster (37%), de
gemiddelde coparenting-stijl na scheiding genoemd, bestaat uit adolescenten
die in relatie tot de gehele steekproef een gemiddelde mate van ouderlijk
respect en communicatie rapporteren, evenals een gemiddelde mate van
ouderlijke conflicten en triangulatie. Het opeenvolgende cluster, gelabeld als
coöperatieve coparenting-stijl (31%), wordt gekenmerkt door een relatief hoge
mate van ouderlijk respect en communicatie, in combinatie met een relatief
lage hoeveelheid conflicten en triangulatie. Een derde cluster doet denken aan
een parallelle coparenting-stijl na scheiding (12%), omdat deze gekenmerkt
wordt door een lage mate van ouderlijke communicatie en respect en een
gemiddelde mate van conflict en triangulatie. Het laatste cluster komt overeen
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met een conflictrijke coparenting-stijl (20%), door een relatief lage mate van
communicatie en respect, maar hoge niveaus van conflict en triangulatie.

Figuur 1. Coparenting-stijlen na Scheiding.
Z-scores voor ouderlijk respect, communicatie, conflicten en triangulatie.

Coparenting-stijlen na scheiding
en uitkomstvariabelen
Om de relatie tussen coparenting-stijlen na scheiding en probleemgedrag van
adolescenten te onderzoeken, is gebruikgemaakt van de BCH-command in
Mplus (zie tabel 3). Daaruit kwam naar voren dat de mate van internaliserend
gedrag van adolescenten in de conflictrijke groep gemiddeld significant hoger
bleek te zijn vergeleken met adolescenten uit de andere drie groepen. Verder
bleken adolescenten uit het gemiddelde cluster hoger te scoren op zowel
internaliserend als externaliserend gedrag dan adolescenten uit het
coöperatieve cluster.
Tot slot scoorden adolescenten in het conflictrijke cluster significant hoger
op externaliserend gedrag dan adolescenten in het coöperatieve cluster. Er zijn
geen andere verschillen in internaliserend en externaliserend gedrag tussen de
clusters gevonden.
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Tabel 3. Coparenting-stijlen: gemiddelden en verschillen.

DISCUSSIE
Deze studie onderzocht of het internaliserend en externaliserend gedrag van
adolescenten uit gescheiden gezinnen verschilde, afhankelijk van het type
coparenting-stijl van hun ouders. Met behulp van zelfrapportage van adolescenten en geavanceerde statistische technieken – die in deze context beide,
tot op heden, nog niet zijn gebruikt – repliceert en bouwt deze studie voort op
bestaande studies naar de relatie tussen coparenting-stijlen na scheiding en
probleemgedrag bij adolescenten.
Coparenting-stijlen na scheiding
Aan de hand van General Mixture Modeling zijn vier coparenting-stijlen na
scheiding geïdentificeerd. De meest voorkomende stijl was een gemiddelde
coparenting-stijl (37% van de steekproef), die gekenmerkt wordt door (naar
verhouding) gemiddelde scores op alle coparenting-dimensies. In deze gezinnen lijken ouders over het algemeen regelmatig te communiceren, nemen
jongeren geregeld tot zelden respect en coöperatie waar tussen ouders en
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ervaren zij zelden tot bijna nooit ouderlijke conflicten en triangulatie. De drie
stijlen die afwijken van de gemiddelde stijl, zijn gelabeld als coöperatief
(31%), conflictrijk (20%) en parallel (12%). Zoals werd verwacht zijn de
geïdentificeerde coparenting-stijlen in grote lijnen vergelijkbaar met die uit
eerdere internationale, op ouder-rapportage gebaseerde studies. Met name de
coöperatieve stijl, die doorgaans bij circa een derde van de gescheiden ouders
gevonden wordt (Amato et al., 2011; Beckmeyer et al., 2014; Beckmeyer et al.,
2019; Maccoby et al., 1990). Hoewel de andere geïdentificeerde coparentingstijlen inhoudelijk eveneens consistent zijn met eerdere studies, zijn deze niet
consistent qua prevalentie.
Verschillen zouden mogelijk verklaard kunnen worden door recente ontwikkelingen in gezags- en omgangsregelingen na scheiding en verschillen in
steekproefkenmerken. Bijvoorbeeld de ontdekking in deze studie van een
parallelle coparenting-stijl. Enerzijds kan deze verklaard worden vanuit bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Toen eenhoofdig gezag na scheiding
nationaal en internationaal de norm was, leek een parallelle coparenting-stijl
het meest voor te komen (Maccoby et al., 1990; Sullivan, 2008). Tegenwoordig is echter de aanname dat kinderen na scheiding zich het beste ontwikkelen als ze een positieve relatie met beide ouders hebben (Fabricius &
Luecken, 2007; Lamb, 2018) en groeien steeds meer jongeren op onder
gedeeld gezag en gedeelde omgang, zoals een co-ouderschapsregeling.
Anderzijds kan deze bevinding verklaard worden vanuit de hypothese dat
coparenting-relaties na scheiding in de loop van de tijd steeds meer parallel
worden (Maccoby et al., 1993). Aanvullende analyses bevestigen dat de scheiding gemiddeld langer geleden is voor adolescenten in de parallelle groep dan
in de andere groepen. Dat een conflictrijke coparenting-stijl in vergelijking met
eerdere studies minder frequent gevonden werd in deze steekproef, kan eveneens verklaard worden door deze steekproefkenmerken; namelijk dat de scheiding voor participanten in deze steekproef gemiddeld circa zeven jaar geleden
was. Een puur conflictrijke coparenting-stijl komt het vaakst voor in de directe
nasleep van een scheiding en is relatief instabiel bij het verstrijken van de tijd
(Amato et al., 2011). Na verloop van tijd neemt de hoeveelheid conflicten
binnen gescheiden gezinnen namelijk af van meer dan 50% in het jaar na
scheiding, tot ongeveer 25% enkele jaren later (Fischer et al., 2005).
Internaliserend en externaliserend gedrag
Zoals werd verwacht bleek probleemgedrag van adolescenten significant
samen te hangen met coparenting-stijlen na de scheiding. In overeenstemming
met de hypothese stelt deze studie vast dat adolescenten met coöperatieve
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ouders minder internaliserend en externaliserend gedrag rapporteren dan
adolescenten met niet-coöperatieve ouders. Hoewel een coöperatieve coouderrelatie na scheiding zodoende het meest ideaal lijkt voor de positieve
ontwikkeling van adolescenten, blijkt het met adolescenten van wie ouders een
parallelle coparenting-stijl hebben vrijwel even goed te gaan in termen van
probleemgedrag. Dit is opvallend, aangezien de parallelle coparenting-stijl
gepaard gaat met grofweg dezelfde hoeveelheden ouderlijke conflicten en
triangulatie als de gemiddelde stijl, maar daarnaast gekenmerkt wordt door
substantieel lagere niveaus van communicatie en respect, die doorgaans juist
samenhangen met minder probleemgedrag bij adolescenten (Beckmeyer et al.,
2014; Shimkowski, & Schrodt, 2012). Wellicht zijn de aanwezigheid van
ouderlijke communicatie en coöperatie minder belangrijk voor het gedrag van
adolescenten dan de afwezigheid van ouderlijke conflicten. Bij adolescenten
van wie de ouders een conflictrijke coparenting-stijl hebben, zijn namelijk juist
de meeste internaliserende problemen zichtbaar.
Dit geldt overigens niet voor externaliserend probleemgedrag, waarbij geen
significante verschillen gevon-den werden tussen de conflictrijke, parallelle en
gemiddelde groepen. Mogelijk kan dit worden verklaard door de lage
gemiddelden en kleine standaardde-viaties voor externaliserend versus
internaliserend gedrag. Dit geldt zowel voor deze steekproef, als voor
adolescenten na scheiding over het algemeen (Amato, 2001; Swartz-den
Hollander et al., 2020), wat maakt dat verschillen vaak klein en niet
betekenisvol zijn. De niet-significante verschillen bewegen namelijk wel in de
verwachte richting. Anderzijds kan het ook zo zijn dat simpelweg niet de
coparenting-kwaliteit, maar andere factoren een belangrijkere beschermende
rol spelen na scheiding, zoals kwaliteit van de opvoeding (Mahrer et al., 2018)
en ouder-kindrelatie (Nielsen, 2017).
Wisselwerking
Terugblikkend onderschrijft deze studie het belang van onderzoek naar
coparenting-stijlen; het is de wisselwerking tussen verschillende coparentingdimensies die bepalend lijken voor hoe het gaat met adolescenten na scheiding.
Wel is het belangrijk om op te merken dat de gevonden relaties tussen coparenting-stijlen na scheiding en adolescentuitkomsten bi-directioneel zijn en niet
gebaseerd zijn op longitudinale data. Een gezonde ontwikkeling van adolescenten kan ook positieve interacties oproepen tussen co-ouders, terwijl
probleemgedrag van adolescenten een stressfactor kan zijn in de relatie tussen
gescheiden ouders.
198

