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Dit rapport over recente sociaal wetenschappelijke literatuur met betrekking tot

omgang na scheiding is geschreven in opdracht van het Hoofdkantoor van de Raad

voor de Kinderbescherming. Zoals de titel al aangeeft staan niet de scheidende

ouders maar het kind centraal in deze studie. Het onderzoek is uitgevoerd door vier

auteurs en begeleid door een commissie bestaande uit drie medewerkers van het

Hoofdkantoor, drs. Veerle M.M.M. Pachen, medewerker beleidsinformatie- en

onderzoek, mr. Ronald J.E. de Jonge, coördinator beleid  en drs. Gerrit P. Verweij,

senior beleidsmedewerker. Bovendien hebben dr. Martijn de Goede, senior

docent/onderzoeker bij de Capaciteitsgroep Methodenleer en Statistiek en dr.

Vincent Duindam, psycholoog bij de Capaciteitsgroep Algemene Sociale

Wetenschappen, beiden aan de Universiteit Utrecht, adviezen en commentaar

gegeven. Allen worden hartelijk bedankt voor de prettige en constructieve samen-

werking.

Het is te hopen dat dit rapport een inspirerende bijdrage zal leveren aan de discus-

sie over de positie van het kind van scheidende en gescheiden ouders.

Ed Spruijt

Utrecht, november 2002
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De laatste jaren is de belangstelling voor sociaal wetenschappelijk onderzoek naar

de gevolgen voor kinderen van verschillende vormen van omgang na echtschei-

ding groeiend (Amato & Gilbreth, 1999). Dit heeft te maken met het feit dat de echt-

scheidingscijfers in de westerse wereld hoog zijn en blijven. Begin 2002 publiceer-

de het CBS het cijfer voor Nederland over 2001: 37.500 echtscheidingen. Dit is het

hoogste cijfer ooit (CBS, 2002). De laatste jaren schommelt het aantal echtschei-

dingen rond de 35.000 en is per echtscheiding gemiddeld een kind betrokken.

Nauwkeuriger gezegd: bij ongeveer de helft van de scheidingen zijn (minderjarige)

kinderen betrokken en dat zijn er dan meestal twee. Ook in Nederland is recent

gepubliceerd over wetenschappelijk onderzoek naar scheiding en omgang (Kalmijn

en De Graaf, 2000; Spruijt & De Goede, 2001). Meestal regelen de ouders de

omgang met hun kinderen zelf. Maar voor een flink aantal kinderen geldt dat niet.

De rechter moet er dan aan te pas komen om de omgangsregeling vast te stellen.

Per jaar gebeurt dat bij ongeveer 12 tot 18% van de kinderen, meestal op advies van

de Raad voor de Kinderbescherming. In 2000 adviseerde de Raad over 6048 kinde-

ren en in 2001 over 4180 (Raad voor de Kinderbescherming, 2002). In het  onder-

zoek van Kalmijn en De Graaf (2000) is de respondenten ook gevraagd of de rech-

ter was ingeschakeld om een omgangsregeling vast te stellen. Het betreft hier echt-

scheidingen van gemiddeld langer geleden dan 2000-2001 en dan blijkt dat de rech-

ter voor ongeveer 20% van de kinderen een omgangsregeling bepaalde. Veel

onderzoek vermeldt ook de frequentie van het contact met de uitwonende ouder.

Het blijkt dat ongeveer een kwart van de kinderen na scheiding geen contact meer

heeft met de niet-verzorgende ouder (Amato & Gilbreth, 1999; De Graaf & Steenhof,

1999; Spruijt & Iedema, 1998). Er zijn aanwijzingen dat dit cijfer voor echtscheidin-

gen na 1980 iets lager ligt (Kalmijn & De Graaf, 2000; Spruijt, in press). 

De Raad voor de Kinderbescherming stelt terecht dat het thema “scheiding en

omgang” voortdurend  in beweging is en aandacht vraagt. In het voorjaar van 2003

wil de Raad een expertmeeting organiseren met een aantal deskundigen op het

gebied van Scheiding en Omgang (S&O). Het is met name de bedoeling om de

(voorlopige) werkwijze van de Raad in scheidings- en omgangszaken te toetsen aan

recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van scheiding en omgang. 

Dit rapport, “Het verdeelde kind”, presenteert recente sociaal wetenschappelijke

inzichten rond scheiding en omgang. In hoofdstuk 2 staan de onderzoeksvragen

Inleiding
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van de Raad vermeld, in hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten en de werkwijze

van  de Raad kort toegelicht. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de opzet van de

studie. In hoofdstuk 5 worden de eerste resultaten gepresenteerd: de feiten over

scheiding en omgang in Nederland en enkele andere landen. Hoofdstuk 6 richt zich

op echtscheiding en kinderen in het algemeen. In hoofdstuk 7 staat de omgang na

scheiding van kinderen met hun niet-verzorgende ouder centraal. Hoofdstuk 8

behandelt ernstige problemen bij kinderen: het parental alienation syndrome (PAS)

en kindermishandeling. In hoofdstuk 9 komen verschillende procedures  voor, tij-

dens en na de echtscheiding aan de orde. Het rapport wordt besloten met conclu-

sies, aanbevelingen en een nawoord. Als bijlagen zijn opgenomen een lijst met

ongeveer 200 referenties en een lijst met ruim 400 sleutelwoorden met betrekking

tot scheiding en omgang.
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De doelstelling van dit rapport is om recente sociaal wetenschappelijke kennis met

betrekking tot scheiding en omgang vanuit de positie en de rechten van het kind te

verzamelen, te ordenen en van conclusies te voorzien. Het fundamentele recht van

ieder kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar de vol-

wassenheid is zowel het uitgangspunt van de Raad als van dit rapport. De algeme-

ne vraagstelling luidt:

Welke (recente) sociaal wetenschappelijke inzichten zijn relevant in relatie tot: het

in de wet vastgelegde ‘recht op omgang’ en de daarbij genoemde ontzeggings-

gronden, het optreden van het ‘Parental Alienation Syndrome (PAS)’, en de uit-

gangspunten en de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming in schei-

dings- en omgangszaken?

De vraagstelling betreft dus drie onderzoeksvragen.

2.1 Welke (recente) sociaal wetenschappelijke inzichten zijn relevant in relatie tot

het in de wet vastgelegde ‘recht op omgang’ en de daarbij genoemde ontzeg-

gingsgronden voor omgang? (Een reflectie op de wetgeving).

In de wet is vastgelegd dat kinderen en ouders recht op omgang met elkaar heb-

ben, tenzij de rechter dit recht ontzegt op een van de in de wet genoemde uitzon-

deringsgronden (Ministerie van Justitie, 1997). De rechter doet dit alleen als:

1. omgang ernstig nadeel oplevert voor de ontwikkeling van het kind; 

2. de betreffende ouder ongeschikt of niet in staat is tot omgang;

3. het minstens 12-jarige kind zelf ernstig bezwaar heeft tegen de omgang; 

4. omgang om andere redenen in strijd is met zwaarwegende belangen van het 

kind. 

In het onderzoek komt aan de orde welke inzichten uit de literatuur verband houden

met het recht op omgang en de uitzonderingsgronden. Amato (2000) heeft voor

Amerika aangetoond dat de (negatieve) effecten van echtscheiding voor kinderen

in de jaren negentig - tegen de verwachting in - weer sterker zijn geworden in ver-

gelijking met de jaren tachtig. Van belang voor het verzachten van de negatieve

gevolgen van echtscheiding voor kinderen lijkt niet zozeer de contactfrequentie met

de uitwonende ouder te zijn, maar wel de band met die ouder zoals die in het ver-

Onderzoeksvragen van de Raad
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leden is opgebouwd. Ook lijkt autoritatief ouderschap (warmte bieden en matige

controle uitoefenen) het meest positief te zijn voor kinderen van gescheiden

ouders. In het onderzoek zal worden bestudeerd in hoeverre deze en soortgelijke

uitkomsten relevant zijn in relatie tot het in de wet vastgelegde ‘recht op omgang’

en de genoemde ontzeggingsgronden voor omgang tussen kind en uitwonende

ouder.

2.2 Is het ‘Parental Alienation Syndrome (PAS)’ een door de wetenschap  geaccep-

teerd syndroom? En zo ja, wat betekent dit dan voor de werkwijze van de Raad

voor de Kinderbescherming? (Een reflectie op het ‘PAS’).

Het ‘Parental Alienation Syndrome (PAS)’, vertaald als het ouderverstotings-syn-

droom, is in 1986 in Amerika geïntroduceerd door Gardner (1998). Het syndroom of

de stoornis bestaat er volgens Gardner uit dat het kind de ouder bij wie het niet

woont, kleineert, beschuldigt en verstoot, zonder duidelijk aanwijsbare relevante

redenen. Volgens Gardner is de stoornis het resultaat van een combinatie van

indoctrinaties door de verzorgende ouder en de eigen bijdrage van het kind aan de

negatieve benadering van de niet-verzorgende ouder. Gardner heeft zelf veel over

het syndroom gepubliceerd (www.rgardner.com), maar ook andere auteurs ver-

melden soortgelijke problemen bij kinderen (Bone & Walsh, 1999; Brandes, 2000;

Cartwright, 1993). Ook in Nederland is aandacht voor het syndroom ontstaan met

name vanuit het SCJF, het Platform Samenwerkende Cliëntenorganisaties in

Jeugdzorg en Familierecht (SCJF, 2000). In dit onderzoek zal aandacht worden

besteed aan de literatuur over dit syndroom en aan verwante problematiek van kin-

deren na echtscheiding.

2.3 Welke (recente) sociaal wetenschappelijke inzichten op het gebied van ‘schei-

ding en omgang’ zijn relevant in relatie tot de uitgangspunten en de werkwijze van

de Raad voor de Kinderbescherming in S&O-zaken? Worden er elementen gemist?

Zijn er elementen overbodig? (Een reflectie op de werkwijze van de Raad voor de

Kinderbescherming in scheiding en omgang).

Volgens Normen 2000 van de Raad is het uitgangspunt bij een onderzoek altijd dat

de Raad in eerste instantie bemiddelt om ouders zelf tot een oplossing van conflic-

ten te laten komen. Zij zijn primair verantwoordelijk. Als dit niets oplevert zal de

Raad het onderzoek voortzetten met informatieverzameling om de rechter te advi-
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seren. Naast de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de ouders hanteert

de Raad de wettelijke uitgangspunten dat het gezamenlijk gezag na scheiding in

beginsel doorloopt en dat kind en niet-verzorgende ouder recht hebben op omgang

met elkaar, behoudens de vier wettelijke ontzeggingsgronden. In hoeverre bieden

(recente) wetenschappelijke inzichten ondersteuning aan deze uitgangspunten en

de werkwijze vastgelegd in Normen 2000 en de Nadere Uitwerking van de

Voorlopige Werkwijze Scheiding en Omgang (Projectgroep Scheiding en Omgang,

2002; RvdK, 2000)? In hoeverre bieden ook (recente) wetenschappelijke inzichten

stof tot overdenken van andere uitgangspunten en werkwijzen?

15
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Volgens het Meerjarenbeleidsplan 2001-2004 van de Raad (2001) komt de Raad op

voor de rechten van het kind van wie de ontwikkeling en opvoeding worden

bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voor-

komen. Hij doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen

of sancties voorstellen. Hij werkt samen met andere instanties. Bij gezag en

omgang na echtscheiding is het uitgangspunt altijd: de Raad bemiddelt om ouders

zelf tot een oplossing van conflicten te laten komen. De Raad neemt het standpunt

in dat verplichte scheidings- en omgangsbemiddeling en –begeleiding worden

ingevoerd en wel voorafgaand aan het verzoek aan de rechter. Deze faciliteiten

moeten wettelijk (zonder financiële drempel) worden verankerd. De Raad staat voor

de noodzaak van een structureel hulpverleningsaanbod bij scheidings- en

omgangsproblematiek. 

In Normen 2000 is de voorlopige werkwijze van de Raad in zaken betreffende

(echt)scheiding en omgang te vinden. Deze is verder beschreven in de Nadere uit-

werking van de voorlopige werkwijze scheiding en omgang (Projectgroep S&O,

2002). Kort samengevat gaat het om het volgende. De rechter kan de Raad om

advies vragen m.b.t. gezag en omgang, de plicht van de verzorgende ouder de

andere ouder te informeren en het recht van de andere ouder op informatie van

derden. Wettelijke uitgangspunten zijn: handhaving van gezamenlijk gezag tenzij in

het belang van het kind, op verzoek van één of beide ouders, één ouder door de

rechter met het gezag wordt belast, en recht op omgang tussen kind en niet-ver-

zorgende ouder tenzij de rechter dit recht ontzegt op grond van een van de vier wet-

telijke uitzonderingsgronden. Daarnaast zijn uitgangspunten van de Raad: primaire

verantwoordelijkheid van de ouders voor het kind, de Raad bewaakt het belang van

het kind zonodig met begeleiding door beschikbare voorzieningen, de Raad spoort

ouders aan de relatie met het kind te behouden. De Raad doet onderzoek binnen

een juridische procedure. Dit gebeurt door middel van:

1. raadsondersteuning ter zitting;

2. onderzoek en advies (in eerste instantie ‘bemiddeling’, als dit niet lukt nadere 

informatie verzameling. Eventueel kan een beschermingsonderzoek worden 

ingesteld);

3. andere raadsactiviteiten: bemiddelings-/begeleidingsactiviteiten. 

Kinderen van 12 jaar en ouder  worden in het onderzoek betrokken. Het doel van

Uitgangspunten en werkwijze van de Raad
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het onderzoek is het geven van informatie of het uitbrengen van advies over gezag,

verblijfplaats en/of omgang. Dit gebeurt naar aanleiding van de vraagstelling van

de rechter. De Raad kan ambtshalve een onderzoek naar opvoedingsproblemen

instellen. Op verzoek van de rechter kan de Raad bemiddeling en begeleiding op

gang brengen.

20
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De belangrijkste methode van literatuuronderzoek is het selecteren van relevante

artikelen uit de diverse elektronische bestanden van wetenschappelijke artikelen,

waarvan de belangrijkste ERIC, PsycINFO, Psychlitt en Sociofile zijn. In principe die-

nen de tijdschriften waaruit artikelen worden geraadpleegd voor te komen op de

SSCI-index. Deze Social Science Citation Index is een internationaal erkende lijst

met honderden wetenschappelijke tijdschriften die allemaal werken met het peer

review systeem. Dit betekent dat de aangeboden artikelen anoniem door een aan-

tal collega’s worden beoordeeld. Alleen als de beoordelingen overwegend positief

zijn, wordt een artikel geplaatst. Er is zowel op auteur als op een beperkt aantal

trefwoorden met betrekking tot kind, omgang en echtscheiding gezocht.

Vervolgens is een lijst met sleutelwoorden ontwikkeld en steeds verder uitgebreid

door van de geselecteerde artikelen de belangrijkste termen op te nemen (zie bijla-

ge). De artikelen dienden Engels- of Nederlandstalig te zijn. Niet alle erkende

Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften staan op de SSCI-index en daarom is

deze lijst aangevuld met de in het Nederlandse taalgebied erkende sociaal weten-

schappelijke tijdschriften. Hoewel een exacte tijdsafbakening niet altijd mogelijk en

nuttig is, is vooral gezocht naar artikelen en boeken die zijn gepubliceerd vanaf

1996. Om geen belangrijke informatie te missen is eveneens gekeken naar recent

verschenen relevante proefschriften. Ook hier is gebruik gemaakt van internatio-

naal erkende lijsten. Naast de lijst met sleutelwoorden is een referentielijst met alle

auteurs en artikelen aangemaakt. De ongeveer 200 geselecteerde artikelen en boe-

ken zijn bestudeerd en vervolgens kort samengevat. Hierbij is ook gekeken naar de

in het betreffende onderzoek gehanteerde onderzoeksmethode. 

Een bekend onderscheid in onderzoek is dat tussen bevolkingsonderzoek en studies

die zijn gebaseerd op specifieke groepen. Wanneer men bijvoorbeeld het effect wil

bestuderen van echtscheiding op gedragsproblemen bij jongens, kan men uitgaan

van een bevolkingssteekproef of een steekproef van jongens met bepaalde

gedragsproblemen. Het zal geen verwondering wekken dat de betekenis van echt-

scheiding in het tweede type onderzoek doorgaans groter is dan in het eerste

(Laumann-Billings & Emery, 2000). Hiermee dient dus bij de interpretatie van de

gegevens rekening gehouden te worden. 

Vervolgens bestaan veel studies uit gegevens die verzameld zijn op slechts een

meetmoment. Aanzienlijk minder onderzoek is longitudinaal: gegevens uit meer-

Opzet van de studie
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dere meetmomenten. Het zal duidelijk zijn dat de resultaten uit longitudinaal onder-

zoek zwaarder wegen. Tenslotte zijn er artikelen waarin gegevens uit een reeks van

eerdere onderzoeken opnieuw berekend en vergeleken worden (meta-analyse).

Informatie uit deze artikelen legt veel gewicht in de schaal. Behalve op onder-

zoeksmethode zijn de artikelen ook beoordeeld op relevantie voor de drie genoem-

de probleemstellingen.

Over de problematiek van gezag en omgang na scheiding is eveneens veel geschre-

ven in de niet-wetenschappelijke pers, in populaire bladen en op internet. Daarbij

deed zich de vraag voor wat wel en wat niet in de studie zou moeten worden opge-

nomen. Zoveel mogelijk is kennisgenomen van deze informatiebronnen, maar deze

zijn niet rechtstreeks in het onderzoek betrokken. Wel hebben deze publicaties vaak

geleid tot nadere bespreking in de wetenschappelijke literatuur. Op die manier is

ook aandacht geschonken aan deze informatiekanalen over de problematiek van

scheiding en omgang. Dit rapport volgt in grote lijnen de drie genoemde onder-

zoeksvragen, nadat eerst enige algemene achtergrondinformatie  is gegeven over

scheiding en omgang in Nederland en enkele andere landen. 
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5.1 Aantallen

Het echtscheidingscijfer in Nederland is de laatste jaren stabiel tot licht stijgend.

Datzelfde geldt voor het aantal kinderen dat per jaar bij een ouderlijke scheiding is

betrokken.

Tabel 5.1 Echtscheidingen en het aantal hierbij betrokken minderjarige kinderen

Bron: CBS, 2002 (de laatste cijfers zijn nog voorlopig).

Bij ongeveer de helft van de scheidingen zijn - gemiddeld twee - minderjarige kin-

deren betrokken. Naast de officiële echtscheiding is er een groeiend aantal ontbin-

dingen van samenwoonrelaties (CBS, 2001). Het betreft hier echter in overgrote

meerderheid paarrelaties zonder kinderen, een gegeven dat dus minder relevant is

voor dit rapport (CBS, 2002). Net als in Nederland treedt er in de meeste andere

Europese landen de laatste jaren een zekere stabilisatie van het echtscheidingscij-

fer op, na een scherpe stijging vanaf de zestiger jaren. Het Nederlandse echtschei-

dingscijfer wijkt niet sterk af van dat van andere West-Europese landen maar is wat

lager dan in Noord-Europa en in de VS (SCP, 2000).

In de VS zijn de scheidingscijfers al jarenlang hoger dan in Nederland. Hoewel ze

per staat wel verschillen vertonen, liggen ze zeker op het niveau van Noord-Europa

(Hetherington & Stanley-Hagan, 1997). In Zuid-Europese landen liggen de cijfers

aanzienlijk lager (tussen 8 en 12%), hoewel ook daar een stijging kan worden

geconstateerd.

De feiten: scheiding en omgang in Nederland 
en andere westerse landen

Jaar aantal aantal 
scheidingen minderjarige kinderen

1992 30.500 25.700

1994 36.200 29.800

1996 34.900 29.500

1998 32.500 29.300

2000 34.700 33.000

2001 37.500 35.000
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Tabel 5.2 Percentage gescheidenen in 1999 naar jaar van huwelijkssluiting

Bron: SCP, 2000.

5.2 Omgang
De cijfers over omgang na echtscheiding zijn minder overzichtelijk en ook moeilij-

ker te vergelijken. Verreweg de meeste kinderen blijven na de scheiding bij een van

de ouders wonen. Slechts in ongeveer 3% van de gevallen is er na scheiding spra-

ke van co-ouderschap (joint physical custody) (Bauserman, 2002; Kalmijn & De

Graaf, 2000; Kormos, 2001; ). De ouder bij wie de kinderen meestal blijven wonen is

in ca. 85% de moeder en in ca. 10% de vader. Met de uitwonende ouder is er in prin-

cipe een bezoekregeling, mede gebaseerd op de wet. Toch blijkt dat voor gemiddeld

25% van de scheidingen geldt dat er geen contact meer is tussen kind(eren) en uit-

wonende ouder (Arendell, 1995; Elburg & Grotenhuis, 1996; King & Heard, 1999;

Spruijt & Iedema, 1998). Kalmijn en De Graaf (2000) rapporteren voor echtscheidin-

gen na 1980 een lager cijfer (ca. 10%), maar ander onderzoek bevestigt dit lage cij-

fer niet (Amato & Gilbreth, 1999; De Graaf & Steenhof, 1999; Hetherington &

Stanley-Hagan, 1997; Spruijt, in press).  Aan het verbroken contact liggen diverse

oorzaken ten grondslag, waarover later meer. Initiatieven gaan soms uit van de

thuiswonende ouder, soms van de uitwonende ouder en soms van het kind (of van

een combinatie daarvan). In Nederland verricht de Raad op verzoek van de recht-

bank vaak onderzoek naar (gezag en) omgang.

