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S Sinds 2012 werk ik met ouders, 
kinderen en professionals die 
met een specifieke vorm van 
kindermishandeling te maken 
hebben: het contactverlies tussen 

een kind en een ouder voor, tijdens of na een schei-
ding. Dit wordt wel het Parent Alienation Syndrom 
(PAS) genoemd, en er zijn meerdere mooie afkortin-
gen voor zoals CAPRD of AB-PA. In het Nederlands 
worden termen gebruikt als oudervervreemding, 
ouderonthechting of ouderverstotingssyndroom of 
-problematiek. Ik kies op basis van mijn ervaring 
met deze problematiek voor dat laatste en kort het 
voor het gemak af tot ouderverstoting.
Van ouderverstoting is sprake als een kind het con-

tact met een ouder, met wie het voorheen een goede 
relatie had, wil verbreken onder invloed van de om-
geving. Het kind raakt in een innerlijk conflict en om 
de pijn hiervan te vermijden, kiest het kind tégen de 
ene, en vóór de andere ouder. Deze overlevingsstra-
tegie staat een gezonde ontwikkeling in de weg.

Afzonderlijk van elkaar
Ik kwam voor het eerst in aanraking met mensen 
met deze problemen na een aantal sessies ‘lastige’ 
oudergesprekken, waar een oud-student Kinder-
therapie mij voor inschakelde. Het lukt de kinder-
therapeut (KT) niet om beide ouders aan tafel te 
krijgen in het belang van hun kind. 
Het kind, 9 jaar, had aangegeven zijn vader (met 
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gezag) een jaar na de scheiding, niet meer te willen 
zien. Moeder stimuleerde dit niet zei ze, maar ‘kon 
haar kind toch ook niet dwingen, om naar vader te 
gaan’. De zorgregeling werd al een aantal maanden 
eenzijdig niet nagekomen.
Vader had hiervan aangifte trachten te doen bij 
de politie, art. 279. De coach die moeder en kind 
ondersteunde, maakte zich zorgen over het kind 
en had daarom aan de bel getrokken bij de KT. De 
coach had vader niet gezien en geen handtekening 
van hem voor het begeleiden van het kind gevraagd.
De KT zette de Meldcode huiselijk geweld en kinder-
mishandeling in en vroeg mij om het gesprek met 
vader en moeder te voeren aan de hand van signalen 
die de coach en de school hadden opgetekend en 
die zij besproken had met Veilig Thuis (stap 1, 2 en 
3). 
Vader was niet geïnformeerd door school, al heb-
ben de ouders gezamenlijk gezag, dus de zorgen 
van school hadden vader nog niet bereikt.
De KT nam contact op met beide ouders, voor hun 
schriftelijke toestemming. Ouders waren het er over 
eens dat het kind goed op zijn plaats was bij de KT. 
De coach trok zich terug en deelde de gespreksver-

slagen met beide ouders. Ouders gingen akkoord 
met een gesprek bij mij om de zorgen van professi-
onals bespreekbaar te maken, mits zij, afzonderlijk 
van elkaar, hun verhaal konden doen. Ik ging daar 
mee akkoord, op voorwaarde dat een derde gesprek 
met ouders en hun beide nieuwe partners geza-
menlijk bij mij plaats zou vinden. Zo kwam ik voor 
de eerste keer met deze problematiek in aanraking.

Basisregel
Het voorbeeld bleek echter niet op zichzelf te staan. 
Dat ontdekte ik toen ik er een blog over schreef 
voor oud-studenten MWD, PTP en KT. Studenten 
kennen mij als een Systemisch Methodisch docente, 
met 30 jaar ervaring in het werken met alle vormen 
van kindermishandeling. Zij kennen mij ook als 
iemand die graag analyseert en diverse psychologi-
sche en sociologische stromingen doceert, maar in 
dit geval schreef ik een blog dicht bij hun praktijk. 
Namelijk over de plicht van elke professional om 
schriftelijke toestemming voor contact met een kind 
te vragen, aan beide ouders met gezag. Dit geldt 
voor therapeutische contacten én voor coaching en 
begeleiding. Het is een basisregel voor het werken 
met kinderen. Daarom schrok ik ook zo toen ik 
merkte dat deze regel bij veel professionals niet 
bekend was, of omzeild werd. De link tussen dit feit 
en hoe ouder en kind het contact kunnen verliezen 
tijdens of na een scheiding, was snel gelegd. 
Immers als één ouder niet op de hoogte wordt 
gehouden, of wordt betrokken bij de ontwikkeling 
van een kind, dan krijgt de andere ouder meer 
invloed op de opvoeding. Dus als één ouder van 
professionals meer informatie, ruimte en daar-
door macht en invloed krijgt op de ontwikkeling 
van een kind, bestaat de kans dat de andere ouder 
steeds meer vervreemdt van het kind.

