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Titel  

“Een goed onderscheid tussen een vechtscheiding en ouderverstoting, vermindert het aantal 

vechtscheidingen. Leer ouderverstoting herkennen.” 

 

Een vechtscheiding is een gevecht tussen twee ouders na een scheiding.  

Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder, waarmee het voorheen een goede relatie had 

niet meer wil zien, zonder goede reden.  

 

Korte samenvatting van de inzending 

Wanneer een complexe scheiding als vechtscheiding wordt benaderd, terwijl er sprake is van 

ouderverstoting zal de aanpak gericht op de complexe scheiding niet werken, eerder 

contraproductief zijn.  

Bij ouderverstoting werkt één ouder namelijk niet mee aan een goed contact tussen beide ouders en 

kind. De ouder die wordt buitengesloten, de buiten-ouder, kan hier met heftige emoties op 

reageren.  

De binnen-ouder trekt een eigen plan en is nauwelijks te beïnvloeden door professionals. Dit kan 

bewust maar ook onbewust gedrag zijn.  

De gevolgen voor een kind zijn in beide gevallen groot.  

Het kind vervreemd van een ouder die wordt buitengesloten en waar het voorheen een goede relatie 

mee had. 

 

Wat is je betrokkenheid bij het onderwerp? 

De afgelopen jaren hebben steeds meer ouders zich bij deFamilieAcademie gemeld met een vraag 

om hulp, omdat zij hun kind niet meer te zien kregen. Zonder dat hier een goede reden voor was.  

De onmacht van deze ouders is groot. 

Zij protesteren vaak tegen de term vechtscheiding, maar worden hierin niet gehoord. 

Omdat de specifieke dynamiek van ouderverstoting in het algemeen niet erkend wordt, blijft 

passende hulpverlening voor ouders en kinderen uit. 

 

Geef een beschrijving van de huidige situatie van het probleem. 

Ouderverstoting wordt vaak nog gezien als het resultaat van een vechtscheiding.  

Bij een vechtscheiding vechten twee ouders en benadelen hiermee hun kinderen. 

Bij ouderverstoting heeft of neemt één ouder meer macht en sluit de andere ouder zoveel mogelijk 

uit van de opvoeding.  

De ouder die buitengesloten wordt krijgt (vaak) geen informatie over het kind en wordt zo weinig 

mogelijk betrokken bij het leven van het kind.  
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De emotie van een buiten (gesloten) -ouder, maar ook de drang om ‘bewijzen’ te leveren van wat er 

aan de hand is, is vaak groot. Aan de buitenkant lijkt hier één ouder te strijden tegen de andere 

ouder. Echter de strijd van de buiten-ouder is vóór het behoud van het contact met het kind.  

De strijd die de buiten-ouder voert is een roep om aandacht voor het ouderverstotingsprobleem bij 

de hulpverleners, politie, justitie, rechters enz.  

Talloze rechtszaken, regelmatig contact met politie en hulpverlening lossen dit 

ouderverstotingsprobleem tot op heden niet op.  

Ouderverstoting vraagt namelijk om een andere aanpak dan een vechtscheiding 

(hoogconflictscheiding). 

En signalen van ouderverstoting worden door professionals nauwelijks herkend.  

En waar deze signalen wel herkend worden, ontbreekt het aan een passende methodiek die een 

rechter kan opleggen. 

Hierdoor kan een rechter met de beste bedoelingen een kind niet uit de knel halen door de ouders 

en het kind te laten begeleiden door een ouderverstotingsexpert. 

 

De binnen-ouder verstoort, bewust of onbewust, de relatie van het kind met de buiten-ouder.  

Wanneer een kind het idee heeft te moeten kiezen tussen beide ouders en last krijgt van een 

loyaliteitsconflict worden er professionals ingezet en kan een O.T.S., (Onder Toezicht Stelling) 

worden opgelegd door de rechter.  

Een O.T.S. werkt in dit geval alleen maar als de hulpverleners zicht hebben op de dynamiek van 

ouderverstoting.  

 

 

Welke andere kijk of benaderingswijze breng je in?  

Vanuit de systemische denkwijze van deFamilieAcademie richt ik mij op het kind en de ouders, de 

familie en het gehele netwerk hieromheen. 

Net als bij elke andere vorm van kindermishandeling kan iedereen die met een kind te maken heeft, 

het verschil maken.  

 

Naast kennis over ouderverstoting biedt mijn systemische methodiek ook handvatten aan 

professionals. Zij leren de eerste signalen ouderverstoting al tijdens elk eerste contact in kaart 

brengen. 

Professionals en organisaties leren tijdens de training zien hoe een andere focus op de casus kan 

helpen, bijvoorbeeld tijdens een (multidisciplinair) overleg.  

 

Ook betrokken (stief) ouders en volwassen kinderen kunnen een training volgen en leren werken 

met professionals onder supervisie. 

Zij kunnen worden ingezet in het meedenken met organisaties die zorgen hebben over 

ouderverstoting. 

Zij volgen een intensieve training en werken onder supervisie. 

Hierdoor hebben zij zicht op de dynamiek van ouderverstoting en kunnen overstijgend meekijken 

met organisaties. Zo leren zij voorlichting geven en gastlessen verzorgen over ouderverstoting. 

Ook deelnemen aan de cliëntenraad van JB is een mogelijkheid. 

 

 

Wat heb je nodig om verder te komen? 

Om de signalen van ouderverstoting beter bekend te maken binnen jeugd en welzijn, bij advocaten, 

rechters, politie, op scholen en huisartsen zou een bijscholing in ouderverstotingssignalen verplicht 

gesteld dienen te worden. 

Uiteraard hoeft niet iedereen zich te specialiseren in deze vorm van kindermishandeling, maar er 

kennis van hebben zou jaarlijks veel problemen voor kinderen en ouders kunnen voorkomen. 

 

Daarnaast is m.i. onderzoek in Nederland naar het aantal gevallen ouderverstoting, maar ook naar 

de effecten van ouderverstoting voor kinderen op de lange termijn, hard nodig. 

En als laatste is geld nodig voor onderzoek naar de reden van het positieve effect van de training 

voor professionals, skj 37,0 pe op de praktijk van de hulpverlener.  

 

 

 


