








Factsheet
16.000 kinderen verliezen per jaar het 
cont act met de uitwonende ouder, 
wiens ouderschap, voordat de ouders
uit elkaar gingen niet ter discussie 
stond = ouderverstoting
Dat zijn 2 kinderen per uur! 

Ouderverstoting is strafbaar volgens 
art. 279 en 300  Wetboek van strafrecht!

Veel kinderen van verstoten ouders
ontwikkelen op latere leeftijd zelf
psychische en emotionele problemen.

Een verstoten ouder gaat letterlijk 
kapot van verdriet, wordt radeloos en
ontwikkelt vaak ook, behalve psychische,
een aantal somatische klachten.

Van de generatie geboren tussen 1971 
en 1991 heeft 1 op de 5 volwassenen 
geen contact met vader en 1 op de 20 
geen contact met moeder.  (CBS/UvA)

1 miljoen volwassenen hebben last van 
een jeugdtrauma door een loyaliteits- 
con ict.

Mensen met een jeugdtrauma zijn over 
vertegenwoordigd in beroepen waarbij 
zij een verschil willen maken voor 
kinderen, zonder hun eigen trauma 
verwerkt te hebben.
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Position Paper

Landelijk protocol, te beginnen met een screening, een nul-meting, op 
huiselijk geweld, zodra de eerste tekenen van een complexe scheiding 
zichtbaar worden. 

Het is een open deur, het ouder platform Herken Ouderverstoting en de Stichting 
Écht scheiden Zonder Schade zijn uiteraard tegen elke vorm van huiselijk geweld.

Toch wordt huiselijk geweld, waar pathogeen ouderschap dus ook onder behoort te 
vallen, vaak niet herkend en erkend door die instanties waarvan je dit wél mag 
verwachten, met alle vreselijke gevolgen van dien. 

Op basis van onderbuikgevoelens, geuite vermoedens, projectie, framing, beeldvor-
ming, valse meldingen en valse beschuldigingen, handelingsonbekwaamheid en 
handelingsverlegenheid worden hele families uit elkaar gerukt. Gewoon omdat het 
kan.  Waarbij het zeer opvallend is, dat juist de organisaties die resideren onder het 
Ministerie van JenV;

• Het Openbaar Ministerie
• De politie (maar die kan alleen handelen bij toestemming OM)
• De Raad vd Kinderbescherming
• Veilig Thuis
• Reclassering

niet open staan voor gevalideerde wetenschappelijke onderzoeksmethoden.
Ook al zijn deze gepubliceerd en  aangereikt door gerenommeerde wetenschappers. 
Waarbij het ons opvalt dat juist deze instanties teruggrijpen naar gemankeerde 
WODC onderzoeken, en eigen handreikingen en richtlijnen schrijven die zijn 
gebaseerd op opinies en meningen. Zich verlaten op methodes die contra productief 
zijn. Die dus een kind in nood niet helpen. Die niet wetenschappelijk gevalideerd 
zijn. 

Dat deze instanties daarbij ook nog eens tegen de wet handelen en voorbij gaan aan 
de “rechten van het kind” is ronduit laakbaar. Dit vereist  concreet richtlijnen en 
instructies  opgelegd door onze volksvertegenwoordiging, daar wij in de praktijk, 
totaal geen positieve ontwikkelingen ontdekken. We zien hier eerder een complete 
tegen  en uitwerking van terug in de maatschappij. 

Daarbij zijn ouders en kinderen compleet afhankelijk van die ene onderzoeker. Die 
ene onderzoeker die kan doen waar hij zin in heeft, waardoor het kenbaar maken van 
(kinder)mishandeling en (ex-)partner geweld pure Russische roulette is. Niet zelden 
krijgt de mishandelende ouder het kind toegewezen omdat die de ‘ouderversto-
tingstroef’ opspeelde. Dat doen dit soort ouders nu eenmaal en blijkbaar zijn de 
onderzoekers niet in staat dit op te merken. 

En kan een ouder zijn/haar onschuld aantonen is het te laat! Hooguit krijgt deze 
ouders wat excuses, maar de foute beslissingen worden niet teruggedraaid. Niemand 
neemt zijn/haar verantwoordelijkheid. Sterker nog; de verantwoordelijke personen 
reageren betrapt en verlaten zich tot intimidatie; houd je rustig, anders krijg jij jouw 
kind nooit meer te zien. Of ze kijken met een schuin oog naar de kinderen die ouders 
in een nieuwe relatie hebben gekregen, of naar de stiefkinderen. 

