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Samenvatting 
 
Door (echt)scheiding of uithuisplaatsing blijven ouders met (gedeeltelijk) lege opvoedhanden achter. 
Het doel van deze scriptie is om deze niet opvoedende ouders meer zichtbaar te maken. En om 
hulpverleners handvatten te geven vanuit het contextuele denken om deze niet opvoedende ouders 
te begeleiden. Deze scriptie beschrijft de zoektocht naar het antwoord op de vraag: wat kan 
contextuele hulpverlening betekenen voor ouders die geen opvoeders mogen of kunnen zijn?  
 
Belangrijke aspecten uit de contextuele hulpverlening zijn het werken met de vier dimensies: de 
feiten, het psychologisch vermogen, de interactie en relationele ethiek. Daarnaast spelen de 
begrippen loyaliteit, dialoog, balans van geven en ontvangen, verlies en rouw en meerzijdige 
partijdigheid een rol in de hulpverlening aan niet opvoedende ouders.  
 
De existentiële loyaliteit tussen de baarder (moeder)/verwekker (vader) en het kind is 
onverbrekelijk. Na een (echt)scheiding blijven ex-partners met elkaar verbonden door het 
gezamenlijk ouderschap. Het opvoederschap wordt gescheiden. Bij een uithuisplaatsing blijven 
ouders met elkaar verbonden via het gezamenlijk ouderschap. Het opvoederschap wordt 
gedelegeerd naar pleegouders of een jeugdzorginstelling.  
 
Meerzijdige partijdigheid is een onmisbare beroepshouding van contextuele hulpverleners. 
Daarnaast bestaat de begeleiding van niet opvoedende ouders uit twee belangrijke componenten. 
Het loslaten van het opvoederschap om daarna het ouderschap te kunnen herdefiniëren.  
 
Voor het loslaten van ouderschap zijn drie thema’s van belang:  

1. verlies en rouw 
2. heroverwegen van het eigen verleden 
3. ontschuldigen en exoneratie 

 
Voor het herdefiniëren van ouderschap zijn ook drie thema’s die een grote rol spelen: 

1. loyaliteiten 
2. nieuwe balans van geven en ontvangen 
3. de dialoog 

 
De kern van contextuele hulpverlening aan niet opvoedende ouders is de erkenning en bevestiging 
van het kloppende moederhart (of vaderhart). Het klopt op zijn/haar eigen manier met alle 
mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen.  
 
Maar het klopt! 
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Inleiding 
 
Ik ben pleegmoeder. Er zijn dus nog een andere vader en moeder verbonden aan ons gezin, namelijk 
de biologische ouders van onze pleegdochter. De pijn van het niet mogen en kunnen opvoeden heb 
ik gezien en gevoeld. Eén uurtje per week contact met je eigen dochter. Niet de eerste stapjes zien. 
Niet vereerd worden met de woordjes ‘mama’ en ‘papa’. Niet met haar naar de kapper gaan. Niet 
met haar kunnen pronken op een feestje of in de speeltuin. Niet mogen troosten, maar toekijken 
terwijl ik dat doe. Niet aanwezig op de eerste schooldag. Niet aanwezig bij het afzwemmen. Niet op 
ouderavonden komen. Niet kunnen ‘moederen’ als ze ziek is. Niet mee op vakanties en uitjes. 
Misschien wel niet aanwezig op haar trouwdag. Niet. Niet. Niet.  
 
De moeder van onze pleegdochter is in mei 2018 overleden. Zomaar. Plotseling. Ik mis mijn collega-
moeder. En ben verdrietig voor onze pleegdochter die haar moeder is verloren. De moeder die langs 
de zijlijn stond. Maar toch, ze stond er! Met alles wat ze in zich had, was ze moeder.  
 
Ik heb geprobeerd de biologische moeder van onze pleegdochter moeder te laten zijn. Een hele 
ingewikkelde uitdaging. Wat klopte haar moederhart voor haar dochter.  
 
Het klopte op haar manier! 
 

Onderwerp en vraagstelling 
Dat moederhart, daar gaat deze scriptie1 over. En natuurlijk ook over het vaderhart. Het hart van 
een ouder wat altijd blijft kloppen voor zijn2 kind, ook al is de ouder niet meer betrokken bij de 
opvoeding3. Door een echtscheiding of doordat kinderen opgroeien in een pleeggezin of jeugdzorg-
instelling.  
Met deze scriptie zoek ik naar een antwoord op de volgende vraagstelling: wat kan contextuele 
hulpverlening betekenen voor ouders die geen opvoeders mogen of kunnen zijn? 
 

Doel 
Met deze scriptie wil ik hulpverleners handvatten geven hoe ze ouders, die geen opvoeders meer 
kunnen of mogen zijn, kunnen begeleiden. Daarnaast wil ik deze groeiende groep ouders meer 
zichtbaar maken. En tot slot wil ik kijken of er overeenkomsten zijn tussen ouders van wie de 
kinderen uit huis zijn geplaatst en ouders die na een scheiding hun kinderen niet meer zien.  
 

Doelgroep 
Mijn primaire doelgroep is hulpverleners die werken met ouders die geen opvoeder meer kunnen of 
mogen zijn voor hun kinderen. Daarnaast is deze scriptie zeker ook bedoeld voor iedereen die te 
maken krijgt met echtscheiding of uithuisplaatsing en ouders die daardoor niet meer betrokken zijn 
bij de opvoeding van hun kinderen.  
 
  

 
1 In deze scriptie wordt de 7e druk van de APA gehanteerd bij de bronvermeldingen en literatuurlijst (Streefkerk, 2019). 
2 Als er over ‘hij’ wordt gesproken, kan er ook ‘zij’ worden gelezen en omgekeerd. 
3 Deze scriptie gaat over het opvoeden van kinderen van 0-18 jaar. De relatie met volwassen geworden kinderen laat ik 
buiten beschouwing. 
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Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 beschrijft het theoretisch kader van het contextuele gedachtegoed. Alleen de 
contextuele onderwerpen die relevant zijn voor deze scriptie worden behandeld.  
In hoofdstuk 2 wordt de situatie beschreven die ontstaat wanneer een ouder niet meer betrokken is 
bij de opvoeding door echtscheiding. Er wordt stilgestaan bij het fenomeen echtscheiding en de 
gevolgen hiervan voor de niet opvoedende ouder. Deze gevolgen worden met een contextuele bril 
bekeken. 
Hoofdstuk 3 bevat dezelfde ingrediënten als hoofdstuk 2 en focust op de ouder(s) van uit huis 
geplaatste kinderen. Er wordt stilgestaan bij het fenomeen uithuisplaatsing en de gevolgen hiervan 
voor de niet opvoedende ouder(s). Deze gevolgen worden met een contextuele bril bekeken. 
In hoofdstuk 4 worden handvatten aangereikt voor het ondersteunen van ouders die geen 
opvoeders meer mogen of kunnen zijn.  
In het laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag, worden conclusies 
getrokken en aanbevelingen gedaan. Tot slot zal er in een korte discussie kritisch worden gekeken 
naar deze scriptie en suggesties worden gedaan voor verder onderzoek.  
 
Als bonus staat op pagina 31 een uitklapbare praatplaat. Een kapstok voor hulpverleners of 
omstanders die betrokken zijn bij niet opvoedende ouders. Deze praatplaat en de complete scriptie 
zijn te downloaden op www.praktijkverbindjehart.nl en mogen worden verspreid. 
 
  

http://www.praktijkverbindjehart.nl/
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Hoofdstuk 1 Contextuele hulpverlening 
 
In dit hoofdstuk beschrijf ik kort wat het contextuele gedachtegoed inhoudt. Ik sta stil bij de 
grondlegger van het contextuele denken en laat zien welke thema’s gebruikt worden in contextuele 
hulpverlening. Deze kapstok is nodig om in de volgende hoofdstukken dieper in te gaan op wat 
contextuele werken kan betekenen voor ouders die niet opvoeden.  
 

1.1 Iván Böszörményi-Nagy 
Iván Böszörményi-Nagy (spreek uit als: Notsj) is de grondlegger van de contextuele stroming in 
hulpverleningsland. Nagy is in 1920 geboren in Hongarije. Hij startte zijn carrière als professor in de 
psychiatrie. Nadat hij in 1950 naar Amerika emigreerde, ging hij zich steeds meer interesseren en 
bekwamen in de gezinstherapie. In de jaren zeventig richtte hij het ‘Institute of Contextual Growth’ 
op. Het begrip context verwijst naar “de dynamische verbondenheid van de mens met zijn 
betekenisvolle relaties over verschillende generaties” (Michielsen et al., 1998, p. 19).  
In 1967 kwam Nagy voor het eerst in Nederland. Onder andere Else-Marie van den Eerenbeemt 
stond aan de wieg van het verder uitwerken en onderwijzen van het contextuele gedachtegoed in 
Nederland. Nagy overleed in 2007.  
 

1.2 De dialoog 
Nagy is onder andere geïnspireerd door de Joodse filosoof en theoloog Martin Buber (1878-1965). 
De dialoog is een belangrijk thema in het werken en denken van Buber. Een mens krijgt pas betekenis 
als hij een verbinding aangaat met een ander mens. 
Centraal in Bubers denken staat de oprechte 
ontmoeting tussen mensen onderling en tussen mens 
en God.   
Alle relaties kunnen worden ingedeeld in ik-jij-relaties 
of ik-het-relaties. Bij de ik-het-relaties wordt de ander 
als middel gebruikt. Bij ik-jij-relaties is het middel het 
gesprek van hart tot hart (de dialoog) wat leidt tot 
ontmoeting van de ander en daardoor ook tot 
ontmoeting met jezelf.  
Een vruchtbare dialoog wordt gekenmerkt door een 
zestal ingrediënten. Ten eerste wederzijds respect. 
Respect voor grenzen en behoeften van de ander én 
van jezelf. Ten tweede wederzijdse beïnvloeding. 
Deelnemers aan de dialoog dragen zorg voor hun eigen inbreng en voor een gelijkwaardige invloed. 
Ten derde de wederzijdse betrokkenheid bij elkaars belangen en de bereidheid tot wederkerigheid. 
Als ik naar jouw verhaal heb geluisterd is het ook rechtvaardig dat jij naar mijn verhaal luistert. Ten 
vierde het thema verantwoordelijkheid. Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid zet aan tot 
actie. Geef de ander ook ruimte om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Het vijfde ingrediënt 
voor een vruchtbare dialoog is betrouwbaarheid. Dit vraagt om kwetsbaarheid van alle deelnemers. 
Tot slot vraagt een dialoog om rechtvaardigheid in de balans van geven en ontvangen. Een 
rechtvaardigheid die verder gaat dan alleen de huidige generatie4. 
Nagy heeft van Buber dit dialogische principe overgenomen. Het model van denken over de 
menselijke verhoudingen; oftewel de relationele werkelijkheid (Michielsen et al., 1998). De 
relationele ethiek is geboren.  