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek
Behalve het feit dat deze studie aan betekenis en kwaliteit wint door het
gebruik van zelfrapportagedata van adolescenten, een specifiek coparentingmeetinstrument, en geavanceerde statistische technieken, zijn er ook
beperkingen. Allereerst zijn de resultaten gebaseerd op cross-sectionele data,
waardoor het niet mogelijk is om conclusies te trekken over mogelijke causale
effecten van coparenting-stijlen na scheiding op internaliserend en
externaliserend gedrag van adolescenten. Longitudinaal onderzoek zou de
mogelijkheid bieden om meer te leren over de stabiliteit of instabiliteit van
bepaalde coparenting-stijlen na scheiding. Bovendien, hoe belangrijk het ook is
om de perceptie van adolescenten met betrekking tot doorgaans door ouders
gerapporteerde concepten te onderzoeken, berusten de resultaten nu op een
enkele informant. Toekomstig onderzoek kan profiteren van zowel ouder- als
adolescentrapportage, zodat potentiële verschillen tussen de waarneming van
adolescenten en ouders en de effecten daarvan op kinduitkomsten kunnen
worden onderzocht. Tot slot onderschrijven de resultaten van de aanvullende
analyses het belang van factoren als woonsituatie, ouder-kindcontactfrequentie
en ouder-kindrelatiekwaliteit, waarnaar toekomstig onderzoek cruciaal is. Dit
zou inzicht kunnen geven in waarom sommige coparenting-stijlen beter lijken
te werken voor bepaalde gezinstypen en andere juist niet.
Implicaties voor de praktijk
De bevindingen uit dit onderzoek ondersteunen de hypothese dat bij
probleemgedrag van adolescenten na scheiding een coöperatieve coparentingstijl het meest wenselijk is. Deze stijl wordt gekenmerkt door wederzijds
respect, samenwerking, frequente communicatie, minimalisatie van ouderlijke
conflicten en de betrokkenheid van kinderen daarbij. Echter, de resultaten laten
ook zien dat wanneer ouders niet goed samenwerken en beperkt
communiceren, een parallelle coparenting-stijl een potentieel alternatief biedt.
Het is immers niet voor alle ouders haalbaar om een coöperatieve coparentingrelatie te ontwikkelen of te behouden. Dit kan niet simpelweg worden
toegeschreven aan een gebrek aan vaardigheid, kennis of bereidheid van
ouders, maar hangt onder meer ook af van de manier waarop nieuwe rollen,
grenzen en routines na scheiding vormgegeven kunnen worden (Russell et al.,
2016). Zo blijken vaders bijvoorbeeld juridische en financiële problemen te
noemen als belemmeringen voor goede coparenting, terwijl moeders negatieve
opvattingen over de ouderlijke kwaliteiten van de ex-partner als barrière
ervaren (Russell et al., 2016). Behalve de waargenomen belemmeringen van
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ouders zelf kunnen factoren als geografische afstand en niet-gezinsvriendelijke
werktijden ook de vorming van een coöperatieve coparenting-relatie na
scheiding in de weg staan (Steinbach, 2019).
Desondanks is in de westerse wereld te zien dat zowel de klinische praktijk
als de wetgeving omtrent scheiding gericht is op samenwerking en bevordering
van gelijkwaardig ouderschap, met andere woorden: coöperatieve coparenting.
Als professionals bij conflictscheidingen ouders blijven proberen te
bemiddelen met een coöperatieve co-ouderrelatie als einddoel, lopen ze juist
het risico om zowel de mate van betrokkenheid als de mate van conflicten
hoog te houden (Sullivan, 2008). Door ouders uit hun gezamenlijke rol te halen
en hun vaardigheden te leren om effectieve ouders te zijn wanneer ze alleen
zijn met hun kinderen, in plaats van afhankelijk te zijn van de andere ouder,
kan parallelle coparenting in bepaalde gevallen wellicht een goede oplossing
bieden (Cottyn, 2009). Interventies als Parenting Coordination (Martalas,
2018) of individuele ouderbegeleiding na scheiding gericht op parallel
ouderschap passen deze bevinding momenteel al toe in de praktijk, hoewel de
langetermijneffecten hiervan nog onderzocht moeten worden.
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Begeleiding bij scheiding: een nieuw paradigma?
Samenvatting
Door uit te gaan van het onvermogen van ouders, in plaats van hun onwil om
een scheiding kalm en verantwoordelijk te doen verlopen, ontstaat een
nieuwe kijk op de behandeling en begeleiding van ouders en kinderen die
in een scheidingssituatie problemen ondervinden. Tijdens een scheiding
kan sterke emotionele disregulatie optreden. Deze disregulatie blokkeert de
motivatie van ouders waar gangbare behandelingen op bouwen. De
polyvagale theorie van Stephen Porges kan deze disregulatie van ouders
opheffen door hun gevoel van veiligheid te vergroten en zo de weg vrij te
maken naar het ‘kalme brein’ dat ouders nodig hebben om hun crisissituatie
tot een goed einde te brengen (Porges, 2008). Ondersteund door bewezen
effectieve therapie – zoals EMDR – die voorziet in veiligheid, validatie en
positieve bekrachtiging, lijkt zich hiermee een heel andere vorm van hulp
bij scheiding te ontwikkelen. Vanuit een zienswijze die uitgaat van een
nieuw paradigma.
Trefwoorden: echtscheiding, trauma en onvermogen, polyvagaaltheorie,
EMDR.
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Begeleiding bij scheiding:
een nieuw paradigma?
Polyvagale theorie als ingang naar het kalme brein
Frieda Aelen & Tamarinde Brouwers
Een echtscheiding is geen geïsoleerde gebeurtenis, maar een proces van
grote veranderingen en verlies. Dit geldt voor de betrokken partners die
geconfronteerd worden met het wegvallen van een eerder voor
vanzelfsprekend gehouden emotioneel, economisch en sociaal
fundament, en vanzelfsprekend ook voor de eventuele kinderen, die hun
veilige omgeving opgeheven zien, onderwijl geconfronteerd met
spanningen, ruzies en soms agressie tussen ouders (Cummings, 2010;
Baumeister & Leary, 1995).
Hoe ontwrichtend een echtscheiding voor kinderen kan zijn, blijkt niet alleen
uit de kortetermijneffecten zoals slecht slapen en leerproblemen, maar ook uit
structureel voorkomende problematiek zoals gedragsproblemen, verslaving,
delinquentie, depressie en angststoornissen (Spruijt & Kormos, 2010). Eenmaal volwassen, zal het voor deze kinderen vaak lastiger zijn om relaties aan te
gaan en ze te behouden. Toch krijgen niet alle kinderen van gescheiden ouders
evenredig met deze effecten te maken. Behalve een reeks aan economische,
culturele en sociale beschermingsfactoren, gaat een wezenlijk compenserende
werking uit van het ouderlijk vermogen om tijdens de scheiding vanuit volle
beschikbaarheid het kinderlijke trauma door het wegvallen van het oorspronkelijke gezinssysteem te zien, te onderkennen en met aandacht, compassie en
vertrouwen op te vangen. Trauma van de ouders zelf – direct veroorzaakt door
de actuele scheiding, maar veelal ook voortvloeiend uit oudere gezinstrauma’s
– staat dit ouderlijk vermogen tot beschikbaarheid vaak in de weg (Aelen,
2008). Deze kettingreactie, waarbij kinderlijk trauma voortvloeit uit ouderlijk
trauma, is niet het gevolg van ouderlijke onwil, maar van onvermogen (Aelen,
2011; Aelen, Beuvens, & Veggel, 2013). Er ontstaat volgens Lohrashe en
Ogden (2017) een cyclus van psychologische en emotionele disregulatie die
van generatie op generatie wordt overgedragen. Door individuele familieleden
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te helpen met de regulatie van hun hyper- en hypoarousal krijgen ouders niet
alleen hun kalme en verstandige brein terug, maar wordt ook het intergenerationele patroon doorbroken.
Trauma volgens Ogden
In dit artikel wordt de term ‘trauma’ gebruikt volgens de definitie van Pat
Ogden: een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die het (directe)
verwerkingsvermogen van het individu overstijgt (Lohrasbe & Ogden,
2017). Volgens Ogden is trauma dus een individuele reactie van het
lichaam van een persoon op een gebeurtenis. Niet de kenmerken van de
gebeurtenis zijn bepalend, maar de mate waarin het individu in zijn kalme
brein - oftewel ‘window of tolerance’ - kan blijven als reactie op een
gebeurtenis. De leergeschiedenis, zowel erfelijk en cognitief als
sensomotorisch, van het individu bepaalt of een individu dat op de proef
wordt gesteld overschakelt naar dierlijke afweer of in zijn kalme brein blijft
(Ogden & Fisher, 2017).
Gevoel van veiligheid centraal
Het motivationeel paradigma van waaruit de huidige behandeling van ouders
met kinderen tijdens scheiding overwegend wordt ingestoken, geeft onvoldoende aandacht aan deze kwestie van onvermogen. Bestaande behandelingen
sporen ouders aan tot een mate van redelijkheid en controleerbaarheid waartoe
zij, verkerend buiten hun kalme brein, niet of onvoldoende in staat zijn. De
polyvagale theorie van Porges (Porges, 2007; Dana, 2020) verklaart deze
reactie op fysiologische grond, en stelt het vergroten van een gevoel van veiligheid centraal, waardoor disregulatie afneemt en een kalm brein bereikt
wordt. Als basis voor de motivationele aanpak kan deze benadering van Porges
zorgen voor een snellere verwerking van trauma en effectieve de-escalatie,
waardoor ouders een emotioneel veeleisend proces zoals een scheiding voor
henzelf en voor hun kinderen met rust en beschikbaarheid kunnen doorlopen.
Psycho-educatie waaronder priming via het genogram en de vijf kolommen
(Aelen, 2016; Olafsson & Steingrimsdottir, 2019), positieve bekrachtiging en
EMDR (Aelen, 2016) kunnen daarbij als praktische toepassingsvormen gelden.
Trauma triggert onvermogen
Misschien nog meer dan onvoorwaardelijke liefde, voelen ouders een
onvoorwaardelijk verantwoordelijkheidsgevoel voor hun kinderen
(Wallerstein, 1980). Het is dit gevoel van verantwoordelijkheid waarop –
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volgens het huidige motivationele paradigma – door hulpverleners aanspraak
wordt gedaan door te wijzen op de gevolgen voor kinderen van conflicten, en
het belang dat kinderen hebben bij gelijkwaardig co-ouderschap. De Richtlijn
Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming
maakt helder zichtbaar hoe hulpverleners geacht worden zich primair te
focussen op de conflictgedragingen tussen ouders (van der Valk, van den Berg,
van der Veldt, Anthonijsz, & Spruijt, 2020 – zie elders in dit tijdschrift).
Behandeling wordt veelal toegespitst op het geven van inzicht in het schadelijke effect van conflictgedragingen op kinderen en op het aansturen van
ouders om hun aanvaringen – of die nu gaan over de introductie van nieuwe
partners of de verdeling van oudertaken – stop te zetten. Op die manier hoopt
men de schade die kinderen hierbij oplopen te beperken. In de praktijk blijkt
deze aanpak ontoereikend, en in sommige gevallen zelfs contraproductief (den
Tek & Heithuis, 2020). Een motivationele aanpak impliceert immers een ontvankelijk en kalm ouderbrein waar de hulpverlener aanspraak op kan maken.
Er wordt bij deze benadering uitgegaan van ouders die – samen of individueel
– helder kunnen reflecteren op gebeurtenissen en gedrag. Tevens wordt aangenomen dat ouders het vermogen hebben om afspraken te maken in aanloop
van, tijdens en na de scheiding. In werkelijkheid zijn ouders in de regel welwillend, maar niet in staat om zich naar deze motivationele aanpak te voegen.
Er is sprake van overweldigende emoties en overheersende stress die het incasseringsvermogen dusdanig uitputten dat het ouders de toegang ontzegt tot het
kalme brein – de plek van waaruit met redelijkheid, ontvankelijkheid en rust
gehandeld kan worden (Siegel, 2018). Ouders voelen een onvoorwaardelijk
verantwoordelijkheidsgevoel voor hun kinderen. Maar tijdens een echtscheiding kan trauma een verantwoordelijk handelingsperspectief op destructieve
wijze in de weg staan, ongeacht of dit trauma tijdens en door de scheiding is
ontstaan, of eerder in de jeugd (Aelen et al., 2013; Plant, Pawlby, Pariante &
Jones, 2019). Het scheidingstrauma triggert onvermogen en vergroot daarbij
het risico op aanvullende disfunctionele cognities (‘Ik faal als ouder’, ‘Ik ben
schuldig aan ontoereikend ouderschap’) die een gezond ouderschap bijkomend
in de weg staan (Aelen, 2008; Aelen et al., 2013).
Casus 1: Saskia (36) en Tim (8)
Tim wordt aangemeld door zijn moeder Saskia. De klachten: Tim heeft
regelmatig woedeaanvallen zonder aanleiding, en huilt veel op de bank.
Saskia is recentelijk gescheiden van de vader van Tim. Ze geeft aan dat ze
zich hyperalert en emotioneel voelt, en dat ze weinig geduld heeft. De
therapeut informeert naar Tims levensloop, waarbij ook de jeugd, het
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huwelijk en de scheiding aan bod komen. Er waren tijdens de scheiding
veel ruzies, waarvan de zoon getuige is geweest. Er heeft een incident in de
auto plaatsgevonden waarbij de vader Saskia bij de keel greep terwijl Tim
toekeek. En ook al is de scheiding feitelijk achter de rug, de omgang met de
vader van Tim blijft gespannen. Saskia voelt zich erg schuldig.
De therapeut legt Saskia de werking van het zenuwstelsel uit: dat haar
traumatische ervaringen veel stress veroorzaken, waardoor haar zenuwstelsel ontregeld wordt en ze sneller in hyper- of hypoarousal schiet
(Fisher, 2011). Ook vertelt de therapeut hoe het zenuwstelsel van de ouder
het zenuwstelsel van een kind beïnvloedt en vormgeeft (Struik, 2010). Door
met behulp van EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)
haar trauma’s aan te pakken, kan Saskia zorg dragen voor zichzelf én voor
een gezonde ontwikkeling van haar kind.
Samen met de therapeut maakt Saskia vier plaatjes van gebeurtenissen
die ervoor zorgen dat ze getriggerd wordt en haar kalme brein verliest. Het
eerste plaatje is van een ruzie tussen haar ouders. Saskia is vijf jaar oud, ze
hoort haar broertje gillen en ze ligt machteloos onder haar dekentje. Het
raakt haar nog steeds (“Ik ben een schijterd. Ik had mijn broertje moeten
beschermen”). In het tweede plaatje staat ze op het schoolplein. Ze kijkt
naar een ceremonie voor kinderen die van groep 2 naar groep 3 overgaan.
Er is een rode loper waar kindjes overheen mogen lopen. Saskia mag niet
meedoen: ze is niet overgegaan, omdat ze nog geen letters kent. Ook in dit
plaatje overheerst het gevoel tekort te schieten. In het derde plaatje staat
Saskia, kort na de bevalling van haar zoon, in de couveusekamer. Er liggen
veel kindjes, en ze weet niet welke baby van haar is. Ze is ervan overtuigd
dat ze een slechte moeder is, omdat ze haar eigen kind niet herkent. Het
laatste plaatje gaat over het moment van de scheiding. Saskia kijkt naar
haar man aan tafel en bedenkt dat dit de laatste keer is dat ze zo zitten: ze
heeft besloten bij hem weg te gaan. Ze voelt zich schuldig tegenover haar
man en tegenover haar zoon.
Tijdens de EMDR-sessies wisselen gevoelens van boosheid, verdriet en
machteloosheid elkaar af. De sessies bieden ruimte om de gevoelens te
laten stromen en ze te verwerken. Haar zenuwstelsel kalmeert en het inzicht
groeit: de gebeurtenissen zeggen niets over haar waarde als mens en
moeder. In haar huwelijk waren te veel spanningen om een kind gezond te
laten opgroeien, hoeveel haar ex en zij ook geprobeerd hebben dat te
verhelpen. De laatste sessie eindigt met de overtuiging dat ze gedaan heeft
wat ze kon. Ze voelt zich sterk en vertrouwt erop dat ze de opvoeding alleen
aan kan.
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Door de EMDR-sessies raakt Saskia niet meer overspoeld met emoties
en kan ze samen met haar ex-man zoon Tim ondersteunen in een sessie bij
de therapeut. In aanwezigheid van zijn beide ouders, die er nu helemaal
voor hem kunnen zijn, verwerkt Tim onder andere de traumatische gebeurtenis waarbij zijn vader zijn moeder bij haar keel greep. Zijn ouders
verzilveren de behandeling door uit te spreken dat ze in de toekomst
rustiger en aardiger met elkaar zullen praten (Aelen et al., 2013; Muller &
Aelen, 2020).
Het gaat veel beter met Tim. De boze buien zijn verdwenen, hij slaapt
beter en is vrolijker. Zijn ouders praten nu rustig over de telefoon als ze
afspraken maken. De vader durft tegen Saskia te zeggen wanneer het niet
goed met hem gaat, en waarom een bezoek aan Tim wellicht niet verstandig
is. Saskia kan dit nu zien als een verstandige beslissing van haar ex, en niet
als een bevestiging dat ze de opvoeding alleen moet doen. Ze kan met een
kalm brein aan Tim uitleggen dat zijn vader zich niet goed voelt, maar dat
hij hem graag wil zien zodra het weer beter gaat. Saskia is voor haar zoon
een buffer tegen de stress, in plaats van een bron van stress geworden.
Veiligheid als voorwaarde
In zijn polyvagaaltheorie behandelt Stephan Porges de relatie tussen stress en
sociale interacties, en biedt hij een behandelingsperspectief. Hij focust daarbij
op de evolutionaire biologie achter het menselijk gevoel van onveiligheid en
legt een causaal verband tussen het autonome zenuwstelsel en het gedrag dat
we vertonen. Zijn theorie stelt dat er drie soorten geïntegreerde regulatiesystemen zijn: het dorsale vagale systeem (immobiliserend, bevriezend), het
sympatisch-adrenerge systeem (mobiliserend, vechten en vluchten) en het
ventrale vagale systeem (communicatief: het kalme brein). De systemen zijn
verbonden en beïnvloeden elkaar op basis van perceptie, cognitie en somatiek
(Porges, 2011). Bij wezenlijk onveilige ervaringen, zoals die ook tijdens een
echtscheiding voorkomen, worden de vecht-, vlucht- en bevriesresponsen
geactiveerd en wordt het vermogen tot zelfregulatie aangetast. Ouders
‘verlaten’ hun kalme brein, ze raken hypo- of hyperaroused en verliezen zo
hun vermogen tot redelijkheid en beschikbaarheid voor hun kinderen. Onderliggend trauma versterkt en verveelvoudigt deze fysieke respons (Aelen et al.,
2013; Plant et al., 2019). Uitzicht op verbetering van deze toestand komt
gelukkig uit dezelfde koker: waar onveiligheid tot ineffectieve, primitieve
stressrespons leidt, biedt therapeutisch geconstrueerde veiligheid een route
terug naar het sociaal geëngageerde, ventrale vagale systeem. Een geïntegreerde aanpak die de betrokken, verbale, oordeelloze aanwezigheid van een
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getuige (coregulatie) centraal stelt, kan ouders in deze situatie volgens Porges
helpen zich weer veilig te voelen. Zo kunnen ouders met een kalm brein tot
effectieve, conflictloze communicatie overgaan en volledig beschikbaar zijn
voor hun kinderen.
De vijf kenmerken van de behandelingen
Geen ouder wil dat zijn of haar kind structureel emotioneel tekortkomt. En
iedere ouder wenst zijn of haar kind een stabiele, conflictloze en liefdevolle
grond onder de voeten, onder alle omstandigheden en bij uitstek in een tijd
waarin het gezin uit elkaar valt. Herstel van de disregulatie van ouders door
middel van traumasensitieve psychotherapie, bijvoorbeeld EMDR, geldt dan
ook als voorwaarde voor het herstel van het ouderlijke zelfvertrouwen, en
daarmee van het vermogen verantwoordelijkheid te nemen volgens het motivationele paradigma. Een ouder die zich veilig en zeker voelt, blijft binnen zijn
of haar window of tolerance en beschikt over een kalm brein dat redelijke en
conflictloze communicatie met een ex-partner mogelijk maakt. Dat geeft
ruimte aan maximale beschikbaarheid voor een (tijdelijk extra) behoeftig kind.
Een behandeling van ouders en kinderen tijdens echtscheiding moet daarom
primair gericht zijn op herstel van dit kalme brein. En op het maximaliseren
van het gevoel van veiligheid. Gebaseerd op de polyvagaaltheorie van Porges
zijn er vijf kenmerken te onderscheiden van een behandeling die ouders van
disregulatie naar gezonde regulatie en ontvankelijkheid moet brengen.
1. Inzicht bieden
Inzicht bieden in de werking van het autonome zenuwstelsel; psychoeducatie over de window of tolerance, hyperarousal en hypoarousal en hoe
deze responsen te herkennen zijn in het eigen lichaam.
2. Versterken van zelfvertrouwen
Normalisering van emoties, compassie tonen, ouderlijke toewijding aan het
kinderlijk belang zien en erkennen, negatieve fluisteraars (Aelen, 2011)
herkennen en benoemen, geduldig blijven bij terugval, EMDR aanhoudend
inzetten om teleurstellingen over het ouderlijke tekortschieten te
verwerken, gebruikmaken van positieve psychologie (Bannink &
Geschwind, 2019) en – belangrijk – oplettend en begripvol zijn wanneer
een ouder de therapeut gaat wantrouwen (Dworkin, 2005). Al deze
therapeutische acties zullen het zelfvertrouwen versterken en dit proces kan
en mag dan ook jaren duren.
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3. Het gevoel van veiligheid vergroten
Een therapeut die de cliënt wil leren kennen zal het gevoel van veiligheid
vergroten. Dit kan met behulp van een genogram, door (traumasensitief)
rouw, verdriet en pijn te valideren en door de aandacht te richten op de
veerkracht, de moed en het uithoudingsvermogen van de cliënt, met oog
voor alle kleine vorderingen (Bannink & Geschwind, 2019; Hillewaere &
Le Fevere de Ten Hove, 2006; van Vliet, 2020).
4. Traumatiserende subsituaties onderzoeken.
Op traumasensitieve wijze onderzoeken welke traumatiserende subsituaties
zich bij de scheiding voordoen. Dit kunnen er veel zijn, variërend van een
verstoting door de schoonfamilie tot een gerucht over de ontvangst van de
nieuwe partner door de schoonfamilie. Het kan gaan over het uitblijven van
berichten van school of om uitspraken van leerkrachten. Het kunnen
vrienden zijn die laten merken dat ze het verdriet en de boosheid over het
gedrag van de toekomstige ex-partner niet meer willen aanhoren. Het kan
de worsteling met de hormoonhuishouding zijn na een recentelijk
volbrachte zwangerschap en bevalling, of de overgang. Het kan de
wanhopige zoektocht zijn naar seksueel plezier, inclusief de
teleurstellingen. Het kan de confrontatie zijn met de in nieuwe kleding
gestoken ex-partner die contact heeft met de kinderen en regelmatig ruimte
in de privésfeer opeist. Enzovoort.
5. Toepassing van EMDR. Toepassen van EMDR-behandeling met
maximale aandacht voor het verzilveren hiervan en voor de therapeutische
relatie (Muller & Aelen, 2020; Dworkin, 2005).
Alle vormen van coregulatie door de therapeut en de eventuele getuige – vaak
een ouder, partner of vriend – zijn welkom. Volgens de theorie van Porges
coreguleert de getuige door zijn aanwezigheid, aanraking , stem en woorden
(Aelen, Lemans, Brouwers, & Perret, 2020). Ook de aanwezigheid en
aanraking door een hulphond kan de coregulatie versterken.
Casus 2: Sanderijn (42) en Onno (45)
Sanderijn neemt contact op met haar vroegere relatietherapeut. Ze heeft
diezelfde dag van haar man Onno gehoord dat hij verliefd is op een andere
vrouw. Er wordt op korte termijn een gezamenlijke sessie gepland waarin
de therapeut bespreekt dat er twee opties zijn: doorgaan met de nieuwe
vriendin en het huwelijk opbreken óf proberen de relatie met Sanderijn te
redden – met de voorwaarde dat de affaire stopt. Direct na de sessie
bespreken Sanderijn en Onno thuis met hun twee kinderen (8 en 10 jaar)
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dat er problemen zijn in hun relatie: ze leggen uit dat ze niet weten hoe het
zich zal ontwikkelen, maar dat de kinderen zelf er in ieder geval helemaal
niets mee te maken hebben.
Al een paar dagen na deze eerste therapiesessie hakt Onno de knoop
door: hij wil verder met de andere vrouw. Sanderijn is in shock. Ze verliest
haar eetlust, begint weer met roken en weet niet meer hoe ze haar emoties
en gedachtes onder controle moet krijgen. Ze draagt Onno op een week de
zorg voor de kinderen op zich te nemen en vertrekt naar het huis van een
vriendin. Vanaf dat moment ervaart ze al hoe snel de afstand tussen haar
en Onno toeneemt. Ze hebben een heftige ruzie wanneer blijkt dat Onno al
voor de eerste ‘aparte’ vrijdagavond een oppas heeft gezocht om met zijn
nieuwe vriendin uit te kunnen gaan. Toch beslist Sanderijn al deze week –
wanneer ze een goede vriend spreekt die zelf al een tijd in een vechtscheiding verwikkeld is – dat ze zo snel mogelijk de regie over haar eigen leven
terug wil en dat ze een afwikkeling van het huwelijk wil die voor de kinderen zo acceptabel mogelijk is. Ze neemt hiervoor zelf de leiding over het
proces. Terwijl Onno op zijn roze wolk zit en zich eigenlijk niet wil
bezighouden met praktische rompslomp en onderhandelingen, kiest
Sanderijn voor een snelle afhandeling: ze beseft dat hoe langer ze wacht,
hoe verder de belangen uit elkaar komen te liggen. Ze wil goed voor zichzelf en hun kinderen zorgen, en ze wil dat de nieuwe vriendin zich niet
mengt in de afspraken tussen haar en Onno.
De therapeut bespreekt met Sanderijn welke acties haar kunnen helpen
bij het accepteren van de nieuwe situatie. Samen stellen ze vast dat het
goed is voor Sanderijn om hulp te vragen en te accepteren (ze kampt ook
nog met de parentificatie na de scheiding van haar eigen ouders). Sanderijn gaat veel sociale activiteiten ondernemen (om positief en open te
blijven en niet in wrok te verzanden) en besluit om thuis positief te zijn, óók
over Onno en zijn nieuwe vriendin (voor een gezonde ontwikkeling van de
kinderen). Belangrijk is ook dat ze zich niet schuldig voelt als dit een keer
niet lukt. EMDR wordt ingezet om het vermogen om tot deze acties over te
gaan te vergroten.
De EMDR-sessies concentreren zich met name op de nieuwe vriendin.
Sanderijn doorvoelt de emoties die opkomen wanneer ze denkt aan de
afwijzing (“Ik ben niet leuk genoeg, want hij vindt haar leuker dan mij”) en
aan het moment waarop Onno zijn nieuwe vriendin voor het eerst meeneemt naar zijn ouders (“Ik krijg twijfels over hoe de relatie is geweest: of
hij ooit van mij gehouden heeft”). De grootste horde vormt de kennismaking van de nieuwe vriendin met de kinderen. Sanderijn voelt veel angst bij
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het idee dat haar kinderen de situatie pijnlijk zullen vinden, en evenveel
angst bij het idee dat haar kinderen het juist heel erg leuk zullen hebben.
Na de EMDR-behandeling lukt het Sanderijn om haar kinderen veel plezier
te wensen bij Onno thuis, en ze kan zeggen dat ze hoopt dat de nieuwe
vriendin van papa leuk en aardig is. Na het bezoek van de kinderen stelt
Sanderijn positieve, open vragen. De kinderen zijn enthousiast. Sanderijn
kan dit bekrachtigen.
Na twee maanden worden de papieren bij de rechtbank ingediend en na
drie maanden zijn Sanderijn en Onno officieel gescheiden. Het geeft Sanderijn een goed gevoel controle te hebben gehad over dit deel van de
gebeurtenissen. Na ongeveer een halfjaar is Sanderijn klaar om zonder
therapie verder te gaan. Er is rust gekomen. Onno is wat van zijn roze wolk
afgedaald en het overleggen gaat daardoor beter. Twee jaar na de scheiding meldt Sanderijn dat ze zich sterker voelt dan voor de scheiding. En
ook de kinderen lijken tevreden met de manier waarop Sanderijn en Onno
samen hun ouderschap voortzetten.
De implicatie
De polyvagaaltheorie van Porges wordt steeds breder omarmd om de grote
mate van verklaarbaarheid en effectiviteit. Scheidende partners kunnen door
disregulatie van het autonome zenuwstelsel strijdende ouders worden. De
relevantie van de theorie wordt ook blootgelegd in de toepassing bij echtscheidingsproblematiek, waarbij zelden de motivatie van ouders ter discussie staat,
maar wel hun vermogen om ernaar te handelen. Ook de aangetoonde therapeutische effectiviteit van veiligheid, validatie en positieve bekrachtiging speelt
een rol – daarmee krijgen vechtende ouders immers weer beschikking over hun
kalme en beheerste brein.
Het inzicht de vechtende ouders als onmachtig in plaats van onwelwillend
te beschouwen, legt de noodzaak van een geheel nieuw paradigma bloot
(Aelen, 2008; Aelen et al., 2013; Aelen, 2016), niet slechts de behoefte aan een
aanvulling op de gangbare aanpak. De compassievolle houding van de therapeut en eventueel de getuige maken deel uit van een coregulerend proces.
Frieda Aelen is klinisch cognitief gezinstherapeut in eigen praktijk, opleider en
supervisor voor de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VCGt) en
opleider bij de Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Aelen
publiceert al meer dan tien jaar in het tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie. friedaaelen@gmail.com.
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Tamarinde Brouwers is cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner,
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Meta-analyse van de associaties met ouderlijke conflicten, opvoedingsgedrag
en psychosociale problemen van kinderen na een scheiding
Samenvatting
Wereldwijd maken veel kinderen de scheiding van hun ouders mee. Deze
kinderen hebben een verhoogde kans op psychische problemen – op
korte en langere termijn – ten opzichte van kinderen van wie de ouders
nog bij elkaar zijn. Het doel van deze meta-analyse is om, op basis van
eerder gepubliceerde studies, gezinsprocessen te identificeren die het
functioneren van kinderen na een scheiding kunnen verklaren. Zowel
directe als indirecte (mediatie-)effecten tussen ouderlijke conflicten,
opvoedingsgedragingen en psychosociaal functioneren van kinderen
zijn onderzocht.
Methode. Na een systematische zoekopdracht naar wetenschappelijke
artikelen die vóór oktober 2019 zijn gepubliceerd, werden 2.257
correlaties van 115 steekproeven met in totaal N = 24.854 gescheiden
gezinnen geanalyseerd.
Resultaten en conclusies. Er werden overwegend significante, kleine
correlaties gevonden voor de directe relaties tussen ouderlijke
conflicten, verschillende opvoedingsdimensies en psychosociaal
functioneren van kinderen. Ook bleek dat ouderlijke steun,
vijandigheid, structuur, intrusieve controle en rolvervaging een deel van
de relatie tussen ouderlijke conflicten en internaliserende en
externaliserende problemen van kinderen na scheiding verklaren. De
kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de ouder-kindconflicten waren
geen significante mediatoren. Tot slot suggereerden de bevindingen een
sterkere impact van negatieve versus positieve opvoedingsdimensies, en
bleek rolvervaging in het bijzonder een risico van ouderlijke conflicten
na een scheiding.
Klinische implicaties. Dit artikel informeert kinder- en
jeugdpsychotherapeuten en andere professionals over drie belangrijke
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implicaties: 1) het doorwerken van ouderlijke conflicten na scheiding in
het ouder-kindsysteem, dat vervolgens gerelateerd is aan het
psychosociaal functioneren van kinderen; 2) een hoge mate van
negatieve opvoedingsgedragingen heeft een grotere impact dan een lage
mate van positieve opvoedingsgedragingen, (‘bad is stronger than
good’) en 3) het betrekken van kinderen bij ruzies en kinderen in een
ouderrol plaatsen vormen een risico, met name bij een hoge mate van
ouderlijke conflicten.
Gescheiden gezinnen zouden gebaat zijn bij een aanpak die voorkomen
en verminderen van conflicten combineert met expliciete verbetering
van opvoedingsvaardigheden.
Trefwoorden: meta-analyse, scheiding, ouderlijke conflicten, opvoeding,
psychosociaal functioneren van kinderen, mediatiemodellen.