Binnen- en buiten-ouder
Heeft de ouder met de meeste invloed ook nog 
belang bij het buitensluiten van de andere ouder, 
dan is de kans groot dat het kind nog afhankelijker 
wordt van één ouder. Een kind dat vervreemd raakt 
van een ouder, onder druk van de omgeving, kan 
in een loyaliteitsconflict terecht komen. Om de 
pijn van dit conflict te vermijden kan het kind een 
overlevingsstrategie ontwikkelen, waarbij het leert 
om te kiezen voor één ouder. En tégen de andere 
ouder. Een kind in die positie kan dan aangeven de 
andere ouder niet meer te willen zien of bezoeken. 
Ouderverstoting dus. De omgeving van het kind 
kan bestaan uit de andere ouder, diens familie en 
netwerk, maar ook uit bij het kind of de ouder(s) 
betrokken professionals en organisaties. 
Binnen de FamilieAcademie gebruiken wij de 
termen ‘binnen-ouder’ en de ‘buiten(gesloten)-ou-
der’. De binnen-ouder bevindt zich als het ware in 

‘Je hebt verschillende invalshoeken dan, de een die zit echt in het 
voorveld, dus die krijgt echt, vanaf de start ermee te maken. Ik 
zat wat meer op het einde, als het echt gigantisch uit de klauwen 
loopt, dan komen wij in beeld.’ 

‘Ik had mijn zorgen over een kind geuit en daarvoor moesten we 
om de tafel met moeder. En moeder kon gerust 5 of 6 keer afzeg-
gen en daar kwamen geen consequenties op en toen dacht ik aha, 
dit is een van de signalen.’ 

‘Ja ik merk dat het mijn visie heeft verruimd. Bij deze vorm van 
kindermishandeling is een bredere loyaliteit en zorgplicht wenselijk 
dan alleen die naar de kinderen toe. Als kinder- en jeugdtherapeut 
werk ik vaker met het hele gezin. Zelden echter heb ik preventief 
wat kunnen betekenen bij een scheiding. Nu gaan er wel “preven-
tiebellen” rinkelen als ouders spreken over scheiden.’

Bron: Houtman, M. , Momoh, S. & Bos, M. (2019). Eerst effectme-
ting van de training Ouderverstoting voor professionals in opdracht 
van de FamilieAcademie. 
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de binnencirkel van het kind en heeft invloed op 
familie, vrienden en vriendinnen, hobby’s, ontwik-
keling en meer. De buiten-ouder wordt (steeds 
verder) buitengesloten en heeft nauwelijks nog in-
vloed. Deze ouder wordt zogenoemd “uit het nest 
geduwd”. We gebruiken expres neutrale termen 
om een oordeel over de ouders te vermijden. We 
richten ons op de positie van de ouders en het be-
lang van elk kind om te leren een autonome keuze 
te maken, over hoe om te gaan met beide ouders. 
Ook als die het niet met elkaar kunnen vinden.

Geen eenduidig aanbod
Er zijn drie niveaus van ouderverstoting (vrij naar 
Gardner, 1992 en Janssen, 2018):
1. Het is normaal dat kinderen een milde vorm 

van ouderverstoting kunnen vertonen in de eer-
ste maanden nadat de scheiding van de ouders 
is aangekondigd. Dit heeft een tijdelijk karakter 
en wordt verholpen door goede afspraken tus-
sen ouders, door psycho-educatie of mediation.