 
4 Bron: les ‘dialoog’ tijdens de cursus Contextueel Pastoraat van Koinonia, 24 november 2018. 
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1.3 Werken met de vier dimensies 
Hierboven beschreef ik hoe het besef van de relationele ethiek is geboren. In de contextuele 
hulpverlening wordt gewerkt met vier dimensies, waarvan de vierde dimensie de relationele ethiek 
is. Hieronder leg ik alle vier de dimensies kort uit. 
 

1.3.1 Feiten; de eerste dimensie 
In deze eerste dimensie worden alle feiten in kaart gebracht die iemands levensverhaal beïnvloeden. 
Ben je een man of een vrouw? Waar ben je opgegroeid? Hoe was de financiële situatie thuis? Werd 
het gezin geteisterd door (erfelijke) ziekten, rampen, dood? Heb je broertjes en zusjes? Hoe was het 
huwelijk van je ouders? Hoe ziet jouw DNA eruit? 
 
Dit zijn allemaal feiten die hun invloed gehad hebben en nog steeds hebben en doorwerken in de 
andere drie dimensies.  
 

1.3.2 Psychologisch vermogen; de tweede dimensie 
In de tweede dimensie wordt bekeken hoe mensen reageren op de feiten en gebeurtenissen in hun 
leven. Hoe is de persoonlijkheid ontwikkeld? Hoe wordt de werkelijkheid beleefd en welke betekenis 
krijgt het? Met andere woorden: hoe is je psychologisch vermogen?  
De christelijke ontwikkelingspsycholoog Erik Nielsen heeft een model ontwikkeld waarin het 
psychologisch vermogen in zes fasen wordt beschreven. In bijlage 1 wordt dit model verder 
toegelicht. Dit psychologisch vermogen is de motor (motivatie, drive) die mensen in beweging zet 
om hun doel te bereiken. Deze motor zorgt ervoor dat we ons doel kunnen bereiken, namelijk leven 
in verbinding met jezelf en anderen. 
Kort samengevat doorloopt elk mens de eerste twaalf jaar van zijn leven dezelfde ontwikkelings-
fasen met bijbehorende (zure) vruchten. Hoe ouders en kinderen geven en ontvangen in de eerste 
jaren is enorm bepalend voor de ontwikkeling van deze psychologische motor. Als ouders in de 
eerste jaren voldoende kunnen geven, dan ontstaan er vruchten van een gezonde identiteit. 
Wanneer ouders niet genoeg kunnen geven, ontstaan er zure vruchten en een niet goed ontwikkelde 
identiteit. Deze zure vruchten belemmeren het bereiken van je doel.  
Het psychologisch vermogen, deze motor, is van grote invloed op de derde en vierde dimensie. 
 

1.3.3 Interacties; de derde dimensie 
De opbrengst van de eerste en tweede dimensie (zowel in positieve als negatieve zin) neemt een 
mens mee in de interacties met andere mensen. Wie beïnvloedt wie en op welke manier? Welke 
posities neem je aan? Hoe werkt dat door in de onderlinge communicatie?  
In deze derde dimensie horen de systemen en patronen. Met als basisgedachte dat gedrag van de 
één automatisch gedrag bij de ander oproept.  
 

1.3.4 Relationele ethiek; de vierde dimensie 
Deze vierde dimensie is kenmerkend voor het contextuele gedachtegoed. De eerste drie dimensie 
helpen om mensen te begrijpen. Maar deze vierde dimensie is de meest effectieve dimensie om in 
beweging te komen om doelen in het leven te bereiken. Belangrijke thema’s in deze vierde dimensie 
zijn loyaliteit, recht en onrecht en de balans van geven en ontvangen.  
Ten diepste komen mensen in beweging door recht en rechtvaardigheid in relaties. Het verlangen 
naar verbondenheid. Gedreven door loyaliteit leven generaties met elkaar in (on)balans in geven en 
ontvangen. De vierde dimensie maakt inzichtelijk hoe de diverse loyaliteiten zijn en brengt de 
onmacht in het verbinden door botsende loyaliteiten aan het licht. De relationele ethiek brengt 
processen op gang om families en systemen weer in balans te brengen. Zodat generaties zich in 
vrijheid met elkaar kunnen verbinden.  
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1.4 Loyaliteit 
Loyaliteit is een belangrijk begrip in de vierde dimensie van de relationele ethiek en ook een 
belangrijk onderwerp in deze scriptie. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende soorten 
loyaliteiten. 
 

1.4.1 Verticale loyaliteit 
Elk kind heeft een vader (verwekker) en moeder (baarder). Het gezin waarin de ouders het kind 
verwerkten en baarden heet het oorspronggezin (Groeneboer, 2007). Het kind is existentieel 
verbonden met deze vader en moeder, het ouderteam. Het maakt hiervoor niet uit hoe kort of lang 
deze verbinding is of wat de kwaliteit van deze verbinding is. Deze band is onverbreekbaar. We 
noemen de loyaliteit tussen ouders en kind dan ook existentiële loyaliteit.   
De loyaliteit tussen ouders en kinderen is verticaal en asymmetrisch. Dit betekent dat een kind meer 
ontvangt van zijn ouders dan het terug kan geven. Het is rechtvaardig dat ouders meer geven. Zij 
hebben het kind op de wereld gezet en zijn daardoor verantwoordelijk voor het opgroeien van het 
kind.  
Er zijn tal van situaties waarin een kind niet opgroeit in het oorspronggezin met zijn baarder en 
verwekker. Ouders en kinderen worden soms praktisch van elkaar gescheiden, door een 
uithuisplaatsing of echtscheiding. Ondanks dat een kind praktisch gescheiden is van zijn baarder en 
verwekker, blijft het emotioneel en geestelijk verbonden met het oorspronggezin en ouderpaar. 
Ouder ben en blijf je voor altijd, ook al moet je de opvoeding aan anderen overlaten. Zelfs overlijden 
kan deze verbondenheid tussen ouders en kinderen niet kapot maken.  
 

1.4.2 Horizontale loyaliteit 
Naast de existentiële loyaliteit tussen ouders en kinderen (verticaal), kan loyaliteit ook verworven 
worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in vriendschappen of partnerrelaties. Dit worden horizontale, zelf 
gekozen, relaties genoemd. Je investeert zorg, liefde en aandacht. Loyaal zijn aan iemand houdt 
volgens Michielsen et al. (1998) “een keuze in voor die persoon en een willen voldoen aan zijn 
verwachtingen en rekening houden met zijn belangen” (p. 24). De loyaliteit in zelfgekozen relaties 
zijn horizontaal en ook symmetrisch. Er is een bepaalde mate van balans in geven en ontvangen en 
bijbehorende wederkerigheid. 
Wanneer twee of meer oorspronggezinnen samen een nieuw gezin vormen, spreken we van een 
samengesteld gezin (Groeneboer, 2007). Tussen deze nieuwe opvoeder(s) en een kind kan loyaliteit 
groeien. We noemen dat verworven loyaliteit. Zo kunnen pleegouders loyaliteit verwerven bij hun 
pleegkind door betrouwbaar te zijn en door te investeren in zorg, liefde en aandacht. 

 
1.5  Balans van geven en ontvangen 
Contextuele hulpverlening werkt in de dynamiek van relaties en generaties. Met als doel dat relaties 
en generaties in balans komen. De (on)balans van geven en ontvangen is daarom een belangrijk 
thema uit de vierde dimensie. Verschillende type relaties hebben van nature een eigen balans in het 
geven en ontvangen. Onderstaande paragrafen geven verschillende kanten weer van deze 
(on)balans in geven en ontvangen.  
 

1.5.1 Asymmetrische balans van geven en ontvangen 
Een kind heeft het leven ontvangen van ouders. Ouders investeren onvoorwaardelijk in het kind. Een 
kind zal dit nooit kunnen terugbetalen aan ouders. Het heeft al heel veel gegeven door er te zijn, 
door geboren te worden. Kinderen zijn daardoor ook grenzeloos loyaal (existentieel) aan hun ouders, 
het ouderteam (Groeneboer, 2007).  
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Omdat een kind diep van binnen beseft dat het veel heeft ontvangen van ouders wil een kind ook 
teruggeven aan ouders. Het kind wil van betekenis zijn. Het ouderteam kan het kind helpen met 
passend geven. Als het geven van het kind gezien en erkend wordt en begrensd, dan groeit de 
eigenwaarde van het kind. De balans van geven en ontvangen tussen ouders en kinderen is per 
definitie asymmetrisch en kan nooit symmetrisch worden (Groeneboer, 2006).  
 
Wanneer een baby geboren wordt, dan is het volledig afhankelijk van de zorg van ouders. Het 
ontvangt zorg, eten, een schone luier, troost en nabijheid. Maar een baby geeft ook al terug door 
bijvoorbeeld te lachen naar ouders.  
In de pubertijd zal een kind zich losmaken van ouders en vooral onafhankelijk willen experimenteren 
met zijn eigen verantwoordelijkheid en autonomie. Hiermee groeit de zijnsloyaliteit. Een kind leert 
keuzes te maken in het leven voor dingen die hij zelf belangrijk vindt.  
Een volwassen geworden kind zal uiteindelijk in balans komen met zijn ouders in een relatie van 
wederzijdse afhankelijkheid (Groeneboer, 2007). Dit groeiproces van afhankelijkheid via 
onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid geeft een mens voldoende bagage om 
zelfgekozen relaties aan te gaan waarin de balans van geven en ontvangen wel symmetrisch is. Dat 
wordt beschreven in de paragraaf hierna. 
 

1.5.2  Symmetrische balans van geven en ontvangen 
Zelfgekozen relaties (horizontale loyaliteit) hebben altijd een bepaalde symmetrie en balans in het 
geven en ontvangen. Beide personen zijn verantwoordelijk voor deze relatie en bewaken de 
gelijkwaardigheid. Door betrouwbaar voor elkaar te zijn, verwerf je loyaliteit. Volgens Groeneboer 
(2007) komen horizontale relaties tot groei en bloei doordat er een rechtvaardige balans is tussen 
geven en ontvangen. Dat heeft te maken met de diepe behoefte van ieder mens om te mogen 
ontvangen, omdat je waardevol bent. En de behoefte om te mogen geven, omdat wat jij te geven 
hebt ook waardevol is voor de ander. Erkenning en begrip zijn basisbehoeften waarin voorzien wordt 
als een volwassen relatie in balans is. Hiermee wordt betrouwbaarheid, van waarde zijn en betekenis 
hebben vergroot. Ontvangen kan dan ook geven zijn en geven ontvangen.  
 