Tabel 5.3 Aantal kinderen betrokken bij scheiding en aantal zaken van de Raad

Bron: CBS en RvdK (2002).
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1998 1999 2000 2001 

Aantal minderjarige kinderen 29300 31800 33000 35000

Aantal zaken van de Raad 3576 3963 3676 3374

1975 1980

Nederland 28 32

België 31 35

Duitsland 32 34

Frankrijk 31 33

Engeland 38 42

Noorwegen 35 40

Zweden 44 46



5.3 Actuele problemen
Veel van de actuele problemen rond scheiding hebben te maken met omgang en

kinderen.  Deze zullen uitvoeriger in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.

Toch zijn er enkele nationaal en internationaal actuele discussiepunten rond echt-

scheiding die niet direct met kinderen te maken hebben. Zoals uit de cijfers blijkt

(zie bijvoorbeeld tabellen 5.1 en 5.2) is het echtscheidingscijfer in een groot aantal

landen gedurende de laatste decennia sterk gestegen. De samenleving is daar nog

steeds niet op ingesteld. Enerzijds wordt er gedacht of gehoopt dat de cijfers zullen

verminderen als er maar niet al teveel over wordt gesproken, anderzijds is men hui-

verig om in te grijpen in het privé-domein. Veel juridische en andere maatregelen

lopen daarom achter de feitelijke ontwikkeling aan. Er is bijvoorbeeld in Nederland

sinds 1-1-1998 wel een nieuwe wet van kracht die het ouderlijk gezag in principe

laat doorlopen, maar een wettelijke maatregel die dit gezamenlijk gezag voorbe-

reidt, is er niet. Dit is wel zo in een aantal andere landen en enkele Amerikaanse sta-

ten, waar bijvoorbeeld enkele counselingsgesprekken voor de scheiding wettelijk

verplicht zijn. Ook kennen veel landen het recht op omgang tussen kind en beide

ouders na de scheiding, maar een regeling voor de begeleiding van de omgang,

indien nodig, ontbreekt nogal eens (Chin-A-Fat, 1999; Garrity & Baris, 1994; Gould,

1998; Grych & Fincham, 2001; Sun & Li, 2001).  

Een ander internationaal probleemgebied is dat van de partner- en kinderalimenta-

tie (Corden & Meyer, 2000; Dorhout, 2001; Teachman & Paasch, 1993; Wegelin,

1996; Werkgroep Alimentatiebeleid, 2002). Het blijkt dat in veel landen de helft van

de vaders kinderalimentatie betaalt en de andere helft niet. In Nederland heeft de

Interdepartementale Werkgroep Kinderalimentatie onlangs nieuwe voorstellen

gedaan om tot betere vaststelling en naleving van de kinderalimentatie te komen.

In de aanbevelingen staat onder meer dat keuzes die ouders na de scheiding maken

niet van invloed dienen te zijn op de te betalen kinderalimentatie. Het rapport gaat

bovendien meer dan vroeger uit van de gezamenlijke verplichting van de ouders tot

vergoeding van de onderhoudskosten en verzorgingskosten (Werkgroep

Alimentatiebeleid, 2002). Ook in andere landen is deze kwestie actueel. Zo meldt de

New York Times van 23 april 1999 dat er een sterk verband is tussen afspraken over

omgang en betaling van alimentatie. Zijn er wel afspraken, dan betaalde 75% van

de ouders, zijn er geen afspraken dan betaalde slechts 35%. Verder blijkt dat moe-

ders vaker alimentatie krijgen van uitwonende vaders, dan zorgvaders van uitwo-

nende moeders. Ook Lin (2000) schrijft over de situatie in de Verenigde Staten en

bespreekt de voor- en nadelen van loonbeslag bij niet betalen. Op zijn minst moe-

ten volgens Lin ook pogingen worden ondernomen om ouders hun alimentatiever-
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plichtingen als billijk te leren ervaren. Dat zou misschien kunnen door de bedragen

te verlagen en tegelijkertijd over te gaan tot automatische inhouding. 

30

Het verdeelde kind; hoofdstuk 5



HHOOOOFFDDSSTTUUKK 66

Echtscheiding en kinderen



32

Het verdeelde kind; hoofdstuk 6



6.1 Inleiding
Er is een grote hoeveelheid literatuur beschikbaar over de gevolgen van echtschei-

ding voor kinderen. Amato (2000) vermeldt dat er tussen 1990 en 1999 wereldwijd

9282 artikelen verschenen zijn over echtscheiding. Als het gaat om bevolkings-

onderzoek - dus onderzoek waarin alle echtscheidingssituaties worden betrokken -

dan is de algemene conclusie dat echtscheiding negatieve gevolgen heeft voor kin-

deren. De gevolgen zijn echter meestal niet rampzalig (Amato, 2001; Cherlin,

Furstenberg, Chase-Landsdale, Kiernan, Robins, Morrison & Teitler, 1992; Fischer &

De Graaf, 2001; Furstenberg & Cherlin, 1991; Van Gelder, 2000; Hetherington &

Stanley-Hagan, 1997; Kunz, 2001; Maccoby & Mnookin, 1994; Spruijt, De Goede, &

Van der Valk, 2000; Wallerstein, Lewis & Blakeslee, 2000; Wegelin, 1996). Als het

gaat om onderzoek onder speciale groepen respondenten, bijvoorbeeld kinderen

met psychiatrische problemen of jongeren in jeugdgevangenissen, dan blijken de

gevolgen van echtscheiding vaak ernstiger te zijn (Garrity & Baris, 1994; Treffers,

Goedhart & Koudijs, 1998, 1999; Morrison & Coiro, 1999; Grych & Fincham, 2001).

Beide vormen van onderzoek hebben hun eigen waarde maar moeten duidelijk van

elkaar worden onderscheiden. Bij de beoordeling van de sterkte van de effecten

speelt vaak ook de opvatting van de auteur een rol: conservatieve auteurs zijn dik-

wijls geneigd de effecten voor kinderen behoorlijk sterk te noemen, terwijl pro-

gressieve auteurs eerder geneigd zijn de gevolgen significant maar zwak te noe-

men (Amato, 1999). 

Daarbij komt dat onderscheid gemaakt zou moeten worden in de gevolgen van

soorten echtscheidingen. Als de ouders in staat zijn hun conflicten te beheersen en

tenminste over de kinderen met elkaar kunnen blijven communiceren, dan zijn de

gevolgen voor kinderen meestal niet zo ernstig. Maar als ouders  openlijk en chro-

nisch ruzie maken, wordt het voor kinderen veel erger (Buehler & Gerard, 2002;

Grych & Fincham, 2001; Morrison & Coiro, 1999; Schmidtgall, King, Zarski &

Cooper, 2000; Teyber, 2001; Whiteside & Becker, 2000). Een leefomgeving waarin de

ouders niet ophouden openlijk te ruziën is de slechtst denkbare opvoedingssituatie

voor kinderen.   

Echtscheiding en kinderen

33

Het verdeelde kind; hoofdstuk 6



6.2 Gevolgen voor kinderen
In 1991 publiceerden Amato en Keith de eerste grote meta-analyse (een empirische

studie over meerdere andere studies) over de gevolgen van echtscheiding voor kin-

deren. In 2001 herhaalde Amato deze studie voor de onderzoekingen uit de jaren

negentig. Hij analyseerde 67 gepubliceerde artikelen opnieuw. Tot zijn verbazing

moest hij constateren dat de gemiddelde negatieve effecten voor kinderen in de

jaren negentig niet kleiner maar juist groter waren geworden. Hij had dit niet ver-

wacht in verband met de toegenomen acceptatie van echtscheiding in de samenle-

ving (Thornton & Young-DeMarco, 2001). Achteraf vermoedt Amato dat de slechte-

re resultaten voor kinderen misschien worden veroorzaakt door het feit dat nu ook

de matig slechte huwelijken vaker worden ontbonden, wat voor kinderen moeilijker

te begrijpen is. Een tweede reden is – paradoxaal genoeg - wellicht de economische

vooruitgang. Hiervan profiteren vooral tweeoudergezinnen zodat eenoudergezin-

nen het relatief slechter hebben dan voor 1990. Amato concludeert dat het in elk

geval belangrijk blijft om aandacht te besteden aan de negatieve effecten van schei-

ding voor kinderen. 

Welke gevolgen voor kinderen worden meestal in onderzoek gevonden? Als men

het totale onderzoek overziet, dan komen aan de orde: schoolprestaties,

(wan)gedrag, psychologisch en emotioneel welbevinden, zelfbeeld, sociale relaties.

Amato (2001) concludeert dat kinderen van gescheiden ouders op al deze aspecten

slechter scoren dan kinderen uit intacte gezinnen. De leeftijd van de kinderen tij-

dens de scheiding maakt geen duidelijk verschil. Ook in diverse andere, niet in de

meta-analyse van Amato betrokken, studies komen dergelijke uitkomsten naar

voren (Hetherington, 1999; Kormos, 1999; Spruijt & De Goede, 2001).

6.3 Jongens en meisjes  
Er worden geen grote verschillen gevonden tussen jongens en meisjes als het om

alle genoemde onderzochte variabelen gaat. Er is echter ook onderzoek dat zich in

het bijzonder richt op bepaalde gevolgen, zoals specifieke geïnternaliseerde en/of

geëxternaliseerde problemen. Onder geïnternaliseerde problemen vallen dan bij-

voorbeeld depressieve symptomen, emotionele problemen, psychische stress, lage

zelfwaardering, somatische klachten en onwelbevinden. Deze problemen worden

vaker aan meisjes toegeschreven. Geëxternaliseerde problemen zijn verschijnselen

als afwijkend gedrag, (licht) delinquent gedrag, antisociaal gedrag en agressief

gedrag. Deze problemen worden vaker aan jongens toegeschreven. Uit onderzoek

blijkt niet duidelijk dat scheiding geïnternaliseerde  problemen bij meisjes en geex-
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ternaliseerde problemen bij jongens versterkt. Simons, Lin, Gordon, Conger en

Lorenz (1999) constateren bijvoorbeeld dat echtscheiding van de ouders significant

gerelateerd is aan zowel externaliserende als internaliserende problemen bij jon-

gens. Bij meisjes nemen vooral externaliserende problemen significant toe na

ouderlijke scheiding en internaliserende problemen niet. Vooral bij heftige ouder-

lijke conflicten schijnen jongens iets meer negatieve effecten te vertonen dan meis-

jes (Buchanan, Maccoby & Dornbusch, 1996). Voor jongens zijn de verschillen tus-

sen kinderen van gescheiden ouders en kinderen van nog steeds getrouwde ouders

gemiddeld iets sterker dan voor meisjes (Hetherington, 1999; Amato, 2001). Echter,

vrouwelijke adolescenten blijken net zo veel kans te maken beïnvloed te worden

door het scheidingsproces van de ouders als mannelijke adolescenten (Sun, 2001).

6.4 Leeftijd
De leeftijd van kinderen tijdens de ouderlijke scheiding maakt in het algemeen geen

groot verschil. Alle leeftijdsgroepen vertonen negatieve effecten van scheiding

(Amato, 2001; Hetherington, 1999; Shaw, Winslow & Flanagan, 1999). Wel is er veel

onderzoek dat zoekt naar het verband tussen de leeftijd tijdens de scheiding en ver-

schillende specifieke gevolgen. Morrison en Cherlin (1995) onderzochten of schei-

ding bijzonder schadelijk is voor kinderen van 5 jaar en jonger met betrekking tot

gedragsproblemen en schoolprestaties. Dit bleek niet duidelijk het geval te zijn.  De

leeftijd van het kind ten tijde van de scheiding hangt niet samen met de kans op het

optreden van psychosociale problemen maar is wel van belang bij de verwerking

van de scheiding. Kinderen van 5 tot 11 jaar ontwikkelden vaker een depressieve

stoornis dan jongere kinderen (Treffers, Goedhart & Koudijs, 1999). Woodward,

Fergusson en Belsky (2000) constateerden dat leeftijd van het kind tijdens de schei-

ding samenhangt met binding aan de ouders later: hoe jonger hoe minder binding.

De Graaf (1997) concludeert dat een scheiding voor het twaalfde jaar geen effect

heeft op het bereikte opleidingsniveau, maar een scheiding na het twaalfde wel.

Kinderen bereikten dan gemiddeld een iets lager eindniveau. Furstenberg en

Kiernan (2001) concluderen echter dat er geen duidelijke verschillen zijn met betrek-

king tot sociaal gedrag tussen kinderen die op jonge leeftijd en kinderen die op

oudere leeftijd een ouderlijke scheiding hebben meegemaakt.   

6.5 Lange termijn effecten
De meeste onderzoekers zijn van mening dat kinderen in de eerste twee jaar na de

scheiding de meeste negatieve gevolgen ondervinden. Daarna neemt het leven
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veelal weer min of meer zijn normale loop. Voor een aantal kinderen blijven de pro-

blemen echter bestaan en voor sommigen zelfs voor lange tijd. Wallerstein heeft

regelmatig gepubliceerd over haar longitudinale project en herhaaldelijk vastge-

steld dat de scheidingseffecten  voor een aantal jongeren tot ver in de volwassen-

heid voortduren. Met name als jongens en meisjes in de fase van eigen partner-

keuze en gezinsvorming komen, steken de scheidingsherinneringen opnieuw de

kop op. Er wordt gesproken van een sluimereffect (Wallerstein, Lewis & Blakeslee,

2000). Ander onderzoek maakt eveneens melding van lange termijneffecten.

Kinderen die een scheiding meegemaakt hebben tonen hogere ziektecijfers op vol-

wassen leeftijd dan hun leeftijdgenoten uit intacte gezinnen. Ook blijken vrouwen

uit scheidingsgezinnen zwaardere drinkers en rokers te zijn en mannen vooral

zwaardere rokers (Furstenberg & Kiernan, 2001). Adolescenten en jong volwasse-

nen uit scheidingsgezinnen roken vaker en gebruiken vaker softdrugs dan leeftijds-

genoten uit intacte gezinnen (Spruijt, De Goede & Van der Valk, 2001). Volwassen

kinderen van gescheiden ouders scheiden significant vaker dan kinderen uit intac-

te gezinnen. Zij verbreken ook vaker een samenwoonrelatie dan volwassenen uit

intacte gezinnen (Amato, 1996; Diekmann & Engelhardt, 1995; Dronkers, 1997a; De

Graaf & Steenhof, 1999). Verder blijkt de huwelijkskwaliteit van scheidingskinderen

minder goed te zijn dan die van kinderen uit tweeoudergezinnen. 

Het voorgaande heeft volgens Amato (1999) verschillende redenen: scheidingskin-

deren trouwen jonger, hebben liberale opvattingen over het huwelijk maar verto-

nen bovenal problematisch huwelijksgedrag. Dat wil zeggen dat hun communica-

tie slechter is, ze meer faalangst hebben en vaker jaloers zijn. Tenslotte constateert

ook Hetherington (1999) dat diverse effecten, zoals meer riskante gewoonten en

meer psychische problemen, voortduren tot ver in de volwassenheid. Zij waar-

schuwt er dan ook voor de scheidingseffecten niet te onderschatten. 

6.6 Beschermende factoren en risicofactoren
Furstenberg en Cherlin noemen in hun overzichtsstudie uit 1991 twee belangrijke

beschermende factoren voor kinderen na scheiding: een goed functionerende

thuiswonende ouder en zo weinig mogelijk confrontatie met ouderlijke conflicten.

Het onderzoek uit de jaren negentig ondersteunt deze factoren volledig en voegt

daar nog een aantal aan toe. Zo benadrukken Amato en Gilbreth (1999) het positie-

ve effect op kinderen van het ontvangen van kinderalimentatie. Dit is niet alleen

prettig uit materieel oogpunt maar geeft kinderen ook het gevoel dat de uitwonen-

de ouder hen nog belangrijk vindt. Daarnaast onderstrepen zij het belang van auto-
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ritatief ouderschap (een warme, maar wel controlerende opvoeding). Dit punt

wordt door diverse andere auteurs ondersteund (Avenevoli, Sess & Steinberg,

1999). Verdere beschermende factoren zijn vaardigheden van het kind zelf (pro-

bleemoplossend vermogen en sociale competentie), steun van de sociale omge-

ving (familie, buren, leerkrachten, inclusief de steun van de eventuele stiefvader

(White & Gilbreth, 2001), en de toegang tot therapeutische interventies (door school

ondersteunde programma’s voor scheidingskinderen, speciale trainingen).

Risicofactoren zijn natuurlijk vooral het ontbreken van beschermende factoren. De

meest genoemde risicofactoren zijn: het voortdurende ouderlijke conflict, een niet

goed functionerende verzorgende ouder en financiële achteruitgang  (Buchanan &

Heiges, 2001; Dronkers, 1997b; Garrity & Baris, 1994; Hanson, 1999; Hetherington,

Bridges & Insabella, 1998; Schmidtgall, King, Zarski & Cooper, 2000; Teyber, 2001;

Whiteside & Becker, 2000).

De financiële achteruitgang van veel eenoudergezinnen heeft negatieve effecten

voor kinderen (Simons & Associates, 1996). Ook het aantal bijkomende verande-

ringen in het leven van kinderen is een risicofactor: hoe meer veranderingen hoe

slechter (Buchanan, Maccoby & Dornbusch, 1996; McLanahan, 1999). Wat in het

algemeen de betekenis van de uitwonende ouder  is voor het welbevinden van kin-

deren, is niet geheel duidelijk. Furstenberg en Cherlin hebben dat al vermeld in

1991 en Amato (2000) kan dat alleen maar bevestigen. Het nieuwste onderzoek laat

zien dat de rol van de uitwonende ouder zeker belangrijk is, mits de conflicten met

de ex kunnen worden beheerst. Vooral autoritatief ouderschap van de kant van de

uitwonende ouder is dan positief voor scheidingskinderen (Amato & Gilbreth,

1999). Er is geen discussie over het duidelijke risico voor kinderen als de thuiswo-

nende ouder niet goed  functioneert (Clarke-Stewart, Vandell, McCartney & Owen,

2000; Hetherington & Kelly, 2002; Simons, Lin, Gordon, Conger & Lorenz, 1999). De

positie van deze ouder moet volgens vrijwel alle auteurs zoveel mogelijk worden

ondersteund.

6.7 De positie van kinderen in het echtscheidingsproces
Echtscheiding van ouders heeft grote invloed op kinderen. Al eerder in dit rapport

zijn voorbeelden van mogelijke schadelijke effecten genoemd. Lage schoolpresta-

ties, lage zelfwaardering of  agressief gedrag bij kinderen kunnen het gevolg zijn

van een scheiding van hun ouders. Echtscheiding is dus niet alleen een zaak van

ouders. Vandaar dat de laatste jaren de rechten, plichten en belangen van kinderen

in scheidings- en omgangszaken (en dus ook in de wetgeving) voorop staan. Toch
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blijkt voldoende aandacht voor het kind in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Ouders

beslissen voor het kind en bepalen wat in het belang van hun kind is. Aan kinderen

wordt niet of nauwelijks hun mening gevraagd, laat staan hun advies in geval van

scheiding en omgang. Daardoor nemen kinderen veelal een marginale positie in

het scheidingsproces van hun ouders in (Day Sclater & Piper, 1999; Roche, 1999;

Smart, Wade & Neale, 2001). Nicolai en Cuyvers (2001) menen overigens dat in het

Nederlandse rechtssysteem voldoende rekening wordt gehouden met kinderen. Zij

vinden bijvoorbeeld niet dat het formele recht om gehoord te worden al zou moe-

ten gelden voor kinderen vanaf 7 of 8 jaar zoals Singer bepleit (2001). Bemiddeling

en begeleiding achten Nicolai en Cuyvers een veel geschikter middel om kinderen

de kans te geven hun stem te laten horen. 

Het dilemma dat hierboven beschreven wordt, vindt zijn oorsprong in twee visies

op de rol van het kind in echtscheiding. Enerzijds is dat de rol van slachtoffer van

echtscheiding: het kind is nog afhankelijk en heeft bescherming van volwassenen

nodig. Deze visie speelt in veel onderzoek op de achtergrond mee. Anderzijds komt

vanuit ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar voren dat kinderen in de loop

van hun ontwikkeling steeds meer autonomie verwerven. Dit houdt in dat zij zich

over steeds meer zaken een oordeel vormen en beter in staat zijn beslissingen te

nemen en uit te voeren zonder directe hulp van anderen. Kinderen doorlopen ver-

schillende stadia waarin zij leren om moreel te redeneren en te handelen (Singen-

donk & Meesters, 2002; Smart, Wade & Neale, 2001). 

