
Van: Parent Elimination [mailto:info@parent-elimination.com]  

Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 21:26 

Aan: Parent Elimination 
Onderwerp: Herziene richtlijn NJi Scheiding en problemen jeugdigen & NPO2 documentaire 

ouderverstoting 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag uw aandacht voor de volgende actualiteiten met het verzoek deze zo breed mogelijk te delen 

en/of in de media te publiceren. 

 

 Corona en de omgangsregeling 

 Documentaire: Verstoten vaders op NPO2 

 Herziene richtlijn NJi (Nederlands Jeugdinstituut) Scheiding en problemen jeugdigen 2020 
 

 

Naast de ons allemaal rakende situatie rondom het coronavirus zijn er ook andere situaties die vele 

ouders raken en die in deze tijden zelfs nóg serieuzere impact hebben op hun leven en op dat van 

hun kinderen.  

 

Corona en de omgangsregeling 

Het coronavirus heeft invloed op alles. Zo ook op sommige omgangsregelingen. Bij de juridische 

adviseurs van De Nationale Adviesbalie kwam de afgelopen week regelmatig de vraag naar voren of 

mensen nog steeds verplicht zijn om zich aan de omgangsregeling te houden. Ouders maken zich 

zorgen over het besmettingsgevaar en over het moment dat er misschien toch een lock-down komt. 

Want wat als je kind dan bij de andere ouder is? 

Het coronavirus is geen reden om kinderen thuis te houden en ouders zullen zich dus gewoon 

moeten houden aan de omgangsregeling. Daarnaast is het voor kinderen ook belangrijk dat alles 

zoveel mogelijk normaal blijft. Het is al zo’n rare situatie. Hoe meer structuur hoe beter. Een goede 

reden om het kind niet aan de andere ouder mee te geven is er dus niet. Zolang de kinderen naar 

buiten mogen, kunnen ze ook naar de andere ouder. Zie hier het hele artikel van de NBA  

https://www.nab.nl/nieuws/corona-en-de-

omgangsregeling/?fbclid=IwAR2pQ4AyB0LxxXpGi4IfzQ6UUYtvd5GdnoHvWxxJZJ8dndVpdmZvyoGGpf

U  

 

Bij (gescheiden) ouders die te maken hebben met ouderverstoting / ouderonthechting / 

oudervervreemding oftewel pathogeen ouderschap, geestelijke kindermishandeling en (ex-

)partnergeweld, wordt bovenstaande extra, bewust en opzettelijk bemoeilijkt door de verstotende 

ouder. Dit is meestal (en zeker niet altijd) de moeder van de kinderen. Dit wordt (ook zeker niet in 

alle gevallen) gefaciliteerd door inadequate en vertragende maatregelen door de advocatuur en 

rechtelijke instanties alsook de kinderbescherming en jeugdzorginstellingen. Het is daarom te 

begroeten dat vanavond op NPO2 aandacht besteed wordt aan dit nationale en zelfs globale 

probleem waarvan elk jaar miljoenen ouders en kinderen de dupe worden. 

 

Documentaire Verstoten vadersop NPO2 

Het is de angst van veel vaders: na een scheiding je kind niet meer mogen zien. Documentairemaker 

Elena Lindemans volgde een jaar lang drie mannen die in deze nachtmerrie verstrikt zijn geraakt. 
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Armand, Deepak en Gerard zijn geen activistische mannen in batmanpakken, maar vaders die een 

stille en lange juridische strijd voeren tegen beschuldigingen van hun ex. Achter de gesloten deuren 

van de rechtbank en jeugdzorg proberen de vaders duidelijk te maken dat de beschuldigingen 

volgens hen niet kloppen: 'maar hoe bewijs je dat iets dat nooit is gebeurd, nooit gebeurd is?' 

Ouderverstoting is een groot probleem in Nederland. Jaarlijks verliezen na een scheiding zo'n 16.000 

kinderen het contact met een van de ouders, meestal is dat de vader. 