1.5.3 Roulerende rekening 
Als er nood is in een gezin, dan bestaat de kans dat een kind gaat zorgen voor deze nood. Het kind 
geeft meer dan je van hem mag verwachten en ontwikkelt hiermee een ongezond zorgpatroon.  
Je kunt het vergelijken met een emotionele bankrekening. Als kind is het rechtvaardig dat ouders 
voor je zorgen en zo jouw emotionele bankrekening vullen. Als je zelf volwassen bent geworden en 
kinderen krijgt of zelfgekozen relaties aangaat, staat er genoeg saldo op je rekening om aan je eigen 
kinderen of bijvoorbeeld partner te kunnen geven wat nodig is.  
Als kinderen in hun kindertijd veel gegeven hebben, starten ze hun volwassen leven en de daarbij 
behorende relaties met een mager saldo op hun emotionele bankrekening. Wanneer dit tekort 
wordt aangevuld van het saldo van een kind of bijvoorbeeld partner, dan is dat niet rechtvaardig. Dit 
wordt de roulerende rekening genoemd. Een openstaande emotionele rekening wordt verhaald op 
onschuldige derden in plaats van gepresenteerd op de plek waar die hoort. Het onrecht wordt niet 
opgelost, maar doorgegeven. 
 

1.5.4 Destructief gerechtigde aanspraak 
Als iemand onrecht wordt aangedaan, ontstaat een destructief gerechtigde aanspraak. Dit betekent 
dat het recht blijft bestaan om te ontvangen wat niet gegeven is. Het claimen van achterstallig recht 
gebeurt vaak op onschuldige derden. Door te leunen op destructief recht, doe je anderen onrecht 
aan. Zo wordt de roulerende rekening geactiveerd (zie § 1.5.3). Destructief recht kan niet 
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verdwijnen. Maar er kan wel bewust bij worden stilgestaan en voor worden gekozen om er niet op 
te leunen.  
 

1.6 Meerzijdige partijdigheid 
De basishouding van meerzijdig partijdig werken is van groot belang in de contextuele hulpverlening. 
“Meerzijdig partijdig zijn betekent begrip kunnen opbrengen voor wat elke persoon in zijn eigen 
context geïnvesteerd heeft in de balansen van relaties of niet kon investeren, en wat hij ontvangen 
heeft of niet durfde ontvangen” (Michielsen et al., 1998, p.31). Zonder te oordelen ben je partij voor 
de één zonder dat je partij bent voor de ander of tegen de ander. Met andere woorden, het is een 
houding van niet oordelen, maar kijken naar invloed. Alle personen die gerelateerd zijn aan de 
persoon met wie je spreekt, zouden toehoorder van het gesprek moeten kunnen zijn zonder zich 
afgewezen of veroordeeld te voelen. Het doel van een meerzijdig partijdige aanpak is het op gang 
brengen van de dialoog (zie §1.2).  
 

1.7 Verlies en rouw 
Verlies en rouw zijn geen begrippen die exclusief behoren bij contextuele hulpverlening. Voor het 
onderwerp van deze scriptie zijn deze thema’s onmisbaar, dus daarom beschrijf ik hier kort wat rouw 
en verlies inhoudt. 
Fiddelaers-Jaspers & Noten (2014) stellen dat ‘rouw de prijs is die we betalen voor de verbindingen 
die we in het leven aangaan’. Zoals liefde bij het leven hoort, zo hoort rouw dat ook. Rouwen is een 
gezonde en normale reactie op verlies. Bij verlies denken we vaak aan iemand die overlijdt. Maar er 
zijn ook vele andere vormen van verlies. Verlies van je gezin door echtscheiding, verlies van werk of 
gezondheid, kinderloosheid, fases in je leven die voorbijgaan (kinderen die de deur uit gaan 
bijvoorbeeld), verlies van je veiligheid, enz. Het gaat om ingrijpende veranderingen die optreden 
door een verlieservaring (Fiddelaers-Jaspers & Noten, 2014). Jean Jacques Suurmond heeft een 
prachtige uitspraak over rouw: ‘Rouw is liefde die zijn adres is kwijtgeraakt’ (in Fiddelaers-Jaspers & 
Noten, 2014, p. 52).  
In contextuele hulpverlening is rouw een thema wat vaak onderzocht wordt. Een genogram5 kan de 
verliezen in beeld brengen. Het niet kunnen, mogen of willen rouwen om verliezen heeft grote 
gevolgen voor relaties, maar ook voor het welbevinden of de gezondheid. 

  

 
5 Een genogram is een getekende stamboom met meerdere generaties, waarin het grotere plaatje van iemand 
zichtbaar wordt. Invloeden uit verschillende dimensies en generaties, breuken, loyaliteiten en (onbalans) in geven en 
ontvangen worden zichtbaar gemaakt (Michielsen et al., 1998). 
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Hoofdstuk 2 Niet meer opvoeden door echtscheiding 
 
In media en hulpverlening is volop aandacht voor kinderen die niet meer dagelijks samenleven met 
beide ouders. De invloed hiervan op het kind nu en later staat op de agenda in onze maatschappij. Er 
zijn hulpprogramma’s voor ontwikkeld en ook wetgeving die opkomt voor de kwetsbare positie van 
deze kinderen.  
In deze scriptie wil ik de andere kant van hetzelfde fenomeen belichten, namelijk de ouder die niet 
dagelijks samenleeft met zijn kind. Ik zoom in op twee groepen ouders die niet meer opvoeden. 
Ouders die door scheiding niet meer de dagelijkse zorg voor hun kinderen hebben en ouders van wie 
kinderen uit huis zijn geplaatst.  
Daarnaast zijn er ook nog andere ouders die niet (meer) met hun kind samenleven. Bijvoorbeeld 
ouders die hun kind ter adoptie hebben afgestaan, gezinnen op de vlucht die uit elkaar gevallen zijn, 
een zaaddonor of vaders die na een onenightstand verder gaan met hun leven. Deze niet opvoedende 
ouders vallen buiten het onderwerp van deze scriptie.  
 
Dit hoofdstuk beschrijft niet opvoedende ouders in echtscheidingssituaties. Hoofdstuk 3 gaat in op 
niet opvoedende ouders doordat het kind uit huis is geplaatst. 
 
Licht uit, spot aan voor de gescheiden ouder die niet of nauwelijks meer opvoedt.  
 

2.1 Wat is (echt)scheiding? 
Met scheiding wordt in deze scriptie bedoeld: de beëindiging van een relatie tussen twee 
samenlevende partners. Die relatie kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen 
zijn. De term echtscheiding wordt alleen gebruikt voor de ontbinding van een huwelijk. Voor deze 
scriptie versta ik onder scheiding het ouderteam wat uit elkaar valt. 
 

2.1.1 De cijfers 
Het aantal gezinnen met kinderen wat door echtscheiding wordt gebroken, ligt al jaren rond de 
17.000 per jaar (CBS StatLine Jeugdmonitor, 2019). In 2018 waren er ruim 16.000 gezinnen met 
kinderen die uit elkaar vielen doordat het ouderteam ging scheiden. 
Naast gezinnen die door echtscheiding uit elkaar vallen, worden er ook jaarlijks zo’n 2.000 
geregistreerde partnerschappen beëindigd. Het CBS heeft geen gegevens van hoeveel van deze 
beëindigde partnerschappen ook kinderen waren betrokken. Het is ook niet bekend hoeveel 
gezinnen uit elkaar vallen van partners die samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst 
(huwelijk of geregistreerd partnerschap).  
Wel kan dus geconcludeerd worden dan er zeker meer dan 17.000 ouderteams per jaar uit elkaar 
vallen. De meeste door echtscheiding. Ik schat in dat er jaarlijks in totaal zo’n 20.000 ouderteams uit 
elkaar vallen. 
 
In 2018 zijn er ruim 570.000 eenoudergezinnen (22 procent van de gezinnen), waarbij het in de 
meeste gevallen gaat om een alleenstaande moeder met één of meer kinderen (Nederlands 
Jeugdinstituut, 2019). Dus 78% procent van alle gezinnen heeft twee ouders. Maar dat wil nog niet 
zeggen dat deze twee ouders afkomstig zijn van het oorspronggezin met het bijbehorende 
ouderteam. Dat kunnen bijvoorbeeld ook stiefouders zijn. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat er jaarlijks zo’n 20.000 ouderteams uit elkaar vallen. Bij 
ongeveer 25-30% van alle gezinnen staat niet het oorspronkelijke ouderpaar aan het roer. Het is 
opmerkelijk dat ik geen cijfers gevonden heb over ouders die niet meer dagelijks samenleven met 
hun eigen kinderen.  
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2.1.2 Gescheiden, hoe is het ouderschap formeel geregeld? 
Ouderlijk gezag is het gezag van ouders over hun kinderen. Ouders moeten hun kinderen verzorgen 
en opvoeden. Ze zijn wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheren het geld en de spullen. 
Ook hebben ze een onderhoudsplicht totdat de kinderen 21 jaar worden. 
Na een scheiding hebben beide ouders nog steeds het wettelijk gezag over de kinderen. Het 
ouderteam blijft samen verantwoordelijk. Belangrijke beslissingen worden samen genomen en er 
worden afspraken gemaakt over de opvoeding. Al deze afspraken komen in een ouderschapsplan. 
Wanneer één of beide ouders besluiten dat maar één ouder het gezag moet krijgen, dan moet dat 
via een advocaat aan de rechter worden voorgelegd.  
Naast het wettelijk gezag is er ook recht op omgang met de kinderen en de plicht tot omgang met 
hun kind. Dat is wat anders dan zorg hebben voor de kinderen. Ook het kind houdt recht op omgang 
met beide ouders. Een ouder met gezag moet de band tussen het kind en de andere ouder 
bevorderen en moet de ouder zonder gezag informatie geven over de kinderen (Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, 2017). 
 
Ouderverstoting is een relatief nieuw fenomeen. Van ouderverstoting is sprake als een kind een 
ouder, waarmee het kind voorheen een goede relatie had, niet meer wil zien. Soms manifesteert 
ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding. Om ouderverstoting te rechtvaardigen, 
worden regelmatig beschuldigingen van mishandeling of zelfs misbruik gebruikt om de verstoting te 
rechtvaardigen6. Meer informatie over ouderverstoting staat in bijlage 2. 
Verstoten ouders vormen wat mij betreft een ‘zware’ categorie van ouders die niet meer opvoeden. 
Verloren en moegestreden en met lege handen blijven deze verstoten ouders achter.  
 

2.2 Gescheiden opvoederschap  
De band tussen ouders en kinderen is de sterkste band in het leven. Deze verbondenheid tussen de 
biologische ouders en het kind is verankerd in de existentiële loyaliteit. Deze band is onverbrekelijk 
volgens Nagy & Krasner (in Haans et al., 2010). Je blijft de baarder of verwekker van je kind. Dit 
noemen we ouderschap (Haans et al., 2010). Dit is weergegeven met de stippellijn in figuur 1. 
 