Ouders en kinderen kunnen alleen maar hopen dat de onderzoeker in kwestie ‘er zin 
in heeft’, zich betrokken voelt, zichzelf heeft bijgeschoold met de juiste kennis, want 
van de instanties krijgen ze dit zeker niet. De kennis waar iedereen nu accreditatie 

http://https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/diagnostiseren/683-het-om-en-consorten-willen-geen-kwaliteitsslag-maken
http://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/diagnostiseren/683-het-om-en-consorten-willen-geen-kwaliteitsslag-maken
http://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/wat-te-doen/wat-kun-je-doen/489-trajecten-zoals-kind-uit-de-knel
http://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/wat-te-doen/wat-kun-je-doen/489-trajecten-zoals-kind-uit-de-knel
http://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/correspondentie/572-houdt-nou-eens-op-met-al-die-wij-van-de-wc-eend-bijeenkomsten
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Het hechtingssysteem verbindt een kind 
met beide ouders en wordt slechts door 
het kind verbroken als er sprake is van:

punten voor krijgt, is ronduit bedroevend. Maar kost de maatschappij letterlijk en 
figuurlijk heel veel!

Ouders die wijzen op professionele integriteit worden aangemerkt als strijdend. 
Ouders die boos worden als zij te horen krijgen dat ‘als zij echt van hun kind 
houden, hun kind met rust laten’ of erop worden gewezen dat ze nog jong genoeg 
zijn een nieuw gezin te beginnen, worden aangemerkt als agressief. Ouders die 
radeloos en verdrietig zijn, worden aangemerkt als labiel. Ouders die rustig blijven, 
houden niet van hun kinderen, die doen dit om de ex te pesten, aldus de onderzoe-
kers. Niet zelden wordt ouders in rapportages nagedragen lid te zijn van het ouder 
platform Herken Ouderverstoting, als zijnde iets wat negatief is en de relatie tussen 
ouder en kind in de weg zou staan!

Contactverboden zijn schering en inslag, zo ook het ontnemen van het ouderlijk 
gezag. Terwijl juist dat gezag zo belangrijk is om geïnformeerd te blijven, een 
juridische partij te zijn en het op te kunnen nemen voor hun kind.

Waarheidsvinding zoals die bedoeld is en uitgelegd in de jeugdwet 3.3 wordt 
volkomen genegeerd! Ouders krijgen botweg te horen dat de instanties zo aan hun 
eigen manier van waarheidsvinding doen; het bij elkaar harken van opinies en 
meningen bij bijvoorbeeld de school, de huisarts, wat familie, vrienden en zelfs 
kennissen en uiteraard het hij/ zij verhaal. Eenmaal zwart op wit hebben juist deze 
hij/zij verhalen een destructieve werking. Niet op feiten nagetrokken, zal de patho-
gene ouder, deze melding, het processtuk, het raadsrapport, overal inbrengen om het 
uitbannen van de uitwonende ouder te motiveren; “Kijk maar, hier staat het, dus het 
is waar!”

En ook al zou iedereen in de keten dus beter moeten weten, met name de rechter (!), 
het opgetekende verhaal wordt de waarheid. Passages worden gekopieerd en 
gebruikt in andere rapporten. Binnen de kortste keren wordt de meest verantwoorde, 
geestelijk gezondste ouder uitgebannen. Logisch, want het komt niet in deze ouder 
op om te liegen. Deze ouder rekent op deskundigheid. Helaas is deze deskundigheid 
door de handelingswijze van genoemde instanties ver te zoeken.

Nog steeds verliezen 2(!) kinderen per uur het contact met de uitwonende ouder, 
wiens ouderschap niet ter discussie stond voor de scheiding en vaak lange tijd 
daarna ook niet.

De voorspelde ramp van Prof Hoefnagels komt nu uit en het is de vraag of deze 
epidemie nog gestopt kan worden.

Van de generatie geboren tussen 1971 en 199  heeft 1/5e geen contact met de vader 
ten opzichte van 1/20e met de moeder. Sta eens stil bij de getallen; zijn al die vaders 
dan ‘slecht’? Ook de gevolgen van vaderloos opgroeien zijn voelbaar in deze 
maatschappij. Dat moet stoppen! Kan stoppen.

