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Aanleiding 

Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van opgebouwde praktijkkennis gecombineerd  

met kennis uit (wetenschappelijke) literatuur.  

1. Achtergrond 

 

Jaarlijks worden 86.000 kinderen geconfronteerd met het uit elkaar gaan van hun ouders 

(WODC, 2019). Dit betreft het beëindigen van huwelijken, geregistreerd partnerschap en  

samenwoonconstructies. 

De impact van scheiding op kinderen kan groot zijn. Vergeleken met jeugdigen uit intacte  

gezinnen presteren kinderen van gescheiden ouders gemiddeld minder goed op school,  

hebben meer emotionele problemen zoals stress en loyaliteitsproblemen, meer  

gedragsproblemen, een lager psychologisch en emotioneel welbevinden, minder  

zelfvertrouwen en meer problemen met sociale relaties (Amato, 2010; Van der Valk e.a., 2020). 

De mate waarin problemen zich voordoen varieert enorm. Ondanks de risico’s op gedrags- en  

ontwikkelingsproblemen gaat het op de langere termijn met 80% van de ‘scheidingskinderen’ 

weer goed. Zij hebben last van de veranderingen, maar kunnen zich aanpassen aan de nieuwe  

situatie (Van Lawick, 2012). 

  Voor kinderen van ouders in een hoog conflict na scheiding worden de aanpassing en 

ontwikkeling echter ernstig bedreigd. In 15 tot 20% van de scheidingen bestaan chronische conflicten 

tussen ouders, waarbij ouders niet tot goede afspraken kunnen komen en waarbij een 

ouderschapsplan niet tot stand komt of niet wordt nageleefd (Dullaert, 2014). Door aanhoudende 

ernstige conflicten verliezen ouders het belang en welzijn van de kinderen uit het oog (Van der Valk 

e.a., 2020). 

  Een conflictscheiding heeft forse impact op welzijn, veiligheid en ontwikkeling van kinderen.  

Kinderen verwikkeld in de ouderlijke strijd raken beschadigd. Hun ontwikkeling stagneert, doordat 

geen nieuwe veilige situatie ontstaat waarin ze kunnen herstellen van alle veranderingen (Geurts, 

2009). Langdurige ernstige conflicten tussen gescheiden ouders bedreigen op korte en lange termijn 

de ontwikkeling van kinderen (Gutterswijk e.a., 2017). Ouderlijke conflicten na scheiding zijn van 

invloed op de kwaliteit van opvoeden, de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het welbevinden van 

kinderen (Van Dijk e.a., 2020). Ouders bieden daarbij minder steun en structuur en een meer 

dwingende opvoedstijl. Daarnaast is vaker sprake van conflicten tussen ouder en kind en van 

rolverwarring (Van Dijk e.a., 2020). Andere mogelijke ernstige gevolgen zijn stress, 

gehechtheidsproblemen, loyaliteitsproblemen en parentificatie, waarbij het kind zich 

verantwoordelijk voelt of wordt gemaakt voor het welzijn van de ouder. Een (mogelijk 

samenhangend) gevolg kan zijn het (al dan niet tijdelijk) verlies van contact met een ouder, bij naar 

schatting 15% van de jeugdigen ((Spruijt & Kormos, 2014, Van der Valk e.a., 2020). 

2. Inleiding en terminologie 

Deze handreiking beschrijft het fenomeen: het kind wil geen contact met één ouder. Er zijn vele 

termen in omloop om dit fenomeen een naam te geven. De meest bekende is de term 

‘ouderverstoting’. Steeds meer professionals pleiten voor het loslaten van deze term, omdat het 

uitgaat van een ‘dader’ (de verstotende ouder) en  ‘slachtoffer’ (de verstoten ouder). Dit werkt 

polarisering in de hand en versterkt daarmee de strijd tussen ouders (zie ook Holtjer e.a., 2019). Het 

dader-slachtoffer idee is daarnaast een veel te eenvoudige weergave van het vaak veel complexer 

systemisch probleem van het afwijzen van het contact door een kind. Binnen Sterk Huis gebruiken 

we de term ‘contactafwijzing’ of ‘contactverlies’ om twee redenen: het gaat uit van het perspectief 

van het kind, en het is een zo objectief mogelijke weergave van de situatie / het fenomeen. 
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3. Cijfers 