Als het ouderteam uit elkaar valt door scheiding (figuur 2), ontstaat een nieuwe realiteit zoals in 
figuur 3. Het ouderschapsteam is niet meer het dagelijkse opvoedteam. Onder opvoederschap 
verstaan Haans et al. (2010) de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind. Er zijn allerlei 
varianten van het delen van het opvoederschap. Kinderen kunnen de ene week bij de vader wonen 
en de andere week bij de moeder. Of er zijn afspraken dat kinderen door de weeks bij de ene ouder 
wonen en in het weekend bij de ander. Of kinderen die volledig bij één ouder wonen. Of varianten 
hierop. 
 
Het ouderschap blijft overeind na een echtscheiding en wordt gedeeld met de ex-partner. Het 
ouderschap is gebaseerd op de existentiële loyaliteit van ouder en kind. Ongeacht hoe veel of hoe 
weinig de ouder bijdraagt in de daadwerkelijke opvoeding en verzorging van de kinderen. Het 
opvoederschap verandert wel. Deze rol/taak lag voor de echtscheiding bij het ouderteam. Beide 
ouders zullen op hun eigen manier invulling geven aan het opvoederschap, afhankelijk van hoe de 
ouder betrokken is bij de dagelijkse opvoeding en verzorging van de kinderen. Mogelijk wordt het 
opvoederschap gedeeld met een nieuwe partner (stiefouder voor het kind). Ouderschap kan niet 
gedeeld worden met een nieuwe partner en is exclusief voorbehouden aan de baarder en verwekker 
van het kind.  
  

 
6 https://www.jeugdformaat.nl/uploads/content/file/wat-is-ouderverstoting-en-6-tips2.pdf 
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2.3 Scheiding en ouderschap contextueel bekeken 
In deze paragraaf zoomen we verder in op wat het betekent om nog wel het ouderschap met je ex-
partner te delen en het opvoederschap niet meer samen in te vullen. We kijken met een contextuele 
bril. Hoofdstuk 4 geeft handreikingen voor het vormgeven van ouderschap met gescheiden 
opvoederschap. 
 

2.3.1 Ouderschap en opvoederschap na scheiding en de vier dimensies 
Als we de gevolgen van scheiding in de vier dimensies zetten (§1.3), dan verandert in de eerste 
dimensie (feiten) bijvoorbeeld het wonen. Het oorspronggezin wat eerst nog met elkaar in één huis 
woonde, kan in verschillende huizen en woonplaatsen het leven voortzetten. Het oorspronggezin is 
niet meer 24/7 bij elkaar. Er kunnen dagen zijn dat je een alleenstaande ouder bent en dagen die je 
als vrijgezel in kunt vullen. En het is natuurlijk ook een feit dat je gescheiden bent.  
 
Hoe ouders reageren op de scheiding, wordt deels bepaald door zijn of haar psychologisch vermogen 
(de tweede dimensie, zie ook bijlage 1). Het psychologisch vermogen van de ouder is gevormd in zijn 
of haar kindertijd. Kan deze ouder zich aanpassen aan de nieuwe situatie? Hoe is de veerkracht? Is 
de psychologische motor voldoende ontwikkeld of komen er zure vruchten voort? Schiet deze ouder 
in de blokkade van boosheid of angst en ontwikkelt het een overlevingsmechanisme? Of is het 
psychologisch vermogen van deze ouder groot genoeg om te zoeken naar nieuwe manieren van 
leven in verbondenheid? 
 
In de derde dimensie van de interacties verandert er veel. Er komen wellicht nieuwe opvoeders en 
familie in beeld (stiefouders voor je kind). De familie van je ex (bijvoorbeeld opa’s en oma’s en ooms 
en tantes) kan nog wel een rol spelen in het leven van je kinderen, maar voor jou krijgen deze relaties 
een andere lading. Hoe verhoudt deze ouder zich tot nieuwe familie en ex-familie? En in interacties 
met vrienden of collega’s ben je soms vrijgezel en soms alleenstaande ouder.  
Niet effectieve communicatiepatronen die er al tijdens het huwelijk waren, kunnen na een scheiding 
worden uitvergroot en werken belemmerend om echt met elkaar in contact te komen. Het is dan 
lastig om samen afspraken te maken als je vast zit in deze patronen.  

figuur 1     figuur 2    figuur 3 
samenvallend ouderschap  (echt)scheiding   gezamenlijk ouderschap en 
en opvoederschap       gescheiden opvoederschap 

vader 

kind kind 

vader moeder moeder vader moeder 

kind 

 ouderschap
 opvoederschap 
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Een bekend model is de dramadriehoek7. De Aanklager, de Redder en het Slachtoffer zijn als in een 
dans met elkaar verbonden en reageren op elkaar volgens vaste patronen. Ze houden elkaar 
gevangen. Het neerleggen van verantwoordelijkheid daar waar die hoort, kan een eerste stap zijn 
om andere danspassen uit te gaan proberen (Groeneboer & Van den berge, 2011). Om zo uiteindelijk 
een andere dans te leren dansen met elkaar.  
 
Tot slot zal ik de vierde dimensie (relationele ethiek) hieronder verder uitwerken. 
 

2.3.2 Ouderschap en opvoederschap na scheiding en de relationele ethiek  
Om te beginnen betekent een scheiding verlies. Het verliezen van de relatie met je partner. Maar 
ook het verliezen van je idealen voor het gezinsleven. Misschien speelt een gevoel van falen en 
schuld mee, omdat het niet gelukt is een huwelijk te laten slagen. Schuldgevoel naar je kinderen dat 
ze een scheiding meemaken. Schuldgevoel naar familie en vrienden, dat ook hun leven er 
ingewikkelder op wordt bij bijvoorbeeld verjaardagen. Het is gezond dat deze verliezen en 
schuldgevoel berouwd worden en tijd krijgen. Verlies en rouw zijn thema’s die in elke scheiding 
spelen, maar niet altijd als dusdanig herkend worden. Scheiden betekent rouwen, voor alle 
betrokken partijen.  
 
Op het gebied van loyaliteit speelt er veel na een scheiding. Zowel de vader als de moeder blijft 
existentieel verbonden met de kinderen na een scheiding. Als baarder en verwekker blijft er een 
gezamenlijke vorm van verbondenheid bestaan, omdat je samen kinderen hebt. Het opvoederschap 
kun je als vader en moeder anders invullen en van elkaar scheiden. Het ouderschap echter blijf je 
samen delen, omdat ouders en kinderen een existentiële loyaliteit naar elkaar toe hebben (zie figuur 
1-3). Wanneer er nieuwe opvoeders in beeld komen (stiefouders) dan kunnen kinderen naar deze 
ouders en familie ook loyaliteit ontwikkelen. Deze loyaliteit groeit als de stiefouder betrouwbaar is 
en ruimte geeft aan de bestaande existentiële loyaliteiten. Als ouder kun je er mee geconfronteerd 
worden dat je kind loyaliteit ontwikkelt naar andere opvoeders.  
 
Hoe het ouderschap en opvoederschap vorm wordt gegeven na scheiding hangt van veel factoren 
af. Van groot belang is dat je in dialoog afspraken hierover kunt maken. De andere ouder mag net 
zoveel ouder zijn als jij. Hij heeft net zoveel recht op ontmoeting met de kinderen. Zowel Otto (2019) 
als Stoorvogel en Vuik (2007) pleiten ervoor dat ex-partners het elkaar moeten gunnen om ouder 
van het kind te zijn, in woord en daad. Geef ruimte aan de kinderen om zowel openlijk loyaal aan jou 
als aan je ex-partner en familie te zijn. Het in dialoog hierover in gesprek zijn is verre van eenvoudig 
en lukt meestal niet zo goed in de rechtbank via advocaten. Een dialoog kost tijd en vraagt om 
wederzijdse kwetsbaarheid en betrouwbaarheid. Zijn deze randvoorwaarden aanwezig bij beide 
ouders? 
 
Of het ouders lukt om het ouderschap samen vorm te geven, hangt naast het psychologisch 
vermogen (tweede dimensie) ook af van roulerende rekeningen en opgebouwd destructief (of 
constructief) recht. Als ouders reageren en handelen vanuit hun eigen pijn en tekort op hun 
emotionele bankrekening, zullen de kinderen en ex-partner hiervan mogelijk de dupe zijn en de 
rekening gepresenteerd krijgen. Het lijkt bijvoorbeeld gerechtvaardigd dat wanneer je partner 
overspel pleegt, jij vindt dat de kinderen niet bij deze slechte ouder mogen zijn. De verlaten partner 
leunt op zijn destructief recht en gaat hiermee voorbij aan het ‘recht op ouderschap’ van deze 
‘slechte’ ouder.  

 
7 Meer informatie over deze dramadriehoek vind je bijvoorbeeld in ‘Dynamiek in verbinding’ (Groeneboer & Van den 
Berge, 2011). 
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Zoals in §1.5 is beschreven, is de balans van geven en ontvangen tussen ouders en kinderen 
asymmetrisch. Deze asymmetrie is er ook als ouders scheiden en een ouder niet meer dagelijks met 
het kind samenleeft. Het geven van de ouder aan het kind kan een andere invulling of frequentie 
krijgen. Als het geven zich praktisch beperkt tot de momenten van de omgangsregeling of de 
weekenden, dan zal het geven er anders uit gaan zien. De aard van het geven blijft gelijk (gedreven 
door existentiële loyaliteit), de invulling en intensiteit kan veranderen. 
Een kind wil ook altijd terug geven aan ouders. Ook dit zal veranderen qua invulling en intensiteit als 
er minder tijd met de ouder(s) wordt doorgebracht. Maar de aard van het geven blijft gelijk en is 
opbouwend voor de eigenwaarde en zijnsloyaliteit van het kind.  
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Hoofdstuk 3 Niet meer opvoeden door uithuisplaatsing 
 
Hoofstuk 2 zoomde in op de ouder die niet meer opvoedt omdat kinderen door scheiding niet meer 
bij deze ouder wonen. Dit hoofdstuk gaat over ouders van wie kinderen uit huis zijn geplaats en 
daardoor dus niet meer de dagelijkse zorg voor hun kind(eren) hebben.  
 
Licht uit, spot aan voor de ouders van uit huis geplaatste kinderen. 
 

3.1 Wat is een uithuisplaatsing? 
Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet bij hun ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden niet 
goed gaat. Als ouders vrijwillig hulp vragen of de kinderrechter besluit dat een uithuisplaatsing 
noodzakelijk is, dan worden kinderen bij voorkeur geplaatst bij pleegouders, omdat deze vorm van 
opvang in gezinsverband het meest op de natuurlijke situatie lijkt. Uithuisplaatsing is een maatregel 
van kinderbescherming. 
Pleegouders worden in eerste instantie binnen de familie of in het sociale netwerk gezocht. In 2018 
woonde 45% van alle pleegkinderen in een netwerkpleeggezin. Als daar geen geschikte plek is, wordt 
gezocht binnen de database van gescreende pleegouders. Pleegzorg kent verschillende vormen, 
voor korte en langere tijd, bij crisis en in deeltijd. In sommige situaties is de problematiek van een 
kind zo heftig en complex, dat een kind in een gezinshuis of instelling verblijft (Pleegzorg Nederland, 
2018).  
 

