Open brief aan het Openbaar Ministerie en
MR Bart Nieuwenhuizen in het bijzonder,
Oneigenlijk gebruik van het strafrecht dient niemand. Ik kan het niet méér met u
eens zijn.
Ik vind dat onder andere ook gelden voor misbruik van civiel recht en verzekeringen.
Om even in te zoomen op één van uw voorbeelden …
Ik denk dat veel mensen wel gehoord hebben van ex-echtelieden die elkaar uit
wraak eindeloos met juridische procedures bestoken. Zijn daar kinderen bij
betrokken dan wordt hun belang niet zelden volledig uit het oog verloren. Hoewel
dit - vanuit emoties handelend - vaak onbewust gebeurt zou je toch kunnen
zeggen ‘waar twee vechten hebben twee schuld’. Villa Pinedo bijvoorbeeld stelt
voor deze gevallen ‘Het preventief ondersteunen van kinderen en gescheiden
ouders voorkomt dat kleine vragen uitgroeien tot ingewikkelde problemen.’ Het
lijkt mij dat het aantal fop-aangiftes door deze ondersteuning ook kan verminderen.

Factsheet
16.000 kinderen verliezen per jaar het
contact 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 loyaliteitsconflict.
Mensen met een jeugdtrauma zijn over
vertegenwoordigd in beroepen waarbij
zij een verschil willen maken voor
kinderen, zonder hun eigen trauma
verwerkt te hebben.

Wat veel mensen - inclusief professionals - echter níet weten, is dat er ook
slepende echtscheidingen plaatsvinden waarbij slechts één ouder er alles aan doet
om de strijd voort te zetten. Deze ouder heeft als – niet aflatend – doel om de
kinderen te infecteren met de eigen haat naar de ex-partner. Dat gaat zover dat
het kind uiteindelijk zelf besluit de andere ouder niet meer te willen zien. Dit heet
in de volksmond ouderverstoting. Ouderverstoting is een ernstige vorm van
kindermishandeling en stopt nooit vanzelf!
Ik ben helaas bekend geworden met een situatie waarin een ouder zelf in geuren
en kleuren vertelt hoe de andere ouder is weggepest. En ik ben er getuige van hoe
deze ouder een latere hechtfiguur van dit kind wegpest. In beide gevallen worden
valse zedendelicten opgevoerd. Deze ouder is – samen met de eigen ouder – bezig
dit kind zodanig te manipuleren dat het puur en alleen loyaal is aan deze ouder
zelf. De latere hechtfiguur is bewust ingezet en ook weer weggewerkt. Waarom?
Om het kind elke notie van de gemiste ouder (waar het zo naar verlangde) voor nu
en voor altijd uit de hersenpan te rammen. Dit klinkt heftig en gewelddadig en …
dat ís het ook. Sterker nog, het is niet om aan te zien.
Zien de overige omstanders dit ook? Nee, en dat kunnen ze ook nauwelijks. Ten
eerste hanteren sommigen de algemeen gangbare gedachte ‘waar twee vechten
hebben twee schuld’. Ten tweede denken de inmiddels bevriende en goedgelovige
omstanders dat die afwezige ouder/hechtfiguur wel een slecht mens moet zijn.
Ten derde is de manipulatie van het kind wél heftig en gewelddadig maar wordt
deze op uitermate subtiele wijze uitgevoerd. Dat zie je alleen als je er met je neus
bovenop zit en/of als je kennis hebt van de materie, en dan bedoel ik het
fenomeen ouderverstoting.
Onwetende lekenomstanders is één ding maar het is werkelijk van het allergrootste
belang dat professionals die met scheidende ouders te maken krijgen het onderscheid tussen een ‘gewone’ vechtscheiding en een scheiding waarbij sprake is van
ouderverstoting kunnen maken. Professionals moeten ouderverstoting leren zien
en begrijpen. Als professionals niet snappen dat de ouder die het kind aanzet tot
ouderverstoting uit onvermogen niet anders kán handelen dan zal er aan de valse
aangiftes, fop-aangiftes en onterechte juridische procedures nooit een einde
komen.