In percentages is het aantal kinderen dat contact verliest met één ouder sterk afgenomen. Rond 

1950 was er bijvoorbeeld in het 1e jaar na scheiding bij 50% van de gezinnen sprake van 

contactverlies met één ouder. In de jaren ‘50, ‘60, ‘70 waren de rollen tussen ouders nog veel meer 

traditioneel dan nu: de moeder als verzorger en opvoeder, de vader als kostwinner. Ook was er nog 

geen sprake van tweehoofdig gezag. Dit maakt dat scheiding in die periode niet zoals nu leidde tot 

een vaste omgangsregeling, maar dat veel vaker sprake was van contactverlies. De afgelopen 

decennia is er een grote verschuiving opgetreden in de rolverdeling tussen ouders als het gaat om 

kostwinnerschap, de verzorging en opvoeding van de kinderen. De rol van de moeder werd groter in 

het kostwinnerschap en de rol van vaders is gegroeid wat betreft betrokkenheid bij de verzorging en 

opvoeding van de kinderen. Hierdoor, aangescherpt in de wet ‘zorgvuldig ouderschap na scheiding’ 

van 2009, waarbij wordt uitgegaan van een gelijkwaardige verdeling van zorg- en opvoeding na 

scheiding, is het percentage contactverlies sterk gedaald.  

Vanwege het sterk toegenomen aantal scheidingen sinds die periode is echter in absolute zin het 

aantal kinderen dat contact verliest met één ouder sterk toegenomen. Daarnaast is de afgelopen 20 

jaren ook veel meer aandacht voor dit fenomeen gekomen. Van der Valk (2020) noemt dat 15% van 

kinderen, vaak tijdelijk, het contact met een van de ouders verliest na scheiding. 

Specifieke aandacht vraagt de samenhang tussen complexe scheidingsproblematiek en het 

voorkomen van huiselijk geweld. Uit cijfers (de Ruiter & Van Pol) blijkt dat in de Verenigde Staten 40 

– 50% van de complexe scheidingszaken een voorgeschiedenis van partnergeweld heeft. Onderzoek 

van De Ruiter en Van Pol in 2017 liet zien dat in bijna 80% van de gezinnen in zorg tijdens of na de 

relatie een vorm van geweld plaats heeft gevonden.  

4. Visie en theoretische basis 

De aanpak van contactverlies vraagt om een duidelijke visie en richting. De rechten van het kind zijn 

leidend (Internationaal Verdrag Rechten van het Kind). Artikel 9.3 vermeldt dat het kind recht heeft 

op contact met beide ouders, mits dit in het belang van het kind is. Dit laatste punt is in veel gevallen 

onderdeel van discussie of patstelling. Bij een onderbroken contact of omgangsregeling gaan ouders 

soms meer uit van hun eigen recht, dan de rechten van hun kind. Ook professionals worden in de 

strijd haast gedwongen meer naar het recht van ouders te luisteren en een kant te kiezen, dan dat 

het luisteren naar kinderen op de voorgrond staat. Zowel vanuit het recht als de 

ontwikkelingspsychologie wordt het belang van contact met beide ouders voor het kind gezien. 

Echter is altijd noodzakelijk om goed in kaart te brengen of dit ook daadwerkelijk het welzijn en de 

ontwikkeling van het kind vergroot.  

We gaan daarmee uit van de visie:  

 Een kind heeft recht op contact en omgang met beide ouders… 

 Contact en omgang is niet hetzelfde, contact met iedere ouder kan vele vormen hebben… 

 Contact en omgang met beide ouders is belangrijk voor een kind… 

 MITS dit welzijnsbevorderend voor het kind is.  