3.1.1 De cijfers 
Ongeveer 18.000 kinderen wonen bij pleegouders. Jaarlijks komen er 4.000 kinderen bij en stromen 
er ook ongeveer 4.000 kinderen uit de pleegzorg. In het jaar 2000 woonden er 8.000 kinderen in een 
pleeggezin. De afgelopen jaren zijn er dus flink meer kinderen in een pleeggezin geplaatst.  
Bij 28% van de pleegzorgplaatsingen werken ouders vrijwillig mee aan de plaatsing. Ouders 
behouden hun gezag. In 60% van de uithuisplaatsingen is een Jeugdbeschermingsmaatregel van 
kracht, uitgesproken door de rechter. In 12% van de pleegzorgplaatsingen hebben pleegouders de 
voogdij. Meestal ging hier een Jeugdbeschermingsmaatregel aan vooraf (Pleegzorg Nederland, 
2019). Ik kan nergens in cijfers vinden hoeveel ouders hun kind(eren) niet meer zelf opvoeden, 
omdat hun kind uit huis is geplaatst. De cijfers worden vanuit het perspectief van het kind 
bijgehouden. 
 

3.1.2  De ouders – generatiearmoede 
Van Hekken en Melse (1990) concluderen dat ouders die hun kinderen verwaarlozen en daardoor 
uit huis worden geplaatst, zelf allerlei uitdagingen in hun leven hebben. Een gebrekkige opleiding en 
werkloosheid, problemen met financiën en huisvesting, geen verantwoordelijkheid kunnen dragen, 
moeite in het onderhouden van (partner)relaties, gebruik van middelen (alcohol en drugs), moeite 
met emotieregulatie en zelf opgegroeid zijn in een gezin waarin jeugdhulp nodig was. Ondanks hulp 
en begeleiding lukt het deze ouders niet om hun problemen te verkleinen, zodat ze een stabiel en 
veilig opvoedklimaat voor hun kind kunnen scheppen. Vaak is de partnerrelatie niet stabiel8. 
De jeugd van ouders van wie kinderen uit huis worden geplaatst, was dikwijls problematisch. Deze 
ouders zijn als kind misbruikt, hebben een scheiding meegemaakt of huiselijk geweld, er waren 
financiële zorgen in het gezin of gezinsleden met psychische problemen. Deze ouders zijn opgegroeid 
met grote tekorten op hun emotionele bankrekening en hebben hierdoor een groot destructief recht 
opgebouwd. Haans (2017) gebruikt hiervoor de term ‘generatiearmoede’ van Heyndrickx et al.. Er 

 
8 Voor de overzichtelijkheid wordt in deze scriptie er vanuit gegaan dat vader en moeder niet gescheiden zijn. Al is dit 
regelmatig wel aan de orde. 
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wordt niet letterlijk financiële armoede bedoeld, maar het missen van een gezond referentiekader 
en het ontbreken van een helpend relationeel netwerk. Veel van deze generatiearme ouders zijn in 
hun verleden zelf uit huis geplaatst. De roulerende rekening blijft rondgaan en wordt neergelegd bij 
de volgende generatie. 

 
3.1.3 Uit huis geplaatst, hoe is het ouderschap formeel geregeld? 
Als ouders vrijwillig meewerken aan een uithuisplaatsing, dan behouden ouders het gezag over hun 
kind. Met een OTS (ondertoezichtstelling) staat een kind onder toezicht van een gezinsvoogd. Een 
kind kan dan nog bij ouders thuis wonen of in een pleeggezin. Ouders houden nog zo veel mogelijk 
zelf de verantwoordelijkheid voor het kind. Een OTS is een heftige maatregel die het recht van ouders 
om hun kind naar eigen inzicht op te voeden opheft. De kinderrechter moet hele goede redenen 
hebben om een OTS toe te kennen (Nederlands Jeugdinstituut, 2019).  
Met een gezagsbeëindigende maatregel bepaalt de rechter dat iemand anders het gezag over het 
kind krijgt. Het gezag komt dan terecht bij een gecertificeerde instelling of bij pleegouders 
(pleegouder-voogdij).  
 
Er zijn dus verschillende varianten van hoe ouders gezag hebben over het kind. Los daarvan zijn er 
meestal afspraken gemaakt over een omgangsregeling tussen ouders en kinderen.  
 

3.2 Gedelegeerd opvoederschap  
De band tussen ouders en kinderen is de sterkste band in het leven. Deze band is onverbrekelijk 
volgens Nagy & Krasner (in Haans et al., 2010) en wordt gekenmerkt door existentiële loyaliteit (zie 
§1.4.1). Dit noemen we ouderschap (Haans et al., 2010); de verbondenheid tussen de biologische 
ouders en het kind. Dit is weergegeven met de stippellijn in figuur 4. 
 
Als een kind uit huis wordt geplaatst (zie figuur 5), dan wordt de opvoedende taak vaak aan 
pleegouders, een gezinshuis of instelling gedelegeerd (zie figuur 6). Als ouders ben je niet meer 
betrokken bij de dagelijkse verzorging en opvoeding van je kind. Wel blijf je met je kind verbonden 
door het ouderschap. Deze existentiële loyaliteit is onverbreekbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

figuur 4     figuur 5    figuur 6 
samenvallend ouderschap  uithuisplaatsing   gezamenlijk ouderschap en 
en opvoederschap       gedelegeerd opvoederschap 

vader 

kind kind 

vader moeder moeder vader moeder 

kind 

 ouderschap
 opvoederschap 
 

pleegvader pleegmoeder 
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3.3 Uithuisplaatsing en ouderschap contextuele bekeken 
In deze paragraaf zoomen we verder in op wat het betekent om als ouders nog wel aan de lat te 
staan voor het ouderschap, maar om het opvoederschap bij derden te hebben moeten leggen. We 
kijken met een contextuele bril. Hoofdstuk 4 geeft handreikingen voor het vormgeven van 
ouderschap met gedelegeerd opvoederschap. 
 

3.3.1 Ouderschap en opvoederschap na uithuisplaatsing en de vier dimensies 
Als we de gevolgen van een uithuisplaatsing in de vier dimensies zetten (§1.3), dan verandert in de 
eerste dimensie (feiten) bijvoorbeeld het wonen. Het kind woont niet meer bij de ouders, maar in 
een pleeggezin, gezinshuis of instelling. Waar je eerst 24/7 met je kind samen was, is de ontmoeting 
met je kind nu op afspraak en soms onder begeleiding. Alle vanzelfsprekendheid is weg. Verbinding 
met je kind wordt geformaliseerd en gecontroleerd. Je bent zelf de regie (grotendeels) kwijt.   
 
De periode voorafgaand aan een uithuisplaatsing is vaak stressvol voor het gezin. Er komen 
hulpverleners over de vloer die ouders in de gaten houden en vermoedens hebben dat het kind 
wellicht beter af is op een andere plek. Ouders kunnen druk ervaren om te bewijzen dat ze goede 
ouders zijn.   
Hoe ouders zich staande houden in deze onzekere tijd en ook na een uithuisplaatsing, wordt deels 
bepaald door het psychologisch vermogen (de tweede dimensie, zie ook bijlage 1). Het psychologisch 
vermogen van de ouder is gevormd in zijn of haar kindertijd. In §3.1.2 stonden we stil bij de 
generatiearmoede van deze ouders. Ondanks hulp en begeleiding lukt het deze ouders niet om hun 
problemen te verkleinen zodat ze een stabiel en veilig opvoedklimaat voor hun kind kunnen 
scheppen. Je zou kunnen concluderen dat het psychologisch vermogen van deze ouders niet genoeg 
ontwikkeld is om hun eigen kinderen veilig en gezond te kunnen laten opgroeien. Er zijn zure 
vruchten in het leven van deze ouders, die maken dat deze ouders blokkeren. Daarnaast lukt het 
deze ouders niet om hun psychologisch vermogen te vergroten.  
 
In de derde dimensie van de interacties verandert er veel. Eerst was je samen met je partner de 
opvoeder van je kinderen. Je was een ouderteam. Nu de opvoedrol bij anderen ligt, verschuiven de 
posities in het gezin. De interactie die er met kinderen was, valt grotendeels weg en krijgt een ander 
karakter. Hierdoor verandert ook de interactie met je partner.  
Naast dat de interacties veranderen binnen het oorspronggezin, komen er ook nieuwe interacties 
bij. Met bijvoorbeeld hulpverleners en het pleeggezin waar het kind opgroeit. In deze nieuwe 
interacties kunnen allerlei communicatiepatronen uit het verleden getriggerd en geactiveerd 
worden. De dramadriehoek ligt overal op de loer (zie ook §2.3.1). 
 
Tot slot zal ik de vierde dimensie (relationele ethiek) hieronder verder uitwerken.  
 

3.3.2 Ouderschap en opvoederschap na uithuisplaatsing en relationele ethiek 
Het niet mogen opvoeden van je eigen kinderen is een enorm verlies. Opvoeden is een natuurlijk 
gegeven verantwoordelijkheid die bij ouders ligt. Het voelt dan ook heel tegennatuurlijk als je niet 
zelf je kinderen kunt of mag opvoeden. Het onder ogen zien dat het je niet lukt om je kinderen te 
geven wat ze nodig hebben, is extreem pijnlijk. Ik denk dat je een stuk van jezelf verliest als je 
kinderen uit huis worden geplaatst. Een groot verlies waar om gerouwd mag worden.  
 
De onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen zal altijd blijven bestaan, ook als de kinderen en 
ouders niet meer samen in het oorspronggezin wonen. Deze existentiële loyaliteit kan onder druk 
komen te staan als kinderen ook naar pleegouders loyaliteit ontwikkelen. Ouders kunnen hun 
kinderen ruimte geven om zich te hechten aan pleegouders, zodat de kinderen niet in een gespleten 
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loyaliteit terecht komen. Erop vertrouwend dat de existentiële loyaliteit dit aankan en zal blijven 
bestaan. Lukt het ouders om de kinderen deze ruimte te geven om loyaliteit naar hun nieuwe 
opvoeders te ontwikkelen?  
 
Het in dialoog gaan met de kinderen, hulpverleners en pleegouders kan enorm belemmerd worden 
door eigen pijn en onmacht van ouders. Om constructief samen te werken is betrouwbaarheid van 
wezenlijk belang. Vaak worden hulpverleners en het hele jeugdzorgsysteem gewantrouwd. Het 
samenwerken door middel van een dialoog is dan een uitdaging. 
 