Een meta-analyse van de directe en indirecte
associaties met ouderlijke conflicten,
opvoedingsgedrag en psychosociale problemen
van kinderen na een scheiding
Rianne van Dijk, Inge E. van der Valk,
Maja Deković & Susan Branje
Wereldwijd worden er jaarlijks veel kinderen geconfronteerd met de
scheiding van hun ouders. In Nederland zijn dit er naar schatting circa
86.000 per jaar (ter Voert, 2020). Vergeleken met kinderen van wie de
ouders nog bij elkaar zijn, lopen kinderen met gescheiden ouders een
verhoogd risico op het ervaren van psychosociale problemen die tot ver
in de volwassenheid kunnen aanhouden (Lansford et al., 2006; van der
Valk et al., 2005).
Zo ervaren ze gemiddeld meer internaliserende problemen (Størksen,
Røysamb, Holmen, & Tambs, 2006; Sun, 2001), meer externaliserende
problemen (Weaver & Schofield, 2015), minder zelfvertrouwen (Hetherington,
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2003; Størksen et al., 2006) en hebben ze meer moeite met sociale relaties
(Cavanagh, Crissey, & Raley 2008) en schoolprestaties (Frisco, Muller, &
Frank, 2007). Desalniettemin wordt er in de literatuur ook een grote mate aan
variabiliteit in psychosociaal functioneren van kinderen na scheiding
onderkend (Amato & Anthony, 2014; Lansford, 2009). Zo ervaren kinderen
niet per definitie problemen en zijn met name de stressvolle omstandigheden
die gepaard kunnen gaan met een scheiding hierin bepalend (Amato, 2010).
Risicofactoren
Een scheiding lijkt voor kinderen voornamelijk schadelijk te zijn wanneer er
sprake is van negatieve, disfunctionele gezinsprocessen (Amato, 2010;
Hetherington, Bridges, & Insabella, 1998). Meer frequente en intense
conflicten tussen ouders en een verminderde opvoedingskwaliteit worden
gezien als belangrijke risicofactoren voor het functioneren van kinderen na
scheiding (Amato, 2010; Hetherington, 2006; Lansford, 2009). De exacte rol
van deze gezinsprocessen is echter nog onvoldoende onderzocht. Houden
ouderlijke conflicten en opvoedgedrag beide rechtstreeks verband met het
psychosociaal functioneren van kinderen na scheiding, of fungeert de kwaliteit
van opvoedgedrag als onderliggend mechanisme dat de samenhang tussen
ouderlijke conflicten en psychosociale problemen (deels) verklaart? Welke
opvoedingsdimensies zijn het kwetsbaarst voor conflicten tussen ouders en
welke zijn het sterkst verbonden met de psychosociale problemen van kinderen
na scheiding? Deze vragen staan in de huidige meta-analyse centraal. Meer
gedetailleerde kennis van de gezinsprocessen die van belang zijn voor de
aanpassing van kinderen na scheiding kan richting geven aan toekomstig
onderzoek, evenals bijdragen aan het verbeteren van (preventieve)
interventieprogramma's.
Opvoeding als verklarend mechanisme
Het ouderlijk systeem wordt gezien als het meest bepalend voor de kwaliteit
van het gezinsleven (Erel & Burman, 1995). Het is daarom niet verwonderlijk
dat ouderlijke conflicten een van de meest onderzochte en consistente
voorspellers zijn voor psychosociale problemen van kinderen na scheiding
(bijvoorbeeld Kelly & Emery, 2003). Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de
opvoeding door de ouders, die duidelijk verband houdt met het welzijn van
kinderen (Sigal, Sandler, Wolchik, & Braver, 2011). In plaats van ouderlijke
conflicten en opvoedingsgedragingen na scheiding als twee afzonderlijke
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voorspellers te onderzoeken, kan vanuit een gezinssysteembenadering worden
beredeneerd dat het verband tussen ouderlijke conflicten en het psychosociaal
functioneren van kinderen deels wordt verklaard door processen die in het
ouder-kindsysteem plaatsvinden. Als gevolg van zogenoemde spillover
(Repetti, 1987) is het aannemelijk dat wat er in het ouderlijk systeem gebeurt,
doorwerkt in het ouder-kindsysteem, wat uiteindelijk weer invloed heeft op het
kind (Enger, 1988). Zo kunnen zowel positieve als negatieve
opvoedingsgedragingen mogelijk de link tussen ouderlijke conflicten en
psychosociale problemen van kinderen verklaren.
Minder energie door conflicten
Wanneer ex-partners veel ruzie met elkaar hebben kan dit ouders emotioneel
uitputten, waardoor zij minder energie overhouden om warm en sensitief te
reageren op de emotionele behoeften van hun kind (Emde & Easterbrooks,
1985; Katz & Gottman, 1996; Margolin, Gordis, & John, 2001). Ook worden
het monitoren van een kind en het bieden van structuur grotere uitdagingen
wanneer ouders minder energie hebben vanwege voortdurende conflicten met
de andere ouder. Aangezien deze positieve oudergedragingen essentieel zijn bij
het functioneren van kinderen na een scheiding (Elam, Sandler, Wolchik, Tein,
& Rogers, 2019; Falci, 2006; Sandler et al., 2008; Weaver & Schofield, 2015),
is het aannemelijk dat minder positief opvoedingsgedrag de associatie tussen
ouderlijke conflicten en psychosociale problemen van kinderen (deels)
verklaart.
Negatief opvoedingsgedrag
Behalve het aantasten van het positieve opvoedingsgedrag, kunnen ouderlijke
conflicten ook stress, woede en frustratie bij ouders oproepen (Bolger,
DeLongis, Kessler, & Schilling, 1989; Sears, Repetti, Reynolds, Robles, &
Krull, 2016). Hun negatieve stemming kan resulteren in vijandiger gedrag,
agressievere opvoedingsstrategieën en frequentere ouder-kindconflicten.
Ouders die verbaal en fysiek agressiever zijn tegen elkaar, hebben eerder de
neiging om vergelijkbaar gedrag te vertonen jegens hun kinderen (Almeida,
Wethington, & Chandler, 1999). Ook kunnen ouderlijke conflicten een bepaald
gevoel van onmacht of gebrek aan controle oproepen bij ouders, dat ze kunnen
proberen te compenseren met opdringerig en intrusief gedrag richting hun
kind. Dergelijke negatieve opvoedingsgedragingen zijn belangrijke
risicofactoren voor een gezonde ontwikkeling van kinderen na scheiding
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(DeGarmo, 2010; Hakvoort, Bos, van Balen & Hermanns, 2011; Stadelmann,
Perren, Groeben, & von Klitzing, 2010). Het is daarom plausibel dat negatief
opvoedingsgedrag (deels) zou verklaren waarom ouderlijke conflicten en
psychosociale problemen van kinderen na scheiding aan elkaar gerelateerd
zijn.
Hoewel het vanuit theorie aannemelijk lijkt dat de kwaliteit van ouderlijke
opvoeding een belangrijke schakel vormt tussen ouderlijke conflicten en het
functioneren van kinderen na scheiding, is er voornamelijk empirisch bewijs
voor soortgelijke mediatieprocessen bij intacte gezinnen (bijvoorbeeld Buehler,
Benson, & Gerard, 2006; O'Donnell, Moreau, Cardemil, & Pollastri, 2010;
Siffert, Schwartz, & Stutz, 2012) Het beperkte aantal onderzoeken naar
gescheiden gezinnen biedt tot dusver vergelijkbaar bewijs. Zo laat eerder
onderzoek zien dat de associatie tussen ouderlijke conflicten en het
functioneren van kinderen na scheiding gedeeltelijk gemedieerd wordt door
meer psychologische controle, afwijzing en nalatigheid van ouders (Fauber,
Forehand, Thomas, & Wierson, 1990), negatieve veranderingen in de vaderkindrelatie en minder betrokkenheid van vaders (Pruett, Williams, Insabella, &
Little, 2003). Toch blijft de informatie over de indirecte effecten tussen
ouderlijke conflicten en het psychosociaal functioneren van kinderen na
scheiding beperkt en is meer onderzoek nodig naar de onderliggende
mechanismen van deze associatie. Een meta-analyse is daarbij bijzonder
relevant, omdat deze een grote hoeveelheid onderzoeksgegevens integreert en
zodoende de kennis van eerdere studies synthetiseert.
Eerdere meta-analyses
Eerdere meta-analyses hebben slechts enkele stukjes van de mediatiepuzzel
onderzocht en zijn vaak wat gedateerd. Ten eerste is de associatie tussen
ouderlijke conflicten en psychosociale problemen van kinderen na scheiding
meermaals gevonden in verschillende meta-analyses (Amato, 2001; Buehler et
al., 1997; Teubert & Pinquart, 2010) Ten tweede toonde de meta-analyse van
Krishnakumar en Buehler (2000) verbanden aan tussen ouderlijke conflicten
enerzijds en harde discipline, laksheid van ouders, ouderlijke steun en
algemene opvoedingskwaliteit in gescheiden gezinnen anderzijds. Ten derde
rapporteren Amato en Gilbreth (1999) in hun meta-analyse een negatief
verband tussen de nabijheid van de uitwonende vader en internaliserende en
externaliserende symptomen van kinderen. Tot op heden omvatte slechts één
meta-analyse zowel ouderlijke conflicten en opvoedingsgedragingen als
psychosociale problemen van kinderen. Hierbij kwam naar voren dat
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ouderlijke conflicten na scheiding verband houden met een slechtere vaderkindrelatie en minder warmte van moeder, die vervolgens gerelateerd waren
aan respectievelijk meer probleemgedrag en internaliserende problemen
(Whiteside & Becker, 2000). Er werd echter naar slechts een beperkt aantal
opvoedgedragingen gekeken en bovendien werden mediatie-effecten (dat wil
zeggen indirecte effecten) niet getoetst.
In de huidige meta-analyse zijn daarom zowel de directe als indirecte
effecten tussen ouderlijke conflicten, opvoedingsgedragingen en het
psychosociaal functioneren van kinderen na scheiding onderzocht. Aangezien
opvoedingsgedragingen een differentiële impact hebben op het functioneren
van kinderen na een scheiding (Stallman & Ohan, 2016), werd er een
onderscheid gemaakt tussen vier opvoedingsdomeinen: ouderlijke acceptatie,
ouderlijke controle, de ouder-kindrelatie en rolvervaging.
Opvoedingsdomeinen
Ouderlijke acceptatie: steun versus vijandigheid. De acceptance-rejection
theory van Rohner (1986; 1999) stelt dat mensen een biologisch gebaseerd
verlangen hebben naar positieve reacties van mensen die voor hen het
belangrijkst zijn. Vooral in de kindertijd verwijst dit naar de behoefte aan
ouderlijke warmte, zorg en ondersteuning. Warmte en vijandigheid worden
gezien als twee verschillende constructen binnen het domein acceptatie
(Epkins & Harper, 2016): een ouder die weinig warmte toont aan zijn of haar
kind hoeft niet noodzakelijkerwijs ook vijandig te zijn jegens het kind (Sentse,
Lindenberg, Omvlee, Ormel, & Veenstra, 2010).
Ouderlijke controle: structuur versus intrusieve controle. Ouderlijke controle
wordt gedefinieerd als de strategieën van ouders om het gedrag van hun
kinderen te sturen, reguleren en hanteren. Er kan onderscheid worden gemaakt
tussen ouderlijke structuur en intrusieve controle (Grolnick & Pomerantz,
2009). Ouderlijke structuur verwijst naar gedrag van ouders dat richtinggevend
of sturend is en dat kinderen structuur biedt door middel van passende regels
en grenzen, die consistent worden gehanteerd (versus laksheid en het
inconsistent hanteren van regels). Bij intrusieve controle gebruiken ouders
invasieve gedragingen met als doel de kinderen te controleren of disciplineren
(Barber & Harmon, 2002). Deze ouders gebruiken opdringerige en dominante
strategieën zoals dreigen, psychologische controle, kinderen een schuldgevoel
aanpraten, maar ook fysieke interventie (bijvoorbeeld de corrigerende tik) om
kinderen te dwingen om aan hun eisen te voldoen.
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Ouder-kindrelatie: relatiekwaliteit versus conflicten. In vergelijking met de
opvoedingsgedragingen waarbij een ouder als drijvende kracht wordt
beschouwd, heeft de ouder-kindrelatie een meer dyadisch karakter. In de
huidige meta-analyse wordt onderscheid gemaakt tussen ouderkindrelatiekwaliteit en conflicten tussen ouder en kind. Een goede ouderkindrelatiekwaliteit wordt gekenmerkt door gevoelens van verbondenheid met
elkaar, een veilige gehechtheid, positieve ouder-kindcommunicatie en mate
van tevredenheid met de relatie. Daarentegen behelzen ouder-kindconflicten de
mate waarin ouder en kind ruziemaken, boos op elkaar worden of onenigheid
met elkaar hebben.
Rolvervaging: parentificatie en triangulatie. Het opvoedingsdomein
‘rolvervaging’ verwijst naar processen zoals parentificatie en triangulatie. In
het geval van parentificatie plaatsen ouders hun kinderen in een ouderrol voor
praktische of emotionele ondersteuning. Bij triangulatie worden kinderen
betrokken bij de conflicten tussen hun ouders, bijvoorbeeld door kinderen als
boodschapper te gebruiken, hen onder druk te zetten om partij te kiezen, of
door negatieve dingen over de andere ouder te zeggen (Peris & Emery, 2005).
Hoewel rolvervaging zich niet beperkt tot gescheiden gezinnen (Fosco &
Grych, 2010; Peris, Goeke-Morey, Cummings, & Emery, 2008), komt het wel
vaker voor in de context van scheiding (Gagné, Drapeau, Melançon, Saint‐
Jacques, & Lépine, 2007). Zowel clinici als onderzoekers beschouwen
rolvervaging als een groot risico voor een gezonde ontwikkeling van kinderen
na scheiding (Amato & Afifi, 2006; Baker & Brassard, 2010; Fosco & Grych,
2010; Kerig & Swanson, 2010).
Huidige meta-analyse
Het doel van deze meta-analyse was om zowel de directe als indirecte
associaties tussen ouderlijke conflicten, opvoedingsgedragingen en
psychosociale problemen van kinderen in gescheiden gezinnen te onderzoeken.
Op basis van eerdere meta-analyses werd voor de directe verbanden verwacht
kleine maar significante correlaties te vinden tussen ouderlijke conflicten en
opvoedingsgedragingen na scheiding (Krishnakumar & Buehler, 2000;
Whiteside & Becker, 2000), tussen opvoedingsgedragingen en psychosociale
problemen van kinderen na scheiding (Amato & Gilbreth, 1999; Whiteside &
Becker, 2000) en tussen ouderlijke conflicten en psychosociale problemen van
kinderen na scheiding (Amato 2001; Buehler et al., 1997; Teubert & Pinquart,
2010).
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Verder werd op basis van de gezinssysteemtheorie (Cox & Paley, 1997)
verwacht dat opvoedingsgedragingen als mediërende mechanismen fungeren in
de relatie tussen ouderlijke conflicten en het functioneren van kinderen na
scheiding. Ouderlijke conflicten zouden dus de opvoedingsgedragingen
voorspellen (dat wil zeggen acceptatie, controle, ouder-kindrelatiekwaliteit en
rolvervaging), die op hun beurt psychosociale problemen bij kinderen na
scheiding zouden voorspellen. Voor het onderzoeken van deze indirecte
effecten werden daarom vier mediatiemodellen getest, waarbij onderscheid
werd gemaakt tussen positieve en negatieve opvoedingsgedragingen.
Ingegeven door de suggestie dat ‘bad is stronger than good’ (Baumeister,
Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs 2001) en dat vooral negatieve en
conflictueuze gezinsprocessen verschillen in functioneren van kinderen na
scheiding zouden verklaren (Amato, 2010; Hetherington et al., 1998), was de
verwachting dat negatieve opvoedingsgedragingen en relationele processen
(vijandigheid, intrusieve controle, ouder-kindconflicten en rolvervaging)
sterker verband zouden houden met psychosociale problemen van kinderen dan
positieve opvoedgedragingen (steun, structuur en ouder-kindrelatiekwaliteit).

METHODE
De steekproef van studies
Voor het zoeken naar passende studies zijn de elektronische databases
PsychINFO, Web of Science en het Educational Resources Information Center
(ERIC) doorzocht. Die omvatten alle Engelstalige studies die vóór oktober
2019 waren gepubliceerd. Tijdens de zoektocht zijn studies opgenomen
afkomstig uit peer-reviewed tijdschriften, niet-peer-reviewed tijdschriften en
elektronische collecties. Boeken, encyclopedieën en samenvattingen van
proefschriften zijn uitgesloten. In de eerste plaats moesten in alle studies
kinderen of adolescenten uit gescheiden gezinnen onderzocht worden,
waarvoor zoekwoorden nodig waren zoals: divorc*, marital dissolution,
parent* separat*, parent* break*. Voor elk mediatiepad is een andere
zoekreeks gebruikt. Daarom werd voor pad A gezocht naar studies met
trefwoorden die verwijzen naar ouderlijke conflicten (parent* conflict*,
interparental conflict*, parent* argu*, parent* fight*, etc.), evenals
opvoedingsgedragingen of de ouder-kindrelatie (domeinbreed: parenting,
parent* style*, parent skill*, parent* practice*, child rearing, mothering,
fathering, mother-child, father-child, etc. en domeinspecifiek: parent* warmth,
parent* support, parent* affect*, control*, harsh discipline*, intrusive*,
monitor*, structur*, communicat*, disciplin*, etc.). Voor pad B zijn
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trefwoorden opgenomen die verwijzen naar zowel opvoedingsgedragingen of
de ouder-kindrelatie als psychosociale problemen van kinderen (child* adjust*,
adolescen* psychopatholog*, teen* wellbeing, toddler* problem behav*,
infant* develop*, etc.). Ten slotte zijn voor pad C zoekwoorden opgenomen
die verwijzen naar zowel ouderlijke conflicten als psychosociale problemen
van kinderen. Naar deze trefwoorden werd gezocht in de titel, samenvatting en
sleutelwoorden van studies.
De selectie van studies
Het selecteren van studies is schematisch weergegeven in figuur 1. Eerst zijn
de duplicaten verwijderd. Daarna werden de artikelen gescand op basis van
titel en samenvatting. Een subset van 15% van de onderzoeken werd gescand
door twee codeurs, die een overeenstemming van 90,7% hadden, met een
substantiële Cohen's κ = .72 (Cohen, 1988). Vervolgens werden full-textartikelen beoordeeld op hun geschiktheid op basis van de steekproef, de
gemeten concepten en de beschikbare statistieken van de studie.
Studies mochten zowel crosssectioneel als longitudinaal zijn en werden
opgenomen als ze aan de volgende criteria voldeden: (1) Ze betroffen ouders of
kinderen uit gescheiden gezinnen; (2) ze omvatten metingen van ten minste
twee van de drie conceptuele categorieën die van belang waren in deze studie
(ouderlijke conflicten, opvoedgedragingen/ouder-kindrelatie en psychosociale
problemen van kinderen) en (3) ze bevatten concepten die werden gemeten
toen kinderen tussen nul en achttien jaar oud waren. Als de steekproef uit
volwassen kinderen van gescheiden ouders bestond, moesten de concepten
retrospectief gemeten zijn om in de meta-analyse opgenomen te worden (4)
Studies met een klinische steekproef of interventiestudies werden ook
meegenomen. In het laatste geval werden voor de interventiegroep alleen de
baselinemetingen gebruikt, maar als er een (wachtlijst)controlegroep werd
gebruikt, werden ook de longitudinale associaties van de controlegroep
geïncludeerd.
De volgende studies werden uitgesloten: (a) Studies die
conflictoplossingsstijlen hebben onderzocht in plaats van de frequentie en
intensiteit van ouderlijke conflicten; (b) studies die opvoedingsaspecten hebben
gemeten die niet herleidbaar waren tot een van de opvoedingsdimensies in dit
onderzoek (bijvoorbeeld autoritatieve opvoeding die aspecten omvat van zowel
ouderlijke warmte als controle) of studies die andere relaties dan die tussen
biologische ouders en kinderen hebben gemeten (de relatie met stief- of