De systeemtheorie (op elkaar inwerkende dynamieken binnen een systeem / gezin) en contextuele 

theorie (het ontstaan en behouden van loyaliteiten van een kind naar ouders en verzorgers) vormen 

samen de belangrijkste theoretische basis voor het handelen in deze gezinnen. 
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5. Gegrond en ongegrond afwijzen van contact 

Bij het signaleren van de afwijzing van contact is van belang om na te gaan wat de aard van de 

afwijzing is; te onderzoeken of er veiligheidskwesties zijn waardoor het kind om gegronde redenen 

het contact met een ouder afwijst of dat er sprake lijkt van beïnvloeding door de andere ouder. Deze 

beïnvloeding kan echter ook weer bewust en onbewust plaats vinden. 

Gegronde redenen van afwijzing zijn vaak gerelateerd aan veiligheidsaspecten: 

- Misbruik of mishandeling door een ouder (vermits vastgesteld of ernstig vermoeden daartoe) 

- Getuige van huiselijk geweld door een ouder 

- Ernstige psychiatrische problematiek bij een ouder, waarbij het kind angst ontwikkeld heeft 

jegens deze ouder door diens ondoorgrondelijke en onvoorspelbare gedrag en niet graag 

naar deze ouder toegaat 

- Emotionele beschikbaarheid /  kwaliteit van ouder – kind relatie en afstemming ouder op 

kind voor en na de scheiding 

- Het kind kiest uit ‘lijfsbehoud’ voor één ouder bij aanhoudende strijd 

 

Ongegronde redenen van afwijzing kunnen zijn: 

Het kind laat openlijk afwijzing, haat of woede zien ten opzichte van de andere ouder, zonder dat die 

gevoelens gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen met die ouder. 

Te zien is bij het kind: 

- gebruikt zwart / wit - taal en – denken: de ene ouder is geheel goed, de andere ouder geheel 

slecht 

- praat in herhalingen en klinkt ‘voorgeprogrammeerd’ 

- kan geen positieve herinneringen vertellen over de andere ouder 

- claimt dat het een geheel eigen keuze is  

 

In veel gevallen is er sprake van een hybride vorm van contactweigering. Woodall (2017; in Holtjer 

e.a., 2019) maakt onderscheid tussen ‘pure’ en hybrid’: heeft één (pure) of beide ouders (hybrid) 

aandeel in de afwijzing die het kind laat zien? 

In de praktijk zien we in veel gevallen dat er sprake is van een mengvorm: het kind voelt zich niet 

veilig, gehoord of gezien in het contact met een ouder en daarnaast beïnvloedt de andere ouder 

bewust of onbewust het beeld van het kind van die ouder. Het komt ook voor dat een kind bij een 

aanhoudende strijd tussen ouders voor contact met één ouder kiest, om zelf uit de strijd te komen. 

Heel belangrijk is na te gaan hoe de loyaliteit van het kind naar iedere ouder eruit ziet en waarom het 

kind meer of minder loyaal is naar één ouder. Het doen van een goede analyse is essentieel voordat  

er een behandeling opgestart wordt.   
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6. Analyse 

Van belang is de subjectieve belevingen van zowel beide ouders als het kind in kaart te brengen. Zo 

kunnen we begrijpen wat zich binnen het gezin afspeelt en wat de gevoeligheden van elk gezinslid 

zijn, zonder dat we meteen ‘de schuldige’ zoeken. Holtjer (2019) zegt hierover:  

Een goede interventie of behandeling is alleen mogelijk als er grondige diagnostiek gedaan wordt. 

Het hele gezinssysteem moet worden geëvalueerd. De rol van de verzorgende ouder, die van het kind 

en die van de afgewezen ouder moet worden onderzocht en beschreven. De gezinscontext is 

belangrijk om te kunnen begrijpen waarom een kind problemen heeft met het contact met een van de 

ouders. Er wordt gekeken naar het gezin vóór de scheiding. Was er sprake van openlijke conflicten 

en/of huiselijk geweld, zijn er kwetsuren uit het gezin van herkomst en/of de relatie, wat waren sterke 

kanten van het gezin? Hoe was de kwaliteit van het contact van het kind met iedere ouder, hoe is het 

hechtingsproces verlopen? Hoe ziet de loyaliteit van het kind naar iedere ouder eruit? Is er sprake van 

gespleten of onzichtbare loyaliteit naar een ouder, of verworven loyaliteit? Hoe klem zit het kind 

tussen ouders? 