Naast het vaak onvoldoende ontwikkelde psychologisch vermogen van ouders, spelen de vierde 
dimensie thema’s ‘roulerende rekening’ en ‘destructief gerechtigde aanspraak’ ook een rol in het 
leven van ouders van uit huis geplaatste kinderen. 
Als ouders reageren en handelen vanuit hun eigen pijn en tekort op hun emotionele bankrekening, 
zullen de kinderen hiervan mogelijk de dupe zijn en de rekening gepresenteerd krijgen. Wat ouders 
zelf niet hebben ontvangen van hun ouders, kunnen ze ook niet doorgeven aan de kinderen. Zoals 
een Surinaams spreekwoord zegt: ‘als je stenen op je weg laat liggen, struikelen je kinderen erover.’ 
 
Zoals in §1.5 is beschreven, is de balans van geven en ontvangen tussen ouders en kinderen 
asymmetrisch. Deze asymmetrie blijft, ook als een kind niet meer thuis woont. Als het geven zich 
praktisch beperkt tot de momenten van de omgangsregeling, dan zal het geven er anders uit gaan 
zien. De aard van het geven blijft gelijk (gedreven door existentiële loyaliteit), de invulling en 
intensiteit kan veranderen. Soms worden ouders gedreven door schuldgevoel en willen ongepast en 
onverantwoord geven of eisen te ontvangen van hun kinderen. Dikwijls doordat ouders leunen op 
hun destructief recht. 
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Intermezzo – “Door God de Vader gezien, gekend en geliefd” 
 
Niet opvoedende ouders zijn er in alle lagen van de bevolking, in elk dorp en elke stad, in elke buurt 
en dus ook in elke kerk of geloofsgemeenschap. Naast de aanbevelingen uit hoofdstuk 4 hebben 
christenen (gelovigen die de Bijbel als uitgangspunt hebben en Jezus kennen als Verlosser) nog een 
ander verhaal te bieden aan deze niet opvoedende ouders. Dit noemen we pastoraat; vanuit de 
verbinding met God en de Bijbel met iemand meelopen in barre tijden. Hulpverlening geïnspireerd op 
Bijbelse principes en gekenmerkt door Gods onvoorwaardelijke liefde, barmhartigheid, aanvaarding 
en vergeving. Met hoop op herstel en groei (Van Nes-Velema & Vonk-de Groot, 2016). 
 

Verhalen uit de Bijbel  
Ik heb een aantal verhalen in de Bijbel gevonden, waarin een ouder of beide ouders het kind niet 
opvoeden. Abraham die Hagar met zijn zoon Ismaël wegstuurt (Genesis 21:8-21). Mozes die door 
zijn moeder in een mandje in de rivier wordt achtergelaten (Exodus 2:1-10). En Hanna die haar zoon 
Samuel bij de priester Eli laat opgroeien (1 Samuel 1:6 tot 2:21).  

 
…want God zorgde voor hem… 
Het is onnatuurlijk als ouders niet voor hun kind kunnen zorgen. In Genesis 21:11 (Bijbel in Gewone 
Taal) staat: “Abraham wilde Hagar en Ismaël niet wegsturen, want hij was Ismaëls vader.” Toch 
stuurde Abraham uiteindelijk Hagar en Ismaël de woestijn in. Hoe prachtig om te lezen dat, hoewel 
Abraham zijn kind los moest laten, God meeging met zijn zoon. “Ismaël groeide op. Het ging goed 
met hem, want God zorgde voor hem. Hij werd jager.” (Genesis 21:20, Bijbel in Gewone Taal) Wat 
een troost zal dat geweest kunnen zijn voor Abraham! En wat een troost kunnen wij halen uit dit 
verhaal. Als wij zelf een kind los moeten laten, zorgt God nog wél voor het kind.  
In het verhaal van Hanna en Samuel wordt nadrukkelijk vermeld dat Eli voor Samuel zorgt, als zijn 
ouders vertrokken zijn. “Elkana en zijn familie gingen terug naar hun huis in Rama. Maar de kleine 
Samuel bleef in Silo om de Heer te dienen. En de priester Eli zorgde voor Samuel.” (1 Samuel 2:11, 
Bijbel in Gewone Taal) 

 
…die maakte ze altijd zelf… 
Wat opvalt is dat in alle drie de verhalen de ouder wil zorgen voor het kind wat weggaat. Abraham 
geeft aan Hagar water en brood mee voor onderweg. De moeder van Mozes zorgt voor een veilig 
mandje. De zus van Mozes houdt haar broertje in de gaten en komt tevoorschijn met een gewaagde 
oplossing voor het (borst)voedingsprobleem. En Hanna maakt elk jaar een jas voor Samuel. In 1 
Samuel 2:19 (Bijbel in Gewone Taal) staat: “Zijn vader en moeder kwamen elk jaar om hun offer te 
brengen. Dan bracht zijn moeder ook een nieuwe jas voor Samuel mee. Die maakte ze altijd zelf.” 
Wat prachtig dat Hanna een vorm gevonden heeft om te kunnen geven aan Samuel. Elk jaar maakte 
ze zelf een jas voor hem en bracht die mee als ze bij hem op bezoek ging.  
 

…Toen knielden ze samen voor het altaar van de Heer… 
Als Hanna en haar man Elkana op het punt staan om Samuel bij de priester Eli achter te laten, lezen 
we het volgende (Bijbel in Gewone Taal): “Nu is het mijn beurt om te doen wat ik beloofd heb. Ik 
geef Samuel aan de Heer. Samuel zal hem zijn hele leven blijven dienen.’ Toen knielden ze samen 
voor het altaar van de Heer” (1 Samuel 1:28). En nadat ze knielden volgt een gebed in hoofdstuk 2. 
Hierin spreekt Hanna uit dat de Heer haar helpt. “Ik ben sterk, want hij is bij mij” (1 Samuel 2:1).  
Als je je kind los moet laten, mag je je zelf vastklampen aan die sterke God. Wetende dat God voor 
je kind zorgt, maar dat hij ook voor jou zorgt! Als je zelf niet meer weet waar je het zoeken moet met 
je wanhoop, verdriet, boosheid en onmacht, kniel dan voor het altaar voor de Heer en stort je hart 
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uit. Alleen, of samen met iemand die je vertrouwt. Het niet voor je kind kunnen zorgen is misschien 
wel te groot om alleen te dragen. Deel je verwonde hart met een ander en laat voor je bidden als je 
het zelf niet kunt. Richt je blik op God. Hij is bij jouw kind maar óók bij jou! 
 

… Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is groot… 
God de vader heeft één Zoon: Jezus. God laat zijn Zoon weggaan bij Hem in de hemel. Jezus komt 
naar deze aarde en groeit op bij Jozef en Maria. Jozef is niet zijn biologische vader. Je zou kunnen 
zeggen dat Jozef een soort stiefvader of pleegvader voor Jezus is.  
God de Vader is dus niet zelf aan zet bij de aardse opvoeding van Jezus. Hij is wel Vader, maar geen 
opvoeder. Hij heeft zijn Zoon los moeten laten. In de Bijbel in Gewone Taal staat: “En Gods stem 
klonk uit de hemel: ‘Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is groot’” (Mattheus 3:17). Gods 
liefde voor zijn Zoon houdt niet op als Jezus opgroeit bij een andere vader. Als je je kind moet 
loslaten, betekent dat niet dat je jouw liefde voor je kind opgeeft. Of dat deze liefde minder wordt 
of niet goed is. Liefde gaat op een andere manier stromen. Want dát er liefde stroomt tussen Jezus 
en zijn Vader, dat blijkt uit het hele leven van Jezus. 
De band tussen God de Vader en Jezus zijn zoon is natuurlijk van een totaal andere dimensie en 
andere aard. En dus niet te vergelijken met een ouder die zijn kind niet meer opvoedt. Maar 
misschien helpt het inzicht dat God de Vader geen opvoeder is, in het kunnen omgaan met het niet 
kunnen of mogen zorgen voor je eigen kind. 
 

“Door God de Vader gezien, gekend en geliefd” 
Wanneer we mensen ontmoeten die als ouder geen opvoedersrol meer hebben, dan kunnen we 
troost bieden en bemoedigen. Het begint met het zien van deze ouder. Als mens met een kloppend 
moederhart en niet als falende ouder. Deze ontredderde ouder is ook door God de Vader gezien, 
gekend en geliefd. Maar ook het kind wat elders is, wordt door God de Vader gezien, gekend en 
geliefd. Dit is geen oplossing voor het niet mogen of niet kunnen opvoeden. Maar wel een hoopvolle 
gedachte om te leren verdragen dat het is zoals het is.  
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Hoofdstuk 4 Contextuele hulpverlening aan niet opvoedende ouders 
 
Er is een grote groep ouders in onze maatschappij die door (echt)scheiding of uithuisplaatsing niet 
meer betrokken is bij de dagelijkse opvoeding van hun kinderen. Deze groep ouders groeit en is het 
waard om gezien te worden en erkenning te krijgen voor hun ingewikkelde positie. In dit hoofdstuk 
lees je er meer over. De contextuele hulpverlening heeft een prachtig instrument in handen om deze 
ouders erkenning te geven en op weg te helpen in het verdragen en invullen van het veranderende 
ouderschap.  
 

4.1 Ouderschap en opvoederschap bij scheiding en uithuisplaatsing 
Zoals figuur 7 en 8 hieronder laten zien, blijft het gezamenlijk ouderschap van de baarder en 
verwekker bestaan na een echtscheiding of uithuisplaatsing. Ex-partners blijven via het gedeeld 
ouderschap aan elkaar verbonden. Bij een uithuisplaatsing blijft het ouderteam een 
ouderschapsteam. 
Hoe na (echt)scheiding het opvoederschap wordt ingevuld, hangt af van de afspraken die beide 
opvoeders hierover maken. Als de kinderen niet bij jou zijn, geef je de opvoeding uit handen aan je 
ex-partner. Als de kinderen bij jou zijn, dan ben je zelf aan zet voor de opvoeding en staat je ex-
partner langs de zijlijn. Bij een uithuisplaatsing is de opvoeding in zijn geheel gedelegeerd aan 
pleegouders of professionals in een gezinshuis of instelling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Loslaten opvoederschap 
Bij (echt)scheiding wordt opvoederschap gescheiden. Het opvoederschap wordt dus meestal maar 
gedeeltelijk losgelaten. Wel vraagt het om een andere kijk op opvoederschap. Hoe voed je 
bijvoorbeeld op als de kinderen bij de ex-partner zijn? Bij uithuisplaatsing wordt het opvoederschap 
in zijn geheel gedelegeerd naar pleegouders.  