Ouders zouden hun kinderen in een vroeger stadium bij de scheiding moeten

betrekken dan nu vaak gebeurt. Kinderen moeten weten wat er aan de hand is,

zodat zij hun mening kunnen geven. Een goede en open communicatie tussen de

gezinsleden is hierbij onontbeerlijk (Van Nijnatten & Kuipers, 2001; Singendonk &

Meesters, 2002). Uit onderzoek blijkt dat ouders en kinderen die terugkijken op de

scheiding meer met elkaar over de scheiding hadden willen praten. Spreken over

de veranderingen na scheiding is moeilijk, maar belangrijk voor een goede verwer-

king. Door rekening te houden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van kin-

deren en in te gaan op hun belevingswereld wordt het makkelijker om met kinde-

ren te praten (Dowling & Gorell Barnes, 2000; Singendonk & Meesters, 2002; Smart,

Wade & Neale, 2002).

Delfos (2001) beschrijft in haar boek ‘Luister je wel naar míj?’ vaardigheden voor de

gespreksvoering met kinderen, ingedeeld naar ontwikkelingsniveau. De nadruk in

het gesprek moet vooral liggen op het luisteren naar kinderen. Zijn ze nog jong, dan

kan het gesprek ondersteund worden door spel. Kleuters kunnen niet lang de aan-
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dacht bij het gesprek houden en uiten zich soms meer of makkelijker in spel. Ook

voor kinderen tot 8 jaar is het goed om spelen en praten te combineren (Delfos,

2001; Hynan, 1998; Singendonk & Meesters, 2002).

Ouders die hun kinderen serieus nemen, zullen bij het nemen van beslissingen

rekening houden met de wensen van hun kinderen. Bij de omgangsregeling moe-

ten de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen in aanmerking worden geno-

men. Zo blijkt bijvoorbeeld dat jonge kinderen in vergelijking met oudere meer baat

hebben bij frequente, korte bezoeken aan de niet-verzorgende ouder (Kelly, 2000).

Kortom, het kind moet een meer centrale plaats in het echtscheidingsproces krij-

gen. Dat kan door het in een vroeg stadium te betrekken bij de besprekingen en

door ruimte te creëren om naar zijn beleving van en visie op de scheiding te luiste-

ren. 

6.8 Conclusies
De negatieve gevolgen van ouderlijke scheiding voor kinderen zijn in de laatste tien

jaar niet verminderd maar juist groter geworden. Echtscheidingen die gepaard

gaan met open en chronisch ouderlijk conflict zijn het meest nadelig voor kinderen.

Er worden geen grote verschillen gevonden tussen de gevolgen voor jongens en

meisjes. Hoogstens kan worden gezegd dat de gevolgen van conflictueuze schei-

dingen voor jongens iets sterker zijn. De vraag op welke leeftijd van de kinderen een

ouderlijke scheiding voor hen het minst schadelijk is, kan niet eenvoudig worden

beantwoord. Scheiden is op elke leeftijd ongunstig voor kinderen. Een belangrijke

conclusie is verder dat nadelige effecten van echtscheiding vaak tot ver in de vol-

wassenheid voortduren. Het is ook daarom van belang de effecten niet te onder-

schatten. 

Waardoor kunnen de negatieve effecten worden verzacht? Belangrijke bescher-

mende factoren voor kinderen zijn: een goed functionerende verzorgende ouder,

weinig of geen confrontatie met ouderlijke conflicten, alimentatie van de niet-ver-

zorgende ouder, eigen vaardigheden van het kind, steun van de sociale omgeving,

toegang tot interventies. Belangrijke risicofactoren voor het kind zijn: voortdurend

ouderlijk conflict, ontoereikend ouderschap (niet autoritatief), financiële achteruit-

gang, meerdere stressvolle veranderingen. Tenslotte wordt er door verschillende

auteurs op gewezen dat de positie van het kind in het scheidingsproces te weinig

serieus wordt genomen. 
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7.1 Inleiding
De wetgeving met betrekking tot omgang na scheiding is in feite pas enkele tien-

tallen jaren oud maar internationaal volop in beweging. In Nederland is in 1971 in

het kader van de Wet Herziening Echtscheidingsrecht een summiere en voorlopige

regeling ingevoerd waarmee het voor de niet-verzorgende ouder mogelijk werd om

bij de rechtbank een verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling in te die-

nen  (De Bruijn-Lückers & Vlaardingerbroek, 1995 - ...). Het ging echter niet om een

recht maar meer om een gunst: omgang moest allereerst in het belang van het kind

zijn. De rechter kon een omgangsverzoek bijvoorbeeld afwijzen als de ouders voort-

durend ruzie bleven maken. Pas in 1990  kwam er een meer definitieve regeling.

Toen werd in de wet vastgelegd dat het kind en de niet met het gezag belaste ouder

recht op omgang met elkaar hebben (art. 1:377a lid 1 BW). Vervolgens trad in

november 1995  de huidige wettelijk regeling van het omgangsrecht in werking. Die

komt volgens De Bruijn-Lückers en Vlaardingerbroek (1995 - …) wat betreft opzet,

structuur en ontzeggingsgronden  overeen met de regeling uit 1990, maar is tege-

lijkertijd ruimer van opzet. Zo is de omgang losgekoppeld van de scheidingssitua-

tie en heeft de niet gezagdragende ouder een recht op consultatie en informatie

gekregen.

Ook de wetgeving op het gebied van het ouderlijk gezag na scheiding heeft een ont-

wikkeling doorgemaakt. Werd tot 1984 altijd slechts een van beide ouders na schei-

ding met het gezag  belast, in dat jaar werd het op basis van een uitspraak van de

Hoge Raad ook mogelijk dat op verzoek van beide ouders het gezamenlijk gezag na

scheiding bleef bestaan (Koens & Van Wamelen, 2001). In 1995 werd deze moge-

lijkheid ook in de wet opgenomen. De regeling was echter een kort leven bescho-

ren want sinds 1 januari 1998 is een nieuwe wet van kracht. Die bepaalt dat het

gezamenlijk ouderlijk gezag na scheiding in principe doorloopt (art. 1:251 lid 2 BW).

De meeste deskundigen zijn van mening dat in die situatie de omgang niet aan een

van de ouders ontzegd kan worden. Wortmann (2001) plaatst daar echter op grond

van de wetsgeschiedenis en artikel 8 EVRM een duidelijk vraagteken bij. Volgens

haar kan de omgang ook in het geval van gezamenlijk ouderlijk gezag ontzegd wor-

den als zwaarwegende belangen van het kind  daartoe nopen (Wortmann, 2002).

Ook het sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van diverse

Omgang na scheiding en kinderen
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omgangsregelingen na scheiding is pas de laatste twee decennia goed op gang

gekomen. Furstenberg en Cherlin (1991) concluderen dat zij op basis van de nieuw-

ste onderzoeksgegevens niet volmondig kunnen adviseren dat regelmatig contact

met de uitwonende, niet-verzorgende ouder altijd het beste is voor het kind. Amato

en Rezac (1994) analyseerden voor de VS 33 studies met betrekking tot de vraag of

het welzijn van echtscheidingskinderen positief samenhangt met de omgangsrege-

ling met de uitwonende ouder. De wijd verbreide opvatting dat contact altijd goed

is voor kinderen werd door 18 studies ondersteund en door 15 studies niet. King en

Heard (1999) voegen daar aan toe dat het voor het welbevinden van het kind van

groot belang is dat de thuiswonende ouder instemt met de bezoekregeling. Voor

Nederland concluderen Spruijt en De Goede (2001) dat het welbevinden van jon-

geren niet samenhangt met de frequentie van het contact met de uitwonende

ouder. Amato en Gilbreth (1999) concluderen in hun meta-analyse over 63 studies

dat contactfrequentie niet samenhangt met het welbevinden van kinderen.

7.2 Getallen
Hoeveel van de gemiddeld ruim 30.000 nieuwe echtscheidingskinderen per jaar

geen contact meer hebben met hun uitwonende ouder is niet precies bekend.

Spruijt en Iedema (1998) berekenden het percentage ‘geen contact’ direct na de

scheiding op 19% en 10 jaar later op gemiddeld 32%. Het betreft hier een onderzoek

van kinderen van 12 jaar en ouder. De Graaf (2001a) en De Graaf en Steenhof (1999)

komen tot vergelijkbare cijfers: ruim een kwart van alle echtscheidingskinderen

heeft geen contact. Kalmijn en De Graaf (2000) ondervroegen geen kinderen maar

vaders en komen tot een percentage ‘geen contact’ van 25% voor de echtscheidin-

gen van voor 1980 en tot een percentage van ruim 10% voor de echtscheidingen

van na 1980. Wanneer die daling precies is ingezet, is niet duidelijk (Fokkema, De

Graaf & Kalmijn, 2002). De Graaf (2001b) concludeert op basis van de landelijke

gegevens uit het CBS Onderzoek Gezinsvorming 1998 dat ruim een kwart van de

kinderen na scheiding geen contact meer met de vader heeft; eveneens een kwart

gaf aan dat het contact slecht was. Uit recent Utrechts onderzoek onder 13-jarigen

blijkt het percentage ‘geen contact’ ruim 20% te zijn (Spruijt, in press). In buiten-

lands onderzoek worden vergelijkbare cijfers gevonden. Zo komen Maccoby en

Mnookin (1994) tot een percentage ‘geen contact’ van ongeveer 30%. Dit geldt

zowel voor kinderen die bij moeder wonen en dus geen contact met vader hebben,

als voor kinderen die bij vader wonen. Er zijn geen grote verschillen tussen jongens

en meisjes. Wat leeftijd betreft kon alleen gekeken worden naar de kinderen die bij
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moeder woonden: vooral kinderen jonger dan 3 jaar gingen niet naar vader; het

meest frequent gingen kinderen tussen de 6 en 8 jaar oud. Buchanan, Maccoby en

Dornbusch (1996) vermelden dat ongeveer 15% van de ondervraagde adolescenten

de uitwonende ouder niet ziet. King (1994) rapporteert over een steekproef van

meer dan 1500 Amerikaanse kinderen en komt tot een percentage ‘geen contact’

van 25%. Kortom, de conclusie moet luiden dat een aanzienlijk gedeelte van de

scheidingskinderen, gemiddeld ongeveer 25%, geen contact heeft met de uitwo-

nende ouder. 

Een belangrijke vraag is natuurlijk waarom die kinderen geen contact meer hebben

met hun uitwonende ouder. De mate van contact met deze ouder blijkt zowel afhan-

kelijk te zijn van de samenstelling van het gezin waar het kind verblijft (komst van

stiefouder en stiefsiblings) als van de burgerlijke staat van de uitwonende vader

(66% heeft regelmatig contact met de niet-verzorgende alleenstaande vader tegen-

over 29% met hertrouwde niet-verzorgende vader). Bovendien blijkt dat niet-ver-

zorgende vaders significant vaker contact houden met hun zoons dan met hun

dochters (Treffers, Goedhart & Koudijs, 1998). Manning en Smock (1999) conclu-

deerden dat de bezoekfrequentie nauwelijks verandert wanneer vaders opnieuw

gaan samenwonen. Als er echter biologische of stiefkinderen in het nieuwe huis-

houden van vader komen, dan neemt de bezoekfrequentie af. Kinderen en jongeren

uit stiefgezinnen hebben iets vaker geen contact dan kinderen uit eenoudergezin-

nen (Spruijt & De Goede, 2001).

Hoe jonger het kind is tijdens de scheiding, hoe minder contact het later heeft met

de uitwonende ouder (Struss, Pfeiffer, Preuss & Felder, 2001). Het blijkt dat er zowel

veel uitwonende als thuiswonende ouders zijn, die ontevreden zijn over een lage

frequentie van contact tussen kind en uitwonende ouder. Madden-Derdich en

Leonard (2002) melden wel dat vaders gemiddeld ontevredener met de omgangs-

regeling zijn dan moeders. Maar in de meest voorkomende situatie waarbij de kin-

deren bij moeder wonen vindt ongeveer een kwart van de moeders het contact tus-

sen kinderen en vader (veel) te weinig (Kalmijn & De Graaf, 2000). King en Heard

(1999) melden voor Amerika dat meer dan de helft van de moeders ontevreden is

over de geringe mate van contact tussen kinderen en hun vader. Omgekeerd zijn er

ook veel vaders ontevreden over de contactfrequentie met hun kinderen. Volgens

Kalmijn en De Graaf is dat percentage 38%, terwijl organisaties van gescheiden

vaders dit percentage in berichten op het internet hoger schatten. Shapiro en

Lambert (1999) concluderen ook dat gescheiden vaders de relatie met hun kind als

minder goed inschatten maar dat dit geen effect heeft op het welbevinden van deze
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vaders. Tenslotte nog iets over de mogelijkheid van ‘split custody’ (verdeeld gezag):

als er bijvoorbeeld twee kinderen zijn, gaat de een bij moeder wonen en de ander

bij vader. Veel wordt deze variant niet toegepast maar Amerikaans onderzoek is

redelijk positief over de effecten ervan voor kinderen (Hawthorne, 2000). 

7.3 Gevolgen voor kinderen
Tot ver in de jaren tachtig ging men er zonder nadenken van uit dat contact tussen

uitwonende ouder en kinderen per definitie goed was (Crombach & Elzinga, 1989).

Daarna komen de twijfels en begint het zoeken naar meer inzicht. Amato en Rezac

(1994) zoeken de verklaring voor de tegenstrijdige uitkomsten in de VS met betrek-

king tot het contact met de uitwonende ouder vooral in de samenhang met de mate

van conflict. Als er relatief weinig ouderlijk conflict is, dan is contact positief voor

het kind; is er veel conflict dan werkt contact negatief. King (1994) concludeert dui-

delijk dat er in haar studie geen enkel significant verband bestond tussen bezoek-

regeling en de (talrijke) onderzochte kindkenmerken. In 1999 preciseerde King deze

conclusie, samen met Heard, door te stellen dat het bewuste verband afhing van de

tevredenheid van moeder over de regeling. Als moeders tevreden zijn over de

bezoekregeling tussen kind en vader, dan gaat het met kinderen goed. Amato en

Gilbreth (1999) vonden ook geen verband tussen contactfrequentie en welbevinden

van kinderen. Reifman, Villa, Amans, Rethinam en Telesca (2001) noemen als meest

opvallende resultaat uit hun meta-analyse van 35 studies uit de jaren negentig dat

vooral de vader-kind relaties slechter zijn geworden. 

7.4 Versterkende of verzwakkende factoren rond de omgangsregeling
Lamb (1997) laat in zijn handboek over de rol van de vader in de ontwikkeling van

kinderen duidelijk zien dat in tweeoudergezinnen zowel moeder als vader een

belangrijke rol vervullen in de gezonde ontwikkeling van hun kinderen. Kort samen-

gevat: twee tevreden ouders zijn het beste voor het kind. Hoe komt het dat, volgens

veel onderzoek, de rol van de uitwonende ouder (meestal de vader) na de scheiding

niet meer vanzelfsprekend zo belangrijk voor kinderen is? Hetherington en Stanley-

Hagan (1997) betogen in het boek van Lamb dat er belangrijke factoren zijn die de

rol van de vader naar de achtergrond schuiven. Ernstige conflicten tussen de

ouders overrulen de positieve betekenis van vaders (Laumann-Billings & Emery,

2000). Bovendien betogen zij, samen met o.a. Amato en Gilbreth (1999), dat de fre-

quentie van het contact weinig zegt. Veel belangrijker is of vader in staat is tot auto-

ritatief ouderschap. Versterkende factoren voor het welbevinden van het kind zijn
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verder de band die vader met het kind heeft opgebouwd en de vraag of vader ali-

mentatie betaalt. Positief voor de emoties rond en tijdens het bezoek zijn: stimule-

ring door de thuiswonende ouder, weinig ouderlijke conflicten, weinig afzeggingen,

een betrokken (uitwonende) ouder en een diversiteit aan activiteiten tijdens het

bezoek (Struss, et al., 2001). Vaderbinding is een belangrijke beschermende factor

tegen negatieve effecten van echtscheiding maar dan moet die vaderbinding lang

voor de echtscheiding zijn opgebouwd (Spruijt & De Goede, 2001). Een positieve

ouder-adolescent relatie kan de negatieve effecten van echtscheiding verbeteren

(Hines, 1997).

7.5 Gezamenlijk gezag, co-ouderschap, woonsituatie
In Nederland geldt sinds 1-1-98 dat het ouderlijk gezag na scheiding in principe

voortduurt. Eenhoofdig gezag is uitzondering geworden. Voor 1998 was het precies

andersom: eenhoofdig gezag was na echtscheiding de regel en gezamenlijk gezag

de uitzondering (Koens & Van Wamelen, 2001). Heida (2000) beschrijft de histori-

sche ontwikkeling in de wetgeving en concludeert dat de positie van de verzorgen-

de ouder (meestal dus de moeder) er in de nieuwe regeling niet beter op geworden

is. De gevolgen van deze wetswijziging voor kinderen zijn (nog) niet systematisch

onderzocht. In Amerika verrichtte Bauserman (2002) wel onderzoek naar de effec-

ten voor kinderen van de verschillende vormen van gezag. In een meta-analyse

over 33 studies, die weliswaar voor een deel niet gepubliceerd zijn, concludeert hij

dat het met kinderen in joint custody situaties gemiddeld een beetje beter gaat dan

met kinderen in sole custody situaties. Er bleek geen (significant) verschil te zijn

tussen de effecten van joint legal custody (te vergelijken met gezamenlijk ouderlijk

gezag) en joint physical custody (te vergelijken met co-ouderschap). De leeftijd van

de kinderen maakte geen verschil: alle leeftijdsgroepen bij scheiding vertoonden

soortgelijke effecten. Bij het interpreteren van deze gegevens moet men natuurlijk

bedacht zijn op belangrijke achterliggende variabelen. In joint custody gevallen zal

er meestal minder heftig conflict zijn dan in sole custody gevallen;  en de mate van

conflict tussen de ouders is een bekende storende variabele voor het welbevinden

van kinderen. Maccoby en Mnookin (1994) beschrijven hoe het ook bij joint custo-

dy gaat om de kwaliteit van het ouderschap. Joint legal custody is goed wanneer

de ouders samenwerken, en niet “conflictueus”  zijn. 

Co-ouderschap of joint physical custody lijkt alleen maar goed te zijn voor kinderen

als er aan een aantal voorwaarden is voldaan (Hetherington & Kelly, 2002; Lampe,

1998; Maccoby & Mnookin, 1994). Co-ouderschap stelt hoge eisen aan de ex-part-
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ners: zij moeten goed kunnen communiceren, geen machtsstrijd voeren en het

redelijk eens zijn over de taakverdeling. Bovendien betekent de vorming van een

nieuw huishouden met een nieuwe partner met of zonder nieuwe kinderen vaak het

einde van de co-ouderschapsperiode. Suleman en Meyers (1999) concluderen dat

het voor het welbevinden van het kind niet uitmaakt hoeveel dagen het bij de ene

en bij de andere ouder woont. Cruciaal is de mate van samenwerking tussen de

ouders: is deze hoog dan gaat het met de kinderen goed.

Bauserman (2002) concludeert in zijn meta-analyse ook dat het voor het welbevin-

den van kinderen geen verschil maakt of zij bij moeder of bij vader wonen. Tot die-

zelfde conclusie komen Buchanan, Maccoby en Dornbusch (1996) voor adolescen-

ten: het maakt weinig uit waar deze kinderen wonen, bij moeder, bij vader of beur-

telings bij beiden. Bij vader wonen is een beetje slechter, maar dat kan ook samen-

hangen met het feit dat (oudere) probleemkinderen vaker naar vader gaan.

Hoffmann en Johnson (1998) vonden dat het drugsgebruik van adolescenten uit

vadergezinnen hoger is. Wellicht speelt hier ook dat jongeren die drugs gebruiken

vaker bij vader (gaan) wonen. Stewart (1999a) meldt dat er geen significante ver-

schillen zijn tussen kinderen die bij moeder of bij vader wonen wat betreft tal van

variabelen. Tevens blijkt dat uitwonende ouders niet verschillen in hoe vaak zij hun

kinderen gedurende het jaar zien. Wel schrijven en bellen uitwonende moeders

vaker dan uitwonende vaders (Stewart, 1999b). Bij het onderzoek naar verschillen

tussen kinderen die bij moeder of bij vader wonen, moet wel bedacht worden dat

de vergelijking lastig is vanwege diverse interveniërende factoren. Zo zijn moeder-

gezinnen meestal armer dan vadergezinnen, wonen oudere kinderen vaker bij

vader en hebben niet-verzorgende moeders zoals gezegd meer telefonisch en

schriftelijk contact met hun kinderen dan niet-verzorgende vaders. 

7.6 Kinderalimentatie
De werkgroep alimentatiebeleid (2002) vraagt zich af in welke mate de financiële

last van (echt)scheiding en de verzorging van kinderen in onevenredige mate

terecht komen bij de verzorgende ouder, meestal de moeder. Verder in welke mate

echtscheiding tot additionele collectieve uitgaven en derving van collectieve inkom-

sten leidt. En tenslotte in welke mate dat in redelijkheid kan worden beperkt.