226

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

Figuur 1. Schematische weergave van het selecteren van studies.

grootouders); (c) studies die copingvaardigheden of het algemene welzijn van
kinderen gebruikten als indicatoren voor psychosociaal functioneren na
scheiding en (d) studies met een steekproefomvang van N < 10. Er was geen
beperking met betrekking tot het jaar van publicatie.
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Aanvullende informatie
Omdat studies vaak intacte gezinnen en gescheiden gezinnen omvatten en de
correlaties voor de hele steekproef werden gerapporteerd, omdat correlaties
niet werden gerapporteerd, of omdat totale probleemscores of algemene
opvoedgedragingen (positief vs. negatief) werden gebruikt, is contact opgenomen met de auteurs van in totaal n = 311 artikelen (inclusief studies met
overlappende datasets) voor aanvullende informatie. Daarvan was slechts
18,6% in staat om (een deel van) de correlaties te verstrekken, 47,9% antwoordde dat de gegevens niet langer beschikbaar waren of konden de gegevens
niet delen vanwege de omvang van het verzoek of vanwege de voorgestelde
deadline, 21,9% reageerde niet op het verzoek per e-mail noch op herinneringen, en voor 11,6% waren geen contactgegevens beschikbaar of was de
auteur overleden.
Coderen van de data
Effectgroottes werden gecodeerd door twee onafhankelijke codeurs. Behalve
het coderen van de studiekenmerken waren vooral de specifieke categorieën
van belang. Wat betreft deze categorieën was de overeenstemming tussen
codeurs substantieel (Cohen's κ = .72; Cohen, 1988), gebaseerd op een subset
van 14,1% van de correlaties.
Ouderlijke conflicten. De categorie ouderlijke conflicten verwijst naar conflictueus gedrag tussen de ex-partners, inclusief onenigheid en ruzies. Zowel de
frequentie als de intensiteit van fysieke en verbale agressie in de het ouderlijk
systeem werden opgenomen.
Opvoedingsdimensies. Opvoedingsgedragingen van ouders werden onderverdeeld in een van de zeven opvoedingsdimensies, die op hun beurt konden
worden gecategoriseerd in (1) ouderlijke acceptatie, (2) ouderlijke controle, (3)
de ouder-kindrelatiekwaliteit en (4) rolvervaging. De zeven opvoedingsdimensies werden als volgt gecodeerd: (1a) Ouderlijke steun: inclusief
metingen van warmte, koestering, responsief en sensitief opvoeden, positief
affect, liefde, waardering, betrokkenheid, vriendelijkheid, autonomieondersteuning, cognitieve stimulatie en verwaarlozing [R] en (1b) Ouderlijke
vijandigheid: inclusief metingen van afwijzing, negatief affect, aversief
ouderschap, prikkelbaarheid, explosiviteit, kritiek, afkeuring, agressie,
hardheid en boosheid richting het kind (2a) Ouderlijke structuur: inclusief
metingen van monitoring, het bieden van structuur, het stellen van grenzen,
consistent opvoeden, inconsistent opvoeden [R], laksheid [R] en toegeeflijkheid [R] (2b). Intrusieve controle: inclusief metingen van vijandig of dwingend
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disciplineren, psychologische controle, een schuldgevoel aanpraten, dreigen en
fysieke straffen (3a). Ouder-kindrelatiekwaliteit: inclusief metingen van positieve ouder-kindcommunicatie, positieve gehechtheid, gevoelens van nabijheid
en tevredenheid met de ouder-kindrelatie (3b). Ouder-kindconflicten: inclusief
metingen voor het hebben van discussies, onenigheid, ruzies en conflicten in
de ouder-kindrelatie (4). Rolvervaging: inclusief metingen voor parentificatie
en triangulatie, zoals het delen van (ongepaste) informatie door ouders, een
kind in een ouderrol plaatsen voor praktische of emotionele ondersteuning, een
kind gebruiken als boodschapper, een kind onder druk zetten om partij te
kiezen of slecht spreken over de ex-partner.
Psychosociaal functioneren. Voor het meten van het psychosociaal
functioneren van kinderen werden vier dimensies gebruikt: (1) internaliserende
problemen, waaronder metingen van angst, depressieve gevoelens, zelfbeschadiging, eenzaamheid en zelfbeschuldiging of schuldgevoelens van kinderen;
(2) externaliserende problemen, waaronder metingen van delinquent gedrag,
agressie, drugs- en alcoholgebruik, aandachts- en hyperactiviteitsproblemen en
antisociaal dan wel verstorend gedrag; (3) sociaal functioneren, waaronder
metingen van prosociaal gedrag, sociale competentie en de kwaliteit van
vriendschapsrelaties, de broer-zusrelatie of romantische relaties en (4)
zelfvertrouwen en de gevoelens van eigenwaarde of zelfevaluatie.
Ondanks de aanvankelijke interesse om ook het academisch functioneren
van kinderen na scheiding te onderzoeken, waren er te weinig correlaties
tussen ouderlijke conflicten, opvoedingsgedragingen en het academisch
functioneren van kinderen (24 correlaties van in totaal 5 studies). Daarom is dit
aspect niet meegenomen in de meta-analyse.
Effectgroottes. Pearson’s bivariate correlatiecoëfficiënt (r) werd gekozen
als effectgrootte die de samenhang tussen twee continue variabelen behelst.
Wanneer er sprake was van een continue en een dichotome of ordinale
variabele, is – waar mogelijk – respectievelijk de point-biserale en Spearman’s
correlatie gebruikt. Als er gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) werden
gerapporteerd, werd eerst geprobeerd contact op te nemen met de auteur(s) van
de studie om de correlaties te verzamelen. Indien auteurs niet reageerden of de
correlaties niet konden geven, zijn de β's omgezet in correlaties (r) met de formule r = β + .05λ. Hier duidde λ een indicatorvariabele aan die gelijk is aan 1
wanneer β positief is en 0 wanneer β negatief is (Peterson & Brown, 2005).
Wanneer een studie vanwege een niet-significante associatie geen exacte
effectgrootte rapporteerde, is een effectgrootte van 0 toegewezen. Als een
studie analyses rapporteerde voor afzonderlijke groepen (dat wil zeggen
jongens en meisjes of de controle- en interventiegroep), werden die als
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verschillende steekproeven behandeld. Bovendien werden alleen correlaties
tussen de verschillende opvoedingsdimensies gecodeerd die nodig waren voor
de mediatiemodellen (dat wil zeggen tussen ouderlijke steun en vijandigheid,
tussen structuur en intrusieve controle, tussen ouder-kindrelatiekwaliteit en
ouder-kindconflicten). Voor de longitudinale gegevens is de temporele sequentie gebruikt, zoals werd voorgesteld in de mediatiemodellen. Daarom zijn
alleen longitudinale correlaties van de mediatiepaden opgenomen (dat wil
zeggen ouderlijke conflict à psychosociale problemen kind; ouderlijk conflict
à opvoedingsgedragingen; en opvoedingsgedragingen à psychosociale
problemen kind). Voor associaties tussen de verschillende opvoedingsdomeinen en tussen de verschillende psychosociale dimensies, zijn alleen de
crosssectionele correlaties opgenomen.
Analyses
De meta-analyses bestonden uit twee delen en zijn uitgevoerd in de
softwareomgeving R (versie 3.6.1; R Core Team, 2018). Het eerste deel
omvatte meerdere 3-level-meta-analyses (Metafor-package, Viechtbauer,
2015) om de bivariate effectgroottes tussen ouderlijke conflicten,
opvoedingsgedragingen en psychosociaal functioneren van kinderen te
berekenen. In het tweede deel is meta-analystic structural equation modelling
(MASEM; Jak, 2015) gebruikt om de opvoedingsgedragingen te identificeren
die de associatie tussen ouderlijke conflicten en het functioneren van kinderen
na scheiding (deels) verklaren. Het tweede deel van de analyses is uitgevoerd
met de metaSEM-package (Cheung, 2015) op basis van de OpenMx-package
(Boker et al., 2011).
Deel 1 – Bivariate meta-analyses. Om meta-analyses uit te voeren voor elk
van de verschillende paden, zijn 3-level-random-effectmodellen gebruikt met
behulp van Maximum Likelihood (ML) estimation, zoals beschreven door
Assink en Wibbelink (2016). In een 3-level-benadering worden drie
verschillende soorten variantie geschat: (1) steekproefvariantie op het eerste
niveau, (2) variantie binnen studies op het tweede niveau en (3) variantie
tussen studies op het derde niveau (Cheung, 2014). Hierbij wordt rekening
gehouden met de afhankelijkheid van effectgroottes binnen dezelfde studie of
steekproef vanwege meerdere tijdpunten, meerdere informanten of
verschillende methoden om hetzelfde construct te meten (Cheung & Chan,
2008), zonder het aantal beschikbare effectgroottes te reduceren. Zo is
maximaal gebruikgemaakt van de beschikbare data.
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Deel 2 – MASEM. Er zijn vier verschillende mediatiemodellen getest voor
de vier verschillende opvoedingsdomeinen met MASEM. Dat maakte het
mogelijk om gegevens te integreren van studies die slechts delen van de
mediatiemodellen hebben onderzocht. Omdat vanwege de complexiteit van de
MASEM-modellen geen gebruik kon worden gemaakt van een 3-levelstructuur, zijn de effectgroottes voor de specifieke paden in dezelfde steekproef
geaggregeerd (dat wil zeggen één effectgrootte per steekproef) om rekening te
houden met variantie binnen studies. Deze geaggregeerde correlaties werden
gewogen op basis van steekproefomvang. Vervolgens zijn de MASEManalyses in twee stappen uitgevoerd voor elk van de mediatiemodellen die zijn
getest.
Als eerste werd voor elk model afzonderlijk een gepoolde correlatiematrix
verkregen, gebaseerd op de correlaties uit de verschillende onderzoeken. Om
rekening te houden met de heterogeniteit van correlaties tussen studies werden
random-effectmodellen gebruikt voor het verkrijgen van de correlatiematrices
met ML estimation en diagonale matrices bij het schatten van de
variantiecomponenten (Cheung, 2013). Daarna werden de gepoolde
correlatiematrices gebruikt om indirecte effecten te kunnen testen. Voor deze
tweede stap van de MASEM-analyses werd een Weighted least squares (WLS)
estimation gebruikt (Cheung, 2014; Jak, 2015). De significantie van de
geschatte directe en indirecte paden werd geëvalueerd door middel van de 95%
betrouwbaarheidsintervallen (BI's; Jak, 2015). Indien deze BI’s geen 0
bevatten, is de associatie statistisch significant. De verschillen in effectgroottes
voor positieve en negatieve opvoedingsgedragingen werden onderzocht door
naar de mogelijke overlapping in 95% BI’s te kijken. Tijdens alle analyses
werd een α-level van .05 gebruikt.

RESULTATEN
Beschrijvende statistieken
In totaal zijn 2.257 correlaties verzameld en gecodeerd, gebaseerd op 115
steekproeven van N = 24.854 gescheiden gezinnen (het totale aantal
participanten is een benadering, aangezien het aantal participanten per
correlatie binnen dezelfde studie kon variëren). Kinderen waren gemiddeld
bijna twaalf jaar oud (M = 11,57, SD = 3,23) en 52,9% daarvan waren jongens.
Ouders waren gemiddeld ongeveer vier jaar geleden uit elkaar gegaan of
gescheiden (M = 4,53 jaar, SD = 3,17). De opvoeding door de moeders werd
vaker beoordeeld (52,8%) dan die door vaders (25,6%). Bij 21,6% werden
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opvoedingsgedragingen van zowel moeder als vader gemeten, of deze
specifieke informatie was onbekend.
De meeste correlaties waren gebaseerd op vragenlijsten (84,9%), waarvan
30 tot 49% van de verschillende constructen (dat wil zeggen ouderlijke conflicten, opvoedingsgedragingen en het functioneren van kinderen) werd gerapporteerd door kinderen, 11,2 tot 21,9% alleen door moeder, 6,7 tot 12,8%
alleen door vader, en 7,7 tot 24,5% door beide ouders. Andere methodes waren
onder meer observaties (5,8%) of interviews, vignetten, vaardigheidstesten of
de combinatie van verschillende methoden (9,3%). Bovendien was 73,5% van
de correlaties crosssectioneel en 26,5% longitudinaal. Van de longitudinale
gegevens was de gemiddelde tijd tussen de verschillende meetmomenten M =
2,66 jaar (SD = 2,42), variërend van twee maanden tot twaalf jaar.
Deel 1– Bivariate meta-analyses
Om de bivariate correlaties voor de verschillende paden te berekenen, is voor
elk pad afzonderlijk een 3-level-meta-analyse gebruikt. De verklaarde variantie
binnen studies (level 2) was gemiddeld 36,2% en varieerde tussen 0% en
96,4% voor de verschillende paden. De heterogeniteit binnen studies kon
gemiddeld dus als laag worden geclassificeerd, maar varieerde van geen tot een
hoge variantie binnen de studie (Higgins, Thompson, Deeks, & Altman, 2003),
wat de 3-level-benadering rechtvaardigt. De correlaties tussen de studievariabelen, waarbij is gecontroleerd op afhankelijkheid binnen studies, worden
weergegeven in tabel 2.
Zoals werd verwacht waren meer ouderlijke conflicten gerelateerd aan
hogere levels van ouderlijke vijandigheid, intrusieve controle, ouderkindconflicten en rolvervaging, en aan lagere levels van ouderlijke steun,
structuur en ouder-kindrelatiekwaliteit. Alle correlaties waren klein, behalve de
correlatie tussen ouderlijke conflicten en rolvervaging, die een matige
effectgrootte liet zien (Cohen, 1988). Bovendien werden kleine effectgroottes
gevonden voor de associaties tussen ouderlijke conflicten en psychosociale
problemen van kinderen na scheiding. Meer ouderlijke conflicten correleren
significant met meer internaliserende en externaliserende problemen, evenals
met lagere niveaus van sociaal functioneren en zelfvertrouwen. De meeste
opvoedingsgedragingen waren eveneens significant gecorreleerd met het
functioneren van kinderen, met kleine effectgroottes. Rolvervaging en ouderkindconflicten waren echter niet significant gecorreleerd met sociaal
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Het eerste getal dat onder de correlatie coëfficiënt wordt weergegeven is het aantal correlaties dat geanalyseerd is. Het
tweede getal is het aantal steekproeven waarop deze correlaties zijn gebaseerd. W = Weggelaten; MI = Missende
informatie; Vanwege convergentie problemen is voor de schatting van de correlatie tussen ouderlijke conflicten en
ouder-kind conflicten een andere optimizer (dat wil zeggen “optim”) gebruikt dan bij de andere correlaties (dat wil
zeggen “nlminb” optimizer).

Tabel 1. De bivariate correlaties tussen ouderlijke conflicten, opvoedings-

gedragingen en psychosociaal functioneren van kinderen na scheiding.
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functioneren of zelfvertrouwen bij kinderen. Dit gold ook voor de nietsignificante correlatie tussen ouder-kindrelatiekwaliteit en zelfvertrouwen van
kinderen, en tussen intrusieve controle en sociaal functioneren. Dit is mogelijk
te wijten aan het kleine aantal correlaties dat voor deze associaties beschikbaar
was. Dit zou ook de contra-intuïtieve positieve associatie tussen intrusieve
controle en zelfvertrouwen kunnen verklaren, die gebaseerd was op één enkele
correlatie in een studie van N = 17 Aziatische vaders.
Deel 2– MASEM
Na het aggregeren van correlaties binnen studies, werd voor elke studie een
correlatiematrix passend voor de vier afzonderlijke mediatiemodellen gemaakt
(dat wil zeggen ouderlijk acceptatiemodel, ouderlijk controlemodel, ouderkindrelatiemodel en rolvervagingsmodel). In de matrices ontbrak een aantal
correlaties, omdat veel studies niet alle correlaties bevatten om de hele matrix
van het mediatiemodel te vullen. Te veel ontbrekende correlaties vormen een
probleem voor het fitten van de SEM-modellen (Jak, 2015). Om te veel
missende correlaties te voorkomen, werden de uitkomstmaten beperkt tot
internaliserende en externaliserende problemen, waarvoor veel meer informatie
beschikbaar was in vergelijking met sociaal functioneren en zelfvertrouwen
van kinderen.
In de eerste stap van de MASEM-analyses zijn de gepoolde
correlatiematrices voor elk mediatiemodel verkregen door middel van randomeffect modelling. De Q-statistieken waren significant voor alle modellen en het
gemiddelde percentage van de totale variantie dat kon worden verklaard door
effecten tussen studies was 38,1%, variërend van 0 tot 92,8% voor de
verschillende paden binnen de modellen. Dit geeft aan dat randomeffectmodellen inderdaad de voorkeur hadden boven fixed-effectmodellen
(Cheung, 2013). Als de variantie tussen studies erg klein was (vaak als gevolg
van een klein aantal studies), zijn deze vastgesteld op 0 om convergenceproblemen te voorkomen. In de tweede stap werden de gepoolde
correlatiematrices op basis van de random-effectmodellen gebruikt voor het
fitten van de vier SEM-modellen. De goodness-of-fit indices worden
weergegeven in tabel 2 en werden als acceptabel beschouwd (Jak, 2015;
Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003; Vandenberg, 2006). De
parameterschattingen voor de paden van de verzadigde modellen (dat wil
zeggen directe en indirecte effecten) worden voor elk model afzonderlijk
besproken. De directe effecten worden weergegeven in figuur 2.
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Tabel 2. Goodness-of-fit indices voor de verschillende mediatiemodellen.

Ouderlijk acceptatiemodel. Alle directe effecten waren significant en in de
verwachte richting. Verschillen tussen paden werden eveneens geïdentificeerd,
omdat er geen overlap was tussen de 95% BI’s van de paden. Ouderlijke
vijandigheid liet sterkere associaties zien met internaliserende (β = .235, 95%
BI [.165, .306]) en externaliserende problemen (β = .241, 95% BI [.180, .301])
vergeleken met ouderlijke steun en internaliserende (β = -.051, 95% BI [-.089,
-.007]) en externaliserende problemen (β = -.077, 95% BI [-.127, -.023]).
De relatie tussen ouderlijke conflicten en internaliserende problemen werd
gedeeltelijk gemedieerd door ouderlijke steun (β = .007, 95% BI [.001, .013])
en ouderlijke vijandigheid (β = .039, 95% BI [.019, .063]). Voor
externaliserende problemen werd het effect van ouderlijke conflicten eveneens
deels gemedieerd door ouderlijke steun (β = .010, 95% BI [.003, .020]) en
ouderlijke vijandigheid (β = .039, 95% BI [.019, .064]). De ontbrekende
overlap in 95% BI’s toont aan dat ouderlijke vijandigheid bovendien statistisch
gezien een sterkere mediator was dan ouderlijke steun voor externaliserende
problemen bij kinderen en dit eveneens bij benadering het geval was voor
internaliserende problemen (dat wil zeggen een zeer kleine overlap van .006,
waar de 95% BI’s overlappingsmethode conservatief is).
Ouderlijk controlemodel. De parameterschattingen van de directe effecten
van het controlemodel waren allemaal significant en in de verwachte richting.
De overlappende 95% BI's lieten geen significante verschillen zien tussen de
relatie van ouderlijke structuur of intrusieve controle met internaliserende of
externaliserende problemen van kinderen.
De relatie tussen ouderlijke conflicten en internaliserende problemen bij
kinderen werd gedeeltelijk gemedieerd door ouderlijke structuur (β = .023,
95% BI [.006, .041]) en intrusieve controle (β = .010, 95 % BI [.002, .021]).
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Figuur 2. Vier modellen met opvoedgedragingen als mediatoren.
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Correlaties tussen internaliserende en externaliserende problemen van kinderen varieerde van r = .321 tot .358 in de
verschillende modellen. De waardes tussen haakjes zijn het aantal effectgroottes waarop dat pad gebaseerd is.
Intern = internaliserende problemen. Extern = externaliserende problemen; O-k = ouder-kind.