Ouderverstoting is een generationeel probleem. Helaas moeten onze kinderen de 
patronen doorbreken. Dat gaat alleen als er tijdig en goed wordt ingegrepen.

Er bestaat wel degelijk internationale wetenschappelijke consensus over wat 
ouderverstoting is, wat de gevolgen zijn voor de kinderen, maar vlak ook zeker de 
impact op de verstoten ouder en diens hele achterban niet uit. 

Ouders en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, moeten ten alle 
tijden kunnen rekenen  op gedegen onderzoek en uiteraard op een adequaat 
optreden van die instanties die hen horen te beschermen. 

http://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/correspondentie/572-houdt-nou-eens-op-met-al-die-wij-van-de-wc-eend-bijeenkomsten
http://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/wetenschappers/algemeenwetenschap/587-bewustwording-voor-alle-nederlandse-wetenschappers
http://www.facebook.com/groups/507826229380204/
http://www.facebook.com/groups/507826229380204/
http://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/werkgroepen/waarheidsvinding
http://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/diagnostiseren/hoe-kom-je-tot-de-juiste-vorm-van-diagnosticeren
http://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/wetenschappers/prof-peter-hoefnagels/327-omgangsonrecht-met-kinderen-na-echtscheiding-februari-2002
http://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/wat-is-het/wat-is-ouderverstoting/448-ouderverstoting-in-jip-en-janneke-taal
http://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/onderzoek/644-wetenschappelijke-consensus-omtrent-aan-hechting-gerelateerde-ouderverstoting
http://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/wat-is-het/de-half-duistere-wereld-van-het-kind/110-de-half-duistere-wereld-van-het-kind
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Door het opgroeien bij één ouder en de 
andere ouder actief te verstoten groeien
deze kinderen op tot volwassenen die:

Helaas is de koninklijke weg nog steeds het beleid van de Raad vd Kinderbescher-
ming (Het verdeelde kind, 2002). Het blijft volledig onduidelijk of hier afstand 
van wordt genomen, getuige de raadsrapporten die wij lezen.
Terwijl een kind niet wil kiezen. Voor de sociale-, emotionele- en identiteitsont-
wikkeling, is het kind het meest gebaat bij contact met beide ouders. 
Juist bij jonge kinderen is het van belang dat er frequent contact is, voor de veilige 
hechting. Toch wordt dit heel veel ouders ontnomen. Hoe kan dat?

Oplossing: Één landelijk protocol, werkwijze voor de Raad vd Kinderbe-
scherming en Veilig Thuis.
Dit kan landelijk opgelegd worden, daar deze instanties vallen onder het Ministe-
rie van JenV. Onze volksvertegenwoordiging kan de baas van dit ministerie, onze 
minister ter verantwoording roepen en verzoeken dit protocol in werking te 
stellen.

Als niet forensisch aangetoond kan worden dat een ouder een gevaar is voor het 
kind, dan mag niemand die ouder het recht ontnemen om  50% parallel ouder-
schap aan te  gaan. n plaats van het adviseren van allerlei trajecten, al dan niet 
onder dwang,  zouden  landelijk alle alarmbellen horen te gaan rinkelen, zodra 1 
van de ouders het ouderschap van de ander ter discussie stelt, want hoe dan ook, er 
is dan iets aan de hand! 

In plaats van toe de geven aan de beschuldigingen van 1 ouder en derhalve de 
andere ouder begeleide omgang op te leggen, met alle traumatische gevolgen voor 
het kind en de (te) verstoten ouder, zou iedereen maar 1 missie moeten hebben en 
dat is te willen weten met welke volwassenen, ouders, je te maken hebt. 

Slechts Veilig Thuis en de Raad vd Kinderbescherming zouden bevoegd/verplicht 
gesteld moeten worden om als eerste een assessment bij beide ouders af te nemen, 
een nulmeting voor Huiselijk geweld. 

Iedereen die gaat scheiden is tijdelijk ontoerekeningsvatbaar. Er komt zoveel op je 
af, je bent erg met jezelf bezig, maar bij 85 % van de ouders die gaan scheiden, 
komt tijdig het besef dat ze het goed voor de kinderen moeten regelen. 

Het gaat erom om op tijd die andere 15% te ontdekken, daar deze groep 
ouders anders voorsorteert op de ellende die nu plaats vindt. Breng die 15% 
op tijd in beeld ! 

