Brandbrief aan bestuur, directie en beleidsmakers van het NIP, NVO en BPSW

Geachte dames en heren,
Rond de 16.000 kinderen raken jaarlijks betrokken bij een complexe scheiding1. Zij
verbreken het contact met een van de ouders, onder zwaar manipulatieve druk van de
andere ouder. De gevolgen zijn desastreus. Het kind en de verstoten ouder raken mentaal
zwaar beschadigd, waarbij de ouder die verstoot geen kans krijgt om aan zich zelf te
werken.
Voor dit fenomeen, in de volksmond ‘oudersverstoting’ genoemd, maar binnen de
psychologie o.a. omschreven als a cross generational coalition with emotional cut off,
bestaat een oplossing. Dr. Craig Childress PsyD praktiserend klinisch psycholoog in de USA
zet zich al jaren lang belangeloos in om een ieder te wijzen op de oplossing die te
verkrijgen is vanuit de gevestigde psychologie. Zie in de bijlage zijn statement aan de APA,
waarin zijn uitleg staat. Daarnaast de diagnostische checklist en de ouderschapsvragenlijst.
Ondanks dit feit, worden ouders en kinderen tot op de dag van vandaag blootgesteld aan
de bewuste handelingsonbekwaamheid binnen het Familierecht, de Raad voor
Kinderbescherming en de Jeugdhulpverlening. Er gaan miljarden om in de
scheidingsindustrie; helaas zonder dat hiervoor enig bestaansrecht aan ten grondslag ligt.
In plaats dat gezinnen ondersteund worden in de transitie van gezin-voor-de-scheiding
naar gezin-na-de-scheiding, vindt het tegenovergestelde plaats vanuit de bewuste
handelingsonbekwaamheid binnen de keten. Gezinnen raken nog meer beschadigd door
inmenging van deze instanties na een scheiding. D.m.v. drang en dwang wordt het gezag
van ouders momenteel enorm ondermijnd, een enorm schadelijke ontwikkeling voor de
maatschappij. De OTS en UHP dienen als z.g. ‘oplossing’ waarbij vermeld wordt dat
Nederland bovenaan staat met het aantal uit huis plaatsingen, geen vermelding om trots
op te zijn.
Daarbij refereren wij aan de uiterst negatieve conclusies van het recente visitatierapport
gerechten en het rapport Commissie De Winter. Ook de huidige ontwikkelingen achter de
schermen rondom de implementatie van GIRFEC in Nederland doet ons enorm
geschonden vertrouwen in de overheid geen goed, integendeel, het maakt ons nog meer
achterdochtig.
Wij doen hierbij een beroep op de bevordering en bewaking van de vakhoudelijke
kwaliteit en ethiek, die gelden voor uw beroepsverenigingen. Uw beroepsvereniging
bezit de wetenschappelijke kennis om een positief verschil te maken voor de
maatschappij.

1 Bij een complexe scheiding heeft, over het algemeen, een ouder een hoog conflict persoonlijkheid. Deze

ouder vertoont kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ / a cross
generational coalition with emotional cut off zijn het gevolg.
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Bekend is dat een kind onvoorwaardelijk houdt van beide ouders. Het kind bouwt in de
meeste gevallen, als er sprake is van een gezinsleven vanaf de geboorte, met beide ouders
een band op. Een band die door de eeuwen heen steeds meer kans heeft gezien zich te
ontwikkelen. Als een kind in deze tijd het contact met een ouder verbreekt, is dit dus niet
‘zomaar’. Er kan dan slechts sprake zijn van incest, geweld, verwaarlozing of een
pathogene opvoeding.
Pathogeen ouderschap of pathogene opvoeding leidt tot psychische kindermishandeling
en ex-partnergeweld. Beide vormen van geweld zijn opgenomen in de DSM V,
respectievelijk als V61.29 negatieve invloed van ouderlijke relatieproblemen op een kind,
als V995.51 psychische mishandeling van een kind, en als V995.83 psychische
mishandeling door een (ex) levenspartner.
Het bovenstaande verdient de aandacht van psychiatrisch en in psychopathologie
geschoolde deskundigen, die kunnen vaststellen of pathogeen opvoedingsgedrag een rol
speelt bij complexe scheidingen en/of de keuze van het kind om het contact met een
van beide ouders te verbreken.
Specifiek van de directie van het NIP hebben wij al een korte reactie gehad, waarin
verwezen wordt naar de richtlijn scheiding, die momenteel herzien wordt en het platform
scheiding zonder schade.
Deze reactie, in onze ogen de verantwoording afschuiven, volstaat niet en is derhalve
onacceptabel. Het NIP, de NVO en BSPW hebben in het verleden allen hun goedkeuring
gegeven aan de huidige richtlijn. Een richtlijn die niet verwijst naar het feit dat slechts een
van de vier vormen van kindermishandeling inclusief de daarbij behorende DSM 5 code,
recht geeft op het scheiden van ouder en kind. In plaats daarvan staat de richtlijn vol van,
voornamelijk pedagogische meningen en opinies, waarover geen internationale
wetenschappelijke consensus bestaat om ouders van hun kinderen te scheiden.
Ook het platform scheiden zonder schade gaat de oplossing niet brengen gezien het feit
dat hier nauwelijks tot geen personen in zitten die beschikken over de benodigde
deskundigheid, en daarnaast een groot aantal leden afkomstig is uit de huidige bewust
handelingsonbekwame keten.
Wij doen hierbij nogmaals een beroep op de ethiek en vakhoudelijke kwaliteit en vragen u
de bijlagen van Dr. Childress tot u te nemen en hier inhoudelijk op te reageren.
Wij zouden graag zien dat er op korte termijn bij elke scheiding een screening plaatsvindt,
middels de MASIC of een gelijkwaardig screeningsinstrument. Hierdoor vindt er feitelijk al
een feitenonderzoek plaats, en ontstaat er inzicht in (het ontstaan van) mogelijk huiselijk
geweld. De 85% reguliere scheiding kan hiermede gescheiden worden van de 15%
complexe scheidingsgevallen.
Deze groep dient hierna verwezen te worden naar de professional met aantoonbare
kennis van de familiesystemen, complex trauma en psychopathologie. Er kan dan een
degelijke diagnose gesteld worden, waarop de rechtspraak een juist vonnis kan
uitspreken.
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Graag ontvangen wij van u op korte termijn een onderbouwde reactie. Wij willen graag
onze achterban op de hoogte brengen, welke professionele en integere weg te volgen om
de transitie van het gezin bij scheiding op de juiste, morele wijze te ondersteunen.
Schiedam, 6 september 2019

Met vriendelijke groet,
Marieke van Woerkom
Secretaris
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
T: +31 6 24385925
W: www.herkenouderverstoting.nl

Volg ons: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | LinkedIn

Bijlagen:
1. Petition to the APA
2. Extended Diagnostic Checklist
3. Parenting Practices Rating Scale
4. Wetenschappelijke verklaring dd.30 april 2019
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