2. De matige vorm wordt gekenmerkt door de 
emoties van de binnen-ouder, waarbij het kind 
in deze emotie meegaat en zich negatief en 
oordelend gaat uiten over en naar de buiten-
ouder. Wanneer het kind contact heeft met de 
buiten-ouder, laat het kind geen genegenheid 
zien en is teruggetrokken en terughoudend. 
Het herkennen, erkennen en werken met deze 
speciale doelgroep vraagt om goed opgeleide 
professionals.

3. Bij de ernstige vorm van ouderverstoting is de 
binnen-ouder, onbewust of bewust, bezig met 
het ‘programmeren’ van het kind en krijgt hier-
bij steun van de omgeving. Het kind is vijandig 
tegenover de buiten-ouder, weigert contact met 
deze ouder en geeft geen blijk van schuldgevoe-
lens over zijn/haar gedrag en de uitgesproken 
minachting naar deze ouder. 

Interventie en hulp voor het kind met een ern-
stige vorm van ouderverstoting kan alleen als het 
kind beschermd wordt tegen de invloed van de 
binnen-ouder en er voortvarend wordt ingezet op 
herstel van de band met de buiten-ouder. Beide 
ouders hebben, los van elkaar, hierbij professionele 
hulp nodig om te leren omgaan met het kind als 
ouders, naast aparte hulpverlening voor het kind. 
Op dit moment is er geen eenduidig aanbod voor 
de ouders en het kind, ook niet bij de ernstige 
vorm van ouderverstoting. 

Goed in kaart brengen
In het algemeen zie ik dat allerlei professionals on-
voldoende zicht hebben op signalen die kinderen 
laten zien die het contact met één ouder (dreigen 
te) verliezen, zonder goede reden. Deze signalen 

worden daardoor niet opgetekend in de wettelijk 
verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Sinds 2013 geef ik training over de 
Meldcode waarin professionals leren om ouderver-
stoting in een vroeg stadium te leren herkennen 
en bespreekbaar te maken. In de nieuwe vierdaagse 
training ouderverstoting voor professionals, geac-
crediteerd door SKJ, sta ik stil bij de vernieuwde 
Meldcode 2019. 
Juist omdat veel onbekend is over deze proble-
matiek en ouderschapsplannen of zorgregelingen 
onvoldoende nagekomen worden, ontwikkelden 
we deze training voor professionals. De training 
richt zich op het herkennen van signalen, het 
inzetten van instrumenten die waarheidsvinding 
gemakkelijker maken en het aanleren van inter-
venties en gesprekstechnieken bij ouderverstoting. 
Deelnemers worden gestimuleerd om een eigen 
visie te ontwikkelen op deze dynamiek, die ze vaak 
herkennen binnen hun werk of organisatie. Tevens 
is het van belang goed in kaart te brengen op welk 
niveau van ouderverstoting het kind zich bevindt.
Dit dient samen met een analyse en hypothese 
vóóraf te gaan aan een interventie. Uit het eerste 
onderzoek naar het effect van de training blijkt 
dat professionals die een visie ontwikkelen op 
ouderverstoting, signalen eerder leren herkennen, 
tools inzetten en gesprekstechnieken hanteren die 
werken (zie kader). 

Autonome wensen van het kind
Als systemisch denker zie ik een gebrek aan visie 
op ouderverstoting op veel niveaus terugkomen. 
Hierdoor wordt er niet voldoende preventief 
gekeken hoe de relatie met beide ouders, kind 
en netwerk zoveel mogelijk intact kan blijven. Of 
hoe dit zo goed mogelijk kan aansluiten bij de 
autonome wensen van het kind. Immers ook het 
kind dat door een of door beide ouders feitelijk 
slecht is behandeld, heeft er recht op te onderzoe-
ken hoe hij of zij het contact met beide ouders wil 
vormgeven. Het is niet aan één ouder om hier (na 
een scheiding) over te beslissen voor een kind. Elk 
kind heeft er recht op zelf te onderzoeken hoe het 
contact met beide ouders wil onderhouden. •
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