Verder waren ouderlijke structuur (β = .037, 95% BI [.020, .056]) en
intrusieve controle (β = .020, 95% BI [.006, .038]) significante mediatoren in
de relatie tussen ouderlijke conflicten en externaliserende problemen. Er waren
geen significante verschillen tussen indirecte effecten.
Ouder-kindrelatiemodel. De meeste directe effecten waren significant en in
de verwachte richting. De associatie tussen ouderlijke conflicten en ouderkindconflicten was echter niet significant. Ook was het verband tussen ouderkindrelatiekwaliteit en internaliserende problemen van kinderen niet
significant. Bovendien waren ouder-kindconflicten sterker gerelateerd aan
internaliserende problemen (β = .238, 95% BI [.170, .308]) dan ouderkindrelatiekwaliteit (β = -.062, 95% BI [.002, -.123]).
Er bleek geen sprake van een significante mediatie door ouder-kindconflicten
in de associatie tussen ouderlijke conflicten en internaliserende problemen (β =
.026, 95% BI [-.007, .060]) en externaliserende problemen (β = .013, 95% BI
[-.004, .032]). De ouder-kindrelatiekwaliteit medieerde de relatie tussen
ouderlijke conflicten en internaliserende problemen (β = .010, 95% CI [-.000,
.020]) eveneens niet, maar wel die tussen ouderlijke conflicten en
externaliserende problemen (β = .022, 95% BI [.008, .039]). Er waren geen
significante verschillen tussen indirecte effecten.
Rolvervagingmodel. Ten slotte waren alle directe effecten significant en in
de verwachte richting voor rolvervaging. Bovendien medieerde rolvervaging
significant de associatie tussen ouderlijke conflicten en internaliserende
problemen (β = .071, 95% BI [.041, .108]) en de associatie tussen ouderlijke
conflicten en externaliserende problemen (β = .043, 95% BI [.020, .070]).
Doel
Het doel van deze meta-analyse was om meer inzicht te krijgen in de gezinsprocessen die mogelijk van belang zijn bij het verklaren van psychosociaal
functioneren van kinderen na een scheiding. Op basis van een familiesysteembenadering (Cox & Paley, 1997) en met behulp van geavanceerde statistische
methoden (dat wil zeggen 3-level-meta-analyses en MASEM), is de opvoeding
door ouders onderzocht als mogelijk verklarend mechanisme in de relatie
tussen ouderlijke conflicten en psychosociale problemen van kinderen na
scheiding.
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Ouderlijke conflicten, opvoeding en
kinduitkomsten na scheiding: directe associaties
In overeenstemming met eerdere meta-analyses (Amato 2001; Buehler et al.,
1997; Krishnakumar & Buehler, 2000; Teubert & Pinquart, 2010; Whiteside &
Becker, 2000) lieten de resultaten voornamelijk kleine, significante correlaties
zien tussen ouderlijke conflicten, opvoedingsgedragingen en psychosociaal
functioneren van kinderen. In tegenstelling tot de overwegend kleine effecten,
werd een middelgrote correlatie gevonden tussen ouderlijke conflicten en
rolvervaging. Dit suggereert dat vooral gezinsprocessen als triangulatie,
parentificatie en ouderlijke disclosure een risico vormen wanneer ex-partners
na de scheiding nog steeds frequente en intense conflicten hebben. Dit komt
overeen met eerdere indicaties voor dergelijke gezinsprocessen vanuit zowel
onderzoek als de praktijk (Amato & Afifi, 2006; Fosco & Grych, 2010; Kerig
& Swanson, 2010).
Ouderlijke conflicten waren eveneens significant gerelateerd aan meer
internaliserende en externaliserende problemen, en aan lagere niveaus van
sociaal functioneren en zelfvertrouwen van kinderen na scheiding. Ook hingen
de meeste opvoedingsdimensies significant samen met het psychosociaal
functioneren van kinderen. Ouder-kindrelatiekwaliteit, ouder-kindconflicten en
rolvervaging hadden echter geen significante relatie met sociaal functioneren
of het zelfvertrouwen van kinderen na scheiding, wat waarschijnlijk te wijten is
aan het kleine aantal correlaties die beschikbaar waren voor deze paden.
Bovendien ontbrak substantiële informatie voor de associaties tussen
ouderlijke vijandigheid en sociaal functioneren en zelfvertrouwen van
kinderen, evenals voor de relatie tussen intrusieve controle en sociaal
functioneren van kinderen. Op basis van de huidige studie kunnen daarom geen
conclusies worden getrokken over deze associaties.
Aangezien internaliserende en externaliserende problemen langdurig een
rol kunnen spelen bij kinderen en hun latere ontwikkeling (Clark, Rodgers,
Caldwell, Power, & Stansfeld, 2007; Najman et al., 2008), zijn de meeste
studies naar het functioneren van kinderen na scheiding op deze twee
domeinen gericht. Zwakke sociale competenties en een negatief zelfbeeld
tijdens de kindertijd en adolescentie hangen echter ook samen met slechte
sociale relaties later in het leven. Bovendien vormen ze risicofactoren voor het
ontwikkelen van latere psychopathologie (Burt, Obradović, Long, & Masten,
2008; Trzesniewski et al., 2006). Toekomstig onderzoek op het gebied van
scheiding zou daarom meer gericht moeten zijn op de rol die verschillende
gezinsprocessen kunnen spelen bij het sociaal functioneren en het
zelfvertrouwen van kinderen na scheiding.
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Ouderlijke conflicten, opvoeding en kinduitkomsten na scheiding:
indirecte associaties
Over het algemeen ondersteunen de resultaten het idee dat opvoedingsgedragingen deels kunnen verklaren waarom ouderlijke conflicten nadelig zijn
voor het functioneren van kinderen na een scheiding. Zo bleken lagere niveaus
van ouderlijke steun en structuur, evenals een verhoogde mate van ouderlijke
vijandigheid, intrusieve controle en rolvervaging, de link tussen ouderlijke
conflicten en het functioneren van kinderen te mediëren. Dit gold voor zowel
internaliserende als externaliserende symptomen bij kinderen. Deze resultaten
komen overeen met eerdere studies naar het doorwerken van processen in het
ouderlijk systeem naar het ouder-kindsysteem, de zogenoemde spilloverprocessen, in intacte (Buehler et al., 2006; O'Donnell et al., 2010; Siffert et al.,
2012) en gescheiden gezinnen (Fauber et al., 1990; Pruett et al., 2003).
Daarentegen medieerde de ouder-kindrelatiekwaliteit alleen de associatie
tussen ouderlijke conflicten en internaliserende problemen. Ouder-kindconflicten fungeerden voor geen van de kinduitkomsten als mediator, aangezien er
geen direct effect bleek tussen ouderlijke conflicten en ouder-kindconflicten.
Dit suggereert dat opvoedingsgedragingen waarbij ouders de drijvende kracht
zijn mogelijk meer aangetast worden door frequente en intense conflicten
tussen ex-partners in vergelijking met meer dyadische ouder-kindprocessen.
Een andere mogelijkheid kan zijn dat dyadische ouder-kindprocessen
kwetsbaarder zijn voor ouderlijke conflicten op specifieke leeftijden, zoals
tijdens de adolescentie wanneer de ouder-kindrelatie en de dynamiek hiervan
een steeds meer horizontaal karakter krijgen (Branje, 2018).
Positieve versus negatieve opvoedgedragingen
De resultaten van de mediatiemodellen, waarin contrasterende opvoedingsdimensies tegelijkertijd werden opgenomen, bieden enige ondersteuning voor
de hypothese dat negatieve opvoedings- en relationele processen sterker
verband zouden houden met het functioneren van kinderen na scheiding dan
positieve opvoedgedragingen. Zo was ouderlijke vijandigheid sterker
gerelateerd aan internaliserende en externaliserende problemen dan ouderlijke
steun en was het mediatie-effect van vijandigheid eveneens sterker. Bovendien
waren ouder-kindconflicten sterker geassocieerd met internaliserende problemen dan de ouder-kindrelatiekwaliteit. Voor ouderlijke structuur en intrusieve
controle werd echter geen verschil gevonden in de sterkte van de verbanden.
Deze bevindingen suggereren dat frustratie en irritatie bij ouders als gevolg
van ouderlijke conflicten het risico op negatieve opvoedingsgedragingen na
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scheiding verhogen (Bolger et al., 1989; Sears et al., 2016), wat wordt
geassocieerd met het welzijn van kinderen. Dit sluit aan bij het idee dat met
name conflictueuze en disfunctionele gezinsprocessen schadelijk kunnen zijn
voor kinderen (Amato, 2010; Hetherington et al., 1998). Desalniettemin
vormen verminderde positieve opvoedingsgedragingen eveneens een
bedreiging voor het psychosociale functioneren van kinderen na scheiding. Dit
strookt met de gedachte dat ouderlijke conflicten de ouders emotioneel kunnen
uitputten, waardoor zij minder sensitief en responsief zouden reageren op de
emotionele behoeften van hun kind (Emde & Easterbrooks, 1985; Katz &
Gottman, 1996; Margolin et al., 2001).
Alternatieve verklaringen voor de link tussen
ouderlijke conflicten en kinduitkomsten
Opvoedingsgedragingen na scheiding medieerden slechts gedeeltelijk de
significante verbanden tussen ouderlijke conflicten en internaliserende en
externaliserende problemen bij kinderen. Dit suggereert dat andere processen
de associatie tussen ouderlijke conflicten en probleemgedrag van kinderen
eveneens zouden kunnen verklaren.
Ten eerste kunnen intrapersoonlijke processen van kinderen mogelijk
verklaren waarom ze kwetsbaar zijn voor de conflicten van hun ouders.
Behalve directe emotionele (Crockenberg & Langrock, 2001) en fysieke
stressbelevingen (Katz, 2001), zouden chronische ouderlijke conflicten de
gevoelens van emotionele veiligheid van kinderen kunnen aantasten en
zodoende hun effectieve copingmechanismen verstoren (Davies & Cummings,
1994). Bovendien kunnen cognitieve associaties van de conflicten, zoals het
ervaren van dreiging en schuldgevoelens van kinderen, stress veroorzaken en
aanpassingsproblemen van kinderen mogelijk verklaren (Grych & Fincham,
1990; Fosco & Feinberg, 2015). Eerder onderzoek naar intacte gezinnen
ondersteunt deze perspectieven (Cummings, Schermerhorn, Davies, GoekeMorey, & Cummings, 2006; Gerard, Buehler, Franck, & Anderson, 2005),
maar dergelijk onderzoek ontbreekt nog voor gescheiden gezinnen.
Ten tweede heeft de huidige meta-analyse zich gericht op
opvoedingsgedragingen van individuele ouders, terwijl coparentingkwaliteit
eveneens een belangrijke rol kan spelen. Hoewel ouderlijke conflicten vaak
worden beschouwd als een marker voor coparentingkwaliteit, wordt
coparenting bovendien gedefinieerd door de mate waarin ouders samenwerken,
elkaar respecteren en ondersteuning bieden aan elkaar. Positieve coparenting is
een beschermende factor voor het functioneren van kinderen (Lamela,
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Figueiredo, Bastos, & Feinberg, 2011; Teubert & Pinquart, 2010), maar kan
worden aangetast wanneer sprake is van veel ouderlijke conflicten. Toekomstig
onderzoek zou daarom de plausibele rol van coparenting in het verband tussen
ouderlijke conflicten en het functioneren van kinderen na scheiding moeten
onderzoeken.
Ten derde zou de psychische gezondheid van ouders (als gevolg van
conflicten met hun ex-partner) ook het directe verband tussen ouderlijke
conflicten en het functioneren van kinderen na scheiding kunnen verklaren.
Psychische problemen van ouders blijken het welzijn van kinderen aan te
tasten, boven op mogelijke effecten van de scheiding (Størksen et al., 2006).
Hoewel psychologische stress bij ouders een verklaring kan zijn voor
tekortkomingen in de opvoeding na scheiding (Roustit, Campoy, Chaix, &
Chauvin, 2010), kunnen er ook andere processen spelen. Ouderlijke stress is
bijvoorbeeld gerelateerd aan meer stress en zelfverwijt bij hun kinderen
(Ashman, Dawson, Panagiotides, Yamada, & Wilkinson, 2002; Fear et al.,
2009). Het is dus van belang dat toekomstig onderzoek, behalve ouderlijke
opvoeding als verklaring voor het verband tussen ouderlijke conflicten en het
functioneren van kinderen, ook de rol in kaart brengt van intrapersoonlijke
processen van kinderen, de coparentingkwaliteit en psychische problemen van
ouders na scheiding.
Beperkingen van het onderzoek
Hoewel deze meta-analyse een belangrijke bijdrage levert aan de kennis over
gezinsprocessen na scheiding, waren er enkele beperkingen aan deze studie.
Vanwege een lage power en missende waarden in de correlatiematrices was het
niet mogelijk om modererende mediatie-effecten mee te nemen in de huidige
studie (Cheung & Hong, 2017). De focus was specifiek gericht op hoe
ouderlijke conflicten zich kunnen verhouden tot het psychosociaal functioneren
van kinderen na scheiding, maar de vraag voor wie en onder welke
omstandigheden de verbanden tussen ouderlijke conflicten,
opvoedgedragingen en het functioneren van kinderen mogelijk sterker zijn,
moet nog worden onderzocht. Factoren die mogelijk een rol hierin zouden
kunnen spelen, zijn financiële moeilijkheden (bijvoorbeeld Strohschein, 2012),
sekse- en leeftijdsverschillen in de kwetsbaarheid van kinderen voor ouderlijke
conflicten (bijvoorbeeld Buehler et al., 1997; Davies & Lindsay, 2001;
Rhoades, 2009) en verschillen in opvoedingsgedragingen van moeders en
vaders na scheiding (Kalmijn, 2013).
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Ook zijn bij het conceptualiseren van ouderlijke conflicten de studies
opgenomen die zowel de frequentie als intensiteit van conflicten hebben
gemeten, maar er is geen onderscheid gemaakt tussen andere aspecten van
ouderlijke conflicten, zoals inhoud, de duur of mogelijke oplossingsstijlen (van
Eldik et al., 2020). Hoewel ouderlijke conflicten zijn onderzocht als
unidimensionaal construct, is wel onderscheid gemaakt tussen verschillende
opvoedingsdimensies, hetgeen bijdraagt aan de specificiteit van de kennis over
de rol van opvoeding na scheiding.
Ten slotte zijn de meeste resultaten gebaseerd op crosssectionele in plaats
van longitudinale correlaties. Mogelijke bidirectionele effecten kunnen
hierdoor niet worden uitgesloten, terwijl de mediatiemodellen uitgaan van een
bepaalde tijdsvolgorde (dat wil zeggen ouderlijke conflicten à
opvoedgedragingen à psychosociale problemen kind). Daarom is
voorzichtigheid geboden bij het trekken van causale conclusies uitsluitend op
basis van deze meta-analyse. Bovendien benadrukt dit het belang van meer
longitudinaal onderzoek naar gezinsprocessen na scheiding.
Conclusies en implicaties voor de praktijk
Concluderend kan deze meta-analyse naar gezinsprocessen na scheiding
worden beschouwd als een springplank voor toekomstig onderzoek en voor de
praktijk. Ten eerste, hoewel deze mechanismen mogelijk niet uniek zijn voor
gescheiden gezinnen, laten de bevindingen zien dat zowel ouderlijke conflicten
als opvoedingsgedragingen belangrijke factoren zijn voor het functioneren van
kinderen na scheiding. De impact van conflicten tussen ex-partners op het
welzijn van kinderen na scheiding werd gedeeltelijk verklaard door de
kwaliteit van de opvoeding door ouders. Dus, hoewel het gezinssysteem
aanzienlijk verandert wanneer ouders uit elkaar gaan, benadrukt dit hoe
processen in het ouderlijk systeem alsnog doorwerken in het ouderkindsysteem en uiteindelijk van belang zijn voor het functioneren van kinderen
na scheiding. Ten tweede suggereren de bevindingen dat meer negatieve
opvoedingsgedragingen na scheiding een grotere impact kunnen hebben op
kinderen vergeleken met minder positieve opvoedingsgedragingen, in lijn met
‘bad is stronger than good’ (Baumeister et al., 2001) Desalniettemin vormt een
gebrek aan positief opvoedingsgedrag ook een bedreiging voor het
psychosociaal functioneren van kinderen in gescheiden gezinnen. Ten derde
zijn gezinsprocessen waarbij kinderen bij ouderlijke ruzies worden betrokken
(triangulatie) of in een ouderrol worden geplaatst (parentificatie en ouderlijke
disclosure) met name een risico wanneer ex-partners frequente en intense
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conflicten blijven houden (Amato & Afifi, 2006; Fosco & Grych, 2010; Kerig
& Swanson, 2010). Deze implicaties kunnen zowel professionals die met
gescheiden gezinnen werken als gescheiden ouders zelf ten goede komen.
Alhoewel de meeste van de bevindingen kleine effecten betroffen, lijkt het
niet meer dan logisch dat professionals en ouders in scheiding worden
voorgelicht over de afhankelijkheid tussen de verschillende subsystemen van
een gezin, de diverse patronen voor negatieve en positieve
opvoedingsgedragingen, en de unieke associatie tussen ouderlijke conflicten en
rolvervaging na scheiding. Momenteel lijken veel interventies voor gescheiden
gezinnen gericht te zijn op slechts één bepaald subsysteem binnen het gezin,
het ouderlijk systeem of het ouder-kindsysteem. Beide type interventies lijken
effectief in het streven om ouderlijke conflicten te verminderen (bijvoorbeeld
mediation) (McIntosh, Wells, Smyth, & Long, 2008) of om de
opvoedingskwaliteit na scheiding te verbeteren (bijvoorbeeld New Beginnings
Program) (Sandler et al., 2018; Wolchik et al., 2013; Family Transitions Triple
P; Stallman & Sanders, 2014). Hoewel psycho-educatieprogramma's
(bijvoorbeeld EgoKitz) (Martínez-Pampliega et al., 2015) vaak voorlichting
geven over zowel ouderlijke conflicten als opvoeding na scheiding, lijken er
geen evidencebased interventieprogramma's te zijn die specifiek gericht zijn op
verandering van beide aspecten in gescheiden gezinnen. De bevindingen van
deze meta-analyse suggereren dat (preventieve) interventieprogramma’s voor
gescheiden gezinnen gebaat zouden zijn bij een combinatie van enerzijds het
voorkomen en verminderen van conflicten tussen ouders, en anderzijds het
expliciet verbeteren van hun opvoedingsvaardigheden. Speciale aandacht zou
daarbij uit moeten gaan naar het beperken van negatieve
opvoedingsgedragingen en het voorkomen van rolvervaging.
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Informatieve gesprekken bij het groepsprogramma Kinderen uit de Knel
Samenvatting
Dit artikel richt zich op de eerste fase van Kinderen uit de Knel – een
groepsbehandeling voor ouders, kinderen en hun netwerk die verwikkeld
zijn in een conflictscheiding – en met name op het informatieve gesprek
met ouders, dat helemaal aan het begin van het traject plaatsvindt. In de
praktijk bleek deelname aan een ‘groepsinterventie’ voor veel gescheiden
ouders een hoge drempel te vormen. De auteurs vragen zich af of het
informatieve gesprek zodanig gevoerd kan worden dat deze drempel wordt
verlaagd. Aan de hand van de grondslagen van de behandeling – de
zogenoemde keystones – komen ze tot een beschrijving van het
drempelverlagende informatieve gesprek. Een gesprekshouding waarin
niet-veroordelende en validerende ondersteuning worden gecombineerd
met een ‘stevige’ presentie, wekt het meeste vertrouwen in een goed
resultaat.
Trefwoorden: echtscheiding, conflictscheiding, gezin, groepsbehandeling.
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Informatieve gesprekken bij het
groepsprogramma Kinderen uit de Knel
Justine van Lawick, Margreet Visser, Angela Andriesse,
Erik van der Elst, Flora van Grinsven, Elisabeth van der Heide,
Wendy de Visser, Jeroen Wierstra & Evelyn Wilms
In Nederland maken jaarlijks ongeveer zeventigduizend kinderen het uit
elkaar gaan van hun ouders mee (Spruijt & Kormos, 2010). In ongeveer
zeventig procent van de scheidingen gaat het om een life-event met
stress en leed voor alle gezinsleden, maar ontstaat binnen een jaar een
situatie waar ouders en kinderen aan gewend zijn.
Bij ongeveer dertig procent van de scheidingen zijn er dan nog problemen rond
financiën of het ouderschapsplan. En bij vijftien procent verloopt de scheiding
zeer problematisch; deze 7.200 scheidingen kunnen worden getypeerd als
conflictueuze of vechtscheidingen (Spruijt & Kormos, 2010). Zo’n vijftien
procent van alle kinderen van gescheiden ouders heeft na de scheiding geen
contact meer met een van de ouders (Scheiden zonder schade, 2018).
De eerste periode na de scheiding van de ouders is behoorlijk stressvol voor
de meeste kinderen (Kelly & Emery, 2003). Kinderen van gescheiden ouders
hebben significant vaker gedragsproblemen, internaliserende problemen, sociale problemen en leerproblemen, in vergelijking met kinderen van getrouwde
ouders (Amato & Cheadle, 2005; Kelly & Emery, 2003; Morrison & Coiro,
1999). Op langere termijn echter, lijden de meeste kinderen en jongvolwassenen van gescheiden ouders (ongeveer 75 tot 80 procent) niet aan ernstige
psychologische problemen, bereiken een gemiddeld opleidingsniveau, onderhouden nauwe familiebanden en beleven intieme relaties (Kelly & Emery,
2003). Bovendien beschikken sommige gezinnen over veerkracht tegen
negatieve gevolgen, vanwege de steun van het uitgebreide familiesysteem,
steun van vrienden, vanuit het geloof en door open communicatie tussen
familieleden (Greeff & Van Der Merwe, 2004).
Het lijkt erop dat de scheiding op zichzelf niet de primaire verklarende
factor is voor ongunstige effecten voor kinderen op langere termijn. Veeleer
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versterkt de destructiviteit van ouderlijke conflicten – die voortduren of
beginnen na de scheiding – de negatieve uitkomsten voor de kinderen
(Hetherington, 2006; Vandewater & Lansford, 1998). Bij conflictscheidingen
lijkt met name de tussenruimte voor de kinderen stress op te leveren
(Schoemaker et al, 2017).
Tussenruimte
“De ‘tussenruimte’ noemen wij het relationele gebied waarin ouders met
elkaar te maken hebben. In die ruimte moeten ze organiseren hoe het kind
van de ene naar de andere ouder gaat en op welke dagen en tijden, hoe
verjaardagen en feestdagen worden gevierd en bij wie, hoe de vakanties
worden gedeeld en geregeld, hoe de financiën geregeld zijn en wie jassen
en schoenen koopt, wat er wordt gegeten, enzovoort. Daar ervaren de
kinderen de spanningen en conflicten, daar worden zij verscheurd en
voelen zij zich in de klem zitten.” (van Lawick & Visser, 2019, p. 50)
Gemiddeld rapporteren de kinderen die deelnemen aan het interventieprogramma Kinderen uit de Knel een hoog welzijnsniveau, een goede relatie met
vader en een goede relatie met moeder. En tegelijkertijd heeft de helft van de
kinderen een verhoogd risico op een posttraumatische stressstoornis (Wall,
Finkenauer & Visser, 2018).
Kinderen uit de Knel is een multi-familyinterventie die zich richt op het
verminderen van de destructieve conflicten tussen ouders. De interventie
omvat de volgende onderdelen:
• informatief gesprek voor ouders;
• intake met ouders en kinderen;
• informatieve bijeenkomst voor ouders en hun sociale netwerk,
verzorgd door jongeren van Villa Pinedo;
• acht parallelle groepsbijeenkomsten voor acht ouderparen en hun
kinderen van tussen de vier en achttien jaar;
• huiswerk voor de ouders, in samenwerking met hun netwerk;
• evaluatie met ouders, kinderen en het sociale netwerk.
De interventie is beschreven (van Lawick & Visser, 2019) en er is een
huiswerkboek voor ouders (van der Elst, Wierstra, van Lawick & Visser,
2019). Aanbieders kunnen een opleiding volgen om gecertificeerd te worden
bij de Stichting Kinderen uit de Knel. Van het begin af aan was de intentie om
geen protocol te ontwikkelen dat in beton gegoten is. Vanuit klinische ervaring
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bestaat de overtuiging dat flexibiliteit en zorg op maat van essentieel belang
zijn bij complexe systeemproblematiek. Tegelijkertijd achten de ontwikkelaars
van de interventie duurzaamheid en een hoog kwaliteitsniveau bij de aanbieders van belang. Een zoektocht naar de grondbeginselen van Kinderen uit
de Knel – in gesprek met elkaar, met andere aanbieders, en met ouders en
jongeren – heeft geleid tot de beschrijving van zes keystones, de grondslagen
van Kinderen uit de Knel (van Lawick & Visser, 2019). Verderop in het artikel
wordt hier dieper op ingegaan.
Keystones
1. Attitude: de attitude waarmee wordt gewerkt.
2. Gemeenschap: werken in en met groepen en gemeenschappen.
3. Kinderen: aandacht voor de kinderen en de tussenruimte.
4. Loslaten: loslaten en de transitie maken naar echt scheiden en het
accepteren van verschillen.
5. Destructieve patronen: erkennen en verminderen van destructieve
patronen en strijdspiralen.
6. Veranderen door ervaren: leren door actie en performance.
Voor veel ouders die verwikkeld zijn in een complexe conflictscheiding vormt
deelname aan een groepsinterventie een hoge drempel, die de stap om in behandeling te gaan bemoeilijkt. Het basisteam van Kinderen uit de Knel – het
team dat de interventie heeft ontwikkeld en wetenschappelijk onderzoek naar
de interventie heeft gedaan – heeft de interventie sinds 2011 ruim twintig keer
aangeboden. Dit artikel richt zich op de vraag hoe het informatieve gesprek
met de ouders gevoerd kan worden, zodat de drempel voor ouders om deel te
nemen lager kan worden. Deze vraag wordt beantwoord met behulp van de
keystones van Kinderen uit de Knel.
Inhoud van het informatieve gesprek
In het boek Kinderen uit de Knel (van Lawick & Visser, 2019) staat informatie
over het informatieve gesprek (pp. 121-125). Het doel en de inhoud worden
daar toegelicht. In het kort:
• Het gesprek is met de ouders, samen of ieder apart, zonder de kinderen; die
komen pas in beeld als de ouders hebben besloten om mee te gaan doen.
• Het gaat om een korte kennismaking en er wordt niet ingegaan op de
problemen.
• Een of twee therapeuten lichten het programma en de werkwijze kort toe.
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• De voorwaarden voor deelname worden toegelicht (geen juridische
procedures, uit elkaar gaan of scheiden is meer dan een jaar geleden,
netwerk erbij betrekken, huiswerkopdrachten maken).
• Ouders kunnen daar vragen over stellen.
• Samen wordt onderzocht of deelname voor deze ouders en kinderen zinvol
kan zijn.
• Leidend daarbij zijn de volgende vragen:
- Waar verlangen de ouders naar, wat hopen ze te bereiken, waar willen
ze zijn na de behandeling?
- Zijn ze bereid met ons te onderzoeken wat ze zelf kunnen doen om dat
te bereiken?
- Kunnen de kinderen (tussen vier en achttien jaar) deelnemen?
- Zijn ze bereid mensen uit hun netwerk erbij te betrekken?
- Zijn ze bereid lopende juridische procedures te stoppen of on hold te
zetten?
- Zijn ze bereid tijd te maken voor de huiswerkopdrachten?
- Is er voldoende emotieregulatie om aan de groep deel te nemen?
• Wanneer ouders direct besluiten mee te gaan doen, heeft het gesprek ook
tot doel om eventueel wetenschappelijk onderzoek toe te lichten en om
medewerking te vragen, en om na te gaan of de administratie met
betrekking tot de deelname al in orde is.
• Tot slot wordt aan ouders die mee gaan doen het werkboek voor ouders
meegegeven, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de intake, de
netwerkavond en de eerste groepszitting.
• Wanneer ouders of de therapeuten twijfelen en nog bedenktijd nodig
hebben, wordt een duidelijke afspraak gemaakt over het vervolg.
• Wanneer ouders of de therapeuten tot de slotsom komen dat het programma
(nu) niet geschikt is, wordt terugverwezen naar de verwijzer.
De fase voorafgaand aan het eerste gesprek
Ouders die in contact komen met Kinderen uit de Knel, op eigen initiatief of op
aandringen van een verwijzer, hebben al een lange, moeizame weg bewandeld,
waar vaak ook allerlei hulpinstanties bij betrokken zijn geweest. In dat stadium
is het vertrouwen in deelname aan weer een andere hulpinterventie doorgaans
zeer laag. Er zijn veel twijfels, onzekerheden en weerstand, met name ook over
de bijeenkomsten in groepsverband.
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Om dit moeilijke proces voor ouders en verwijzers beter te ondersteunen is
ervoor gekozen om zo snel mogelijk een oriënterend, informatief gesprek aan
te bieden zonder dat de ouders officieel ingeschreven hoeven te zijn: zou
Kinderen uit de Knel een goede aanpak kunnen zijn voor uw situatie? Een
gesprek waarin ouders uitleg krijgen en waar ze hun vragen kunnen stellen.
Niet verplichtend, alleen informatief om een goede afweging te maken.
Als beide ouders hebben aangegeven dat ze bereid zijn tot dit gesprek
krijgen zij een uitnodiging met datum voor een gesprek met een of twee
behandelaren van Kinderen uit de Knel. Meestal zijn dat de oudertherapeuten
van de eerstvolgende startende groep.
In het verleden kende de behandeling twee intakegesprekken: eerst
volledige aanmelding, dan een eerste gesprek met een van de ouders alleen, en
daarna een intake met de kinderen erbij. Nu is het eerst een informatief gesprek
en daarna pas inschrijving en de echte intake zodra de groep wordt opgestart.
Twijfels
Een vader mailt naar het aanmeldingsloket van Kinderen uit de Knel met
het verzoek om teruggebeld te worden. Tot zijn grote ergernis heeft zijn ex
het initiatief genomen om zich aan te melden bij Kinderen uit de Knel en zij
heeft hem per mail verzocht hetzelfde te doen. Hij wil daarover eerst
contact en geeft aan in de middagen beschikbaar te zijn. We bellen hem de
volgende dag in de middag terug en als hij opneemt reageert hij verrast en
verzoekt ons even te wachten zodat hij een rustige plek kan opzoeken.
Daarna gaat hij direct van start over zijn frustratie van deze nieuwe actie
van zijn ex. “Eerst verziekt ze alle voorgaande pogingen en nu opeens komt
ze hiermee aanzetten en moet ik ook nog snel reageren zodat we met de
groep van september kunnen starten. Ook de verwijzer vindt het een goed
idee, maar ik zie het totaal niet zitten.”
Hij heeft de website erop nagelezen en is enorm geschrokken van de
belastende aanpak: “Ik heb al zo veel vrij moeten nemen om naar de
rechtbank te komen, al mijn vakantiedagen heb ik moeten opofferen aan
haar onzin en bovendien is mijn dochter net naar een nieuwe school
overgestapt en kan ze voorlopig er echt geen andere toestanden bij
gebruiken.”
We vertellen hem dat we zijn twijfels begrijpen, dat we daarom eerst
een oriënterend gesprek aanbieden, waar hij ook al zijn vragen kan stellen.
Het is zeker niet nodig om nu al te beslissen. Hij ontspant hoorbaar en
antwoordt dat hij zeer opgelucht is en ook blij met het feit dat we hem zo
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snel te woord staan, want hij zat er enorm mee. We vragen hem te
overwegen dit oriënterende gesprek aan te gaan en dat aan ons door te
geven.
Een paar dagen later krijgen wij van hem een mailbericht met enkele
persoonsgegevens en toestemming om een uitnodiging te sturen.
Deze aanpak lijkt goed aan te slaan: ouders zijn blij dat ze de kans krijgen
erover te praten en vragen te stellen; dat neemt twijfels en zorgen weg. Ze
krijgen de gelegenheid om in gesprek te gaan zonder zich direct te binden aan
een oplossing. Deze aanpak verlaagt de drempel voor ouders (en ook voor
verwijzers) aanzienlijk en zorgt ervoor dat de wachtlijst voor de groep ‘zuiverder’ is: ouders die op de wachtlijst staan hebben bewust besloten deel te nemen
en de niet-geschikte of nog-niet-geschikte zijn in een vroeg stadium naar elders
verwezen.
Dit proces bleek een goede voorbereiding te zijn op deelname aan de groep,
en de tijdsinvestering is de moeite waard. Ouders kunnen zich ontspannen en
dan kan het voorkomen dat ze al enigszins verzachten. Het is van belang om in
dit proces de attitude van Kinderen uit de Knel te hanteren en present te zijn,
ook al in deze fase. Dit betekent snel uitsluitsel geven en transparant zijn in de
genomen stappen.
Rol van de verwijzer
Als een verwijzer contact opneemt met de vraag of Kinderen uit de Knel geschikt zou zijn voor het gezin is er ook de mogelijkheid voor een kort telefonisch overleg met een therapeut van Kinderen uit de Knel. De verwijzer raakt
op die manier meer betrokken bij Kinderen uit de Knel én er kan een eerste
beoordeling plaatsvinden of Kinderen uit de Knel überhaupt geschikt is. Ook
kan de therapeut dan aangeven hoe de verwijzer de ouders een stap kan laten
nemen.
Verwijzers zijn blij met het contact en overleg vooraf; het vermindert ook
voor hen de onzekerheid. Verwijzers worden nadrukkelijk uitgenodigd voor
het in-formatieve gesprek, zodat zij ook goed op de hoogte zijn en hun vragen
kunnen stellen. Ook kan er besproken worden wat hun rol is tijdens de
Kinderen uit de Knel-behandeling. Meestal wordt hun gevraagd een
ondersteunende rol op de achtergrond in te nemen.