• Via de familierechtspraak waarbij de familierechter de Raad vd Kinderbescher-
ming de opdracht geeft tot een beschermingsonderzoek. En dat is prima, want de
rechter hoeft de eerste zitting maar 1 vraag aan beide ouders te stellen; “is er een
reden dat deze ouder geen gelijkwaardige rol in het leven van jullie kind mag
hebben?” En als dus 1 of beide ouders hun vinger opsteken, zou deze rechter
allereerst het beschermingsonderzoek de MASIC moeten uitspreken .

• Of via de politie, die meldingen en aangiften krijgt van huiselijk geweld. Vals of
niet, elke aangifte hoort even serieus gewogen te worden, maar geef de beschul-
digde ouder, zeker tijdens of na de scheiding, een eerlijke kans, via de MASIC, via
Veilig Thuis.

Geen andere instantie zou bevoegd mogen zijn de MASIC af te nemen, daar deze 
dan geen juridische waarde heeft en degenen die de MASIC afnemen getraind 
moeten worden in het stellen van forensische vragen. 

Beweringen van geweld, dus ook psychisch geweld, horen forensisch onderzocht 

http://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/instanties/raad-van-de-kinderbescherming/60-email-wisseling-met-directeur-v-d-raad-v-d-kinderbescherming
http://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/wat-is-het/de-half-duistere-wereld-van-het-kind/650-authentieke-stem-van-het-kind
http://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/onderzoek/163-presentatie-tavecchio-en-stams-2017
http://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/onderzoek/163-presentatie-tavecchio-en-stams-2017
http://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/divers/563-wat-elke-ouder-moet-weten
http://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/divers/563-wat-elke-ouder-moet-weten




Factsheet

16.000 kinderen verliezen per jaar het 
cont act met de uitwonende ouder, 
wiens ouderschap, voordat de ouders
uit elkaar gingen niet ter discussie 
stond = ouderverstoting
Dat zijn 2 kinderen per uur! 

Ouderverstoting is strafbaar volgens 
art. 279 en 300  Wetboek van strafrecht!

Veel kinderen van verstoten ouders
ontwikkelen op latere leeftijd zelf
psychische en emotionele problemen.

Een verstoten ouder gaat letterlijk 
kapot van verdriet, wordt radeloos en
ontwikkelt vaak ook, behalve psychische,  
een aantal somatische klachten.

Van de generatie geboren tussen 1971 
en 1991 heeft 1 op de 5 volwassenen 
geen contact met vader en 1 op de 20 
geen contact met moeder.  (CBS/UvA)

1 miljoen volwassenen hebben last van 
een jeugdtrauma door een loyaliteits- 
con ict.

Mensen met een jeugdtrauma zijn over 
vertegenwoordigd in beroepen waarbij 
zij een verschil willen maken voor 
kinderen, zonder hun eigen trauma 
verwerkt te hebben.
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Position paper 5  

Geen inmenging door de jeugdbeschermingsketen bij de complexe 
scheiding. (Wij willen scheiden met behoud van kinderen, punt!)


Beste ouders, dit keer zijn wij aan zet, wij kunnen, mogen, nee moe-
ten, de gehele keten afwijzen! Bot gesteld; bewust van de kennis die 
jij nu behoort te hebben, grijp jij in en beëindig jij eenzijdig de waan-
zin van de jeugdbeschermingsketen (dit is wettelijk mogelijk) . Doe je 
dat niet, dan maak jij je net zo goed schuldig aan kindermishandeling 
en gek genoeg laat jij jezelf ook mishandelen, daar de psychische 
kindermishandeling die onder invloed van de keten plaatsvindt, leidt 
tot ex-partner geweld.


Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Er komt veel op 
ouders af. Het kost gemiddeld twee jaar voordat gescheiden ouders 
hun weg weer hebben gevonden, hebben kunnen resetten.


Het overgrote deel  van de ouders (85%) komt na de tijdelijke ontoe-
rekeningsvatbaarheid, tot zinnen en kan samen hun prioriteitenstel-
len m.b.t. het welzijn van hun kinderen. 


Echter, bij een klein deel (15%) van de scheidingen gaat het faliekant 
mis. Ouders raken verwikkeld in een enorme strijd, waarbij de relatie 
met de kinderen onder druk komt te staan. Niet zelden raakt de uit-
wonende ouder het contact met het kind kwijt. Een eigen jeugd-
trauma dat door de scheiding getriggerd wordt, zorgt ervoor dat een 
ouder het verschil niet kan zien tussen ex-partnerschap en ouder-
schap. Deze ouder zal op een  grenzeloze manier alles in het werk 
stellen om de andere ouder uit te bannen.