Kortom: hoe kan de vaststelling en inning van kinderalimentatie worden verbeterd?

Er worden vier uitgangspunten geformuleerd: gelijke verantwoordelijkheid van

beide ouders, waarborgen van de financiële rechten van het kind,  ontvlechting van

financiële belangen van de ouders, en naleving van de onderhoudsplicht ten aan-
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zien van het kind. Tenslotte wordt een voorstel uitgewerkt voor de handhaving van

de betaling en worden drie mogelijke voorstellen gedaan voor de vaststelling van

de hoogte van de kinderalimentatie. Het blijkt dat tussen de 43 en 65% van de

gescheiden alleenstaande moeders met kinderen onder de 18 geen kinderalimen-

tatie ontvangt. Vaak wordt geen kinderalimentatie vastgesteld, vaak wordt de

inning niet afgedwongen.  De handhaving in het alimentatiebeleid  is versnipperd

over drie instanties: de rechter stelt de hoogte van de kinderalimentatie vast als de

ouders onderling geen overeenstemming kunnen bereiken,  de gemeentelijke soci-

ale dienst handhaaft het nakomen van de onderhoudsplicht als een onderhouds-

gerechtigde een uitkering op grond van de algemene bijstandswet aanvraagt en het

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) biedt onder voorwaarden

ondersteuning aan de verzorgende ouder als de inning van de kinderalimentatie

haperingen vertoont. De werkgroep stelt voor de activiteiten van deze drie instan-

ties op het gebied van kinderalimentatie samen te bundelen en door één instantie

te laten plaatsvinden waar alle betrokkenen terecht kunnen.  De kinderalimentatie

wordt opgebouwd uit een onderhoudsdeel en een verzorgingsdeel. Het vertrekpunt

is dat beide ouders evenveel verzorgingstijd leveren.  De niet-verzorgende ouder

moet verzorgingstijd financieren, volgens de normen van de ouderbijdrage kinder-

opvang. Beleidsvariant 1 kent een vaste minimum norm. De hoogte wordt eenma-

lig vastgesteld. Beleidsvariant 2 houdt rekening met het inkomen van de niet-ver-

zorgende ouder. Beleidsvariant 3 kent meer vaststellingsmomenten: als het kind 4,

12 en 18 jaar is. De voorstellen zullen volgens de werkgroep leiden tot een kosten-

besparing voor de gemeenschap van tussen 200 en 350 mln. euro per jaar.

Het is een actueel en interessant  rapport. De doelstelling - het kind centraal -  lijkt

mooi, maar is vooral toch ook: kostenbesparing. De niet-verzorgende ouder moet

meer gaan betalen en dat ook in veel meer gevallen gaan doen. Uitgangspunt van

de wet van 1998 (het voortduren van het gezag) wordt doorgetrokken: beide ouders

blijven, ook financieel, verantwoordelijk. Uitvoering van de voorstellen zal onge-

twijfeld doorwerken in de roep om meer omgang voor de niet-verzorgende ouders.

Ook De Bruijn-Luckers (2002) komt tot de conclusie dat de voorstellen kunnen lei-

den tot een verheviging van de conflicten over verblijfplaats en omgang. Zij meent

overigens dat de derde beleidsvariant de voorkeur verdient. In deze variant wordt

de hoogte van de alimentatie een aantal malen opnieuw vastgesteld: als het kind 4,

12, en 18 jaar wordt. 

Ook in veel andere landen is de kwestie van de hoogte en de betaling van kinder-

alimentatie actueel. Zowel in Engeland als in de VS betaalt ongeveer 50% van de
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niet-verzorgende ouders geen kinderalimentatie (Lin, 2000; Pearson & Anhalt, 1994;

Skinner, 2002; The New York Times, 1999). Dat is dus ongeveer vergelijkbaar met de

situatie in Nederland. Ook is er in diverse landen discussie over de vraag wat aan

het niet betalen is te doen. Lin (2000) concludeert voor de VS dat er tenminste twee

implicaties zijn voor het kinderalimentatiebeleid. Omdat automatisch loonbeslag

effect heeft, moeten de beleidsmakers doorgaan met het bevorderen van deze

methode. Tegelijkertijd moeten ze proberen te bevorderen dat vaders hun verplich-

tingen als billijk ervaren. Die billijkheidservaring blijkt dikwijls samen te hangen

met de mate van contact met de kinderen. Als niet-verzorgende ouders (vaker) con-

tact hebben met hun kinderen betalen zij meer en regelmatiger (The New York

Times, 1999). Onduidelijk is echter of de omgang zorgt voor betaling of dat dege-

nen die betalen meer op omgang aandringen. In Engeland zijn omgang en kinder-

alimentatie wettelijk gescheiden (Skinner, 2002). Maar vaders maken er vaak wel

een koppeling tussen. Uit verschillende studies in Engeland (Bradshaw, Stimson,

Skinner, & Williams, 1999) en de VS (Braver, Wochik, Sandler, & Sheets, 1993) blijkt

dat het al dan niet betalen van kinderalimentatie nauw verbonden is aan wel of

geen contact tussen kind en niet-verzorgende vader. Er is, stelt Skinner in een

recent artikel (2002), in Engeland behoefte aan een dienst die vaders en moeders in

staat stelt samen regelingen te treffen over omgang, kinderalimentatie en andere

relevante zaken. Ook in Nederland is er een verband tussen alimentatie en omgang.

De werkgroep alimentatiebeleid (2002) maakt o.a. gebruik van de gegevens uit het

onderzoek Scheiden in Nederland (Kalmijn, De Graaf, Broese van Groenau &

Dykstra, 2001). Daaruit blijkt dat van de vrouwen die geen alimentatie ontvangen

26% zegt dat er geen omgangsregeling is terwijl dat van de groep die wel alimen-

tatie ontvangt 8% is. Van de betalende vaders zegt 5% dat er geen omgangsrege-

ling is en van de niet-betalende vaders 16%. Zoals in 6.6 al naar voren kwam, laat

divers onderzoek zien dat kinderalimentatie belangrijk is voor kinderen. Niet alleen

uit financieel oogpunt, maar ook omdat kinderen daardoor ervaren dat zij belang-

rijk zijn voor de niet-verzorgende ouder. McLanahan (1999) bevestigt eveneens dat

slechts ongeveer de helft van de scheidingskinderen alimentatie krijgt. Zij conclu-

deert dat kinderen lager scoren op diverse kenmerken als er gebrek aan geld en dus

minder kans op allerlei voorzieningen is. Een betere kinderalimentatiepolitiek acht

zij dringend nodig.
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7.7 Conclusies
Contactfrequentie tussen kind en niet-verzorgende ouder hangt in het algemeen

niet samen met het welbevinden van kinderen. Als er veel ouderlijk conflict is, werkt

contact negatief. Als er weinig of geen ouderlijk conflict is, werkt contact positief.

Behalve de (geringe) mate van ouderlijk conflict zijn er nog andere factoren die de

samenhang tussen contactfrequentie en welbevinden van het kind positief beïn-

vloeden: tevredenheid van de verzorgende ouder, autoritatief ouderschap, alimen-

tatie en de tijdens het huwelijk opgebouwde band tussen kind en  niet-verzorgende

ouder. In ongeveer een kwart van de gevallen is er geen contact meer tussen kind

en uitwonende ouder. Het contact wordt zowel verbroken door de verzorgende

ouder en/of het kind als door de niet-verzorgende ouder. 

Gezamenlijk ouderlijk gezag kan positief worden beoordeeld wanneer de ouders

samenwerken en geen ruzie maken. Co-ouderschap lijkt alleen goed te zijn voor kin-

deren als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Cruciaal is de mate van samen-

werking tussen de ouders. Voor het welbevinden van kinderen maakt het geen ver-

schil of zij bij vader of bij moeder wonen. Wat wel verschil maakt, is of de uitwo-

nende ouder kinderalimentatie betaalt. Net zoals in andere landen  betaalt ook in

Nederland ongeveer de helft van de niet-verzorgende ouders kinderalimentatie.

Onderzoek laat zien dat alimentatie voor kinderen niet alleen hun financiele moge-

lijkheden vergroot, maar ook hun gevoel belangrijk te worden gevonden door de

niet-verzorgende ouder. 
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8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen ernstige problemen aan de orde die in het kader van con-

flictueuze scheidingen bij kinderen kunnen optreden. Dat is in de eerste plaats het

zogeheten parental alienation syndrome (PAS), in het Nederlands ouderversto-

tingssyndroom. Een korte beschrijving ervan laat zien wat de Amerikaanse psychi-

ater Richard Gardner met het begrip bedoelt (8.2.1). Er is in de VS stevige kritiek op

zijn opvattingen gekomen (8.2.2). Tegelijkertijd zijn advocaten en hun cliënten het

concept gaan gebruiken om bij de rechter hun gelijk te halen (8.2.3). Al met al lever-

de PAS zoveel kritiek en problemen op dat een herformulering dringend nodig was

(8.3). Deze heeft geleid tot een nieuwe definitie op basis waarvan nieuwe modellen

voor onderzoek en aanpak van verstoting en vervreemding zijn ontwikkeld (8.4). In

de conclusie wordt aangegeven wat de status van deze modellen  is en waarom ze

de voorkeur hebben (8.5). In de Nederlandse sociaal wetenschappelijke literatuur

zijn geen verwijzingen naar het ouderverstotingssyndroom te vinden. Wel komt het

fenomeen in de juridische literatuur voor en in publicaties en berichten van ver-

schillende vaderorganisaties. In de laatste wordt nogal eens verwezen naar

Duitstalige literatuur van met name Kodjoe. Deze auteur zullen wij in onze beschou-

wingen betrekken. Een tweede ernstig probleem rond scheiding en omgang is dat

van geweld en kindermishandeling. Deze kwestie zullen wij eveneens in dit hoofd-

stuk aan de orde stellen (8.6).

8.2 Parental Alienation Syndrome (PAS)
8.2.1 PAS volgens Gardner
Het ‘parental alienation syndrome’, in Nederland geïntroduceerd als ouderversto-

tingssyndroom of kortweg PAS (Zander, 1999), heeft vooral bekendheid gekregen

door toedoen van de Amerikaanse psychiater Richard Gardner. Weliswaar was het

verschijnsel van een pathologische binding tussen ouder en kind met uitsluiting

van de andere ouder al eerder geconstateerd, maar het was Gardner die een meer

uitgebreide en gedetailleerde beschrijving ervan ontwikkelde. Ook stelde hij criteria

op om het vervreemdingsproces in zijn meest ernstige verschijningsvorm - als

pathologisch syndroom - te beoordelen (Rybicki, 2001). Verder was hij het die de

rechtspraak attendeerde op dit verschijnsel en die wees op de noodzaak een thera-
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peutische interventie te combineren met een rechterlijke beschikking. Dit met het

doel het contact tussen de vervreemde ouder en zijn kind te handhaven (Lund,

1995). PAS is volgens de definitie van Gardner (1998) een stoornis die primair

optreedt in het kader van een juridische strijd om het ouderlijk gezag. Voornaamste

blijk ervan is een ongerechtvaardigd denigrerende houding van het kind tegenover

de uitwonende ouder. Deze komt voort uit een combinatie van indoctrinatie door

een programmerende ouder én een eigen bijdrage van het kind aan de lasterpraat

over de andere ouder. Wanneer er sprake is van werkelijke mishandeling of ver-

waarlozing door een ouder, kan de vijandigheid van het kind gerechtvaardigd zijn

en geldt PAS  niet. 

Gardner onderscheidt drie niveaus van PAS, namelijk mild, gematigd en ernstig.

Vooral ernstige PAS heeft volgens hem een negatieve invloed op de psychologi-

sche ontwikkeling van het kind. De Amerikaanse psychiater noemt in zijn boek de

acht belangrijkste, veelvuldig door hem waargenomen, symptomen van het ver-

schijnsel. Die luiden als volgt: 1. er is een lastercampagne tegen de andere ouder

(meestal de vader) aan de gang; 2. de argumenten waarmee de kinderen de laster

verklaren zijn zwak en absurd; 3. het ontbreekt de kinderen aan ambivalente gevoe-

lens: zij zien de uitwonende ouder als 100 procent slecht en de programmerende

ouder als 100 procent goed; 4. zij beweren dat het hun eigen besluit was de geha-

te ouder af te wijzen en de geliefde ouder ondersteunt deze ‘onafhankelijke hou-

ding’ nadrukkelijk; 5. andersom steunen de kinderen de laatstgenoemde ouder

krachtig. Dat kan zo ver gaan dat een kind overtuigende bewijzen van een andere

werkelijkheid afwijst; 6. de kinderen hebben geen schuldgevoelens over wreed

gedrag tegenover de afgewezen ouder; 7. de kinderen lijken in hun afwijzing van de

uitwonende ouder ingestudeerde, niet bij hun leeftijd passende teksten op te zeg-

gen; 8. de vijandigheid heeft zich uitgebreid naar de familie van de vervreemde

ouder. Kinderen die aan matige tot ernstige PAS lijden, vertonen volgens Gardner

de meeste (zo niet alle) van deze symptomen. 

De psychiater vindt dreigen met sancties een probaat middel om de onwillige

ouder in het gareel te krijgen. Het kan gaan om dreigen met boetes, overdracht van

‘physical custody’ (ouderlijk gezag) naar de andere ouder of in het uiterste geval

gevangenisstraf voor de ouder die de omgang frustreert (meestal de moeder). De

therapeut moet in matige tot ernstige PAS-zaken dictatoriaal en autoritair willen en

kunnen optreden om deze ‘dreigtherapie’ te kunnen uitvoeren. Dit alles heeft ech-

ter alleen effect als hij de rechtbank achter zich weet. Om de problemen van kinde-

ren in de ernstigste PAS zaken te verlichten, moeten dreigementen ook worden uit-
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gevoerd. Zo moet de rechtbank een kind daadwerkelijk laten weghalen bij de moe-

der. Omdat directe plaatsing bij de verstoten vader praktisch onmogelijk is, moet

het kind tijdelijk elders wonen. Dat kan bij familie, vrienden of in een pleeggezin,

maar moet soms in een tehuis of  kliniek waar strakkere regels gelden en waar het

niet al te aangenaam toeven is. Tijdens deze overgangsperiode wordt de omgang

met de vervreemde ouder opgebouwd totdat het kind bij hem kan gaan wonen. Al

die tijd is elk contact met de moeder verboden. Later kan onder strikte begeleiding

enige omgang tussen kind en moeder plaatsvinden. Mits de vijandigheid van de

moeder zodanig is afgenomen dat het risico dat zij het kind weer wil programme-

ren beperkt is (Gardner, 1998). PAS is volgens Gardner een direct product van het

twee-advocatensysteem  in de rechtspraak. Alleen wanneer dat wordt vervangen

door “beschaafdere methoden van conflictoplossing zoals bemiddeling”, is er

enige hoop op preventie van PAS (Gardner, 2001).

8.2.2 Kritiek op PAS
PAS is in de VS controversieel. De verdienste van Gardner is dat hij  PAS op de kaart

heeft gezet (Rybicki, 2001; Lund, 1995). Er is ook wel enige steun voor zijn opvat-

tingen  maar daarbij gaat het grotendeels om case studies van slechts enkele geval-

len (Rybicki, 2001). Verder is er in Europa steun van Nederlandse vaders die PAS

aan den lijve ondervinden (Zander, 1999). De Duitse  psychologe Kodjoe (1998;

2001) brengt onderzoek van Clawar & Rivlin (1991) onder de aandacht ter onder-

steuning van PAS. Dat parental alienation voorkomt in de context van conflicten

over gezag en omgang wordt eigenlijk door niemand betwist. Maar verder komt er

uit de recente literatuur vooral veel en soms scherpe kritiek op Gardners PAS

(onder meer Bruch, 2001; Johnston, 1993; Kelly & Johnston, 2001; Lund, 1995;

Williams, 2001). In grote lijnen gaat het om het volgende: 1. de aanpak van PAS

berust op een ongetoetst(e) theorie en model / de theorie is ontoetsbaar en niet te

falsifiëren;  2. de aandacht is bijna exclusief gericht op de programmerende ouder

als aanstichter van het kwaad; 3. het model is te simplistisch, negeert andere

gewichtige factoren; 4. de aanbevolen remedie is te radicaal en dwingend/bestraf-

fend en daardoor vermoedelijk ineffectief en schadelijk; 5. Gardner publiceert zelf,

zonder peer reviews; 6. Gardner is bijna een ‘hired gun’  (‘ingehuurde troefkaart’):

hij promoot zijn theorie en biedt zijn diensten aan als expert;  7. de juridische sta-

tus van PAS is dubieus: deze voldoet niet aan de eisen van toelaatbaarheid van

wetenschappelijk bewijs in een rechtszaak zoals door de U.S. Supreme Court gefor-

muleerd.
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8.2.3 PAS in de praktijk
Ondanks alle kritiek dringt PAS geregeld door in rechtbanken in de VS (Zirrogiannis,

2001). Als gevolg van het conflictmodel in de rechtspraak willen advocaten en hun

cliënten winnen. Ze gebruiken het  etiket PAS in de hoop dat dit leidt tot de over-

winning (= gezagsoverdracht). Zo is  PAS  “een soort kernwapen in de gezagsoor-

log” geworden (Schepard, 2001), soms  met hulp van een expert die zich laat ver-

leiden tot de rol van pleitbezorger (Williams, 2001). Er zijn tragische gevallen

bekend waarin rechtbanken, steunend op advies van onprofessioneel handelende

deskundigen, tot gezagsoverdracht besloten zonder rekening te houden met de

gevoelens en belangen van het kind (Zirrogiannis, 2001). Ook zijn kinderen die

omgang weigerden soms voor straf opgesloten (Murray, 1999). Op politiek niveau

heerst er een oorlog tussen de seksen door PAS. Het concept is door vadergroepen

en vrouwenorganisaties respectievelijk verheerlijkt, gebruikt en van de hand gewe-

zen (Kelly & Johnston, 2001). Het rechtssysteem heeft intussen veel moeite met

PAS. De uitdrukking “parental alienation” met of zonder de toevoeging “syndro-

me” is een eigen leven gaan leiden (Williams, 2001). Anderen hebben geprobeerd

Gardners PAS te verbreden waarbij zij zowel aan de naam als aan de definitie heb-

ben gesleuteld. 

Williams wijst in dit verband op Darnell (1998) die spreekt van parental alienation

(PA). Dat is  “… elk samenstel van gedragingen dat, bewust of onbewust, kan  lei-

den tot een verstoring in de relatie tussen een kind en de ouder die mikpunt van die

gedragingen is ...”. Darnell meent onder meer dat PAS zich meer richt op de rol van

het kind, terwijl PA meer geconcentreerd is op het gedrag van de ouder. PA begrij-

pen is volgens Darnell niet een kwestie van bepalen wie de boosdoener is. Ouders

wisselen van rol. Ze zijn beiden beurtelings vervreemdende ouder en doelwit. De

rollen vervagen omdat alienation een proces is, niet een persoon of een resultaat

(Darnell, 1998). Auteurs die ook eigen beschrijvingen van PAS en/of  PA geven, zijn

Cartwright (1993); Garrity & Baris (1994); Kopetski (1998) en Niggemayer (1998).

Anderen introduceerden hele nieuwe syndromen zoals het Divorce Related

Malicious Mother Syndrome (Turkat, 1994). Kelly & Johnston (2001) menen dan ook

dat onzorgvuldig gebruik van PAS heeft geleid tot veel verwarring en misverstan-

den. Probleem is dat advocaten en rechters te weinig tijd en kennis hebben om de

wetenschap of wat daar voor doorgaat te beoordelen (Williams, 2001). 

Toch moet het rechtssysteem veel kritischer zijn (Bruch, 2001; Williams, 2001;

Zirrogiannis, 2001). Het U.S. Supreme Court heeft nieuwe maatstaven voor toe-

laatbaarheid van wetenschappelijk bewijs geformuleerd. Die komen erop neer dat
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het de taak van de rechter is  om te beoordelen of  het aangedragen bewijs voldoet

aan bepaalde eisen van wetenschappelijkheid en dus toelaatbaar is in het proces

(Gould, 1998; Williams, 2001; Zirrogiannis, 2001). Maar die maatstaven geven zo

hun eigen problemen. Zij worden door rechtbanken verschillend geïnterpreteerd en

toegepast, waardoor PAS soms wel en soms niet wordt toegelaten tot het proces.

Soms wordt ook nog een oude maatstaf toegepast. De moeilijkheid is dat de nieu-

we criteria of een combinatie ervan tot op heden geen algemeen erkende maatstaf

hebben opgeleverd (Zirrogiannis, 2001). Zowel Williams (2001) als Zirrogiannis

(2001) oordelen dat PAS als onbetrouwbaar en ongefundeerd syndroom niet toe-

laatbaar is.