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

259

Gezamenlijk gesprek met beide ouders,
of toch apart?
In aanvang was het de wens om ouders alleen samen te zien tijdens het eerste
gesprek. Die lijn is nu losgelaten omdat sommige ouders elkaar zo triggeren,
zoveel stress ervaren met de ander in de kamer, dat zij niet goed kunnen
luisteren, nadenken en afwegen of ze mee willen gaan doen.
De uitnodiging aan beide ouders blijft nog wel van kracht, maar wanneer
dit op te veel weerstand stuit, wordt met de ouders apart gepraat. In het laatste
geval dient men extra waakzaam te zijn om geen ruimte te bieden voor het
beschuldigen van de ander. Het verdient aanbeveling om met twee
verschillende therapeuten op hetzelfde tijdstip beide ouders te spreken, omdat
het voor de ouder die als tweede komt stressverhogend werkt als hij of zij het
idee heeft dat de andere ouder al veel ruimte heeft gekregen om zijn of haar
verhaal te doen. Ouders zijn dan vaak bang dat het verhaal in de ogen van de
hulpverlener al gekleurd is. Als het niet mogelijk is om dit te regelen, is het
belangrijk om aan deze angst aandacht te schenken en de ouder hierin gerust te
stellen.
Eventueel een voorprogramma
Wanneer het erop lijkt dat een ouder echt de ruimte en de tijd nodig heeft om
haar of zijn ongenoegen te spuien over alle kwetsuren en pijn die de ander
heeft aangericht, wordt dit in het team besproken. Dan is er een
voorprogramma nodig waarin daarvoor ruimte wordt gemaakt en er wordt
onderzocht of er daarna een opening is voor het groepsprogramma.
De keystones als leidraad
Het programma Kinderen uit de Knel kent een aantal grondslagen. Onderdelen
die het programma kenmerken en waarin de theoretische aannames, klinische
ervaringen en wetenschappelijke uitkomsten zijn verwerkt. Deze zogenoemde
keystones vormen het ‘geraamte’, de basisstructuur van Kinderen uit de Knel.
Een structuur die ruimte laat voor variaties en culturele aanpassingen.
De keystones zijn uitgangspunten voor zowel de kinderen, de ouders en het
netwerk als de therapeuten. Dit zijn onderling samenhangende systemen.
Drie keystones gaan over voorwaarden:
1. Attitude: de attitude waarmee wordt gewerkt.
2. Gemeenschap: werken in en met groepen en gemeenschappen.
3. Kinderen: aandacht voor de kinderen en de tussenruimte.
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En drie keystones gaan over het proces van de behandeling en die zijn
verbonden met de belangrijkste onderdelen van de interventie:
4. Loslaten: loslaten en de transitie maken naar echt scheiden en
accepteren van verschillen. Dit hangt samen met het kunnen aanvaarden
van tragiek. Met rouwverwerking, het kunnen verdragen van
ambivalentie en het loslaten van de illusie van controle.
5. Destructieve patronen: erkennen en verminderen van destructieve
patronen en strijdspiralen door deze te herkennen en te verbinden met
de kwetsbaarheidscyclus: kwetsuren, stressreacties, trauma en
overlevingsstrategieën. Werken aan emotieregulatie.
6. Veranderen door ervaren: leren door actie en performance: ervaren,
voelen, doen, nieuwe verhalen vertellen, presenteren.
De keystones zijn direct al relevant bij het informatieve gesprek en dienen als
leidraad. De attitude is hierbij de belangrijkste keystone.
1. Attitude
De attitude van de therapeuten is vanaf het eerste moment
warm, emotioneel betrokken, ondersteunend, nietveroordelend, geïnteresseerd luisterend, en ook present,
duidelijk, gericht op mogelijkheden en verantwoordelijkheid.
Ouders komen vaak binnen vol wantrouwen en weerstand. Ze zijn alle geloof
in een verbetering van de situatie verloren en voelen zich moedeloos en vaak
boos. Door de betrokken en niet-veroordelende, open houding zullen ouders
zich gevalideerd en serieus genomen voelen en toegankelijker worden.
Daarnaast zijn de therapeuten present en stellen ze grenzen; zij maken
duidelijk dat veranderen heel veel vraagt van ouders en dat het alleen lukt met
een grote inzet van de ouders zelf. Van hen wordt gevraagd te onderzoeken wat
ze zelf anders kunnen doen, om thuis met mensen om hen heen opdrachten te
volbrengen, naar alle zittingen te komen en alle eventuele juridische
procedures te stoppen.
Betrokken steun en presentie
Leah: “Het heeft geen zin, want hij is een narcist, dat zegt mijn huisarts
ook. Daarom werkt er ook niets. En als iemand hem ermee confronteert,
loopt hij weg, net als bij de mediator.”
Therapeut: “Ik begrijp dat je al heel veel hebt geprobeerd en de moed
bent verloren dat iets zou kunnen helpen. Daarom gaan we ook niet
hetzelfde doen. We gaan niet met jou bekijken wat er aan je ex moet
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veranderen, of met je ex onderzoeken wat er aan jou moet veranderen. Dat
loopt altijd vast. Wij vragen iets heel moeilijks van je, namelijk dat je met
ons gaat onderzoeken wat je zélf kunt doen om de spanningen te
verminderen voor de kinderen en voor jullie allemaal. Ben je daartoe
bereid?” Leah: “Ik heb alles al geprobeerd, meer dan je van een mens kan
verwachten. Ik heb me aan alle adviezen gehouden, ik zou niet weten wat ik
kan doen om de situatie te verbeteren.”
Therapeut: “Dat lijkt me heel erg frustrerend. We vragen ook niet van
je dat je nu weet wat je anders kan doen. Als je dat zou weten, had je het al
gedaan. We vragen je alleen of je samen met ons wilt onderzoeken wat je
zelf anders kan doen. Wij weten het nu ook niet, maar we gaan er wel van
uit dat er ook bij jullie mogelijkheden zijn.”
De combinatie van betrokken steun en stevige presentie legt een basis voor
mogelijke verandering. De therapeut kan zich tijdens het gesprek ook actief
opstellen waar het gaat om actuele situaties. Bijvoorbeeld: een van de ouders is
niet aanwezig. De therapeut belt die ouder dan direct op en vraagt naar de
reden van afwezigheid.
Ouder wil echt niet meedoen
Otto zit alleen in de wachtkamer en kijkt heel boos. “Ze is er weer niet. Als
ze nu weer afhaakt zoals met alles dan doe ik haar nog wat aan. Haar werk
gaat altijd voor. Zó’n slechte moeder … En niemand doet wat!”
Therapeut: “Zo te horen heb je al veel achter de rug. Er is veel
geprobeerd en veel niet gelukt. Bijzonder dat je toch hier bent en iets wilt
proberen. Ik wil de moeder, Caro, even bellen, heb je haar mobiele
nummer bij de hand?” Hierna belt de therapeut Caro.
Caro: “Ja, sorry hoor, ik kan hier echt niet weg. Ik krijg geen
toestemming. Is hij er wel? Ik word er gek van, al die afspraken. Het is
gewoon te veel.”
Therapeut: “We begrepen al dat jullie veel teleurstellingen achter de
rug hebben. We willen toch graag een afspraak met jou maken om samen te
kijken of dit programma iets voor jullie kan zijn of juist niet.”
Caro: “Kan dat dan telefonisch? Want ik krijg gewoon geen
toestemming meer en straks verlies ik mijn baan. Ik kreeg al de brief met al
die zittingen, ik denk niet dat dat gaat lukken hoor.”
Therapeut: “Oké, laten we een telefonische afspraak maken.”
Met de vader werd hierna gesproken; hij was wel gemotiveerd en wilde
ook graag dat de kinderen steun kregen. In het telefoongesprek met moeder
262