www.herkenouderverstoting.com

Op 25 februari 2019 vindt in het Erasmus MC het symposium ‘Rechtszorg voor
ouders die gaan scheiden. Een kwestie van willen en doen! ‘ plaats.
Vijf gespecialiseerde wetenschappers krijgen het woord. Ook u kunt meedoen
want er is uitgebreid tijd voor vragen, discussie, delen van meningen en visies om
gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. De uitnodiging vindt u op de
volgende pagina.
Mag ik u alstublieft vragen om op zijn minst goed kennis te nemen van dit
symposium en om de uitnodiging heel serieus te overwegen. Nog liever … als de
vermindering van het aantal fop-aangiftes u lief is … komt u toch gewoon!
U bent van harte uitgenodigd.
Afzender; een bezorgde burger. Januari 2019

Het hechtingssysteem verbindt een kind
met beide ouders en wordt slechts door
het kind verbroken als er sprake is van:

Door het opgroeien bij één ouder en de
andere ouder actief te verstoten groeien
deze kinderen op tot volwassenen die:

www.herkenouderverstoting.com

RECHTSZORG VOOR OUDERS DIE GAAN SCHEIDEN
Een kwestie van willen en doen!
N.a.v. de urgente maatschappelijke zorgvraag inzake hoog conflictscheiding en het daaruit
voortvloeiende fenomeen ouderverstoting, organiseren, faciliteren en financieren de drie
ouderbelangengroepen het symposium, maar zullen zij zich die dag uiterst terughoudend
opstellen, daar de wetenschappers het podium krijgen om hun evidence based kennis te
delen op:

maandag 25 februari 2019.

Onderwijscentrum Erasmus MC, Dr. Andries Queridozaal
Doctor Molewaterplein 40, 3015 CD Rotterdam
DOEL:
Inzicht verkrijgen hoe onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van kindermishandeling, te weten:
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Om het enorm groeiend aantal kinderen dat het contact verliest met een ouder, wiens
ouderschap voordat de ouders uit elkaar gingen niet ter discussie stond, terug te dringen.
Er is grote behoefte aan wetenschappelijke consensus in de vorm van een richtlijn op dit
gebied. De klinische- en trauma psychologie is verzocht hier gehoor aan te geven.
Verschillende wetenschappers op dit gebied werken mee aan dit symposium vanuit hun
eigen expertise, om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor dit probleem. Opdat de
rechtspraak handvatten krijgt om effectief handelend te kunnen optreden bij hoog conflict
scheidingen.
Kernwoorden: verbinden, oplossingen, urgentie: kwestie van willen en doen.
PROGRAMMA:
09.00 - 09.30 Ontvangst met koffie/thee
09.30 - 09.45 Opening door Mr Cees van Leuven, Dagvoorzitter
09.45 - 10.30 Dr. Craig Childress; AB PA foundations
10.30 - 11.00
Pauze
11.00 - 11.45 Drs. Ad N.P. Oud; Trauma psychologie
11.45 - 12.30 Drs. Craig Childress; Assessment and Diagnosis
12.30 - 13.30
Lunch
13.30 - 14.15 Prof. Dr.. Louis Tavecchio, psycholoog, emeritus hoogleraar pedagogie;
Jeugdbescherming gebaseerd op empirische evidentie.
14-15 - 15.00 Prof.Dr. Corine de Ruiter; MASIC
15.00 - 15.15
Pauze
15.15 - 16.00 Prof. Mr. Maurits Barendrecht; Rechtszorg i.p.v. rechtsstrijd bij scheiding.
16.00 - 18.00 Plenaire discussie onder leiding van de dagvoorzitter Cees van Leuven,
met bovenstaande sprekers en extra panellid prof. Dr. René Diekstra;
Hoe bereiken we wetenschappelijke consensus inzake richtlijn hulpverlening?
Hoe kunnen we de juiste vorm van kindermishandeling onderscheiden?
Hoe maken we onderscheid tussen: incest/geweld/verwaarlozing/
pathogeen ouderschap?
Na afloop is er de mogelijkheid om nog wat te drinken in het studenten café in het onderwijscentrum van het Erasmus MC.
INSCHRIJVEN:
https://www.herkenouderverstoting.com/info-professionals/65-symposium

Beperkt aantal zitplaatsen VOL is VOL