8.3 Herformulering van het probleem
Vanwege alle moeilijkheden rond en kritiek op PAS was er dringend behoefte aan

een herformulering van het probleem van verstoting of vervreemding. Daarom

hebben Kelly & Johnston (2001) een nieuw model ontwikkeld. Hun uitgangspunt is

niet langer (het schadelijke gedrag van) de programmerende ouder maar “het ver-

vreemde (alienated) kind in de context van zijn gezinssysteem”. Definitie: “het ver-

vreemde kind is een kind dat openlijk en voortdurend onredelijk negatieve gevoe-

lens en opvattingen (zoals boosheid, haat, afwijzing en/of angst) over een ouder uit.

Deze gevoelens staan niet in verhouding tot de feitelijke ervaringen van het kind

met die ouder.” 

De aandacht is gericht op het kind, zijn waarneembare gedragingen en de ouder-

kind relaties. Het is cruciaal het vervreemde kind te onderscheiden van kinderen die

na een scheiding geen contact willen om normale, realistische en/of ontwikkelings-

psychologisch te verwachten redenen (bijvoorbeeld een jong kind met normale tij-

delijke verlatingsangst (Kelly, 2000; Kelly & Johnston, 2001)). Als een echtschei-

dingskind omgang weigert of een ouder de waarde van omgang in twijfel trekt,

wordt te vaak aangenomen dat het om alienation gaat. Dat is slechts in zeer speci-

fieke omstandigheden het geval. De auteurs maken onderscheid tussen alienation

( = pathologisch) en estrangement ( = realistisch). Ze plaatsen de relatie van een

kind met elke ouder na de scheiding op een continuüm met zes posities van posi-

tief naar negatief. Estrangement staat op de vijfde en alienation op de zesde plaats.

Met het oog op effectieve diagnoses en interventies bij een vermoeden van ver-

vreemding presenteren Kelly & Johnston een schema (systems framework) als

hulpmiddel bij de beoordeling van de vele, onderling gerelateerde factoren die de

reacties van een echtscheidingskind beïnvloeden. Het gaat om een hele reeks fac-
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toren die vervreemding in een kind kunnen veroorzaken of consolideren (ernstige

huwelijksconflicten, vernederende scheiding, persoonlijkheid en gedrag van beide

ouders, ontwikkelingsniveau en temperament van het kind, langdurig procederen

en professioneel wanbeleid). Interveniërende factoren (gedrag en opvattingen van

ouders, relatie met broertjes en zusjes, kwetsbaarheid van het kind) kunnen de res-

pons van het kind matigen of juist versterken. Veel van al deze beïnvloedende fac-

toren worden zelf ook weer beïnvloed door de respons van het kind.

De aanwezigheid van vervreemdende processen en vervreemdend ouderlijk

gedrag voorspelt niet met zekerheid dat een kind vervreemd raakt. Dit gebeurt zeer

waarschijnlijk pas wanneer de processen intensief zijn en langdurig, en wanneer de

overige ouder- en kindvariabelen bijdragen tot ondraaglijke druk op het kind (Kelly

& Johnston, 2001). Beter begrip van deze pathologische ontwikkeling in de ouder-

kind relatie kan leiden tot een effectief plan voor juridische en therapeutische inter-

venties.

8.4 Andere modellen als hulpmiddel bij beoordeling en aanpak van ver-
vreemding
Andere auteurs onderschrijven de nieuwe definitie van het vervreemde kind en de

inzichten die daaraan ten grondslag liggen. Zij hebben op basis daarvan eigen

modellen ontwikkeld. Zo hebben Lee & Olesen (2001) een “allesomvattend, diep-

gaand beoordelingsmodel” opgesteld  in de vorm van een beslisboom. Dit model

is volgens hen nodig omdat: 1. rapporten vaak ten onrechte stoppen bij bijvoor-

beeld de identificatie van vervreemdend gedrag van een ouder en vervolgens een

simplistische interventie aanbevelen zoals gezagsoverdracht; 2. deze rapporten

alienation vaak niet van andere, realistische vormen van afwijzing van een ouder

differentiëren (gevaarlijk, want een interventie die geschikt is in de ene situatie, kan

schadelijk zijn in de andere); 3. voorafgaande aannames de kijk op een zaak soms

vertekenen waardoor fouten ontstaan. Verder wijzen (ook) Lee en Olesen (2001)

erop dat: 4. het gedrag van het kind alleen in de gezinscontext kan worden begre-

pen; 5. ouderlijke gedragingen gedefinieerd moeten zijn in termen van de invloed

die zij hebben op het kind en de manier waarop het kind deze ervaart; 6. de con-

clusies uit het onderzoek in een ontwikkelingscontext moeten worden gezien. Over

het algemeen kunnen kinderen jonger dan zeven of acht jaar  niet als vervreemd

worden aangemerkt (cognitief en emotioneel kunnen zij een ouder niet langdurig

afwijzen als er positieve interacties met die ouder zijn). 

Als hun model te duur is om uit te voeren, verdienen alternatieve modellen de voor-
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keur boven een verkorte of incomplete beoordeling, aldus Lee en Olesen (2001). Zij

noemen daarbij: het case management model van Sullivan & Kelly (2001) en de the-

rapeutische benadering van Johnston, Walters & Friedlander (2001). Opvallend is

dat al deze auteurs (net als Gardner overigens) de nadruk leggen op samenwerking

tussen rechtbank en hulpverleners. Aanbevelingen behelzen steeds gedetailleerde

vastlegging van afspraken in court orders/juridisch-therapeutische contracten/

ouderschapsplannen of hoe deze documenten ook mogen heten. Verder hanteren

deze auteurs  “meer humane” methoden (dan Gardner) zoals educatie (van beide

ouders), bemiddeling en begeleiding/hulpverlening. Hierbij worden  bijzondere be-

roepen genoemd zoals een door de rechtbank benoemde custody evaluator, speci-

al master, ouderschapscoördinator of case-manager.

Stolberg en Associates (2002) ondernamen een zoektocht naar de redenen achter

geweigerd bezoek. Er blijken duidelijk gegronde en duidelijk ongegronde redenen

te bestaan voor weigering van bezoek door de thuiswonende ouder. Globaal

gesproken zijn dat er in totaal vijf. 

1. Ongegrond, vanwege vijandschap van moeder jegens vader

2. Ongegrond vanwege misplaatste veiligheidsargumenten

3. Gegrond, vanwege serieuze veiligheidsoverwegingen

4. Gegrond, omdat de vader zich weinig of niets van het kind aantrekt

5. Gegrond, vanwege tekenen van psychopathologie bij de vader

Het is volgens Stolberg en Associates (2002) duidelijk dat het kind soms meer scha-

de dan voordeel heeft bij bestaande bezoekregelingen. De normale ontwikkeling

van het kind zou het uitgangspunt moeten zijn bij het vaststellen en wel of niet

handhaven van bezoekregelingen. Het kind mag niet worden gestraft vanwege het

gedrag van de ouders. Juristen moeten dus zorgvuldig de omstandigheden van elk

geval (laten) bestuderen. Verplichte training voor beide ouders is te prefereren

boven automatisch omkeren van het gezag. Dit laatste kan desastreuze effecten op

kinderen hebben.

8.5 Conclusies
Er valt te twisten over de wetenschappelijke en juridische status van PAS, maar we

kunnen er niet omheen dat verschijnselen zoals beschreven door Gardner bestaan.

Het meer geaccepteerde uitgangspunt in  de VS is nu dat PAS en andere vormen

van vervreemding deel uitmaken van de dynamiek van een disfunctioneel gezins-

systeem (Rybicki, 2001). Ten tijde van conflicten en echtscheiding kunnen de pro-

blemen zich manifesteren. Vertrekpunt is niet meer de vervreemdende ouder maar
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het vervreemde kind in de gezinscontext. De nieuwe modellen hebben met

Gardners theorie gemeen dat zij berusten op uitgebreide klinische ervaring en

casestudies. De betreffende auteurs geven ook aan dat veel meer onderzoek nodig

is. 

Wat is dan het verschil met Gardner? De modellen van Kelly en Johnston (2001) en

Lee en Olesen (2001) zijn volgens Rybicki (2001) veel rijker en klinisch nuttiger dan

het eenvoudige medische model van Gardner. Ze gaan uit van een gezinssysteem-

en ecologische benadering die de kwestie van alienation in de context van andere

interpersoonlijke dynamiek, levenservaring en ontwikkelingsprocessen beschouwt.

Ze berusten bovendien op (onderdelen van) de algemeen aanvaarde theorie over

gezinssystemen van Minuchin (1978). De kans dat deze modellen voldoen aan de

toelaatbaarheidseisen van de rechtspraak is dan ook groter.

8.6 Geweld en kindermishandeling
Niet alleen PAS en PA maar ook (beschuldigingen van) geweld en kindermishande-

ling behoren helaas tot de ernstige problemen voor kinderen bij echtscheiding

(Lemmers, 2002; Van Leuven,  2001a, 2002). Hoe wordt in de rechtsgang omgegaan

met beschuldigingen van kindermishandeling in het kader van gezags- en

omgangsgeschillen bij stukgelopen huwelijken en andere samenlevingsvormen?

Brown, Frederico, Hewitt & Sheehan (2001) rapporteren over een onderzoek in

Australië. Dat vond plaats bij de in echtscheiding gespecialiseerde rechtbank

Family Court of Australia met vestigingen door het hele land.  De studie moest 200

gevallen (dossiers) analyseren waarin sprake was van beschuldigingen van kinder-

mishandeling. De gekozen gevallen bleken typerend te zijn voor de bevolking in het

werkgebied van de rechtbanken in de twee hoofdsteden en van het land als geheel.

De ouders werden naar rato verdeeld a) over het volledige scala van beroepen in

de twee regio’s met gebruikmaking van de beroepentypologie van het Australian

Bureau of Statistics en b) over het volledige scala van de diverse etnische groepe-

ringen en rassen in het land. 

De data uit de dossiers bevatten gegevens vanaf het moment dat de beschuldiging

werd uitgesproken tot het moment dat het geschil werd bijgelegd of beëindigd

door een uitspraak van de rechtbank. Ook heeft het team medewerkers op allerlei

niveaus van de twee rechtbankvestigingen geïnterviewd alsook van kinderbescher-

mingsinstanties en verwante diensten zoals opvangvoorzieningen. Uit de studie

blijkt dat slechts 9% van de beschuldigingen onwaar was. Ander onderzoek en rap-

portage van de kinderbescherming bevestigen deze uitkomst. Het ging meestal om
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serieuze mishandeling vaak bestaande uit een combinatie van meerdere vormen.

Veel plegers waren familie: vader (40%), moeder (22%), stiefvader (8%), stiefmoe-

der (2%), grootvader (1%), stief- of halfbroers/-zussen (5%), anderen dan familiele-

den 22%. De mishandeling gebeurde tegen de achtergrond van gezinsgeweld. De

boodschap aan professionals luidt: beschuldigingen van kindermishandeling zijn in

de context van echtscheiding en relatiebreuk niet eerder onwaar dan in andere

omstandigheden. Professionals moeten niet uitgaan van misleidende aannames,

maar van beproefde kennis zoals dit onderzoek.

Ook in de VS is het probleem van kindermishandeling en seksueel misbruik in de

literatuur aan de orde gesteld. Gould (1998) schrijft dat bij beschuldigingen van sek-

sueel misbruik het even waarschijnlijk is dat het wel als dat het niet heeft plaatsge-

vonden. Hij concludeert dat er nog geen betrouwbare en valide hulpmiddelen zijn

ter onderscheiding van valse en ware beschuldigingen. Lee en Olesen (2001) beve-

len aan de beschuldigingen zoveel mogelijk op waarheid te toetsen door gesprek-

ken met mogelijke getuigen, het lezen van politie- en medische rapporten en toe-

passing van een goed meetinstrument (bijvoorbeeld de Spousal Abuse Risk

Assessment). Volgens Austin (2000) moet de geloofwaardigheid van beschuldigin-

gen worden beoordeeld aan de hand van: 1. objectieve verificatie van het geweld

(via aangiften en medische dossiers); 2. patroon van de klachten over het geweld;

3. bevestiging van het geweld door betrouwbare derden; 4. afwezigheid van weer-

legging van het geweld door betrouwbare derden; 5. psychologisch profiel en

gewelddadig verleden van de vermeende dader;  6. de psychologische toestand

van het vermeende slachtoffer. Austin  adviseert de aanbevelingen in probabilisti-

sche en conditionele taal (dus in termen van kansen en omstandigheden) aan de

rechtbank te presenteren in plaats van te  melden dat er wel of niet sprake was van

geweld. Ook Johnston & Girdner (1998) proberen de risico’s voor  geweld en ont-

voering in kaart te brengen. Zij construeren zes profielen van mogelijke daders en

wijzen op het belang van counseling en mediation en de evaluatie van bezoekre-

gelingen. Bij het gebruiken van beslisregels is het onvermijdelijk dat bij het trekken

van conclusies over de geloofwaardigheid van de beschuldigingen fouten worden

gemaakt (vals negatieve, vals positieve of misleidende waar positieve  beschuldi-

gingen). In het algemeen heeft een onterechte beschuldiging minder ernstige

gevolgen voor het kind dan een onterechte vrijspraak van de beschuldigde. 

Ook in Nederland wordt heftig gediscussieerd over hoe om te gaan met beschuldi-

gingen van geweld. Bergsma en Van den Bergh (2001) concluderen op basis van

dossieronderzoek dat de gegevens meestal geen concrete aanknopingspunten bie-
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den voor een beoordeling wegens het gebrek aan harde feiten. Er zijn twee poten-

tiële fouten mogelijk: ten onrechte een omgangsregeling wel of niet adviseren, met

alle gevolgen van dien. De onderzoekers constateren binnen de Raad verschillen in

besluitvorming en advisering, vooral in zaken met beschuldiging van geweld waar-

in een ouder medewerking aan contact weigert. Deze verschillen zijn gebaseerd op

twee tegengestelde opvattingen: 1. contact is niet in het belang van het kind, onge-

acht het plezier dat het eraan beleeft, want de negatieve houding van de ouder

werkt door; opvatting 2: het kind heeft plezier in het contact, dus heeft het er ook

belang bij. De auteurs bevelen onder andere aan: a) dat nauwkeurig wordt bepaald

wat de ideeën zijn over een geuit vermoeden van seksueel misbruik en welke rol

dat  vermoeden speelt in de onderbouwing van de advisering; b) dat subjectieve

overwegingen (normen, waarden, idealen) worden benoemd; c) dat bij het opvra-

gen van gegevens, raadplegen van informanten en aanvragen van specialistisch

onderzoek rekening wordt gehouden met de relevantie hiervan voor de besluitvor-

ming in het licht van de kosten en baten. Er moet tevens een standpunt worden

bepaald t.a.v. de twee heersende opvattingen over het al dan niet vaststellen van

een omgangsregeling, als de thuiswonende ouder contact weigert. 

De conclusie moet luiden dat vermoedens en beschuldigingen van zowel PAS als

van kindermishandeling serieus moeten worden genomen. Verder onderzoek en

experimenten zijn nodig om de bestaande diagnostische methoden te beproeven

en te verbeteren.

64

Het verdeelde kind; hoofdstuk 8



HOOFDSTUK 99

Procedures rond echtscheiding: 
Raadsonderzoek en - advisering, bemiddeling, 

begeleiding en evaluaties
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9.1 Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het scheidingsproces en de verschillende pro-

cedures, die daarin voorkomen. We bespreken weer de wetenschappelijke litera-

tuur die over deze onderwerpen is verschenen. Allereerst staan we kort stil bij wat

er over het Raadsonderzoek bij scheiding en omgang wordt geschreven. Hoe oor-

delen anderen over de werkwijze, het werk en de taken van de Raad (9.2)? Daarna

gaan we zoveel mogelijk chronologisch te werk. We beginnen met de periode voor

de scheiding. Dan dient de scheiding zich aan en is er in veel landen hulp en onder-

steuning beschikbaar. Soms verplicht, soms op vrijwillige basis in de vorm van

counseling, bemiddeling en het (moeten) maken van een ouderschapsplan (9.3).

Daarna gaan we in op een aantal basiseisen en methoden van bemiddeling (9.4) en

de voordelen van bemiddeling ten opzichte van de klassieke procedure met twee

advocaten (9.5). In 9.6 staan de effecten van bemiddeling voor het welbevinden van

het kind centraal. Vervolgens komt de feitelijke scheiding - de gang naar de rechter

– aan de beurt en bespreken we literatuur over omgangsbegeleiding (9.7). Daarna

komt aan de orde of en zo ja hoe de getroffen regelingen kunnen worden geëffec-

tueerd (9.8). Gedurende het gehele proces worden in verschillende landen cursus-

sen gegeven voor ouders en/of voor kinderen. Er is een groeiende hoeveelheid lite-

ratuur over het effect van deze cursussen (9.9). In 9.10 volgen afsluitende conclu-

sies. 

9.2 Raadsonderzoek en advisering
In de Nadere Uitwerking van de Voorlopige Werkwijze Scheiding en Omgang (2002)

staat te lezen dat na de Raadsondersteuning ter zitting, de Raad onafhankelijk van

de vraagstelling van de rechtbank in principe start met “bemiddeling”. Allereerst

worden de ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Als er geen over-

eenstemming tussen de ouders wordt bereikt, sluit de raadsonderzoeker deze eer-

ste bemiddelingsfase, zo mogelijk samen met de ouders, expliciet af. De tweede

fase van het S&O- onderzoek is die van de nadere informatieverzameling. Er is een

onderzoeksmodel ontwikkeld dat uitmondt in het formuleren van het advies. Over

het wel en wee van het Raadsonderzoek wordt in Nederland stevig gediscussieerd. 

In Combrink- Kuiters, De Pauw Gerlings- Dohrn & Van den Berg (2000) wordt door

Procedures rond echtscheiding: 
Raadsonderzoek en - advisering, bemiddeling,
begeleiding en evaluaties

67

Het verdeelde kind; hoofdstuk 9



Combrink-Kuiters een aantal argumenten genoemd om het raadsadvies in het

raadsrapport af te schaffen. De rechters zouden dan het gehele rapport kritisch

moeten lezen en hun motivering niet meer alleen op het advies kunnen baseren.

Zonder advies kan de Raad ook niet meer ter verantwoording worden geroepen als

het besluit van de rechter een van de partijen niet bevalt. Voor de Raad heeft het

niet hoeven uitbrengen van een expliciet advies voordelen: de relatie met (een van

de) partijen wordt niet zo makkelijk verstoord en de verantwoordelijkheid is duide-

lijker: rapporteurs beschrijven en rechters beslissen. Ook hoeft de Raad zich niet te

forceren een advies te schrijven. Daar stelt Van den Berg tegenover dat de Raad bij

uitstek de belangenbehartiger van het kind is en dus niet kan volstaan met voor-

lichting. De grote samenhang tussen het raadsadvies en de uitspraak van de rech-

ter is een logisch voortvloeisel van onze maatschappelijke opvattingen en onze hui-

dige wetgeving. Nicolai & Cuyvers (2001) ondersteunen de aanbeveling om rap-

portage en advies te scheiden. 

Hoefnagels (2000) stelt zich zeer kritisch op  ten aanzien van de rapportage van de

Raad door te stellen dat deze in veel opzichten beneden de maat is en juridisch aan-

vechtbaar. Hij baseert zijn uitspraken volgens Verweij (2001) echter niet op een

degelijke methodische analyse. Andere problemen met betrekking tot het raads-

onderzoek worden door Van Zandwijk en Torringa (2001) en Van der Reep (2001)

genoemd. Zij concluderen dat de feiten in familiezaken meer aandacht verdienen

ten koste van normen en belevingen en dat raadsmedewerkers een diagnostice-

rende en adviserende functie hebben en geen hulpverleningsfunctie. Deze laatste

taak hoort volgens de Raad bij de Jeugdzorg (Meerjarenbeleidsplan, 2002). Van

Montfoort en Kayser (2002) beschrijven welke stappen moeten worden onderno-

men om die taak in 2004 te kunnen verrichten. In het Nederlands Juristenblad

(2001) geven acht deskundigen hun mening over de vraag of het takenpakket van

de Raad voor de Kinderbescherming moet worden uitgebreid om actieve begelei-

ding van omgangsregelingen mogelijk te maken. En zo ja, of daartoe de wet moet

worden gewijzigd. De meeste deskundigen achten formele uitbreiding van de taken

van de Raad niet wenselijk. Maar zij vinden wel dat de overheid de plicht heeft

omgangsbemiddeling en -begeleiding te bevorderen. Over bemiddeling gaat de

volgende paragraaf. Omgangsbegeleiding komt in 9.7 aan de orde.