 

4.2.1 Verlies van opvoederschap 
De band tussen ouders en kinderen is de sterkste band in het leven. Deze band is onverbrekelijk 
volgens Nagy & Krasner (in Haans et al., 2010). Ook als de ouders en het kind geen contact met elkaar 
hebben of elkaar afwijzen. Ouders blijven de baarder of verwekker van het kind. Deze positie zal 
nooit iemand van ouders af kunnen nemen.  
De meeste ouders ervaren het als een natuurlijk gegeven om zelf een kind groot te brengen. Het lijkt 
bij de autonomie van een volwassene te horen; het recht om zelf je kind op te voeden. Het niet 
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kunnen of mogen opvoeden van je eigen kinderen brengt pijn, verdriet, schuldgevoel en 
machteloosheid met zich mee. Het vader- of moederhart klopt nog steeds voor het kind. “Een 
moederhart kent geen bezoekregeling” (Haans (2017) blz 9). Er is nog steeds ouderliefde, die is alleen 
zijn adres kwijtgeraakt9.  
Het leren verdragen van het gescheiden of gedelegeerde opvoederschap, is het meest haalbare 
volgens Haans et al. (2010). Ouders van uit huis geplaatste kinderen zullen niet snel hun ‘afgenomen’ 
opvoederschap accepteren. Dan lijkt het namelijk of ze ermee instemmen. 
Rouwen om het verlies en loslaten van opvoederschap is essentieel voor ouders om tot herdefinitie 
van het ouderschap te komen. Het is een rouwproces om levende kinderen (Haans, 2017). Een 
rouwproces wat misschien wel een leven lang duurt, juist omdat het kind niet is overleden. Bij allerlei 
gebeurtenissen word je opnieuw geconfronteerd met het (gedeeltelijke) verlies van opvoederschap.  
Naast rouw om de kinderen die je minder of niet meer ziet, is er ook rouw om een huwelijk wat 
strandt en rouw om jezelf als falende ouder. Al deze vormen van verlies hebben liefdevolle 
verzorging en tijd nodig. 
 
Als hulpverlener kun je al deze verliezen bij niet-opvoedende ouders erkennen en wakker maken. 
Zodat het rouwproces kan worden aangegaan en er ruimte ontstaat voor het herdefiniëren van het 
ouderschap. Over rouw zijn genoeg boeken geschreven en methodieken ontwikkeld die als handvat 
kunnen dienen voor het begeleiden van dit proces. Voor ouders die niet zo talig zijn, kan het werken 
met poppetjes10 helpen. 
 

4.2.2 Heroverwegen, ontschuldigen en exoneratie 
Voordat ouders hun ouderschap kunnen herdefiniëren, hebben ze hulp nodig bij het verwerken van 
hun eigen verleden (Van Hekken & Melsen, 1990). “Ofwel wij nemen zelf de verantwoordelijkheid 
voor onze gevoelens en handelingen, of we worden het slachtoffer van anderen.” (Juul (2013), blz 
95). Door ouders te helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid, kunnen ouders hun eigen 
geschiedenis heroverwegen. Met als doel om stenen die op hun weg liggen op te ruimen, zodat hun 
kinderen er niet over zullen struikelen. Met andere woorden; verantwoordelijkheid nemen om de 
roulerende rekening te stoppen en niet in de valkuil te trappen van het leunen op je destructief 
recht. Een belangrijke hulpbron kunnen de eigen ouders zijn. Een gesprek onder leiding van een 
meerzijdig partijdige hulpverlener kan zeer effectief zijn om stenen op de weg op te ruimen. 
Samenwerking met bijvoorbeeld pleegouders of ex-partner wordt makkelijker als het psychologisch 
vermogen wordt vergroot (2e dimensie), als de roulerende rekening gestopt wordt en destructief 
recht kan worden omgezet in constructief recht. Met als doel om je in vrijheid te kunnen verbinden 
met je kind, hoe gebroken de praktijk ook is.  
    
Ontschuldigen is het onrecht achter het onrecht zichtbaar maken. Door meer te weten en te leren 
over de geschiedenis van jezelf en de ander, maakt dat je milder en minder oordelend bent naar 
jezelf en de ander. Het zichtbaar maken van onrecht en onmacht en omstandigheden waarin diverse 
generaties ouders hun kinderen hebben grootgebracht, werkt ontschuldigend (Michielsen et al., 
1998). De invloed van het gestrande huwelijk en falend opvoederschap verandert als het onrecht 
achter het onrecht zichtbaar wordt en kan worden begrepen. Ook dit is geen eenvoudig proces en 
verdient liefdevolle en begripvolle aandacht van een hulpverlener. 
 
Het is rechtvaardig als ouders voor hun kinderen zorgen. Als ouders niet meer voor hun kinderen 
kunnen of mogen zorgen door echtscheiding of uithuisplaatsing, is dat een vorm van groot onrecht. 

 
9 Suurmond zegt in Fiddelaers-Jaspers & Noten (2014): ‘Rouw is liefde die zijn adres is kwijtgeraakt’ (p. 52). 
10 Boekentip: Verlies in Beeld van Riet Fiddelaers-Jaspers. Uitgegeven door In de Wolken. 
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Ouders hebben recht op exoneratie, omdat ze niet kunnen zorgen wat wel rechtvaardig zou zijn. 
Exoneratie is het op voorhand uitsluiten van aansprakelijkheid. Het oordeel haal je weg, ook al is er 
wel schuld. Het is een vorm van ontschuldigen. 
In hulpverlening aan niet opvoedende ouders is het proces van exoneratie geen makkelijk kunstje. 
Ouders kunnen zich enorm schamen of schuldig voelen dat ze gefaald hebben als ouder. De 
maatschappij zet ze weg als ongeschikte opvoeder, als een kind uit huis wordt geplaatst. Het is 
enorm helpend en helend als je als hulpverlener de weg van exoneratie kunt bewandelen aan deze 
niet opvoedende ouder. Het helpt om de niet opvoedende ouder in het milder en niet oordelend 
kijken naar zichzelf.  
 

4.3 Herdefiniëren van ouderschap 
Als er ruimte en tijd voor rouw is en voor het opruimen van stenen op de weg door ouders, dan komt 
er ruimte voor het vooruitkijken en opnieuw invullen van het ouderschap. Samen op zoek gaan naar 
nieuwe vormen en nieuwe wegen om het ouderschap in te richten. Een enorme klus! Hieronder 
beschrijf ik een aantal thema’s waaraan je kunt denken bij het herdefiniëren van ouderschap. 
Ouderbetrokkenheid kan volgens JanPeeters (1998) in Rosseel (2015) worden ingedeeld in vier 
niveaus: meeleven, meedenken, meedoen, meebeslissen. Per thema kan gekeken worden welk 
niveau van ouderbetrokkenheid passend en wenselijk is en hoe dit kan worden ingevuld. 
 

4.3.1 Loyaliteiten 
Het werkt verhelderend voor ouders als ze inzicht krijgen in de werking van loyaliteiten. Uitleg over 
de diverse soorten loyaliteiten en strijd om voorrang in allerlei situaties brengt begrip en 
vertrouwen. De band tussen ouders en kinderen is namelijk onverbrekelijk. Als ouders een kind los 
moeten laten aan andere opvoeders, verandert dat niks aan de existentiële loyaliteit tussen ouders 
en kind. Hoeveel gebrokenheid en onrecht er ook is, ouders kunnen leren vertrouwen op deze 
onverbrekelijke band met hun kind.  
Kinderen kunnen loyaliteit ontwikkelen naar pleegouders of stiefouders. Dit is geen bedreiging voor 
de existentiële loyaliteit. Pleegouders en stiefouders zullen de loyaliteit moeten verwerven bij het 
kind door betrouwbaar te zijn. Ouders kunnen hun kinderen helpen loyaliteit te ontwikkelen voor 
nieuwe opvoeders door de kinderen niet onder druk te zetten om te moeten kiezen. Daarvoor is het 
nodig dat ouders andere opvoeders niet als concurrenten zien, maar als collega’s. Ouders geven 
kinderen de ruimte en kans om naar meerdere opvoeders en verzorgers loyaal te zijn. Dit is een 
enorme klus waar support en een lange adem voor nodig is. 
 

4.3.2 Nieuwe balans van geven en ontvangen 
Tussen ouders en kinderen is een asymmetrische balans van geven en ontvangen. Het is rechtvaardig 
dat een ouder meer geeft. Een kind geeft ook aan ouders en heeft hiervoor ruimte en erkenning 
nodig van ouders. Zo groeit de eigenwaarde en zijnsloyaliteit van het kind. Inzicht in deze 
asymmetrische balans is het vertrekpunt om te kijken naar alternatieve manieren van geven en 
ontvangen.  
Zorgen voor je kind kan betekenen dat je de opvoeding van je kind aan anderen over laat. En dat je 
je kind helpt om te begrijpen waarom dat zo is (Van Hekken & Melsen, 1990).  
Ruimte bieden aan stiefouder/pleegouder om voor je kind te kunnen zorgen, is ook een grote vorm 
van ‘geven’. Je kind ruimte geven om ook van je ex-partner te mogen houden. En je kind ruimte 
geven om ook van stiefouders of pleegouders te gaan houden. Al is het houden van op verschillende 
manieren vanwege de verschillende soorten loyaliteiten.  
Ouders begeleiden in deze nieuwe vorm van geven is een intens proces, maar van grote waarde in 
het herdefiniëren van ouderschap. 
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Het gevaar bestaat dat ouders uit schuldgevoel gaan overcompenseren in het geven. De vraag wat 
passend geven en wat passend ontvangen is, kan dit overcompenseren voorkomen. 
Hoe kunnen ouders aan hun kind geven als ze niet meer bij de opvoeding betrokken zijn? Dat vraagt 
om out of the box denken en creatieve oplossingen. Liefde gaat op een andere manier stromen. Ga 
op onderzoek uit welke manieren passend zijn. Hieronder volgen wat voorbeeldjes. 
 
Zoals beschreven in het Intermezzo maakte Hanna elk jaar een jas voor haar zoon Samuel. Ik denk 
dat het genezend en helend werkt om iets te maken voor je kind waar je niet voor kunt zorgen. 
Misschien kun je het opsturen. Het kan een terugkerend ritueel worden wat je troost en houvast 
biedt. Maak bijvoorbeeld een lapjesdeken voor jezelf om onder weg te kruipen. Of plant een boom 
voor elk kind en verzorg deze met liefde. Bak op de verjaardag van je kind zijn lievelingstaart en maak 
er voor jezelf een feestje van. Of schrijf jaarlijks een brief aan je kind. Richt een plek in in je huis waar 
je spulletjes bewaart van je kind en zorg voor deze plek met een bloemetje en brand een kaarsje elke 
dag. 
 
Naast de ouders zijn er ook allerlei balansen van geven en ontvangen tussen bijvoorbeeld 
grootouders en het kind of tussen broertjes en zusjes of ooms en tantes. De hele context van deze 
niet opvoedende ouders heeft een herdefiniëring nodig van zijn of haar rol. Een familiegesprek zou 
hierbij een mooi middel kunnen zijn om ouders in hun eigen context te plaatsen en hulpbronnen in 
te schakelen. Zodat familiesystemen opnieuw in balans komen.  
 