Vragen in de analyse die voorts gesteld kunnen worden en hypothesen: 

Welke problemen waren er in het proces van de scheiding? Welke ouder heeft de beslissing 

genomen, hoe heeft de andere ouder deze beslissing ontvangen en verwerkt? Hoe ziet de 

zorgregeling eruit en hoe is deze tot stand gekomen? Hoe zijn de machtsverhoudingen tussen 

ouders, emotioneel, maar ook financieel? Verder wordt er een inschatting gemaakt van het gedrag 

en de beleving van de kinderen. Daarbij wordt gekeken naar de emoties van het kind bij het spreken 

over contact met de ouders en naar de redenen die het kind geeft voor de weigering van contact. 

Was de scheiding verwacht of onverwacht voor het kind? Heeft het kind duidelijke uitleg gekregen 

over het waarom van de scheiding? Is er sprake van kind eigen problematiek die een rol kan spelen?  

Er wordt onderzocht of er sprake is van realistische redenen om geen contact te willen, zoals het 

getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Er wordt gekeken naar emotionele redenen voor afwijzing 

van de ouder. Is het kind zo erg gehecht aan een ouder dat hij in permanent contact met deze ouder 

wil blijven? Is er scheidingsangst bij het kind? Zijn er aanwijzingen dat het kind zich met een van de 

ouders identificeert? En wat is de reactie van de ouders? Hoe gaat iedere ouder om met de 

realistische redenen (indien aanwezig) voor afwijzing van de ouder? Dramatiseert de verzorgende 

ouder deze redenen? Erkent de ouder met wie het kind geen contact heeft deze redenen? Hoe gaat 

iedere ouder om met de emotionele redenen van het kind voor afwijzing van de niet verzorgende 

ouder? Dramatiseert de verzorgende ouder deze redenen? Aanvaardt de ouder met wie het kind 

geen contact heeft deze redenen? Wat is de houding van de belangrijke figuren uit de omgeving van 

de ouders (het netwerk) m.b.t. het contact van het kind met ieder van de ouders? Zijn er bij ouders 

zelf factoren die de afwijzing van het kind kunnen uitlokken of in stand houden, zoals 

verslavingsproblematiek? 
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Van belang in de analyse is het in kaart brengen van uitlokkende, in stand houdende en 

risicofactoren: 

Kind 
• Scheidingsstress 
• Kindeigen factoren 
• Loyaliteiten naar iedere ouder 

 

Ouder 

 Hechtingsgeschiedenis 

 (Pathologische) rouw 

 Onafgehechte partnerrelatie 

 Persoonlijkheid(sproblematiek) ouder 
 

Systeem 
• Geweld tijdens en na de relatie 
• Rol van iedere ouder in opvoeding 
• Kwaliteit relatie kind met iedere ouder, 

voor en na de scheiding 
• Invloed netwerk 

 

Scheiding 

 Verloop scheidingsproces 

 Scheidingsgerelateerd geweld 

 Machtsverhoudingen (ook financieel) 
 

 

7. Middelen voor analyse 

 

Verschillende systemische middelen en instrumenten kunnen bijdragen aan de analyse.  

 

• MASIC (onderzoekt geweld, type geweld, conflictdynamiek) 

• Risicotaxatie-instrumenten (RIS, Lirik, CARE-NL, ARIJ) 

• Genogram en tijdslijn 

• Verloop scheidingsproces (theorie Hoefnagels, 1995) 

• Complexe scheiding - Puzzel (Hurwitz, 2016) 

• Informatie vanuit en over het kind  

• Spreek ouders eerst apart, indien mogelijk samen  

 

Het systemisch in kaart brengen van alle dynamieken en patronen die onderliggend zijn aan de 

contactafwijzing vraagt specialisme! 