9.3 Counseling en Bemiddeling
Counseling, het voeren van gesprekken met of het raadplegen van deskundigen

met als belangrijkste doel informatie te verkrijgen, wordt in de VS gezien als een
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wat lichtere procedure dan bemiddeling. Bemiddeling of mediation zou volgens

Zonnenberg (2001) het best kunnen worden gedefinieerd als ‘het met behulp en

onder leiding van een derde zelf oplossen van geschillen’. In het algemeen wordt

‘mediation’ gebruikt voor bemiddeling in zakelijke aangelegenheden. Wordt over

‘bemiddeling’ gesproken, dan wordt meestal het bemiddelen in familiaire aangele-

genheden (voornamelijk scheidingen) bedoeld (Zonnenberg, 2001). Bemiddeling

kan plaats vinden gedurende verschillende fasen van het scheidingsproces. In

diverse staten van Amerika is bemiddeling die moet leiden tot het opstellen van een

ouderschapsplan, verplicht (Garrity & Baris, 1994; Gould, 1998; Kelly, 1993, 2000).

Onderzoek heeft uitgewezen dat de afwezigheid van een ouderschapsplan een

belangrijke oorzaak is van verminderde of gestaakte contacten tussen kind en uit-

wonende ouder (Kelly, 1993). Ook in Nederland wordt – experimenteel - gewerkt

met ouderschapsplannen of zorgovereenkomsten (Van Leuven, 1998). Van belang

is dat ouders, voordat de echtscheiding wordt uitgesproken, plannen en afspraken

maken over de kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan met concrete

afspraken over de verzorging en opvoeding, het verblijf en het bezoek van de kin-

deren en wat te doen in geval van conflict, minimaliseert de negatieve gevolgen

voor kinderen. Van Teeffelen (2000) wijst op de wenselijkheid van het opstellen van

een ouderschapsplan in het licht van het uitoefenen van het gezamenlijk ouderlijk

gezag na echtscheiding. Hij vindt het noodzakelijk dat dit gezamenlijk gezag – des-

noods verplicht en onder supervisie – concreet wordt ingevuld en geoefend. Dat

liever dan het loslaten (= zonder inmenging van derden laten bestaan) van het geza-

menlijk gezag wat bij conflicten vaak weer leidt tot traditionele gerechtelijke proce-

dures. 

9.4 Basiseisen en methodieken
Een bemiddelaar moet neutraal zijn, mag geen adviseur zijn, moet deskundig en

inhoudelijk passief zijn en moet tenslotte kunnen temporiseren.  Dit houdt in dat het

tempo waarmee partijen tot een oplossing willen komen door hen wordt bepaald

en niet door de bemiddelaar (Hoefnagels, 2001; Schreuder-Tromp, 1997;

Zonnenberg, 2001). Schreuder-Tromp (1997) bespreekt vaardigheden die een

bemiddelaar moet bezitten. Zij doet dit aan de hand van vier fasen van het

bemiddelingsproces, namelijk de intakefase, de exploratiefase, de onderhande-

lingsfase en de afronding. Een voorbeeld van zo’n basisvaardigheid is metacom-

municatie: communicatie over de communicatie zelf. De bemiddelaar moet onder

woorden brengen wat er gebeurt. Er bestaan verschillende bemiddelingsmetho-
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dieken. Hierna volgt een korte beschrijving van twee daarvan. 

Hoefnagels (2001) legt vooral de nadruk op de scheidingsmelding en het paraplu-

gesprek. De scheidingsmelding is de boodschap van de ene aan de andere echtge-

noot dat zij of hij wil scheiden. De scheidingsmelding is voltooid als  de ander deze

heeft gehoord, heeft laten blijken begrepen te hebben dat de ander wil scheiden en

daarop, ook emotioneel, heeft gereageerd. In het paraplugesprek doen de beide

ouders de scheidingsmelding aan de kinderen. De ouders laten de kinderen in dit

gesprek weten dat zij voor hen beschikbaar blijven. Ook spreken beiden de wens uit

dat de kinderen hun relatie met de andere ouder voortzetten en goed houden. Het

is van belang dat de ouders zelf het paraplugesprek met de kinderen voeren, zon-

der aanwezige hulpverleners, omdat dit tevens demonstreert dat de ouders hun

verantwoordelijkheid nemen jegens de kinderen.  

MacGillavry (2000) richt zich op het opsporen van emotionele blokkades en subjec-

tieve belevingen die de omgang en de communicatie blokkeren en de stellingna-

mes bepalen. Hij is ervoor die emoties aan te pakken en de wetmatigheden op te

sporen die de wijze van met elkaar omgaan en de communicatie bederven. Daarbij

gaat hij uit van het relationele conflictmodel. Het harmoniemodel acht MacGillavry

bij scheidingsbemiddeling niet reëel daar aan de problematiek immers een relatio-

neel conflict ten grondslag ligt. Partijen moeten elkaars diepst verborgen tegen-

strijdige wensen kennen en deze kennis kunnen partijen pas krijgen als ze niet wor-

den gehinderd door de harmoniebehoefte van de bemiddelaar. Pas dan kunnen

partijen gefundeerder tot blijvende overeenkomsten komen. Zij moeten ervaren dat

de ontdekking dat ze loodrecht tegenover elkaar staan er niet toe hoeft te leiden dat

zij niet verder kunnen onderhandelen. De ‘patstelling’ is, vanuit het relationele con-

flictmodel gezien, juist een toestand die dwingt tot verder praten en niet zoals bij

het relationele harmoniemodel een aanleiding tot het aanspannen van juridische

procedures. Nader onderzoek is gewenst om uit te maken onder welke omstandig-

heden welke methodiek het beste voldoet.

9.5 Voordelen van bemiddeling ten opzichte van de juridische procedure
Er zijn bij conflicten, zoals over de omgangsregeling, globaal twee vormen van con-

flictoplossing, namelijk de weg van de procedure en die van de bemiddeling. De

juridische procedure leidt tot een oplossing die strijdende partijen meestal niet zelf

hebben bedacht en die vaak noch voor de ene, noch voor de andere partij bevredi-

gend is. Er is dan sprake van een ‘lose-lose’-situatie. Bij bemiddeling worden pro-

blemen gedejuridiseerd. Dit is met name gewenst bij moeilijkheden rondom de
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(echt)scheiding. De gevolgen van scheiding liggen immers meer op het emotione-

le dan op het juridische vlak. Deze emotionele factoren, die de scheiding complice-

ren, moeten worden herkend en daar moet mee gewerkt worden opdat een oplos-

sing wordt gevonden die voor beide partijen acceptabel is. Hier is dan dus sprake

van een ‘win-win’-situatie (Van Schooten, 1995; MacGillavry, 2000; Zonnenberg,

2001).

MacGillavry (2000) stelt dat ‘kinderen veelal de dupe zijn van de ‘lose-lose’-gevech-

ten die hun ouders met ieder een advocaat aan hun zijde met elkaar voeren.

Kinderen hebben recht op redelijk communicerende ouders waar het hen aangaat

en zijn meer gebaat bij een ‘win-win’-benadering zoals toegepast door bemidde-

laars. Scheidingsbemiddeling moet worden gestimuleerd, vinden ook andere des-

kundigen (Hetherington & Stanley-Hagan, 1997). Gardner (1998) en Lund (1995)

zien mediation als een mogelijke preventieve oplossing van ernstige problemen bij

kinderen. Vestal (1999) heeft een mediationmodel beschreven dat mediators kun-

nen gebruiken in geval van ernstige problemen bij kinderen. Dit model bevat vier

componenten: 1. er moet expertise beschikbaar zijn op het terrein van de geestelij-

ke gezondheid; 2. de rechtbank moet zonodig snel kunnen ingrijpen; 3. er moet

evenwicht komen in het machtsverschil; 4. er moet screening op geschiktheid voor

mediation plaatsvinden. Als kinderen zelf omgang weigeren is mediation ook een

goed alternatief, hoewel het niet bij elk gezin werkt (Murray, 1999).    

Samengevat noemen diverse auteurs (Hoefnagels, 2001; Kelly, 1993; MacGillavry

2000; Zonnenberg, 2001) een aantal voordelen van bemiddeling ten opzichte van

een tegenspraakprocedure met twee advocaten: 

1. bemiddeling maakt het mogelijk om met behoud van respect voor elkaar een rege-

ling te bereiken. Dit is van groot belang omdat er kinderen in het spel zijn en de par-

tijen in de toekomst nog met elkaar te maken zullen krijgen; 2. mensen kunnen zelf

over hun toekomst beslissen en daar verantwoordelijk voor zijn in plaats van dat een

derde over en voor hen beslist. Dit leidt er meestal toe  dat elk der partijen het eind-

resultaat makkelijker kan accepteren en dus ook de afspraken beter zal naleven; 3.

mochten er in de toekomst problemen ontstaan, dan hebben de partijen door de

bemiddeling geleerd hun geschillen op te lossen; 4. over het algemeen leidt bemid-

deling sneller tot een oplossing; 5. de kosten zijn gemiddeld aanzienlijk lager. 

9.6 Effecten van echtscheidings- en omgangsbemiddeling 
Uit een aantal onderzoeken blijkt dat scheidings- en omgangsbemiddeling succes-

vol is: partijen komen vaak tot afspraken. Zo zijn de landelijke experimenten schei-
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dings- en omgangsbemiddeling recentelijk geëvalueerd (Chin-A-Fat & Steketee,

2001a). Deze experimenten zijn gestart naar aanleiding van het rapport van de

Commissie De Ruiter (1996). Ouders waren niet verplicht om aan de omgangsbe-

middeling deel te nemen maar de rechters hebben wel hun gezag gebruikt om de

ouders te overtuigen van het nut ervan. De onderlinge relatie tussen de (ex)-part-

ners was aan het begin van de omgangsbemiddeling slecht tot zeer slecht en in alle

zaken was er sprake van slechte communicatie (Chin-A-Fat & Steketee, 2001b). 

De resultaten van de echtscheidingsbemiddeling zijn heel positief: 77% is succes-

vol en slechts in 4% is er geen enkele afspraak gemaakt en gaan respondenten naar

de rechter. Na afloop is een overgrote meerderheid van de partijen redelijk tot zeer

tevreden over de bemiddeling als procedure (78%) net als over de uitkomsten ervan

(75%). De afspraken die aan het einde van de bemiddeling zijn opgesteld in een

convenant blijken duurzaam te zijn. Een ruime meerderheid van de bemiddelden is

achteraf nog steeds tevreden over de scheidingsbemiddeling in plaats van een

gerechtelijke procedure met ieder een aparte advocaat die voor de belangen van de

eigen cliënt opkomt. Het blijkt belangrijk dat de bemiddeling in een zo vroeg moge-

lijk stadium plaatsvindt, bij voorkeur voordat men een gerechtelijke procedure start.  

Het experiment omgangsbemiddeling is ook redelijk succesvol. Het slagingsper-

centage is weliswaar geen 77% maar 41% (volledige overeenkomst). In 31% van de

gevallen is de bemiddeling mislukt en zijn partijen teruggegaan naar de rechter.

Over de procedure is 55% van de respondenten redelijk tot zeer tevreden; over de

uitkomsten 39%. Wat betreft de duurzaamheid: driekwart van de mensen is na een

jaar nog steeds tevreden met de resultaten en houdt zich aan de afspraken. Ook is

de relatie met de kinderen in iets meer dan een kwart van de gevallen verbeterd

(Chin-A-Fat & Steketee, 2001a). Bij beide experimenten vinden de ouders en de

bemiddelaars dat de kinderen niet bij de bemiddeling betrokken moeten worden.

De auteurs bevelen echter aan om jongeren van 12 jaar en ouder in de gelegenheid

te stellen hun mening over de voor hen relevante regelingen tijdens de bemidde-

ling naar voren te brengen.  

Uit een onderzoek naar echtscheidingsbemiddeling door de Raad voor de

Kinderbescherming in het kader van raadsondersteuning ter zitting bleek dat deze

vorm van bemiddeling eveneens succesvol is; 79% van de raadsonderzoekers gaf

aan in het bemiddelingsgesprek tot afspraken te zijn gekomen (Steenweg, 2001;

Steenweg & Spruijt, 2002). 

Ook in sommige andere landen, waar echtscheidingsbemiddeling een wettelijke

basis heeft, is scheidingsbemiddeling succesvol. Jones en Bodtker (1999) melden
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dat in de VS tussen 40% en 70% van de bemiddelingszaken succesvol is. Grych en

Fincham (2001) onderstrepen het belang van preventieve maatregelen, zoals medi-

ation. Sun (2001) wijst eveneens op het belang van vroege ondersteuning. In vier

staten in de VS is mediation verplicht als ouders het onderling niet eens worden

over een ouderschapsplan. In veel gevallen komen zij dan alsnog een regeling over-

een. Ook ouders die afwijzend staan tegenover bemiddeling ontdekken namelijk

meestal dat het bemiddelingsproces hen bevalt (Van Hooff & Koens, 1998). De

rechtbank in Australië beveelt mediation aan als ouders niet in staat zijn om zelf de

zaken met betrekking tot de kinderen te regelen. De ouders kunnen hieraan op vrij-

willige basis deelnemen. Het doel van dit aanbod is het voorkomen van een gerech-

telijke procedure en het begeleiden van ouders bij het vinden van praktische oplos-

singen die in het belang van hun kinderen zijn. In de Family Court of Australia gaat

slechts 4 tot 5% van de zaken door naar de gerechtelijke procedure. Dus het doel

van het mediationaanbod wat betreft het voorkomen van een gerechtelijke proce-

dure is bereikt. Uit evaluatieonderzoek in 1994 is gebleken dat in 74% van de zaken

partijen overeenstemming bereiken over minimaal één belangrijk onderdeel.

Voorts blijken partijen zeer tevreden te zijn over het mediation proces en over de

overeenkomst die ze hebben bereikt (Wiertz-Wezenbeek, 1998). In Australië is

(omgangs)bemiddeling dus een groot succes.

Tenslotte blijkt uit een onderzoek door Heeffer (2001), waarin vragenlijsten ver-

stuurd zijn naar de rechterlijke macht, de Raad voor de Kinderbescherming en de

advocatuur, dat alle geënquêteerden van mening zijn dat bemiddeling en begelei-

ding het meest effectief zijn om conflicten over de omgangsregeling op te lossen. 

9.7 Omgangsbegeleiding 
In 1998 vond een inventarisatie plaats van de projecten omgangsbegeleiding in

Nederland (Chin-A-Fat, 1998). Het ging om 7 projecten. Met uitzondering van de

twee door de Raad opgezette projecten, de BOR (Begeleide Omgangs Regeling)

Projecten in Maastricht en Alkmaar zijn ze echter alle beëindigd wegens gebrek aan

financiering. Dit ondanks het feit dat de projecten van oordeel waren succesvol te

zijn. Doel van de BOR-projecten is ouders door middel van begeleiding te leren zelf-

standig invulling te geven aan een omgangsregeling. Het slagingspercentage bij

beide projecten is minstens 50% (BOR Alkmaar, 2001;  BOR Maastricht, 2001). Ook

Heeffer (2001) en Lemmers (2002) zijn van mening dat  omgangsbegeleiding, naast

omgangsbemiddeling, effectief kan zijn bij (preventie van) ouderlijke conflicten

over kinderen.
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Nieuw in Nederland is het naar buitenlands voorbeeld opzetten van omgangshui-

zen. Doel van het omgangshuis is het bieden van een veilige en gestructureerde

omgangsmogelijkheid tussen ouders en kinderen, na een door de rechter opgeleg-

de omgangsregeling in (echt)scheidingssituaties. De vraag wie leiding moet geven

aan zo’n omgangshuis wordt verschillend beantwoord. Volgens Heeffer (2001) zou

de Raad voor de Kinderbescherming met de leiding belast kunnen worden omdat

hij immers al verantwoordelijk is voor de omgangsbegeleiding zoals we die nu ken-

nen. Chin-A-Fat (1999) is daarentegen van mening dat omgangshuizen aan hun

onafhankelijkheid hechten. De Raad voor de Kinderbescherming, als officiële advi-

seur van de rechter, is dat niet. Ook een aantal andere deskundigen is van mening

dat omgangshuizen niet onder toezicht van de Raad moeten werken (NJB, 2001). In

Rotterdam functioneert sinds kort het eerste Nederlandse omgangshuis. De resul-

taten zijn nog niet spectaculair, maar er is toch winst geboekt. Het gaat daarbij

meestal om zeer problematische gevallen. Met een derde van de deelnemers werd

een positief resultaat geboekt (Van der Ploeg & Scholte, 2001). Er zijn voldoende

aanknopingspunten om het project uit te bouwen en te verfijnen (Kormos, 2000,

2002).    

Recent is door de Tweede Kamer een motie aangenomen om te komen tot een plan

van aanpak omgangshuizen (kamerstuk 2000-2001, 25451, nr. 6). Daarin is voorge-

steld tien pilotprojecten te starten. Helaas wilde de vorige staatssecretaris van

Justitie de motie niet uitvoeren aangezien het binnen de begroting slechts mogelijk

was om drie pilots te starten. Zij achtte dit te weinig om conclusies te kunnen trek-

ken over de effecten van omgangsbegeleiding op de contacten tussen de niet-ver-

zorgende ouder en het kind (kamerstuk 2000-2001, 25451, nr. 9).

Ook internationaal is er veel belangstelling voor de effecten van omgangsbegelei-

ding. Murray (1999) beveelt begeleide omgang aan om een verstoorde relatie tus-

sen kind en ouder te herstellen. Johnston en Strauss (1999) deden vergelijkend

onderzoek naar begeleide omgangsregelingen voor kinderen met problemen na

scheiding. Het blijkt dat er in diverse landen vele verschillende vormen van bege-

leide bezoekregelingen bestaan. Zij bespreken in hun onderzoek regelingen in 10

Europese landen en Canada en de VS maar Nederland is daar niet bij. Ons land

loopt bepaald niet voorop als het gaat om begeleide omgangsregelingen.

Algemene conclusie van Johnson en Strauss is dat begeleiding duidelijk positieve

effecten heeft zowel voor ouders als voor kinderen.
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9.8 Het effectueren van de omgangsregeling 
Een heikel probleem met betrekking tot omgang is helaas nog al eens de effectue-

ring van de omgangsregeling. Wat te doen als vader of moeder niet meewerkt aan

de regeling? Chin-A-Fat (1999) bestudeerde de situatie op dit punt in België,

Duitsland, Engeland en Frankrijk. Samengevat blijkt in de ons omringende landen

dezelfde problematiek te bestaan als in Nederland. In die landen zijn echter meer

initiatieven genomen en uitgewerkt om het ingewikkelde vraagstuk van de effectu-

ering van omgang aan te pakken. Daar bestaan, in samenwerking met rechters,

rechtbanken, de advocatuur en het maatschappelijk werk diverse geïnstitutionali-

seerde vormen van hulp zoals begeleiding en het omgangshuis. Deze hulp lijkt

effectiever te zijn dan de wettelijke dwangmiddelen die, als ze al worden opgelegd,

niet altijd tot het uiterste worden uitgevoerd. Chin-A-Fat doet twee aanbevelingen

voor Nederland: meer investeringen in omgangsbemiddeling en omgangshuizen

en de bestaande  wettelijke handhavingsmogelijkheden uitbreiden met het opne-

men van een bepaling in het strafrecht. Dit laatste in verband met de dreigende

werking die daarvan kan uitgaan.

Heida (1999) stelt dat het parlement de strafrechterlijk sanctie niet in het belang van

het kind achtte. Zij bespreekt de afdwingbaarheid van omgangsregelingen na schei-

ding (bevel tot afgifte van het kind, dwangsom (inclusief schorsing partneralimen-

tatie), lijfsdwang, benoeming van een bijzondere curator, kinderbeschermings-

maatregelen en gezagswijziging). Recent kan daar nog de ‘paradoxale’ toewijzing

van de verblijfplaats van het kind (omkering van de verblijfplaats met behoud van

gezamenlijk ouderlijk gezag) aan worden toegevoegd (Van Leuven, 2001b).

Duidelijk is wel dat de uitvoering van al deze sancties moeilijk is te verenigen met

het belang van het kind. Heeffer (2001) deed een onderzoek naar de mening van

omgangsdeskundigen over de effectuering. Uit het onderzoek blijkt dat alle res-

pondenten van mening zijn dat bemiddeling en begeleiding het meest effectief zijn

waar het gaat om conflicten over de omgangsregeling. Daarna wordt de dwangsom

het meest effectief gevonden; deze wordt dan ook regelmatig opgelegd of verzocht.

Om problemen rond scheiding en omgang en de effectuering van omgangsrege-

lingen te voorkomen, is er in de VS, in navolging van Canada, Australie en Nieuw

Zeeland,  een tendens om voor familiezaken een Unified Family Court (UFC) op te

richten. Dit is een aparte rechterlijke instantie die tevens hulpverlenende diensten

in huis heeft onder supervisie van een rechter (Van Hooff & Koens, 1998). Centraal

uitgangspunt is dat één goedgetrainde rechter alle zaken die met een bepaalde

familie te maken hebben, behandelt met behulp van professionals in de geestelijke
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gezondheidszorg en in conflictoplossing. Van Hooff en Koens (1998) concluderen:

“Door in onze familierechtelijke procedures mogelijkheden in te bouwen voor ver-

wijzing naar voorlichting, bemiddeling, hulpprogramma’s, mediation etc. zou ook

het Nederlandse model zich verder kunnen ontwikkelen van conflictmodel naar the-

rapeutisch model”. Ook Van Teeffelen (2000) pleit voor een dergelijke ontwikkeling

en dus voor meer supervisie en begeleiding. Quik-Schuijt (2001) stelt de inschake-

ling van kinderadvocaten en kinderrechters voor.

