
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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International Parental Alienation Awareness Day  

Lief kind,


Wij, volwassenen hebben er (onbedoeld) een puinhoop van gemaakt 
en het is helaas aan jou om het destructieve patroon van afwijzing te 
doorbreken, wil jij niet dezelfde fouten maken als wij.

 

Opvoeden is niet makkelijk en je kunt er geen opleiding voor volgen. 
Ongewild loop je als kind mentale beschadigingen op tijdens jouw 
jeugd. Het ene kind krijgt ongewild meer mentale klappen te verwer-
ken dan het andere kind. Het jeugdtrauma is ontstaan.

 

Deze schade kan jou tijdens jouw volwassen leven danig in de weg 
zitten; zo ook bij jullie vader en moeder. Deze schade kan de oorzaak 
zijn van een scheiding, is de oorzaak van het feit dat een ouder (on-
bewust) de kinderen weghoudt bij de andere ouder.

 

Met als gevolg dat ook jullie (misschien onbedoeld) schade oplopen, 
en op deze manier de, ooit ontstane, schade ,of trauma van lang ge-
leden, aan de volgende generatie doorgeven, aan jouw kinderen. De 
kans is groot dat jullie zelf in jullie volwassen leven opnieuw gecon-
fronteerd worden met het gegeven ‘ouderverstoting’ met alle ellende 
van dien.

 

Een jeugdtrauma is dus de oorzaak van het feit dat wij elkaar al zo 
lang niet meer zien. Behoorlijke complexe materie, waar in principe 
een oplossing voor is, er kan een diagnose gesteld worden, ware het 
niet dat er in de scheidingsbranche zelf heel veel getraumatiseerde 
mensen rondlopen, die de situatie niet objectief kunnen bekijken. De 
oplossing niet willen zien. Of momenteel een dik belegde boterham 
verdienen binnen de scheidingsbranche, en helemaal geen oplossing 
willen zien, omdat men dan geen werk meer heeft.

 

Onderzoek van het CBS/UVA �  heeft uitgewezen dat van de schei-
dingskinderen uit de periode 1971 tot 1991, 20% van de kinderen 
hun vader niet meer ziet. 5% heeft geen contact meer met de moe-
der. Ik ben één van die vaders/moeders. Momenteel lopen er ruim 1 
miljoen volwassen geworden kinderen rond, met onverwerkt trauma, 
die een van hun ouders niet meer zien, en hun heil zoeken in de 
jeugdhulpverlening, de advocatuur of rechtspraak en psychologie.


Dat is dus de reden waarom er bijna niemand in onze directe omge-
ving heeft ingegrepen; vanuit de overheid wordt geen signaal afge-
geven dat er binnen een gezin iets enorm mis is, met als gevolg dat 
ook de school, de wijkagent, de huisarts en andere mensen in onze 
omgeving niet ingrijpen. Niemand begrijpt wat er daadwerkelijk aan 
de hand is. Men ziet alleen de buitenkant; de verschrikte reactie van 
het kind onder invloed van een beschadigde ouder.


Uit alles blijkt dat jij niet de enige bent en dat jij dit dus ook niet in 
jouw eentje hoeft te bolwerken of verwerken.

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

Ik heb jullie hulp nodig; ik kan het niet alleen 
 

Ik kom nu bij jullie terecht; want de verstoten ouder kan het niet al-
leen. Ik kan het niet alleen. 


Wij hebben de hulp nodig van de generatie kinderen die momenteel 
geen contact heeft met een van de ouders, de generatie die, met 
een beetje moed en doorzettingsvermogen, het tij kan keren. Die de 
transgenerationale overdracht kan stoppen. Die de cirkel door-
breekt. Die het destructieve patroon doorbreekt voordat de vol-
gende generatie zich aandient. 
 

Die actief op onderzoek uit gaat, en hun angst en verdriet even par-
keert, om na te gaan of die andere ouder werkelijk zo ‘slecht’ is, 
waardoor deze ouder uitgebannen/afgewezen is. Wat kan jij je per-
soonlijk herinneren en wat is jou aangepraat?

 

Wees moedig voor jezelf en jullie generatie. Want wat zou het fijn 
zijn, als de kinderen die jullie misschien gaan krijgen, behoed wor-
den voor al deze ellende.

 

Misschien kunnen we voorzichtig de draad oppakken, zonder daar-
bij het verleden op te rakelen. Ik denk dat we daarbij gaan ervaren 
dat het prettig is om in elkaars gezelschap te zijn. Om te ervaren of 
jullie denkbeelden overeenkomen met de realiteit.

 

Doe het vooral voor jezelf, omdat dit trauma zich niet weg laat du-
wen, je wordt er anders op een later punt in je leven genadeloos 
mee geconfronteerd.


 

Liefs,

X


�  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/42/ruim-4-op-10-volwasse-
nen-zien-hun-stiefvader-als-vader
*
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