 

De MASIC is een instrument in de vorm van een interview met iedere ouder apart, die specifiek 

verschillende vormen van geweld uitvraagt: fysiek, verbaal, psychisch, seksueel. Het instrument is 

bedoeld om te beoordelen of bemiddeling tussen ouders veilig en haalbaar is, maar geeft, mits goed 

ingezet, tevens informatie over het type geweld tussen ouders, machtsverhoudingen en 

conflictdynamiek. Om zicht te krijgen op de invloed van de eigen geschiedenis van iedere ouder is het 

doornemen van het genogram en het gezin van herkomst van belang. Om problemen in het 

scheidingsproces te doorzien wordt met iedere ouder het scheidingsproces doorgenomen: wat 

waren de eerste scheidingssignalen? Wie was de eerste beslisser? Hoe is de scheidingsmelding 

verlopen en hoe heeft de tweede beslisser op deze melding gereageerd? Is er acceptatie van de 

scheiding of wat is hiervoor nodig? De ‘puzzel van Hurwitz’ is een weergave van een puzzel als 

metafoor voor complexe scheidingsgezinnen, ieder puzzelstukje geeft een mogelijke aspect van de 

complexiteit weer die bij ouders kan worden nagevraagd. Informatie over het welzijn en de 

ontwikkeling van het kind kan verkregen worden middels een kindgesprek, informatie van school en 

van iedere ouder. Door het samen brengen van alle verkregen informatie wordt een beeld verkregen 

van de scheidingssituatie en de aard van de contactafwijzing. Spreek ouders eerst apart zodat iedere 
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ouder vrij het eigen verhaal kan doen; gebleken is dat een ouder die slachtoffer zijn van geweld niet 

zijn verhaal doet in een gezamenlijk gesprek. Spreek na eerste individuele gesprekken, indien de 

veiligheid het toelaat, ook ouders samen. Dit maakt de (conflict)dynamiek en interactie tussen 

ouders inzichtelijk wat bijdraagt aan de systemische blik en ingang voor behandeling. Doe dit alleen 

als dit aan het proces bijdraagt ipv dat het proces verder stagneert: het beeld dat ouders samen aan 

tafel moeten voor een oplossing is nogal hardnekkig en niet altijd kloppend en reëel. 

8. Gevolgen voor kinderen – bedreigde ontwikkeling 

Het verlies van contact met één ouder wordt gezien als een ontwikkelingsbedreiging voor een kind. 

Het kind vervreemdt van uitwonende ouder; kan niet profiteren van wat deze te bieden heeft; mist 

rolmodel voor ontwikkelen eigen identiteit. 

Een andere mogelijke bedreiging is een symbiotische relatie met de verzorgende ouder: dit 

belemmert de ontwikkeling van een eigen identiteit, autonomie, gewetensfunctie (dat kan tot scala 

aan psychische en lichamelijke klachten leiden). 

Naast een verstoorde gehechtheid kunnen er problemen ontstaan in de vorm van slechte 

schoolprestaties, niet kunnen vinden van passend werk, afgenomen welvaart en problemen in het 

aangaan en in stand houden van relaties. Aangezien contactverlies met een ouder vaak gepaard gaat 

met voortdurende ouderlijke strijd is sprake van chronische stress, wat belastend is voor het 

lichamelijke, psychische en cognitieve functioneren.  

Lange termijn gevolgen voor kinderen zijn problemen in aangaan en in stand houden van relaties; in 

volwassenheid is risico op het ontwikkelen van persoonlijke problematiek (meer verslaving, 

psychiatrie), vaker zelf gescheiden. 

Als tegengeluid schrijft Lieve Cottyn over de gevolgen van contactverlies het volgende: 

‘Een contactbreuk hoeft niet per definitie ongewenst te zijn. Voor sommige kinderen kan het 

bijvoorbeeld een opluchting zijn om een ouder niet meer te zien en werkt de fysieke afstand 

welzijnsverhogend. Niet meer naar een ouder gaan, kan als effect hebben dat een stagnerende 

ontwikkeling van een kind opnieuw vooruitgaat. Ze krijgen betere schoolresultaten, worden beter in 

sociale omgang, lichamelijke klachten verdwijnen, ze komen op voor de eigen mening, zijn weer 

vrolijk en levenslustig en kunnen zich respectvol en correct gedragen naar de ouder die ze niet zien. 