Tenslotte wijst een aantal deskundigen op de beperkingen van het recht (Torringa,

2001; Wortmann, 2001). Torringa stelt dat het (familie)recht  als instrument  ter

afwending van maatschappelijk en pedagogisch onheil nu eenmaal onvolmaakt is

en slechts sluitstuk kan zijn in een keten van andere stuurmechanismen. De auteur

maakt onderscheid tussen kwaadwillende en onmachtige ouders die zich niet over

hun angst en gebrek aan vertrouwen heen kunnen zetten. Voor deze laatste (grote)

groep heeft  het vinden van oplossingen zoals het omgangshuis de hoogste prio-

riteit. 

Samenvattend is de conclusie dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat de

diverse wettelijke middelen voor de effectuering van omgangsregelingen moeten

worden gebruikt. Bemiddeling en begeleiding zijn voor de kinderen veel betere

alternatieven.

9.9 Cursussen voor ouders en/of kinderen   
In Amerika zijn verschillende onderwijsprogramma’s voor gescheiden ouders ont-

wikkeld. Doelstelling van zo’n onderwijsprogramma kan zijn “ouders helpen te

begrijpen hoe echtscheiding effect heeft op kinderen en hoe het gedrag van ouders

directe invloed heeft op de aanpassing van kinderen om zo de aanpassing van kin-

deren na de echtscheiding te versterken” (Maddan-Derdich, Leonard & Christopher,

1999; McKenry, Clark & Stone, 1999). Sommige onderwijsprogramma’s zijn ver-

plicht voor ouders die echtscheiding aanvragen (Stone, Clark & McKenry, 2000),

aan andere kunnen ouders vrijwillig deelnemen (Shifflett & Cummings, 1999). De

effecten ervan zijn over het algemeen positief (Emery, Kitmann & Waldron, 1999).

Een gevonden effect van het volgen van een seminar is dat de ouders hun aandacht

(weer) meer op de kinderen richten (Frieman, Garon, H.M. & Garon, R.J., 2000). Een

ander gevonden effect is dat deelnemers aan een bepaald programma een toena-

me in kennis lieten zien en een afname van destructief conflictgedrag (Shifflett &

Cummings, 1999). Weer een ander onderzoek toont aan dat het programma voor-

namelijk invloed had op de relatie van de ouders met de kinderen. Er is dus minder
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effect op de relatie tussen de beide ouders, bijvoorbeeld op een co-ouderschapsre-

latie (McKenry, Clark & Stone, 1999). Ook uit nog een ander onderzoek blijkt dat

ouders van het seminar niet leren hoe zij zelf met de scheiding om moeten gaan

(Frieman, Garon, & Garon, 2000). Deelnemers zijn echter tevreden en hebben de

programma’s als zeer nuttig ervaren, zo laten meerdere onderzoeken zien

(Arbuthnot & Gordon, 1996; Dowling & Gorell Barnes, 2000; Kissman, 2001; Kot &

Shoemaker, 1999; Shifflett & Cummings, 1999; Stone, Clark & McKenry, 2000;

Toews & McKenry, 2001).         

Er zijn ook diverse evaluaties beschikbaar over speciale programma’s voor kinde-

ren. Zo evalueerden Pedro-Carroll & Alpert-Gillis (1997) het CODIP Children of

Divorce Intervention Programm, een preventieve interventie voor 5 en 6-jarige kin-

deren van gescheiden ouders op school. In deze interventie delen kinderen hun

ervaringen met groepsgenoten en leren zij enkele vaardigheden zoals communica-

tie en probleemoplossend denken. Ook leren zij om scheidingsgerelateerde gevoe-

lens over zichzelf en het gezin te accepteren en uit te drukken. Ouders worden via

nieuwsbrieven en individuele contacten op de hoogte gehouden van het program-

ma. De experimentele groep toonde meer  aangepast gedrag (bijv. frustratietole-

rantie, assertiviteit, omgang leeftijdsgenoten), terwijl bij de vergelijkingsgroep

geen verschillen werden aangetroffen. Het programma voor echtscheidingskinde-

ren (CODIP) heeft dus een positieve invloed op kinderen uit deze leeftijdsgroep.

Volgens Fischer (1999) heeft het CODIP ook positieve effecten voor 9-12 jarigen.

Soortgelijke resultaten van kinderprogramma’s worden beschreven in ander onder-

zoek (Dowling & Gorell Barnes, 2000; Feng & Fine, 2000).  

9.10 Conclusies
Wat betreft de effectuering van omgang kan de aanbeveling van  Chin-A-Fat (1999)

worden ondersteund om omgangsbemiddeling en het omgangshuis, zoals deze in

de ons omringende landen bestaan, in Nederland verder te ontwikkelen. Ook ande-

ren zien de noodzaak daarvan in (De Bruijn-Luckers, 2000a, 2000b, 2001; Smulders-

Groenhuijsen, 2002). De experimenten scheidings- en omgangsbemiddeling (Chin-

A-Fat & Steketee, 2001a) waren succesvol evenals bemiddeling door de Raad voor

de Kinderbescherming in het kader van raadsondersteuning ter zitting (Steenweg &

Spruijt, 2002). Ook in andere landen is omgangsbemiddeling succesvol zoals bij-

voorbeeld in Australië waar omgangsbemiddeling een wettelijke basis heeft. Uit

het onderzoek van Heeffer (2001) blijkt dat veel  deskundigen uit de praktijk van

mening zijn dat bemiddeling en begeleiding het meest effectief zijn om omgangs-
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conflicten op te lossen. Er kan gewezen worden op het succes van de BOR-projec-

ten Alkmaar en Maastricht en op de (voorlopige) resultaten van het omgangshuis

in Rotterdam. Het is te  betreuren dat er geen nieuwe pilotprojecten worden gestart

en dat de effecten ervan op de relatie tussen de niet-verzorgende ouder en het kind

voorlopig niet kunnen worden onderzocht in Nederland.
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HOOFDSTUK 1100

Conclusies en aanbevelingen
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10.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de conclusies en de aanbevelingen aan de orde. Allereerst

vatten we het voorgaande samen en trekken we conclusies met betrekking tot de

centrale vraagstelling van dit rapport: wat leert de recente sociaal wetenschappe-

lijke literatuur ons over scheiding en omgang en een evenwichtige ontwikkeling

van het kind (10.2)? Vervolgens bespreken we de antwoorden op de drie onder-

zoeksvragen. Wat zegt de literatuur over het recht op omgang en de ontzeggings-

gronden (10.3), het Parental Alienation Sydrome (PAS) en andere vormen van kin-

dermishandeling (10.4), de werkwijze van de Raad in scheidings- en omgangszaken

(10.5)? Tot slot beschrijven we onze reflectie op de onderzoeksvragen in de vorm

van een aantal aanbevelingen (10.6).

10.2 Scheiding en omgang en een evenwichtige ontwikkeling van het kind
Bondig geformuleerd is de centrale vraagstelling van dit rapport: wat leert de

recente sociale wetenschap ons over scheiding en omgang vanuit het perspectief

van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind? Deze algemene

vraagstelling is vooral aan de orde gekomen in de hoofdstukken 5 en 6. Zoals ook

uit de titel van dit rapport blijkt, staat het kind centraal en dus niet de thuiswonen-

de en/of de uitwonende ouder. Dat is een belangrijke constatering om in het oog te

houden omdat de belangen van kind en ouders na de scheiding nu eenmaal niet

altijd parallel lopen. 

Wat allereerst opvalt uit de grote hoeveelheid literatuur die er over scheiden en kin-

deren is geschreven, is dat scheiding voor kinderen vooral nadelig is als deze

gepaard gaat met ernstige en langdurige ouderlijke conflicten. Wanneer ouders in

staat zijn hun conflicten te beheersen en niet uit te vechten in het bijzijn van de kin-

deren, zijn de negatieve effecten voor kinderen minder sterk. 

In de tweede plaats blijkt dat echtscheiding geen losstaande gebeurtenis is, maar

een proces dat gemiddeld jaren duurt. Lang voordat één van de ouders niet meer

bij de kinderen woont, hebben veel kinderen last van spanningen en conflicten tus-

sen de ouders. De juridische procedure is vervolgens weer een proces binnen een

proces. Ook deze periode duurt lang, maanden of soms jaren. De nasleep van de

scheiding neemt gemiddeld eveneens een lange periode in beslag. 

Conclusies en aanbevelingen

81

Het verdeelde kind; hoofdstuk 10



In de derde plaats kan worden geconcludeerd dat echtscheiding diverse negatieve

korte en lange termijneffecten op kinderen heeft. Deze effecten betreffen vooral

schoolprestaties, gedragsproblemen, psychologisch welbevinden, zelfbeeld, socia-

le ontwikkeling en sociale relaties. De effecten zijn gemiddeld meestal niet zo groot

– tenminste als ouders tot conflictbeheersing in staat zijn - maar wel significant.

Bovendien zijn ze in de jaren negentig weer toegenomen vergeleken met de jaren

zeventig en tachtig. De gevolgen zijn niet voor alle echtscheidingskinderen gelijk.

Het meest negatief voor kinderen zijn echtscheidingen die gepaard gaan met chro-

nische en openlijke ouderlijke conflicten. En dat zijn meestal de scheidingen waar

de Raad mee te maken krijgt. Een niet onbelangrijke groep kinderen heeft last van

(zeer) lange termijn effecten van de scheiding. Tot ver in de volwassenheid onder-

vinden zij de nadelen daarvan.

In de vierde plaats is het opvallend dat sekse en leeftijd van de kinderen tijdens de

scheidingsperiode geen duidelijk verband vertonen met de negatieve effecten.

Zowel over leeftijd als sekse is veel geschreven, maar er rest geen andere conclu-

sie dan dat scheiding negatieve effecten heeft voor alle leeftijden en beide seksen. 

In de vijfde plaats concluderen verschillende auteurs dat de positie van het kind tij-

dens de scheiding marginaal is. Kinderen zouden volgens hen meer en beter moe-

ten worden geïnformeerd en er zou meer naar hun mening moeten worden

geluisterd. Hierbij dient wel uitdrukkelijk rekening te worden gehouden met hun

leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Tenslotte komen in de hoofdstukken 5 en 6 verschillende beschermende en risico-

factoren voor scheidingskinderen naar voren. De belangrijkste beschermende fac-

toren zijn: een goed functionerende verzorgende ouder, een redelijke verstandhou-

ding tussen moeder en vader, autoritatieve opvoeders, goede (leeftijdspecifieke)

communicatie tussen kind en ouders en toegang tot therapeutische interventies. De

belangrijkste risicofactoren voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen zijn:

openlijke en chronische conflicten tussen de ouders, financiële achteruitgang,  wei-

nig of geen sociale contacten en meerdere stressvolle veranderingen. 

10.3 Het recht op omgang en de ontzeggingsgronden 
Wat zegt de literatuur over omgang na scheiding en wat valt er te concluderen over

de in de wet geformuleerde ontzeggingsgronden? Wat het recht op omgang betreft:

het blijkt dat een aanzienlijk percentage kinderen na de scheiding geen of nauwe-

lijks contact heeft met de niet-verzorgende ouder. Al jarenlang ligt dit percentage

voor diverse landen rond 25%. Er zijn lichte aanwijzingen dat het percentage voor

82

Het verdeelde kind; hoofdstuk 10



de recentere echtscheidingen (na 1980) iets lager ligt. Omdat rond 85% van de kin-

deren na de scheiding bij moeder woont, betekent verbroken contact meestal ver-

broken kind-vader contact. Uit onderzoek blijkt dat vaders het contact gemiddeld te

weinig vinden en dus meer zouden willen, maar dat geldt zeker niet voor alle

vaders. Dat blijkt ook uit het feit dat een aanzienlijk deel van de moeders een fre-

quenter contact tussen kind en vader wenselijk vindt. Als vaders een nieuw gezin

starten met nieuwe kinderen, neemt de frequentie van het contact met de kinderen

uit het eerste huwelijk gemiddeld af. Anderzijds zijn er moeders die het contact

tegenhouden en zijn er kinderen die redenen opvoeren om omgang te weigeren.

Wat de vier in de wet genoemde ontzeggingsgronden betreft (ernstig nadeel voor

het kind, ongeschikte ouder, minstens 12-jarig kind met ernstig bezwaar, andere

zwaarwegende belangen van het kind) is het opvallend dat het grootste en onaan-

vaardbare risico voor het kind - langdurige en ernstige ouderlijke conflicten – niet

wordt genoemd. Het valt te overwegen deze contra-indicatie expliciet in de wet op

te nemen. Verder is de literatuur niet zo overtuigd van de leeftijdsgrens van 12 jaar,

genoemd in de derde ontzeggingsgrond. Ook met de opvattingen van kinderen jon-

ger dan 12 jaar dient ernstig rekening te worden gehouden. 

De meest wenselijke situatie voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van

het kind na scheiding is een goed functionerende verzorgende ouder die ermee

instemt  dat er regelmatig contact is tussen kind en uitwonende ouder. De aard en

de frequentie van dat contact moeten zijn afgestemd op de leeftijd van het kind.

Eerste voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is dat ouders in

staat zijn hun conflicten te beheersen, zeker in het bijzijn van de kinderen. Belangrijk

voor kinderen is dat de uitwonende ouder alimentatie voor hen betaalt. Dit blijkt

een flinke steunvariabele te zijn voor het welbevinden van kinderen. Dat komt niet

alleen omdat geld allerlei directe voordelen biedt, maar ook omdat kinderen

daardoor ervaren belangrijk te zijn voor de niet-verzorgende ouder. Zowel de thuis-

wonende als de uitwonende ouder doet er goed aan te proberen of te leren autori-

tatieve opvoeders te zijn. 

10.4 Het Parental Alienation Sydrome (PAS) en kindermishandeling
In hoeverre komen ernstige problemen zoals PAS en kindermishandeling voor in

Nederland? In ons land is nog geen empirisch sociaal wetenschappelijk onderzoek

naar PAS beschikbaar. Wel wordt er door (juridische) deskundigen over geschre-

ven. In Amerika is PAS vooral bekend geworden door Gardner maar ook anderen

hebben er over geschreven. Onder PAS of het ouderverstotingssydroom wordt ver-
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staan: het verschijnsel van een pathologische binding tussen ouder en kind met uit-

sluiting van de andere ouder. PAS is in de VS controversieel. Het is ongetwijfeld de

verdienste van Gardner dat hij niet alleen de discussie op gang heeft gebracht over

ouderverstoting, maar ook over oudervervreemding en de verstoorde relatie tussen

kind en niet-verzorgende ouder in het algemeen. Helaas wordt PAS soms gebruikt

als “een soort kernwapen in de gezagsoorlog” (Schepard, 2001) en is ook Gardner

zelf door zijn optreden omstreden geraakt. 

Andere auteurs dan Gardner hebben geprobeerd het probleem van ouderver-

vreemding te herformuleren en in een breder kader te plaatsen. Deze modellen

nemen niet de ouder maar het kind als vertrekpunt en gaan uit van erkende bena-

deringen in de wetenschap, zoals de gezinssysteembenadering. De conclusie moet

luiden dat fenomenen als ouderverstoting en oudervervreemding zeker voorkomen

en dat dit nadelig is voor kinderen. Meer onderzoek is nodig om de frequentie van

het optreden van PAS te kunnen vaststellen en PAS en andere (meer realistische)

vormen van ouder-kind vervreemding te kunnen diagnosticeren. 

Ook kindermishandeling is een ernstig probleem en even moeilijk, zo niet moeilij-

ker vast te stellen. Ook hiervoor geldt dat meer onderzoek nodig is, zowel om de

frequentie van het verschijnsel te bepalen in relatie tot verschillende aspecten van

echtscheiding, als om het te diagnosticeren. Onderzoek laat zien dat beschuldigin-

gen van kindermishandeling vaak op waarheid berusten en dat het risico voor kin-

deren groot is wanneer iemand onterecht wordt vrijgesproken van kindermishan-

deling. Op basis van onderzoek uit Amerika en enkele andere landen moeten ver-

moedens en beschuldigingen van zowel PAS als kindermishandeling serieus wor-

den genomen.

10.5 Werkwijze van de Raad in scheidings- en omgangszaken 
In hoofdstuk 9 is de literatuur over de werkwijze van de Raad aan de orde gekomen.

Maar de Raad werkt natuurlijk niet geïsoleerd, dus is het onderwerp van dat hoofd-

stuk breder. Het betreft de verschillende procedures rond echtscheiding. Al eerder

is gesteld dat echtscheiding vanuit het perspectief van het kind moet worden gezien

als een langdurig proces. Gedurende de periode waarin de feitelijke scheiding in

het gezin zich aandient, zijn er – vooral in het buitenland – verschillende voorzie-

ningen beschikbaar. Zo is huwelijkscounseling bij huwelijksconflicten in sommige

Amerikaanse staten ingeburgerd, is in verschillende staten het opstellen van een

ouderschapsplan verplicht alvorens de scheidingsprocedure kan beginnen en

bestaan er in diverse landen allerlei vormen van bemiddeling. Bij deze bemiddeling
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- die  kan duren van voor de feitelijke scheiding tot ver daarna - zijn de kinderen ook

vaak betrokken. In het laatste geval gaat het dan om omgangsbemiddeling.

Bemiddeling is soms verplicht, op last van de rechter en soms meer of minder vrij-

willig. In Nederland geldt geen wettelijke verplichting, maar er is inmiddels wel veel

ervaring opgedaan met vrijwillige bemiddeling. Uit onderzoek blijkt dat deze in het

algemeen succesvol kan worden genoemd. 

De meest genoemde voordelen van bemiddeling ten opzichte van een ‘klassieke’

tegenspraakprocedure met twee advocaten zijn: 1. grotere kans op behoud van

respect voor elkaar; 2. eigen verantwoordelijkheid van de ouders voor de toekomst;

3. partijen leren door bemiddeling het beheersen en oplossen van conflicten; 4.

snellere oplossingen; 5. lagere kosten. 

Overziet men deze gegevens uit de literatuur, dan lijkt het sterk in het belang van

het kind dat ouders, alvorens te kunnen scheiden, zich eerst op de hoogte moeten

stellen van de betekenis van hun scheiding voor de kinderen. Bovendien zouden zij

moeten nadenken over de zorg voor hen na de scheiding. Overwogen zou moeten

worden om het voeren van enkele counselingsgesprekken en het opstellen van een

ouderschapsplan in de wet op te nemen. De Raad zou daarbij een belangrijke rol

kunnen spelen. Wanneer het de ouders niet lukt om, samen met de Raad, een

ouderschapsplan op te stellen, is bemiddeling geboden. Deze bemiddeling zou dan

door anderen dan medewerkers van de Raad moeten worden uitgevoerd en zonder

financiële drempel beschikbaar moeten zijn.

Volgens de voorlopige werkwijze begint de Raad het onderzoek in eerste instantie

met bemiddeling. Van groot belang is dat de ouders (ook) gezamenlijk worden

gehoord. Bovendien is het horen of observeren van de kinderen, ook tijdens de

bemiddelingsfase, essentieel. Wat betreft het feitelijke Raadsonderzoek komen ver-

der twee vragen naar voren, namelijk of bemiddeling tot de taken van de Raad

behoort en of het Raadsadvies uit het Raadsonderzoek moet worden weggelaten.

Hoewel de Raad in de praktijk al aan bemiddeling doet, vindt een aantal deskundi-

gen dit niet terecht omdat daarvoor nu een wettelijke basis ontbreekt. Sommige

auteurs pleiten voor het schrappen van het advies uit het Raadsonderzoek. Anderen

zijn van mening dat het vanuit het gezichtspunt van het kind moeilijk is om het

Raadsadvies achterwege te laten. De Raad is immers primair de belangenbeharti-

ger van het kind. Standaard in het eindrapport zou aandacht moeten worden

besteed aan de belangrijkste beschermende factoren en risicofactoren.  

Nederland loopt bepaald niet voorop als het gaat om omgangsbemiddeling en

omgangsbegeleiding. Financiële overwegingen spelen vaak een rol om succesvol-
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le projecten te stoppen en nieuwe veelbelovende initiatieven in de kiem te smoren.

In het buitenland zijn diverse cursussen, seminars en interventies voor ouders en

voor kinderen beschikbaar. In Nederland worden hier en daar ook initiatieven geno-

men, maar hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is gebrek aan financiën zoals

gezegd vaak het argument om zeer terughoudend te werk te gaan. 

De effectuering van de omgangsregeling in geval van conflicten tussen de ouders

is nationaal en internationaal een probleem. De kern is dat omgangsconflicten geen

juridische maar relationele problemen zijn. In eerste instantie zal dan ook getracht

moeten worden door verplichte hulpverlening de omgang in stand te houden of te

starten. In tweede instantie kan – mits ondersteund door andere maatregelen in het

voortraject – van opname in het strafrecht van het frustreren van de omgang mis-

schien een preventieve werking uitgaan. In de literatuur wordt deze maatregel ech-

ter niet duidelijk ondersteund. 