Vast patroon: Ouderonthechting loopt eigenlijk altijd volgens een vast patroon, vertelt 

documentairemaakster Lindemans. “Eerst wordt de omgangsregeling niet nagekomen, waardoor er 

fysiek afstand wordt gecreëerd tussen ouder en kind. Vervolgens worden er beschuldigingen geuit, 

vaak op gebied van mishandeling en misbruik. Dan wordt er tijd gewonnen omdat er onderzoek 

gedaan moet worden. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is om de omgang weer goed te 

krijgen.” 

Nu we toch allemaal binnen moeten blijven is dit een zeer belangrijke kijk tip welke massaal gedeeld 

zou moeten worden en een ieder zich zou moeten afvragen hoe hij of zij zou reageren als hem of 

haar het meest basale in het leven wordt ontnomen, gewoon omdat het kan. Stop ouderverstoting, 

een kwestie van willen en doen! 

https://www.bnnvara.nl/artikelen/hoe-kan-het-zo-ver-komen-dat-je-je-eigen-kinderen-niet-meer-

mag-zien 

https://www.npostart.nl/2doc/23-03-2020/BV_101398075 

 
 

Herziene richtlijn NJi (Nederlands Jeugdinstituut) Scheiding en problemen jeugdigen 2020 
De herziene richtlijn Scheiding en problemen jeugdigen is recent gepubliceerd en ondanks deze 
richtlijn nog onvoldoende de behoefte aan gedegen diagnostiek en oplossingen bij complexe 
scheidingen tegemoet komt is het wel te begroeten dat een aantal achterhaalde adviezen uit de 
richtlijn 2015 geschrapt zijn en vervangen door o.a. het volgende: 
 
“Tot voor kort werd bij adviezen voor het opstellen van zorg- en omgangsregelingen rekening 
gehouden met de leeftijd van de jeugdige. Bij jonge kinderen ging het dan vaak om de vraag of 
overnachtingen bij de andere ouder wenselijk zouden zijn. Met name bij jonge kinderen werd 
daarom lange tijd gedacht dat in elk geval de hechting met de primaire verzorger veiliggesteld 
moest worden. Dit omdat kwaliteit van de hechting belangrijke korte- en langetermijngevolgen 
voor de ontwikkeling van jeugdigen heeft. Daarbij nam men aan dat overnachtingen bij de andere 
(secundaire) ouder verstorend konden zijn voor de hechtingsrelatie met de primaire verzorger. 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. Afgeraden werd om baby’s en 
peuters voor langere tijd weg te houden bij de ‘inwonende’ ouder (meestal de moeder).” 
 
“Uit onderzoek blijkt echter dat kinderen ook op zeer jonge leeftijd (d.w.z. jonger dan een jaar) al 
goed kunnen opgroeien in twee huizen na een scheiding en dat dit hen in staat stelt een goede 
band met beide ouders op te bouwen, met positieve gevolgen voor hun ontwikkeling. Hoe meer tijd 
vaders met hun kind doorbrengen, en hoe groter hun betrokkenheid en hoe steviger de 
hechtingsrelatie, hoe tevredener dat kind (later) is met zijn leven en hoe beter het op meerdere 
gebieden functioneert. Regelmatig contact op minimaal twee dagen per week in de eerste vier 
levensjaren is van essentieel belang, zelfs wanneer er nooit of slechts kort sprake was van 
samenwoning van beide ouders.” 
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De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Het Nederlands Instituut van 
Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) zijn de 
opstellers van de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming en het zou de betroffen ouders en 
hun kinderen helpen als de (rechtelijke) instanties per direct de meest recente adviezen zullen 
behartigen bij het bepalen én herzien van omgangs- en zorgregelingen waar ook jonge kinderen bij 
betrokken zijn. In de bijlage treft u het nieuwsbericht aan en de volledige richtlijn is te downloaden 
op https://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/ 
 
Bedankt voor uw aandacht, het behartigen en delen van bovenstaande actualiteiten. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Parent Elimination 

info@parent-elimination.com 
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