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

werd duidelijk dat zij geen mogelijkheden zag. Wij verwezen terug naar de
gezinsvoogd die had verwezen. Van de gezinsvoogd hoorden we later terug
dat deze contacten toch verbetering hadden gebracht. Omdat Caro echt
niet mee wilde doen had ze water bij de wijn gedaan in een aantal lastige
kwesties, waardoor de andere gesprekken toch minder gespannen
verliepen.
Het is ook voorgekomen dat een vader dacht dat het gesprek de week erna zou
plaatsvinden. Toen hij gebeld werd, kon hij direct komen en een kwartier later
kon het informatiegesprek alsnog plaatsvinden.
Ook is het mogelijk ter plaatse de betrokken advocaat te bellen wanneer
ouders zich afvragen of het on hold stellen – tijdelijk onderbreken – van de
juridische procedure wel mogelijk is. De ouders horen dan ook wat de
therapeut tegen de advocaat zegt en wat er wordt geantwoord.
On hold
Mara: “Volgens mij kunnen we die procedure over de alimentatie niet
stoppen, en bovendien heb ik het geld nodig.”
Gezinsvoogd: “Mara, volgens mij kan dat wel en ik wil wel met je
kijken hoe je het dan de komende vier maanden redt. Ik denk echt dat jullie
nu mee moeten doen en niet nog langer moeten wachten.”
Therapeut: “Ik wil best even je advocaat bellen, Mara, en vragen of die
procedure on hold kan.”
Dat bleek te kunnen, waarna Mara, gesteund door de gezinsvoogd, kon
besluiten mee te gaan doen.
Steeds komt dezelfde dans terug: de ouders komen binnen met ‘ja, maar’ en de
therapeuten gaan daarop in met ‘ja, en’. Eerst luisteren, de ouders valideren, en
regelmatig ook de verwijzer, door hun pijn, teleurstelling en frustraties te erkennen. Pas dan proberen de therapeuten ruimte te maken voor en …, voor de
mogelijkheden.
2. Gemeenschap
De therapeuten maken meteen duidelijk dat er wordt gewerkt
met een team van ouder- en kindertherapeuten en stagiairs/
ondersteuners, en dat de ouders en teamleden elkaar nodig
hebben en samen verder komen.
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De verwijzers zijn hierin ook van belang. Verwijzers worden uitgenodigd
voor het informatiegesprek, zodat zij ook toegelicht krijgen wat het team doet
en waarom; ze worden bovendien in de gelegenheid gesteld om vragen te
stellen. Verwijzers blijven niet zelden in beeld gedurende de behandeling en
worden daarom ook uitgenodigd voor het evaluatiegesprek.
De ouders vormen als groep ook een gemeenschap, samen met de kinderen.
Ouders kunnen elkaar helpen. Ook als ze zich machteloos voelen en zelf het
gevoel hebben alles al te hebben geprobeerd kunnen ouders elkaar helpen toch
weer mogelijkheden te zien. Daarin werken ouders en therapeuten actief en
betrokken samen.
De kinderen vormen als groep ook een gemeenschap, zij kunnen veel van
elkaar herkennen en zich daardoor begrepen en gesteund voelen. Ook kunnen
de kinderen elkaar helpen om een manier te vinden om minder onder
spanningen te lijden.
De kinderen en ouders vormen ook gezamenlijk een gemeenschap, met
name tijdens de warming-up aan het begin van de sessies, de coolingdown aan
het eind, de ‘luchtpost’ met vragen van de kindergroep aan de oudergroep en
bij de presentaties van kinderen en ouders aan elkaar.
Het netwerk van de mensen rond de ouders maakt ook deel uit van de
gemeenschap die zich inzet om de spanningen omlaag te brengen. Dat is van
belang voor de kinderen, de ouders en ook voor alle mensen om hen heen.
In het informatiegesprek komt aan de orde dat mensen uit het netwerk
worden uitgenodigd om met het team samen te werken en dat dat begint met
een netwerkinformatieavond.
Samen
Omar: “Ik wil wel meedoen, maar ik ga niemand meenemen. Ik los mijn
problemen liever zelf op. Ik wil niemand daarmee belasten.”
Therapeut: “Wat goed, Omar, dat je niemand wil belasten. We hebben
echter een probleem. We geven veel opdrachten voor thuis om samen te
maken met mensen die belangrijk voor je zijn. We hebben gemerkt dat dat
alleen niet goed kan. Dat ouders die het allemaal alleen proberen toch
vaak niet genoeg opschieten en teleurgesteld raken. Kun je ons vertellen
wie er van je kinderen houdt, wie er met ze begaan is?”
Omar: “Mijn moeder natuurlijk, maar die is te oud, en ze spreekt
weinig Nederlands.”
Therapeut: “Je hebt zorg voor je moeder, en zij voor haar kleinkinderen, misschien zou je het toch met haar willen bespreken. En is er nog
een familielid of vriend aan wie je denkt?”
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Het team is steeds steviger geworden in het motiveren van ouders om mensen
uit hun eigen netwerk erbij te betrekken, daarbij aangemoedigd door het feit
dat het zonder betrokkenen niet goed lukt om verandering te bewerkstelligen.
Zij moeten immers ook mee in de veranderende situatie.
Steun van je omgeving
Een ouderpaar komt voor het informatieve gesprek. Vader wil nog wat
bedenktijd en we maken een telefonische afspraak voor een week erna. In
dat telefoongesprek zegt hij er geen heil in te zien. Hij vond dat de moeder
van de kinderen in het gesprek dezelfde houding aannam als die hij altijd al
van haar ziet en denkt niet dat ze kan of wil veranderen. De mensen in
vaders netwerk zijn ook al helemaal klaar met haar en hen wil hij ook niet
meer belasten. Ze hebben al veel te veel meegemaakt. In het gesprek maken
we hem duidelijk dat je alleen jezelf kunt veranderen en helaas geen
afstandsbediening hebt van de ander, hoe graag je dat ook zou willen. En
tevens dat we vaker horen dat ouders hun netwerk niet nóg eens willen
belasten. We geven echter ook aan dat het programma eigenlijk te zwaar is
zonder de steun van je omgeving. En dat de mensen uit het netwerk van
eerdere families ons ook wel verteld hebben dat ze het fijn vonden om de
ouders te kunnen steunen op een nieuwe manier. Hij besluit om zijn zus
eens te bellen om te vragen wat zij ervan vindt. Een week later belt hij ons
terug dat hij wel mee wil doen en dat zijn zus hem wil steunen.
3. Kinderen
In het informatiegesprek staan bij voorkeur kinderstoeltjes
zichtbaar in de ruimte. Al in het begin wordt benoemd dat het
programma is opgezet om de spanningen rond de kinderen
omlaag te brengen, omdat kinderen zich in een stressvolle
omgeving niet goed kunnen ontwikkelen. De centrale positie en het belang van
het kind is de bindende factor. Ouders staan daarachter, de kinderen zelf ook,
grootouders, nieuwe partners, familie, vrienden, school en therapeuten: iedereen wenst de kinderen een goede ontwikkeling en toekomst toe. Daarin kan
dus goed worden samengewerkt.
Niet zonder het kind
Tijdens het informatieve gesprek vertelt moeder te twijfelen of haar dochter
van twaalf, die vader een tijd niet gezien heeft, aan het programma mee zal
willen doen. Besloten wordt dat we nog niet overgaan tot de intake met het
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hele gezin, maar dat een van de kindertherapeuten eerst met het meisje
gaat praten. In dat gesprek zegt het meisje dat ze eerst met ons en vader wil
praten en een paar dingen wil uitspreken. Dit gesprek wordt goed
voorbereid met het meisje en vader. Het gezamenlijke gesprek vindt plaats
en een week later bellen we het meisje; ze vindt helaas dat vader te weinig
ingang gaf en wil niet meedoen aan het groepsprogramma. Ze wil wel met
ons samen verder praten met vader. We bespreken dit met vader en die wil
hier niet aan meewerken. Helaas hebben we daarop in het team moeten
besluiten dat dit gezin niet mee kon doen met ons programma, omdat we de
stem van het kind heel serieus willen nemen. Ze zijn verwezen naar een
ander programma, dat werkt met ouders die in een conflictscheiding
verwikkeld zijn.
4. Loslaten
Tijdens het informatiegesprek lichten de therapeuten toe dat
we van de ouders vragen om de aandacht te richten op het
eigen gedrag, en om het bijsturen of veranderen van de andere
ouder los te laten. De therapeuten beamen dat dit een heel
moeilijk proces is en stellen vast dat het gezin en het team dat met elkaar gaan
doen. Ook de therapeuten moeten kunnen loslaten en present blijven over de
voorwaarden. Als ouders bijvoorbeeld willen blijven procederen, wordt geen
veroordelende houding ingenomen, maar wordt verwezen naar een eventuele
volgende groep.
Ik zal wel geen nee kunnen zeggen
Dara: “Hebben jullie wel verstand van psychopathie? Ik kan jullie heel
veel voorbeelden geven, dat is echt aan de hand. Hij is een psychopaat.
Mijn therapeut bevestigt dat. En toch moet ik de kinderen naar hem toe
laten gaan?”
Therapeut: “Ik begrijp dat je wilt dat je kinderen in veiligheid
opgroeien. Je wilt natuurlijk niet dat je kinderen beschadigd raken door
omgang met een slechte ouder. Dat willen wij natuurlijk ook niet. Als we
het goed hebben begrepen is er al veel onderzoek gedaan en is de uitkomst
dat omgang met beide ouders aangewezen is. Als je met ons programma
gaat meedoen, willen we met jou onderzoeken wat jij kan doen om de
situatie te verbeteren, voor je kinderen en voor jezelf. Met je ex doen we dat
natuurlijk ook. Maar we gaan niet met je ex uitzoeken wat jij niet goed
doet, die heeft daar vast ook een verhaal over. Net zo min gaan we met jou
uitzoeken wat er mis is aan zijn kant.
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Dara: “Ik zie het nog niet voor me hoor, maar er moet wel wat gebeuren… Ik zal wel geen nee kunnen zeggen, want dat wordt natuurlijk weer
tegen me gebruikt.”
Op die wijze kan het nog een tijdje verdergaan. Totdat Dara de uitnodiging om
zich te concentreren op eigen gedrag aanneemt. Dat betekent natuurlijk niet dat
dat dan gelijk ook lukt in de groep; het betekent wel een eerste stap in loslaten
en focussen op eigen gedrag.
5. Destructieve patronen
In het informatiegesprek worden destructieve patronen in de
communicatie nog niet toegelicht. Dat komt aan de orde in de
eerste groepszitting. Wel wordt het demoniseren van de andere
ouder direct gestopt en omgebogen naar vragen die zich
richten op de ouder zelf. Vaak wordt dit ook non-verbaal duidelijk gemaakt
door de therapeut. Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd met de vinger naar
zichzelf te wijzen: ‘Wat kan ik doen?’
Wanneer de spanning hoog is en de ouder sterk emotioneel geladen is,
wordt onderzocht of dat vaak voorkomt, of de ouder zichzelf voldoende kan
kalmeren als dat, bijvoorbeeld voor de kinderen, nodig is. Wanneer de therapeuten eraan twijfelen of de emotieregulatie bij een of beide ouders voldoende
is om aan een groep te kunnen deelnemen, wordt deze twijfel besproken in het
team. Eventueel kan er een vervolgafspraak worden gemaakt met een ander
teamlid erbij en met beide ouders apart.
6. Veranderen door ervaren
In het informatiegesprek worden geen ervaringsoefeningen
gedaan, wel worden de kinderstoeltjes in de gesprekskamer
neergezet om de ouders te helpen ervaren dat het om de
kinderen gaat. Ook lichten de therapeuten toe dat er in zowel
de oudergroep als de kindergroep oefeningen worden gedaan. Dat er niet alleen
wordt gepraat. Ervaren, voelen, er helemaal met lijf en hart in betrokken zijn
geeft veel meer ingang tot verandering. Dit geldt voor zowel de kinderen en de
ouders als de therapeuten. De huiswerkopdrachten voor ouders en hun netwerk
richten zich ook niet alleen op nadenken, maar ook op voelen en ervaren.
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Conclusie
Vanaf het allereerste begin bieden de keystones houvast in het complexe
relationele proces met ouders, kinderen en het persoonlijke en professionele
netwerk.
De ervaring leert dat de combinatie van niet-veroordelende en validerende
ondersteuning met een stevige en presente houding het meeste vertrouwen
wekt en ouders toegankelijk kan maken voor het programma. Een perspectief
van hoop op verandering biedt doorgaans voldoende ingang bij ouders om deel
te nemen.
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Methodiek Kinderen uit de Knel: doordacht en
onderbouwd, genuanceerd en veelomvattend
van Lawick, J., & Visser, M. (2019). Kinderen uit de Knel. Een interventie
voor ouders, kinderen en hun netwerk verwikkeld in een conflictscheiding (3e
ed.). Amsterdam: SWP.
Paperback, 288 pagina’s, € 37,-.
van der Elst, E., Wierstra, J., van Lawick, J., & Visser, M. (2019). Werkboek
Kinderen uit de Knel, voor ouders. Amsterdam: SWP.
Paperback, 120 pagina’s, € 20,-.

Ariëlle de Ruijter
Wat een fijn materiaal, deze boeken. Het belangrijke werk van Justine van
Lawick is zonder twijfel bekend bij kinder- en jeugdpsychotherapeuten en
andere lezers van dit tijdschrift. Vanuit het Lorentzhuis behandelt zij groepen
ouders die verwikkeld zijn in ruziescheidingen – de term die kinderen in zo’n
situatie het meest aanspreekt. Van Lawick is klinisch psycholoog, relatie- en
gezinstherapeut en hoofd opleidingen bij het Lorentzhuis. Tijdens VKJPbijeenkomsten gaf zij meer dan eens workshops en lezingen. Margreet Visser
is in 2016 gepromoveerd op een proefschrift met de titel The Impact of
Destructive Parental Conflicts on Children and Their Families en ze werkt als
psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en onderzoeker.
Beide boeken ademen de ruime klinische ervaring van de schrijvers,
alsmede hun jarenlange wetenschappelijke arbeid. En de lezer profiteert
daarvan. Door het hoofdstuk met de weergave van het wetenschappelijk
onderzoek dat bij de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling is
verricht, maar ook door de samenvatting van internationaal onderzoek krijgt de
methodiek de benodigde wetenschappelijke onderbouwing. Tegelijkertijd geeft
het de lezers een helicopterview van de beschikbare kennis op het gebied van
de gevolgen voor kinderen van ruzies en scheiding, iets waar we dagelijks in
onze praktijk mee van doen hebben. Gezien de zuigkracht van deze situaties,
ook voor ons als psychotherapeuten en hulpverleners, geeft het houvast om de
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beschikbare kennis in hapklare brokken en in duidelijke, aan de praktijk
gelieerde taal aangeboden te krijgen.
Het hoofdstuk over het wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke
toevoeging in deze derde, herziene versie. Verder zijn de bouwstenen
duidelijker uitgewerkt, de indicaties en de contra-indicaties beschreven en is
het programma voor de kindergroep gedetailleerder beschreven.
Wat geldt voor de duidelijke en alledaagse taal in het hoofdstuk over het
wetenschappelijk onderzoek, geldt ook voor de rest van het boek. Jargon
ontbreekt, of wordt heel begrijpelijk uitgelegd. In korte zinnen. Nietszeggende,
vage beleidstaal komt niet voor in het boek, noch in het werkboek. Wél de taal
en de woorden die kinder- en jeugdpsychotherapeuten en andere behandelaren
zouden moeten gebruiken in hun gesprekken met ouders en kinderen. Een
knappe prestatie om een boek, een methodiek, in zulke heldere en helende taal
te schrijven. Kort en krachtig. Met mededogen voor ouders, maar zonder uit
het oog te verliezen dat “de aandacht van de ouders naar de kinderen moet
uitgaan en dat ze daarom vriendelijk met elkaar moeten omgaan.”
Wel jammer dat zo’n goed doordachte en onderbouwde, genuanceerde en
veelomvattende methodiek als Kinderen uit de Knel in de boektitel een
‘interventie’ wordt genoemd. Misschien is dat niet meer dan marketing, of
meegaan met het beleidsjargon van het Nederlands Jeugdinstituut met hun
databank effectieve ‘interventies’. Maar ik vraag me af wie er überhaupt een
‘interventie’ wenst in zijn leven of in zijn gezin. De term is afkomstig uit de
militair-juridische wereld, een ‘ingreep van buiten’. Het is oorlogstaal, en geen
idioom dat past bij het leven van kinderen en hun gezin, zelfs niet als dat
gezinsleven getekend is door de scheidingsstrijd van ouders. Vaders en moeders die juist – door zware emotionele arbeid te verrichten – weer eigenaar
worden van goed genoeg ouderschap na een ruziescheiding verdienen geen
interventie, maar hulp.
Een detail dat je niet in de weg moet staan om deze boeken aan te schaffen.
Ze helpen je alle dagen bij je werk.
Ariëlle M. de Ruijter is zelfstandig gevestigd kinder- en jeugdpsychotherapeut
en directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
Amsterdam-Diemen.
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Hapsnap voor professionals
Willems, R. (2019). Hulpverlening bij scheiding. Handvatten voor
professionals. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Paperback, 127 pagina’s, € 22,-.

Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst
De titel maakt nieuwsgierig. Zou het gaan om nieuwe inzichten voor
hulpverleners? Wie zijn de professionals voor wie het is bedoeld? De auteur,
Ruth Willems, is psycholoog en trainer, en traint hulpverleners. Ze vatte de
meest voorkomende vragen van hulpverleners die haar training volgden samen
in een praktische procesbeschrijving, zo vermeldt de achterflap.
In hoofdstuk 1 gaat het om de volgende vragen: hoe blijf ik uit de strijd,
hoe blijf ik het kind centraal stellen, hoe ga ik in deze situaties met mijn eigen
emoties om? Het tweede hoofdstuk bevat adviezen om het proces te bewaken.
Aan de orde komen onder andere de wachtkameropstelling, het plannen van
pauzes, afspraken over de agenda en doelen, afspraken over de rol van de
hulpverlener, en afspraken over communicatie buiten de gesprekken om.
Hoofdstuk 3 gaat over interventies, met name herformuleren, metaforen en
circulair vragen. Hoofdstuk 4 ten slotte betreft de theoretische achtergrond van
enkele topics: loyaliteit en verbinding, stress en trauma, de kernkwadranten
van Ofman (1992). De literatuurlijst is bescheiden en bevat een vijftiental
publicaties van tussen 1984 en 2018.
De kennis van de auteur wordt overgedragen in een opmaak van stukken
tekst, omkaderde stukken tekst met voorbeelden van vragen van hulpverlener
en cliënt, en aparte kennisboxen. Dit roept het beeld op van hapsnap vergaarde
kennis, en al lezende blijkt dat te kloppen. De beloofde procesbeschrijving, die
mij nou juist zo interessant leek, ontbreekt. De keuze van de onderwerpen
wordt bepaald door de vragen van cursisten-hulpverleners. Een toelichting bij
de opvatting dat het kind centraal gesteld moet worden, wordt niet gegeven.
Verwarrend is dat regelmatig behalve voorbeelden van cursisten, ook
voorbeelden worden gegeven van uitspraken van cliënten, met de bedoeling
bepaalde begrippen te verduidelijken. Storend is het gemak waarmee opvattingen worden geventileerd zonder verdere uitwerking. Een voorbeeld, op
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bladzijde 104, paragraaf 4.2.3: “Stress en trauma verbonden met scheiding: bij
cliënten en hulpverleners.” In mijn ogen een uitermate belangrijk onderwerp,
gezien de veelgehoorde bewering dat de meeste hulpverleners mede het vak
gekozen hebben vanwege de trauma’s in hun eigen jeugd. De moeite die het
jeugdbeschermers kost om onpartijdig te zijn, zou hiermee kunnen samenhangen. In deze paragraaf geeft de auteur diverse voorbeelden van situaties die
stressvol zijn bij een echtscheiding. Het zijn de overbekende voorbeelden.
Maar wat voor de hand gelegen had, namelijk uitwerking van de parallellen
tussen de trauma’s van de cliënten en die van de hulpverlener, en hoe de
hulpverlener verlost kan worden van die invloed op zijn handelen, komt
nauwelijks aan de orde. Nog een voorbeeld, op bladzijde 78: “Kinderen willen
liefde ontvangen van hun ouders. Liefde is een combinatie van plezier en
commitment. Hoewel plezier een belangrijk onderdeel is van een relatie, is dit
het minst exclusieve deel bij een ouder-kindrelatie.” Daarna volgt in een kader
een voorbeeldgesprek met Laura van elf jaar, over plezier en commitment.
Maar wat moet een hulpverlener hiermee? In welk verband is dit een zinvol
gesprek? Bij mij roept dit slechts vraagtekens op.
De aanpak van de auteur, waarbij de hulpverlener aan de hand van
voorbeelden zijn optreden moet verbeteren, vind ik voor deze complexe
materie een versimpeling van de problematiek. Voor welke doelgroep dit is
geschreven, wordt mij niet duidelijk. Psychologen en psychotherapeuten zullen
de materie al kennen en toepassen. ‘Professionals’ is een term die graag wordt
gebruikt door jeugdbeschermers en medewerkers van Veilig Thuis. Deze zijn
veelal onvoldoende toegerust om complexe echtscheidingen tot een goed einde
te brengen. Met de tips uit dit boek zal dit niet verbeteren. Verder wordt
behandeling van het onderwerp ‘waarheidsvinding’ zeer gemist. Hadden de
cursisten daar geen vragen over? Wie met onvoldoende psychologische en
psychotherapeutische kennis deze tips in de praktijk gaat brengen, gaat een
hapsnapproces in. Je moet er niet aan denken.
Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst is klinisch psycholoog en psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen, opleider en supervisor van de VKJP. Ze
was gastredacteur voor dit themanummer.
Literatuur
Ofman, D. (1992). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Kosmos
Uitgevers.
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Bewonderenswaardige strijd
Wouters, G. (2011). Verloren kinderen na scheiding. Prinsenbeek: Davey
Jones Publishing.
E-boek, 106 pagina’s, € 9,99.

Ad Oud
Dit is het ongelooflijke verhaal van een gescheiden vader – door hemzelf
geschreven – die met moeder, samen twee dochters, in een conflictscheiding
raakte. Hij wil er voor de kinderen zijn, meedoen met de opvoeding en met
moeder een goede omgangsregeling treffen. Moeder gaat in dat verlangen niet
mee. Integendeel, zij weet te voorkomen dat vader nog contact heeft met de
kinderen.
De behandeling van deze conflictscheiding door de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter tart iedere beschrijving. Moeder krijgt alle macht
toegeschoven en kan stelselmatig, door justitie gesteund, elke omgangsregeling
saboteren. Het is bewonderenswaardig hoe lang vader voor zijn recht en voor
de kinderen blijft strijden, van 1993 tot 2006. Maar ook is het dieptreurig dat
het scheidingstrauma zich bij alle betrokkenen gedurende die jaren kan blijven
ontwikkelen. Door toedoen van de Raad voor de Kinderbescherming en de
rechter. Door onkunde en vooringenomenheid blijft het zich maar voortslepen,
wat vader ook probeert te bereiken.
Het verhaal, goed en helder gebracht, roept veel onbegrip en boosheid op over
het optreden van de betrokken instanties, evenals mededogen met de slachtoffers, vader, moeder en de kinderen.
Ad Oud is gepensioneerd psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in
psychotrauma en ouderverstoting
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Boekbespreking

Meer meekrijgen dan goed voor je is
Noort, S. (2020). Bonuskind. Amsterdam: The House of Books.
Paperback, 272 pagina’s, € 21,99.

Zoë Rejaän
Hoewel haar nieuwste thriller, Bonuskind, werd gepresenteerd als hét
zomerboek van 2020, vond Saskia Noort het naar eigen zeggen lastig om haar
lezers veel leesplezier toe te wensen. Ze schreef ditmaal namelijk een extra
donker verhaal, onder meer geïnspireerd door een documentaire over
vechtscheidingen. Niet autobiografisch, maar wel vanuit haar eigen ervaringen
met scheiding, moederschap en single zijn, zocht ze haar emoties op om zich in
de hoofdpersonen te kunnen verplaatsen.
Het verhaal
De thriller is geschreven vanuit het perspectief van de vijftienjarige puber Lies.
Iedere ochtend wordt ze wakker van haar moeder die de radio aanzet, maar op
een dag hoort ze niets. Een naar gevoel bekruipt haar. Geen appje, geen briefje,
enkel een herinnering aan haar moeder die haar ’s nachts een kus kwam geven.
Haar bed ziet er onbeslapen uit en haar telefoon en handtas liggen nog thuis.
Hoewel Lies, net als haar broertje Luuk, steeds bezorgder wordt, schakelt ze
liever niet de hulp van haar vader in. “Nog één akkefietje en jullie komen bij
mij wonen”, had hij al gezegd.
Na 24 uur niets van moeder gehoord te hebben, nemen vader Pieter en zijn
nieuwe vriendin Laura contact op met de politie. Echter niet omdat Pieter
bezorgd is; volgens hem is zijn ex depressief en loopt ze vast iets te
bekokstoven, wat hij dan ook duidelijk maakt aan de politie. Maar Lies kent
haar moeder veel beter. Zij weet zeker dat haar moeder haar en Luuk niet
zomaar zou achterlaten. Kort daarna wordt haar moeder dood gevonden in een
bungalowpark. Alles wijst op zelfmoord, maar Lies houdt vol: “Ze is
vermoord.” Met de telefoon en laptop van haar moeder gaat ze op eigen
onderzoek uit.
Met behulp van digitale dagboekfragmenten worden we meegenomen in het
leven van moeder Jet. Samen met Lies leren we hoe haar moeder de scheiding
276

Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 47, nummer 2, 2020

heeft ervaren, hoe ze de draad daarna weer op probeerde te pakken, maar
vooral hoe ze via Tinder verwikkeld raakte in een heftige seksuele en
emotionele, toxic relatie. Alles wat je als kind niet zou willen (of moeten) leren
over je ouder dus – Lies krijgt meer mee dan goed voor haar is.
De casus van Lies
Volgens Noort onderschatten ouders wat er met kinderen gebeurt na een
(vecht)scheiding, maar in dit boek ontkom je er niet aan. Thema’s als
ouderlijke conflicten, triangulatie, loyaliteitsconflicten en parentificatie komen
allemaal aan bod.
De ouders van Lies besloten te scheiden en als vrienden uit elkaar te gaan,
maar daarna bleek dat Pieter al enige tijd een relatie had met zijn tien jaar
jongere collega Laura. Terwijl Jet als psycholoog cliënten begeleidt bij
soortgelijke trauma’s, stopte ze verteerd door jaloezie en nijd zelf al haar
kracht in het traineren van de scheiding. “Ze is zelf gek”, zei Pieter. Deze strijd
tussen haar ouders heeft duidelijk indruk gemaakt op Lies. Ze hoort constant
hun stemmen in haar hoofd, bekvechtend. Ze denkt zorgvuldig na over wat ze
wel en niet kan zeggen. Ze vraagt zich af of haar ouders eenzaam zijn wanneer
Luuk en zij er niet zijn en wie hen het meest nodig heeft. Ondanks dat ze haar
moeder kwetsbaar en instabiel vindt, hecht ze veel waarde aan de qualitytime
die zij en Luuk met haar doorbrengen. En ondanks dat Lies bij haar vader
ongewenst de rol van ‘bonuskind’ toebedeeld kreeg door Laura, is ze solidair
met haar vader.
“We zijn de ouders van onze ouders geworden.
We sussen hun emoties, troosten hun woede,
bewegen langs hun haat.”
Twee levens
Als gevolg leidt Lies twee levens en wordt ze door geen van haar beide ouders
gezien of gehoord. Ze probeert zich groot te houden en haar eigen emoties
geen ruimte te bieden, maar ook voor haar zijn psychosomatische blaasklachten moeilijk te negeren. Als lezer kun je niet anders dan meeleven met
Lies. De scheidingservaringen van Lies zullen voor herkenning zorgen bij
sommige jongeren, ouders, families en professionals. Haar ervaringen zijn niet
geheel ongewoon en tot op zekere hoogte zelfs passend bij deze turbulente fase
in de eerste periode na scheiding. Desondanks is het goed om in gedachte te
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houden dat van de 86.000 kinderen die per jaar te maken krijgen met een
scheiding, er ook een groot gedeelte is voor wie dit verhaal (gelukkig) niet
herkenbaar is.
Zoë Rejaän is orthopedagoog en onderzoeker bij de faculteit educatie en
pedagogiek van de Universiteit Utrecht.
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Aanbevolen

Jonge vrijwilligers van Villa Pinedo
steunen kinderen met gescheiden ouders
Elise Straver

Elk jaar krijgen 86.000 thuiswonende kinderen te horen dat hun ouders uit
elkaar gaan. Voor veel van hen volgt een periode met veranderingen. Een
nieuwe thuissituatie, verhuizen, soms wisselen van school, wennen aan nieuwe
partners. Je ouders kunnen soms niet meer samen door één deur en in het
ergste geval moet je een van je ouders heel erg missen. Een echtscheiding kan
een negatieve invloed hebben op het zelfvertrouwen van kinderen en het gaat
ook vaak ten koste van hun basisvertrouwen in het leven zelf.
Stichting Villa Pinedo is een onlineplatform waar kinderen met gescheiden
ouders steun en advies kunnen vragen aan ervaringsdeskundige jongeren
(tussen de 18 en 26 jaar). Meer dan 360 jongeren van gescheiden ouders zetten
zich vrijwillig in als onlinebuddy. Zij ondersteunen kinderen met gescheiden
ouders tussen de 10 en 23 jaar. De buddy’s worden door Villa Pinedo getraind
om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten. Zij leren te reflecteren op hun
eigen ervaringen als kind met gescheiden ouders, worden gesteund door de
gedeelde ervaringen met medebuddy’s en leren op welke manier ze deze (soms
negatieve) ervaringen met gescheiden ouders kunnen ombuigen in iets
positiefs. Ze leren andere kinderen te steunen.
De onderlinge communicatie tussen een kind met gescheiden ouders en de
buddy verloopt via een speciaal ontwikkelde, veilige app: de MyBuddy-app.
Kinderen kunnen zich zonder toestemming van hun ouders aanmelden. Deze
lage drempel en de online beschikbaarheid, maken het gemakkelijk voor
kinderen en jongeren om hier steun te zoeken. Alles kan via hun telefoon of
tablet. De buddy’s ontmoeten de kinderen nooit face to face, om veiligheid en
overzicht te garanderen. Een team van psychologen en pedagogen monitort alle
gesprekken, bewaakt de kwaliteit en zorgt ervoor dat de buddy’s de juiste
inhoudelijke begeleiding krijgen. Buddy’s ontvangen individuele coaching als
ze daar behoefte aan hebben. Inmiddels heeft Villa Pinedo meer dan 3.500
buddyaanvragen van kinderen binnengekregen en dit aantal stijgt snel.
Momenteel loopt er een vierjarig onderzoek van de Universiteit Utrecht naar
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de kracht van een buddy als steunfiguur. De eerste cijfers laten zien dat er een
duidelijke stijgende lijn is in het welzijn van zowel de buddy’s als de kinderen
die een buddy aan hun zijde hebben (gehad).
“Jij bent degene bij wie ik al mijn problemen kwijt kan en waar ik alle last
van mijn schouders kwijt kan en jij bent er altijd voor mij. BEDANKT.”
Meisje (11 jaar) dat gebruikmaakt van de MyBuddy-app.
De buddy’s bieden een luisterend oor, zonder oordeel, geven adviezen vanuit
hun eigen ervaring en steunen het kind als het ware in de rol van een grote
broer of zus. Kinderen hebben vaak moeite om te praten over de scheiding,
terwijl juist dat praten zo belangrijk is. Het blijkt voor kinderen soms
makkelijker om te praten over de scheiding met jongeren die ook een scheiding
hebben meegemaakt dan met hulpverleners. Bij Villa Pinedo zijn daarom de
kinderen met gescheiden ouders aan het woord.
Buddy’s zijn geen hulpverleners en zijn dus niet verantwoordelijk voor het
oplossen van de problemen van een kind. Wel zijn ze ervaringsdeskundigen die
een luisterend oor kunnen bieden. Het kan natuurlijk voorkomen dat een kind
zorgelijke uitspraken doet en professionele hulp wenselijk is. In dat geval
stimuleert de buddy het kind om een volwassene uit de omgeving op te zoeken
en in vertrouwen te nemen (denk aan een juf, mentor, huisarts, buurvrouw,
familielid) of de buddy wijst op mogelijkheden van Veilig Thuis. De buddy
wordt hierin begeleid door een team van psychologen en pedagogen.
Hulpverleners kunnen kinderen wijzen op het onlinebuddyprogramma:
www.villapinedo.nl/ik-wil-een-buddy/
of op het forum waar kinderen vragen kunnen stellen:
https://www.villapinedo.nl/forum/
Elise Straver is communicatiemedewerker bij Villa Pinedo – de plek voor
kinderen met gescheiden ouders. Villa Pinedo is een stichting waar kinderen
van gescheiden ouders als ervaringsdeskundigen aan het woord worden
gelaten. Straver volgde de specialisatie persuasieve communicatie aan de
faculteit voor communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Ze
werkte eerder voor Aflatoun International, een non-profitorganisatie die
ondernemingsgericht onderwijs aan kinderen in ontwikkelingslanden
ondersteunt.
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Richtlijnen voor auteurs
Het doel van het tijdschrift is te dienen als kennisplatform, waar kinder- en
jeugdpsychotherapeuten elkaar en andere belangstellenden op de hoogte
brengen van hun werkwijze en van de nieuwste ontwikkelingen op hun
vakgebied en de (wetenschappelijke) onderbouwing daarvan. De inhoud van de
artikelen moet de psychotherapie en aangrenzende gebieden als onderwerp
hebben. Dit kan vanuit verschillende referentiekaders (bijvoorbeeld
psychodynamisch, leertheoretisch, client-centered, systemisch) en vanuit
verschillende settings (individueel, groep, gezin).
Ook artikelen met het accent op de casuïstiek van kinder- en
jeugdpsychotherapie en hun aangrenzende gebieden, zoals ouderbegeleiding en
ervaringsdeskundigheid, kunnen worden opgenomen.
Geschikte kopij
De redactie aanvaardt in principe alleen bijdragen die nog niet eerder zijn
gepubliceerd. Artikelen die wel al eerder gepubliceerd zijn, kunnen alleen in
het tijdschrift worden opgenomen met toestemming van de rechthebbende
uitgever. De aangeboden bijdragen worden geacht niet gelijktijdig aan een
ander tijdschrift aangeboden te worden.
De bijdragen dienen de volgende kopijlengtes te hebben:
q

q
q

q

Hoofdartikelen, onderzoeksverslagen, casuïstiek, literatuuranalyse en
andere originele bijdragen: hiervoor wordt een maximale lengte van circa
zesduizend woorden aangehouden – inclusief noten, tabellen, figuren en
literatuurlijst.
Boekbesprekingen: hiervoor wordt een maximale lengte van circa
achthonderd woorden aangehouden.
Commentaren, reacties op artikelen, forumreacties en congresverslagen:
hiervoor wordt een maximale lengte van circa achthonderd woorden
aangehouden.
Aanbevolen: voor deze rubriek geldt een maximum van circa zeshonderd
woorden.

Overschrijden van de aangegeven lengte kan alleen na overleg met de
eindredacteur.
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Aanbieden van kopij
Kopij kan worden toegestuurd naar het redactiesecretariaat, met tabellen en
grafieken als separate bijlagen.
q Gebruik gangbare formaten voor kopij (bij voorkeur Microsoft Word) en
afbeeldingen (bij voorkeur jpeg of pdf).
q Maak zo nodig afspraken met de rechthebbenden en de eindredacteur over
beeldrechten.
q Gebruik linkslijnende platte tekst: pas in de kopij zo min mogelijk
vormgeving toe (geen tabs, inspringen, afwijkende interlinies,
korpsgroottes, kaders, paginanummers, rechts uitlijnen of centreren, geen
hyperlinks noch actieve verwijzingen, enzovoort).
q Begin een artikel met een samenvatting (abstract) en enkele trefwoorden.
q Alinea’s worden gescheiden door een witregel.
q Suggesties voor tussenkoppen – in vet – worden op prijs gesteld.
q Tekstdelen in een vreemde taal of met een bijzondere nadruk graag in
cursieven opnemen.
q Gebruik voor titels en benamingen enkele aanhalingstekens en voor citaten
dubbele.
q In de tekst wordt geen gebruik gemaakt van onderstrepingen.
q Neem verwijzingen in de tekst en referenties in de literatuurlijst
nauwkeurig op volgens de APA-richtlijnen (American Psychological
Association), editie 6. Met ingang van 1 januari 2021: editie 7.
q Gebruik geen voetnoten.
q Vermeld de naam van de auteur voluit onder de titel (roepnaam en
achternaam). Titulatuur, functie en werkkring worden vermeld aan het eind
van het artikel, daarna volgt de literatuurlijst.
q De eindredacteur spreekt met de auteurs een uiterste datum af voor het
insturen van kopij (de deadline). Dit is een strikte afspraak; plaatsing van
nagekomen content kan niet worden gegarandeerd.
Spellingsafspraken
q Maak gebruik van de voorkeurspelling. Dit is de spelling die in het Groene
Boekje (Woordenlijst Nederlandse Taal, Lannoo Uitgeverij & Sdu
Uitgevers) als eerste vermeld wordt.
q Gebruik geen afkortingen. Alles dient voluit geschreven te worden (‘et
cetera’, ‘met betrekking tot’ en dergelijke). Veelgebruikte, ingeburgerde
afkortingen mogen worden toegepast, nadat ze bij de eerste vermelding
zijn verklaard, bijvoorbeeld: geestelijke gezondheidszorg (ggz).
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Zogenoemde letterwoorden worden zonder puntjes geschreven, al naar
gelang de geldende norm met of zonder hoofdletters: WVC, PvdA,
ADHD, EMDR, maar ook: ggz, hiv, hbo, cao, cd-rom.
Vermijd en/of-constructies.
Gebruik geen hoofdletters waar dit niet nodig is.
Getallen tot en met twintig worden in letters geschreven, boven de twintig
wordt het getalssymbool (21, 22, et cetera) gebruikt, met uitzondering van
tientallen (zeventig), honderdtallen (tweehonderd), duizendtallen,
enzovoort. Cijfers hebben de voorkeur als er anders een rare mix van
woorden en cijfers zou ontstaan. Bij eenheden van tijd en ruimte, maten en
gewichten, percentages en zaken die van een volgnummer zijn voorzien
(bijvoorbeeld proefpersonen) het getalssymbool gebruiken. In studies met
veel cijfers kunnen alle getallen in cijfers worden weergegeven.

Kopij wordt door twee redactieleden of andere academische deskundigen
beoordeeld (peerreviews) en bewerkt door de eindredacteur. Auteurs krijgen
het bewerkte manuscript voorgelegd voor akkoord, of met een verzoek tot
aanpassing.
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De Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) is de wetenschappelijke
en specialistische vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie. De vereniging staat
voor de kwaliteit en ontwikkeling van het vak kinder- en jeugdpsychotherapie en
daarmee voor toegankelijke, deskundige hulp aan jeugdigen met psychische problemen.
Al meer dan vijfenveertig jaar brengt de VKJP vakgenoten samen uit verschillende
therapeutische scholen en met diverse achtergronden. Kind en gezin staan centraal. Het
belangrijkste doel van de vereniging is het bevorderen van de ontwikkeling en het
bewaken van de kwaliteit van de psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en hun
omgeving.
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