10.6 Reflectie op de onderzoeksvragen en  aanbevelingen  
Echtscheiding is een (vooral relationeel) proces dat lang voor de feitelijke scheiding

begint en soms jarenlang duurt. De maatschappij en de wetgeving houden nauwe-

lijks rekening met het procesmatige karakter van echtscheiding. Voor kinderen zou-

den veel negatieve effecten kunnen worden voorkómen als er voldoende wettelijke

en andere maatregelen zouden worden getroffen voor zowel de periode voor als na

de scheiding.  

Frequentie van contact met de uitwonende ouder hangt niet samen met het welbe-

vinden van kinderen. De mate van conflict tussen de ouders doet dat duidelijk wel.

Het meest gunstig voor een kind is contact met beide ouders onder voorwaarde dat

de ouders hun conflicten  beheersen. Juridische en andere interventies zouden er

vooral op gericht moeten zijn om ouders te leren hun conflicten tijdens het gehele,

langdurige proces van de echtscheiding te beheersen. 

We willen besluiten met een aantal aanbevelingen. Sommige zijn alleen of vooral

bestemd voor ouders, andere voor de Raad,  en weer andere voor de overheid. Ze

luiden als volgt:

1. Autoritatief ouderschap dient te worden bevorderd.

Juist na ouderlijke scheiding hebben kinderen behoefte aan enerzijds warmte en

anderzijds structurering en controle. Dit is belangrijk voor hun gezonde ontwikke-

ling. Thuiswonende ouders hebben de zware taak om autoritatief op te voeden in

de vaak moeilijke periode na de scheiding. Uitwonende ouders hebben de zware
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taak om in hun nieuwe omgeving vol veranderingen deeltijd autoritatief ouder te

zijn. Dit vak hebben zij helaas vaak niet geleerd in hun huwelijk (Avenevoli, Sess, &

Steinberg, 1999). Voorlichting aan en cursussen voor (zowel verzorgende als niet-

verzorgende) gescheiden ouders in het autoritatief opvoeden dienen dan ook te

worden gestimuleerd. In het buitenland zijn dergelijke cursussen vaak beschikbaar

en succesvol  (Duindam & Vroom, 2001; Knox, 1998).

2. Houdt meer expliciet rekening met kinderen: voorlichting, kinderprogramma’s

(o.a. op scholen).

De positie van kinderen tijdens de gehele echtscheidingsperiode is nogal eens mar-

ginaal. Kinderen moeten echter worden ingelicht over en voorbereid op de schei-

ding van hun ouders. Wel moet uitdrukkelijk rekening worden gehouden met hun

ontwikkelingsniveau. Vooral kinderen blijken baat te hebben bij cursussen voor

henzelf en voor hun ouders. Deze cursussen dienen dan ook zonder financiële

drempel breed beschikbaar en toegankelijk te zijn (Stichting de Ombudsman, 2002).

3. Ouders moeten aan enkele wettelijk verplichte counselingsgesprekken

deelnemen als voorwaarde om de scheidingsprocedure in gang te kunnen zetten.

Conflictbeheersing is essentieel maar natuurlijk ook moeilijk. In counselingsge-

sprekken kan duidelijk worden in hoeverre ouders deze vaardigheid bezitten of nog

moeten leren. Scheiding is een (langdurig) proces waar noch de ouders noch de

sociale omgeving voldoende op voorbereid zijn. Om de effecten voor kinderen te

minimaliseren is het nodig dat ouders verplicht stil staan bij de gevolgen van schei-

ding voor hun kinderen. Deze maatregel is minder vergaand dan verplichte bemid-

deling. 

4. Maak het opstellen van een ouderschapsplan voor de scheiding wettelijk 

verplicht.

Hoewel scheiden in onze samenleving geen uitzondering meer is, is de voorberei-

ding op dit intensieve proces verwaarloosd. Het is niet goed te begrijpen dat in 1998

de wet gezamenlijk ouderlijk gezag van kracht is geworden zonder wetgeving die

de uitoefening van dat gezag voorbereidt en daardoor beter mogelijk maakt.

Gezamenlijk ouderlijk gezag moet je leren en dat zou ondermeer kunnen door het

maken van een ouderschapsplan voor de tijd na de scheiding. Dit zou dan wel door

de overheid verplicht moeten worden gesteld en geschreven moeten worden voor-

dat de feitelijke scheiding plaatsvindt. De Raad zou ondersteuning kunnen bieden
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bij het opstellen van het ouderschapsplan. De rechter toetst het plan.

5. Ondersteun de thuiswonende ouder.

Het belang van een goed functionerende thuiswonende ouder is de meest con-

stante uitkomst in het onderzoek naar het welbevinden van scheidingskinderen. Er

zijn allerlei maatregelen denkbaar om de positie van deze ouder te versterken (kin-

deropvang, fiscale maatregelen, toegang tot hulpverlening). 

6. Het betalen van kinderalimentatie moet meer worden gestimuleerd.

Om verschillende redenen is het belangrijk voor kinderen dat de uitwonende ouder

kinderalimentatie betaalt en blijft betalen. De adviezen van de werkgroep alimenta-

tiebeleid (2002) dienen dan ook zeer serieus te worden genomen.

7. Beloon goed lopende omgangsregelingen fiscaal.

Essentieel voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van kinderen is de erva-

ring dat hun ouders hun conflicten kunnen beheersen en dat de uitvoering van een

leeftijdspecifieke omgangsregeling gewaarborgd is. Stimulering is beter dan

bestraffing en is een beproefd middel om gedrag te beïnvloeden. Het goed functi-

oneren van de omgangsregeling zou fiscaal moeten worden beloond. Als beide

ouders eenmaal per jaar verklaren dat de omgangsregeling loopt, kan de fiscale

aftrek aan beiden worden verleend. Dit lijkt een dure maatregel, maar hij zal zich

zeker terugverdienen omdat veel problemen voor kinderen (en hun ouders) voor-

kómen zullen worden.

8. Omgang moet worden beschouwd in samenhang met conflictbeheersing.

Omgang met de uitwonende ouder is goed voor kinderen en zeker ook voor de uit-

wonende ouder. Maar soms moet de contra-indicatie van het chronisch ouderlijk

conflict zwaarder wegen. In eerste instantie moet getracht worden door verplichte

hulpverlening de omgang in stand te houden. Maar als alle middelen zijn uitgeput

en de conflicten voortduren, kan tijdelijk stoppen van het contact in het belang zijn

van het kind, ook bij gezamenlijk ouderlijk gezag (Wortmann, 2002).

9. Bij vermoedens van PAS en kindermishandeling dient allereerst grondig 

onderzoek en bij bevestiging verplichte hulpverlening te volgen. Bij ernstige 

problemen voor kinderen en weigering medewerking thuiswonende ouder 

dient de rechter te kunnen ingrijpen. (Boorder & Heida, 2002).

88

Het verdeelde kind; hoofdstuk 10



PAS en kindermishandeling zijn ernstige problemen die moeilijk zijn vast te stellen

en helaas moeilijk zijn te voorkomen. Bemiddeling, ouderschapsplan en ouderbe-

geleiding zijn zeker maatregelen die de problematiek zullen verminderen. Maar het

uitbannen van deze verschijnselen zal jammer genoeg nooit geheel lukken. Er dient

echter onderzoek te worden opgezet om de omvang van de verschijnselen vast te

stellen en om methoden te ontwikkelen voor een betere diagnose.

10.Bevorder initiatieven tot conflictreductie voor kinderen tijdens het gehele 

scheidingsproces:  begeleiden, bemiddelen, onderzoek, speciale familierecht-

spraak, omgangsbegeleiding.

Maatschappelijk en juridisch wordt het uitgangspunt dat beide ouders na scheiding

ouder blijven breed onderschreven. De wet van 1998 getuigt daar ook van. Voor een

gezonde en evenwichtige ontwikkeling van kinderen is het dan ook belangrijk dat

dit uitgangspunt wordt ondersteund door juridische en andere maatregelen tijdens

de gehele scheidingsperiode.
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Wat heeft de zoektocht door de recente, sociaal wetenschappelijke literatuur over

scheiding en omgang bezien vanuit het uitgangspunt van kinderen, opgeleverd? In

de eerste plaats dat openlijke en chronische ouderlijke conflicten voor, tijdens, en

na de scheiding, voor kinderen het meest nadelig zijn. In de tweede plaats dat echt-

scheiding geen losstaande gebeurtenis is, maar een proces dat gemiddeld jaren

duurt. In de derde plaats dat de nadelige effecten voor kinderen in het laatste

decennium niet zwakker zijn geworden, maar juist sterker. In de vierde plaats dat de

gevolgen voor kinderen soms tot ver in de volwassenheid voortduren. Tenslotte

dat problemen als oudervervreemding en kindermishandeling serieus moeten

worden genomen.

Het is opvallend dat, ondanks het feit dat de echtscheidingscijfers in Nederland en

vergelijkbare landen al jarenlang relatief hoog zijn, echtscheiding maatschappelijk

noch juridisch volledig schijnt te zijn geaccepteerd. De voorzieningen en de wetge-

ving met betrekking tot echtscheiding, zeker beschouwd vanuit het standpunt van

het kind, zijn nauwelijks volwassen te noemen. Misschien houden we ons teveel

vast aan het feit dat de meeste echtscheidingen zonder al te grote problemen wor-

den afgewikkeld. Toch moet de Raad elk jaar in bijna 4000 gevallen in actie komen

om de rechtbank te adviseren over gezag en/of omgang. Wat voorzieningen betreft

loopt Nederland achter bij diverse andere landen. We kunnen veel leren van de

regelingen in het buitenland en van het onderzoek naar de effecten van deze rege-

lingen.

Zowel uit maatschappelijk als uit juridisch oogpunt is het belangrijk dat op tijd, en

dat is eerder dan nu, wordt ingegrepen of dat mensen in staat worden gesteld om

zelf in te grijpen. De wettelijke verplichting tot het voeren van een aantal counse-

lingsgesprekken en het opstellen van een ouderschapsplan, zou een belangrijk sig-

naal zijn om aan te geven dat kinderen werkelijk belangrijk zijn in een echtschei-

dingsprocedure. Als zou blijken dat de ouders te zeer in conflicten verwikkeld zijn,

dient - met de harmoniegedachte als uitgangspunt - mediation verplicht en toe-

gankelijk te zijn. Pas na mislukking van de bemiddeling zou de gang naar de rech-

ter open moeten staan. Dit alles is nodig om het laten voortduren van het geza-

menlijk ouderlijk gezag ook breed mogelijk te maken. 

Hetzelfde geldt voor de omgang tussen kind en beide ouders. ‘Omgang moet’ is

Nawoord
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een belangrijk en waardevol uitgangspunt. Maar ook dat moet – en kan – beter uit-

voerbaar worden gemaakt door bovengenoemde en nu volgende maatregelen.

Kinderen zouden meer moeten worden betrokken bij het bepalen van hun eigen

positie in het scheidingsproces. Natuurlijk dient dit zorgvuldig te gebeuren en mag

niet voorbij worden gegaan aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Maar

het besef dat kinderen geen object maar subject zijn in het scheidingsproces kan

niet zonder gevolgen blijven. Kinderen moeten worden gehoord bij het besluit over

hun verblijfplaats en de mate van omgang met hun uitwonende ouder. Als ouders

er ondanks alle nieuw te nemen maatregelen niet in slagen hun conflicten te

beheersen, dient tijdelijke stopzetting van de omgang (ook bij gezamenlijk ouderlijk

gezag (Wortmann, 2002)) juridisch mogelijk te zijn. Bij vermoedens van ouderver-

vreemding en/of kindermishandeling dienen de klachten grondig en zorgvuldig te

worden onderzocht. Wettelijke verplichte hulpverlening, in het belang van het kind,

dient mogelijk te worden. Mocht dat niets opleveren dan moet de rechter kunnen

ingrijpen.

Het zal duidelijk zijn dat het uitgangspunt ‘omgang moet’ vanzelfsprekend implica-

ties heeft. Het bieden van fiscaal voordeel bij goed lopende omgangsregelingen

kan een belangrijk signaal zijn van de grote betekenis van omgang met beide

ouders. Dat voldoende omgangsbemiddeling en omgangsbegeleiding beschikbaar

moet zijn, zou nauwelijks vermelding behoeven. Ook niet dat diverse cursussen en

programma’s voor ouders en kinderen beschikbaar en toegankelijk moeten zijn. Dit

geldt in brede zin voor het leren omgaan met scheiding. 

Tenslotte moet men niet de illusie wekken dat juridische en maatschappelijk maat-

regelen alle problemen rond echtscheiding kunnen voorkomen. Er zijn en blijven

schrijnende gevallen waarin maatregelen nauwelijks effect zullen hebben. Maar

door  echtscheiding als een proces te zien, waarvoor diverse maatregelen in ver-

schillende fasen getroffen moeten worden, kunnen de effecten voor veel kinderen

zeker worden verzacht.  
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Sleutelwoorden

aanpassing adolescenten
aanpassing kinderen
aanstelling bemiddelaar
academische prestatie
achteruitgang levensstandaard
afwezige vaders
afwijzingsgronden
alienation (verstoting)
alimentatie
armoede (eenoudergezin)
autoritatief ouderschap

band met ouders
begeleide omgang
begeleide omgangsregeling (BOR)
begeleiding/therapie
belangen
bemiddelen/bemiddeling
bemiddelingsvaardigheden
bemoeienis staat
beoordeling van vervreemding
bereidheid tot aanpassing (aan 

veranderingen in omgangsregeling)
bescherming kinderen
beschuldigingen van kindermishandeling
beslisboom
beslissing Hoge Raad
bewijsrecht
bezoek
bezoekfrequenties
bezoekregeling
BOR-overeenkomst

case manager
checklist
cliëntenorganisaties
co-mediator
‘contempt of court’
co-ouderschap/coparenting
coalities/allianties
combinatie van juridische en therapeutische 

interventies
communicatievoorwaarden
conflict bevorderend rechtssysteem
conflict(en)
conflictbeheersing/-oplossing
conflictueuze scheiding
conservatieve visie op scheiding
contact

contact niet-verzorgende ouder
contact tussen ouders
contact weigerende ouder
contempt of court
controverses rond PAS
coöperatief ouderschap
custody evaluator/evaluation

delinquentie
depressie bij kinderen
depressie bij vrouwen
deskundigenadvies (expert testimony)
diagnostische classificatie
diagnostische en adviserende functie
differentiatie PAS 
dreigtherapie
dwang(gedrag)
dyade kind-ouder

echtelijk geweld
echtgenoten
echtscheiding
echtscheidingsbemiddeling
echtscheidingscursus
echtscheidingskinderen
echtscheidingsonderwijs
echtscheidingszaken
educatief programma
educatieve oudercursus
eenhoofdig gezag
eerstelijnshulp
effectuering van een omgangsregeling
emotioneel welzijn
empirisch onderzoek
estrangement (vervreemding)
evaluatie (van omgangsregelingen)

familie conflict
familie omgeving
familieontbinding
familierechter
familiestructuur
family group conference (= (familie)

netwerkberaad in NL)
feitenonderzoek
forensisch onderzoek
frequentie contact met niet-verzorgende 

vader/contactfrequentie
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GG

HH

JJ

KK

LL

MM

NN
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II

gedragsproblemen
gedwongen interventie
gerechtelijk bevel
gescheiden ouders
gespreksvoering met kinderen
getuigedeskundige
gevangenis
geweigerde bezoekregeling
gezag
gezag- en omgangsregelingen
gezags- en omgangsgeschillen
gezagsevaluaties
gezagsproblemen na echtscheiding
gezamenlijk (ouderlijk) gezag
gezinsgerichte interventie
gezinsgeweld
gezinskluwen
gezinspreventie
gezinssamenstelling/-structuur
gezinsveranderingen
gezondheid

hechtingsprocessen
herformulering PAS
hertrouw
huiselijk geweld
huwelijksbreuk
huwelijksontbinding
huwelijkstransities

incest (aangifte)
ineffectieve dwangmiddelen
inschatting van risico voor het kind
interventies (juridische en therapeutische)
invloed ouders

joint legal custody (gezamenlijk ouderlijk 
gezag)

joint physical custody (co-ouderschap)
jonge kinderen
juridisch-psychologische sector
juridisch-therapeutisch contract
juridische strijd rond gezag (en omgang)

kenmerk BOR-zaken
kinderalimentatie
kinderen
kinderen als ooggetuige
kinderrecht
kinderwelbevinden
kindinterviews
klinische en onderzoeksliteratuur
koppeling kinderalimentatie/omgang
korte termijn effecten

lange termijn effecten
levensstandaard(achteruitgang)
longitudinale studie
loyaliteitsconflict

mediation
mediation/bemiddeling in andere landen
meta-analyse
metacommunicatie
methodische problemen
mishandeling
moeder-kindrelatie
moedergezinnen

naleving (omgangsregelingen)
niet-verzorgend ouderschap
niet-verzorgende moeder/vader
niet-voogd 

omgaan met scheiding
omgang
omgang(srecht)
omgang/contact
omgangsbemiddeling en -begeleiding
omgangsbemiddeling(projecten)
omgangsgeschillen
omgangshuizen
omgangsrecht
omgangsregeling(en)
omkering verblijfplaats
onaangepastheid (kinderen en adolescenten)
onderhandelingsproces
onderhoudsplicht
ongehuwd moederschap
onwelbevinden
ontwikkeling interventieplan
ontwikkeling van het kind
ontwikkelingsgebonden reacties van 

kinderen
ontwikkelingstaken
onveilige gehechtheid
opgelegde regeling
opvoedingsvaardigheden
ouder(schaps)coördinator
ouder-kindrelaties
oudercursus/-onderwijs
ouderlijk conflict
ouderlijke nood
ouderlijke relatie
ouderplicht
ouders (kenmerken van)
ouderschap
ouderschapsplan
ouderschapsstijlen
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PP

RR

SS

TT

UU

VV

WW

ZZ

ouderseminars
ouderverstotingssyndroom (PAS)
oudervervreemding (PA)

‘paradoxale toewijzing’/omkering 
verblijfplaats
paraplugesprek
PAS (ouderverstotingssyndroom)
percepties (van diverse partijen)
percepties van rechtvaardigheid
persoonlijkheidsstoornissen
positie van minderjarige kinderen bij 

bemiddeling
praktijkervaring
praktijkmodel
pre-mediation screening
predisruption (van voor de breuk)fase/ 

factoren/effecten
preventie
preventie(beleid)
problemen
programma’s ter bevordering van omgang
psycho-educatieve programma’s
psychologische interventies
psychosociale problemen

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
raadsadvies
raadsondersteuning ter zitting
Raadsonderzoek en rapportage
raadsonderzoeker
rapporten voor de RvdK
rechterlijke overtuiging
rechterlijke voorzichtigheid
redelijke en onredelijke weigering
relationeel conflictmodel
risicofactoren
riskante gewoonten adolescenten

scheiding
scheiding- en omgangszaken
scheidingsbemiddeling(smethodiek)
scheidingsmelding
scholing/training voor mediators
schoolgebaseerde interventie
seksespecifieke mythen
seksespecifieke rollen
sekseverschillen
sociaal-emotionele gespreksleiding
sole custody (voogdij)
spelobservatie
stiefouder en -siblings
stress
strijd om gezag en omgang
systeemtheoretische zienswijze

taak overheid
taakgerichte gespreksleiding
tegenspraakprocedure
therapeutische interventies

uitwonend
uitwonende ouders/vaders
unified family court

vader-kind relaties
vadergezinnen
vaders als slachtoffer
vaderschap na scheiding
vaststellen geloofwaardigheid
veilige gehechtheid
verantwoordelijkheid beide ouders
vermoeden seksueel misbruik 
verplichte bemiddeling
verstoorde gezinsprocessen
vervreemd kind
vervreemding/verstoting (estrangement/

alienation)
verwaarlozing
voogdij/gezag (custody)-regelingen
voor- en nadelen van ouderlijke 

betrokkenheid

waarheidsvinding
wederkerigheid
weerstand kind tegen omgang
weghalen kind uit geprogrammeerde 

omgeving
weigeren omgang
welbevinden (kinderen en jongvolwassenen)
welbevinden van vaders
welzijn van het kind
wettelijke bewijsregels
wettelijke dwangmaatregelen
wettelijke status PAS-getuigenis

zes-factoren-model
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Dit rapport over recente sociaal wetenschappelijke literatuur met betrekking tot omgang

na scheiding is geschreven door onderzoekers van de Universiteit Utrecht in opdracht van

de Raad voor de Kinderbescherming. Niet de scheidende en gescheiden ouders staan in

deze studie centraal maar het kind. Eerst worden meer dan 200 studies over scheiding en

omgang besproken waarna het rapport wordt afgesloten met een aantal conclusies over

kinderen en scheiding en een tiental aanbevelingen voor ouders en overheid.