Voor deze kinderen blijkt het leven midden in een oorlogszone schadelijker dan alleen met één ouder 

contact hebben. Men kan in die zin spreken van gewenste en ongewenste contactbreuken waarover 

gezinsleden het eens kunnen zijn of niet. Helaas wordt niet altijd rekening gehouden met deze 

nuances, gevarieerde contexten en betekenissen.’ (Complexe scheiding – Uit de maalstroom van 

conflict, blz. 338) 

‘Het kan veel tijd vragen vooraleer een kind zich niet meer schuldig of slecht voelt omdat het de 

verlangens van een ouder niet kan inlossen. Maar om verder te komen met hun ontwikkeling en hun 

leven moeten kinderen in sommige situaties leren afstand nemen van een ouder.’ (Complexe 

scheiding – Uit de maalstroom van conflict, blz. 401) 

9. Behandeling: do’s  

De behandeling van (langdurig) contactverlies is zeer complex, specialistisch werk en vraagt bovenal 

veel tijd, geduld en incasseringsvermogen. Van belang is niet te werken naar een ‘oplossing’ en geen 

verwachtingen te scheppen ten aanzien van een oplossing, maar ruimte te vragen voor kleine 

stappen en beweging. 
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 Onderhandelen over tijd: hoeveel geduld heeft de wachtende ouder, hoeveel tijd krijgt de 

behandelaar van het kind om wensen, vragen, nieuwsgierigheid naar de ouder te 

onderzoeken, geeft de verzorgende ouder tijd en ruimte om dit proces aan te gaan? 

 Focus bij iedere ouder op het eigen ouderschap, werk aan het versterken van het 

ouderschap: hoe kan de afgewezen ouder zich toch ouder voelen en wat kan hij wel doen als 

ouder? 

 Focus bij iedere ouder op het eigen welzijn. Alleen als het met ouders goed gaat kan het met 

kinderen goed gaan. Vergroten van het eigen welzijn van de ouder vergroot daarmee ruimte 

bij het kind om open te staan voor de ouder. 

 Gebruik van steunend netwerk; zoek naar uitzonderingen: wie in het netwerk denkt niet voor 

of vanuit één ouder, maar kan het grotere geheel overzien en vanuit het kind denken?  

 Psycho-educatie aan ouders èn kind over 

- Loyaliteiten en gevolgen voor kinderen 

- Scheidingsproces  

- Conflictdynamiek  

- Gezonde kind-ontwikkeling 

 Nieuwsgierigheid kind onderzoeken en aanwakkeren 

 In beweging brengen van het  ‘bevroren beeld’ dat het kind van een ouder heeft. 

 Herstel balans afstand / nabijheid met verzorgende ouder 

 Verbinden zorg en recht: betrek en stem af met advocaten. Veel advocaten kunnen een 

coachende rol hebben richting hun cliënt in het aangaan van de hulpverlening. Waar nodig 

hebben zij een snellere ingang bij de rechtbank om besluiten vast te laten leggen die het 

hulpverleningsproces kunnen ondersteunen. 

 

Zowel bij preventieve inzet, voorkomen van erger, of bij ernstige afwijzing van contact is het geven 

van psycho educatie aan ouders, en zo mogelijk aan het kind heel belangrijk. Leg uit hoe loyaliteiten 

bij een kind werken, waar deze vandaan komen, hoe loyaliteit zich ontwikkelt bij ernstige strijd bij 

ouders of bij onveiligheid. Ook psycho educatie over een scheidingsproces en 

ouderschapsreorganisatie, welke emoties hierbij horen, door welke fases scheidende ouders èn 

kinderen gaan kan ouders helpen te snappen wat er met hen en hun kind gebeurt en daarmee 

gevoelens normaliseren. Hierdoor kan een ouder bijvoorbeeld eerder snappen waarom een kind nu 

even geen contact wil, maar in een volgende fase wellicht weer wel. Als het verlies van contact al 

langer duurt en het kind steviger in de afwijzing zit, zoek dan met kinderen naar ingangen voor 