De cijfers liegen er niet om: van de generatie geboren tussen 1971 
en 1991 heeft 20% geen contact met de vader (ten opzichte van 5% 
met de moeder). Zijn al die vaders egoïsten? Hebben al die vaders 
hun kind in de steek gelaten? Zaten al die vaders zo slecht in elkaar 
dat hen de omgang met hun kind is ontzegd?


Nog een zorgelijk punt: een op de tien baby’s wordt geboren in een 
eenoudergezin (CBS dec 2018)


Ook schrikbarend: Het aantal kinderen dat in een eenouderhuis-
houden woont is de laatste twintig jaar toegenomen. Dat blijkt uit 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin dit 
jaar woonde 16 procent van de minderjarige kinderen met alleen een 
vader of moeder. In 1999 was dit nog 11 procent. (december 2019).


16.000 kinderen per jaar, dat zijn er dus 2 per uur (!), verliezen het 

contact met de uitwonende ouder. Vaak, de cijfers liegen er niet 

om, worden deze ouders hiertoe gedwongen door de jeugdbe-

schermingsketen en vervolgens de familierechter, die klakke-

loos het advies opvolgt van de keten. 

De schrijnende verhalen zijn ontelbaar en niemand in de jeugd-

beschermingsketen trapt op de rem, stelt over een weer kritis-

che vragen. De documentaire Verstoten vaders is exemplarisch 

voor wat veel ouders overkomt.
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Het hechtingssysteem verbindt een kind 

met beide ouders en wordt slechts door 

het kind verbroken als er sprake is van:

In alle gevallen die het High Conflict Forum de afgelopen twee 

jaar onder ogen kwam, verzuchtten de specialisten ‘had maar 

helemaal NIETS gedaan!’ 

De stille maatschappelijke ramp die indertijd voorspeld is, voltrekt 
zich nu. En blijkbaar voelt niemand in de jeugdbeschermingsketen 
zich geroepen om voortschrijdend inzicht te tonen. Om hand in ei-
gen boezem te steken. Om zelfreinigend te werk te gaan.


Ook al is er ontzettend veel bekend en onderzocht rondom het fe-
nomeen ouderverstoting, over de mogelijke oplossingen om dit te 
voorkomen of te stoppen, de jeugdbeschermingsketen wil er niet 
van weten. Terwijl ouderverstoting het onvermijdelijke gevolg is als 
de complexe scheiding niet per direct een halt toe wordt geroepen.


Met de presentatie van de Herziene richtlijn Scheiding en problemen 
bij jeugdigen ( NJI - 16 maart 2020), 2 ½ (!)  jaar na de toezegging 
om deze te herschrijven, daar in de originele richtlijn met name va-
ders met kinderen onder de 5 jaar compleet kansloos waren, geba-

seerd op opinies en meningen) heeft de jeugdbeschermings-keten 

zich in de voet geschoten en haar eigen brevet van onvermogen 

aangetoond. 

Door bewust de bestaande wetenschappelijke inzichten rondom 
ouderverstoting te negeren en te beweren dat op dit gebied nog 
meer onderzoek moet plaatsvinden, terwijl ondertussen de getallen 
van ouderverstoting sinds de jaren 70 enorm blijven oplopen, geeft 
de keten aan dat zij haar verantwoordelijkheid al die jaren niet heeft 
genomen en ook niet van plan is om hier haast mee te maken.


Gelukkig wordt erkend dat de jeugdprofessional onvoldoende is ge-
schoold en dat de bijscholing op het gebied van ouderverstoting 
zwaar onder de maat is. Het feit dat ondanks deze erkenning, de 
jeugdprofessional zich alsnog het recht toe eigent om zich te men-
gen in het leven van ouders, diens omgeving en zelfs zover gaat om 
scholen en huisartsen te vertellen wat te doen, geeft aan hoe scha-
delijk deze inmenging is. Zeker als op basis van hun rapportages 
een familierechter beslist dat een ouder beperkt, begeleid of zelfs 
geen contact met het kind mag hebben.