beweging. Onderzoek ‘reliëf’ en uitzonderingen; wanneer was het wel fijn met de andere ouder? Of 

wanneer zou het kind de ouder wel in zijn leven willen, bij welke momenten, of in welke vorm? Kan 

het kind nieuwsgierig zijn naar de andere ouder? In de praktijk zien we vaak ‘bevroren beelden’ bij 

kinderen; het slechte beeld van hun ouder heeft zich vastgezet. In de behandeling zoeken we door te 

spreken over beide ouders, het leven voor de scheiding, maar ook wensen en verwachtingen naar de 

toekomst, of we beweging kunnen vinden in dit bevroren beeld. Dit vraagt tijd, geduld, en nauw 

aansluiten bij het kind.  

We zien ook in de praktijk dat de afwijzing van een ouder vaak samenhangt met een (te) nauwe 

relatie met de verzorgende ouder. Deze symbiose kan de afwijzing verder versterken, maar 

belemmert ook de eigen ontwikkeling van het kind. Van belang is om de ouder uitleg te geven over 

de balans tussen afstand / nabijheid en ontwikkelingsruimte die kinderen nodig hebben om een 

eigen stevige persoon te worden. 
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En als laatste: in deze complexe zaken is een nauwe verbinding tussen zorg en recht noodzakelijk. 

Het recht kan het kader geven en drang en dwang uitoefenen waar nodig, zorg kan middels 

systemische inzet motivatie en beweging bij ouders en kind bewerkstellingen. Helpend daarbij kan 

zijn het betrekken van advocaten van ouders, veel Familierecht advocaten zijn bereid mee te denken 

hoe zij hun eigen cliënt kunnen coachen en daarmee kunnen bijdragen aan contactherstel. 

10. Behandeling: dont’s 

Kinderen dwingen tot omgang! 

Artikel 12 van het IRVK geeft aan dat kinderen het recht hebben om gehoord te worden en aan de 

mening van het kind passend belang wordt gehecht. Om wat voor reden kinderen ook contact met 

een ouder afwijzen, en of dat gezien veiligheid en voorgeschiedenis gegrond lijkt of niet, we hebben 

in de praktijk gemerkt dat het dwingen van kinderen altijd averechts werkt. Het vergroot de schade, 

in eerste plaats bij het kind, maar ook bij de ouders. Het vergroot de pijn en het verdriet bij allemaal. 

Blijven aansluiten, soms meer duwen, soms tempo vertragen, onderzoeken van ruimte, nieuwsgierig 

blijven, leren accepteren als het niet lukt en dan op zoek gaan hoe een ouder zich toch nog ouder kan 

blijven voelen is essentieel.  

11. Maatschappelijk debat 

 Onderscheid contact en omgang  

 Sociaal perspectief: een ‘goede ouder’ heeft contact met zijn kind. 

 Regelethiek – welzijnsethiek  

 Maatschappelijke druk voor een oplossing 

Contact is niet hetzelfde als omgang. Contact kan vele vormen hebben. De vorm van contact moet 

aansluiten bij wat prettig en welzijnsbevorderend is voor het kind. De maatschappij is het hier niet 

altijd mee eens, en ouders eisen hun recht op omgang op. Vanuit de emotie is dit begrijpelijk, maar 

dit dient niet het welzijn van het kind. 

Wat is leidend: de regelethiek: waar ouders recht op hebben? Of de welzijnsethiek: wat is het beste 

voor iedereen? welke invulling van contact dient ieders welzijn? Wiens belang staat voorop, dat van 

kind of ouder(s)? Wat is dan eigenlijk dat kindbelang? 

Kunnen we als maatschappij het soms onoplosbare verdragen? Dit zijn belangrijke thema’s om met 

elkaar aandacht voor te hebben. 

12. Meer lezen? 

 

 Holtjer e.a. (2020) - Contactverlies met een ouder na scheiding, vanuit 

sociaalwetenschappelijk perspectief 

 Adviesrapport expertteam ouderverstoting: 

https://vng.nl/publicaties/adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-

omgangsproblematiek 

  

https://vng.nl/publicaties/adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek
https://vng.nl/publicaties/adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek
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