Daarbij komt, de keten maakt van haar beleid geen geheim. 
Eenmaal in het leven van de ouders, raken de ouders zelf de regie 
steeds meer kwijt. Ondanks de wetgeving,  de rechten van de mens, 
het kind, behoudt de keten zich het recht voor om op basis van ei-
gen ideeën, opinies, meningen, onvoldoende kennis, zelf verzonnen 
onderzoeksmethodes, projectie, manipulatie, drama opgevoerd 
door de ex-partners, de geestelijk gezonde en 

verantwoordelijke ouder (en diens achterban) uit te bannen.

Ouders worden gedwongen deel te nemen aan contra productieve 
trajecten. Moeten met handelingsonbekwame , onvoldoende ge-
schoolde professionals, samen tot een ouderschapsplan komen. 


Het meest stuitende is nog wel dat de jeugdbeschermingsketen 
weigert te erkennen hoe schadelijk het voor het kind is om op te 
moeten groeien met het idee dat een ouder blijkbaar niet genoeg 
om het kind geeft. Dat 50% DNA slecht is. Of nog erger, dat het kind 
moet opgroeien met het idee dat het mishandeld of misbruikt is.
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Door het opgroeien bij één ouder en de 

andere ouder actief te verstoten groeien

deze kinderen op tot volwassenen die:

Dit is pure kindermishandeling. Valse beschuldigingen zijn schering en 
inslag. Puur ex-partnergeweld. Maar daar wil de jeugdbeschermings-
keten niets van vinden!


• Onze kinderen vormen ‘slechts 10% van de mishandelde kinde-

ren, maar verbruiken 60%(!) van het jeugdbeschermingsbudget! 
• Onafhankelijke cijfers tonen aan dat het beleid van de afgelo-

pen decennia contra productief is geweest. 
• De jeugdbeschermingsketen is het rupsje-nooit-genoeg, de 

kosten blijven maar stijgen! 
• Gelukkig stellen steeds meer gemeenteraadsleden vragen aan 

hun wethouder. 
• Ook prominente spelers binnen jeugdbescherming erkennen 

dat het wellicht beter is te bevestigen dat de complexe schei-

ding te veel tijd opslokt, te kostbaar, maar ook contra productief 
• De Herziene richtlijn scheiding en problemen bij jeugdigen (16 

maart 2020) toont aan dat de keten niet van plan is om de-es-

calerend te werken 
• Diverse onderzoeken en rapporten (bijvoorbeeld Kinderom-

budsman, Cie de Winter) geven aan dat inmenging van de 

jeugdbeschermingsketen meestal niet tot een betere oplossing 

leidt, maar slechts tot nog meer trauma. 

Door decentralisering valt de jeugdbescherming nu onder de gemeen-
ten. Gemeenten die blijkbaar geen vraagtekens zetten bij de enorme 
uitgaven. Die weigeren te kijken naar de effectiviteit van al die trajec-
ten. 


Als jij als ouder deel uitmaakt de 15% complexe scheidingen, vergeet 

het dan maar, met een ex-partner en ouder die kampt met een per-

soonlijkheidsstoornis, ga je niet onderhandelen, die geef jij geen podi-

um, daar verdoe jij geen tijd mee. Jij laat je, als verantwoorde, geeste-

lijk gezonde ouder, niet wegsturen, uitbannen, jij speelt het spel niet 

mee. Jij kan/mag of, beter, handelend in het belang van jouw kind, om 

nog meer onrust en belasting te voorkomen, moet jij alles afkappen. 

Complexe scheidingen, horen niet thuis in de jeugdbeschermingske-
ten.


Hier ben jij als ouder, dus zelf bij! Ouders horen zich te beseffen dat 

alles wat zich zonder tussenkomst van een rechter aandient,  plaats 

vindt in een vrijwillig kader! 
Ouders horen ook te weten dat, zodra een ouder instemt (!) of toe-
stemt om een jeugdprofessional toe te laten in jullie leven, deze ouder 
(en de kinderen) een hoog risico loopt op nog meer trauma.

En pas op, mondeling toestemmen, is ook toestemmen, staat in de 
Herziene Richtlijnen.


Ouders horen te beseffen dat ZODRA de omgang met het kind ter dis-
cussie wordt gesteld door jouw ex-partner, alle alarmbellen horen af te 
gaan. 






	Message body
	Open brief gemeenten.pdf
	Position Paper 4 Landelijk protocol bij huiselijk geweld.pdf
	Position Paper 5 Geen inmenging door de jeugdbeschermingsketen bij complexe scheidingen.pdf