4.3.3 De dialoog 
Ouders verlangen naar verbondenheid met hun kind. De dialoog is een middel voor deze 
verbondenheid, al vraagt het om creativiteit en speelsheid om met kinderen een dialoog te houden. 
Betrouwbaarheid van alle deelnemers aan de dialoog is een voorwaarde voor succes. Laat je als 
hulpverlener niet verleiden tot waarheidsvinding. Dat maakt je als hulpverlener onbetrouwbaar. 
Door meerzijdig partijdig te handelen, ben je voor alle partijen betrouwbaar en kan er werkelijke 
ontmoeting plaatsvinden. 
Naast verbondenheid met het kind, zijn er op tal van andere fronten constructieve middelen nodig 
om samen te werken aan verbondenheid. Denk aan het invullen van co-ouderschap, nieuwe partners 
van je ex-partner, hulpverleners, de gezinsvoogd, het pleeggezin, school, dokter, vriendjes en noem 
maar op.   
Een dialoog kost tijd en vraagt ook om kwetsbaarheid, respect en begrip. Ouders zijn niet altijd 
gewend om op deze manier anderen tegemoet te treden. Het is nodig dat ouders hiervoor voldoende 
psychologisch vermogen hebben ontwikkeld en ook zelfinzicht over hun destructief gerechtigde 
aanspraak en roulerende rekeningen. Ouders helpen en leren om te gaan met betrouwbaarheid, 
kwetsbaarheid en respect vraagt om ‘training’ en dialogische vaardigheden van de hulpverlener. 
Oefening baart kunst en heeft als blijvende vrucht een leven in verbondenheid. De moeite waard om 
voor te ploeteren! 
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Hoofdstuk 5 Conclusies, aanbevelingen en discussie 
 

5.1 Conclusies 
Centraal in deze scriptie staat de volgende onderzoeksvraag: wat kan contextuele hulpverlening 
betekenen voor ouders die geen opvoeders mogen of kunnen zijn? Mijn antwoord is: een heleboel! 
Contextuele hulpverlening biedt geen rechtsbijstand in de juridische zin. Het biedt wél inzicht en 
ondersteuning in het aanvaarden en verwerken van het verlies van opvoederschap en heroverwegen  
en  opnieuw invullen van ouderschap.  
Het doel van deze scriptie is drieledig. Ten eerste is het doel gehaald om de groep niet opvoedende 
ouders meer zichtbaar te maken, door een dertig tal bladzijdes te wijden aan dit onderwerp. Ten 
tweede worden in de aanbevelingen hieronder concrete handvatten gegeven welke thema’s in 
contextuele hulpverlening aan niet opvoedende ouders helpend zouden kunnen zijn. Tot slot is de 
grote overeenkomst voor gescheiden ouders en ouders van uit huis geplaatste kinderen, dat bij 
beide groepen de ouders met elkaar verbonden blijven door gezamenlijk ouderschap. Het 
opvoederschap is wel verschillend. Bij een (echt)scheiding wordt ook het opvoederschap 
gescheiden. Bij een uithuisplaatsing wordt het opvoederschap gedelegeerd aan pleegouders. 
Onderstaande aanbevelingen zijn gespreksthema’s die helpend zijn bij het begeleiden van niet 
opvoedende ouders. 
 

5.2 Aanbevelingen 
Hulp aan niet opvoedende ouders start 
met het zien en erkennen van het 
kloppende moederhart (vaderhart). 
Dat is de basis van een hulpverlenings-
traject. Daarnaast is een houding van 
meerzijdige partijdigheid van de 
hulpverlener onmisbaar voor een 
betrouwbare relatie.  
Het hulpverleningsproces omvat twee 
sporen; het loslaten van opvoederschap 
en het herdefiniëren van ouderschap. De 
eerste stap creëert ruimte voor stap twee.  
Ieder hulpverleningstraject vraagt om een 
eigen volgorde en gewicht aan bepaalde 
onderwerpen. Dat verschilt per situatie en vraagt om 
inzicht, kundigheid en maatwerk van de 
hulpverlener. Elk thema heeft zijn eigen melodie, maat 
en ritme. Samen vormen de thema’s een helende 
symfonie die de ouder zich eigen mag maken. 
 
De praatplaat 11  op pagina 31 geeft in één oogopslag weer welke thema’s helpend zijn in de 
begeleiding van niet opvoedende ouders. Zie het als een partituur voor het hulpverleningstraject 
aan niet opvoedende ouders, met de hulpverlener als dirigent. 
 
 
 

 
11 Op www.praktijkverbindjehart.nl is deze praatplaat en scriptie gratis te downloaden. Verspreiden mag! 

Loslaten opvoederschap: 

• rouw en verlies 

• heroverwegen verleden 

• ontschuldigen en exoneratie 
 
Herdefiniëren ouderschap: 

• loyaliteiten 

• balans geven en ontvangen 

• dialoog 

HET KLOPPENDE       MOEDERHART 

 

meerzijdig partijdige 
hulpverlener 

 figuur 9 
contextuele hulpverlening  

aan niet opvoedende ouders 

http://www.praktijkverbindjehart.nl/
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5.3 Discussie en vervolg onderzoek 
Deze scriptie belicht maar één aspect van een groeiende maatschappelijke trend; kerngezinnen die 
niet meer als kerngezin bij elkaar zijn. Dat geeft een eenzijdig beeld. Ik denk dat dit beeld nodig is, 
omdat het beeld van het kind wat niet opgroeit in het kerngezin op dit moment dominant is in de 
maatschappij, media en onderzoek. Vanuit mijn meerzijdige partijdigheid wil ik deze ouders die met 
lege ‘opvoedhanden’ staan onder de aandacht brengen. Aangezien er flink veel oorspronggezinnen 
uit elkaar vallen, is het van grote maatschappelijke waarde dat alle actoren uit deze families in beeld 
zijn. 
Ik realiseer mij dat er naast de emotionele en mentale kant van echtscheiding en uithuisplaatsing 
ook een enorme juridische kant is. Deze aspecten hebben minimale aandacht gehad in deze scriptie. 
Het is een hele ingewikkelde wereld van rechtbanken, advocaten, Raad voor de Kinderbescherming 
en andere instanties. Ik besef dat er soms fouten gemaakt worden in procedures en trajecten die 
schadelijk zijn voor betrokken partijen. Dit onrecht kan, naast de emotionele impact, een enorme 
stempel drukken op het welbevinden en functioneren van ouders die niet meer mogen opvoeden. 
Ik heb deze wereld bewust links laten liggen, omdat deze materie ver afligt van de contextuele 
hulpverlening. Als hulpverlener lijkt het me wijs dat je duidelijk bent in waar je grenzen liggen. 
Juridisch kan ik je niet bijstaan, ik kan wel met je kijken welke invloed het juridische traject op je 
heeft en op je vermogen en mogelijkheden om je in vrijheid te verbinden.  
 
Er is weinig recente literatuur die het perspectief behandelt van ouders die niet meer mogen of 
kunnen opvoeden. En wat de invloed hiervan is op deze ouders en op komende generaties.  
Eén van de doelen van contextuele hulpverlening is dat generaties weer met elkaar in balans komen 
en van hieruit met elkaar in vrijheid kunnen verbinden. Deze niet opvoedende ouders zijn net zo’n 
belangrijke schakel in de generaties als de huidige kinderen die nu opgroeien in een echtscheidings- 
of uithuisplaatsingssituatie. Meer onderzoek naar deze groep niet opvoedende ouders zal denk ik 
transgenerationeel zijn vruchten afwerpen en familiesystemen in balans kunnen brengen. Het geeft 
meer zicht op roulerende rekeningen die gepresenteerd worden in deze gezinnen die uit balans zijn 
en draagt zo bij aan stappen op weg naar herstel van verbondenheid. 
 

5.4 Tot slot 
De kern in contextuele hulpverlening aan niet opvoedende ouders is, wat mij betreft, het kloppende 
moederhart (of natuurlijk vaderhart). Elke ouder heeft liefde voor zijn kind. Elke ouder wil het beste 
voor zijn kind. Elke ouder vecht voor zijn kind. Elke ouder geeft wat hij kan geven aan zijn kind. Het 
moederhart klopt voor het kind. Het klopt op haar eigen manier met alle mogelijkheden en 
beperkingen.  
 
Maar het klopt! 
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Bijlage 1 Het Nielsen model 
 
In de eerste twaalf jaar van je leven wordt een groot deel van je identiteit ontwikkeld. Onderdelen 
van deze psychologische motor worden gevormd. Je motor komt in beweging door liefdesmotivaties. 
Deze motor zorgt ervoor dat we ons doel kunnen bereiken, namelijk leven in verbinding met jezelf 
en anderen. 
 
Volgens Erik Nielsen zijn er zes liefdesmotivaties (zie tabel 1 hieronder). Hoe ouders en kinderen 
geven en ontvangen in de eerste jaren is enorm bepalend voor de ontwikkeling van deze 
psychologische motor. Als ouders in de eerste jaren voldoende kunnen geven, dan ontstaan er 
vruchten van een gezonde identiteit. Wanneer ouders niet genoeg kunnen geven, ontstaan er zure 
vruchten en een niet goed ontwikkelde identiteit. Deze zure vruchten belemmeren het bereiken van 
je doel.  
 

Liefdesmotivatie Stimulus Vrucht Zure vrucht 

 

Emotionele liefde 
0-2 jaar 

Affectie van beide ouders Veiligheid 
Geborgenheid 
Vertrouwen 

Onveilig gehecht, 
onvermogen om te 
vertrouwen 

Eigen liefde 
2-4 jaar 

Discipline en eigen wil Relationele 
verantwoordelijkheid 

Onvermogen om 
relationeel 
verantwoordelijkheid te 
nemen 

Seksuele liefde 
2-4 jaar 

Man/vrouw voorbeeld van 
beide ouders als 
referentiekader en bevestiging 

Geworteld in identiteit als 
man/vrouw 

Niet (goed) ontwikkelde 
seksuele identiteit 

Gemeenschappelijke liefde 
6-12 jaar 

Samen optrekken en spelen 
Gezinsleven 
Vriendjes/vriendinnetjes 

Goed kunnen 
samenwerken in 
teamverband 

Niet kunnen 
samenwerken 

Taken liefde 
6-12 jaar 

Kleine opdrachten doen 
Leren opruimen en afmaken 
van opdrachten 

Waar je aan begint, maak 
je ook af 

Niets af kunnen maken 

Onvoorwaardelijke liefde 
6-12 jaar 

Leren dat liefde niet aan 
voorwaarden verbonden is 
Fouten maken mag 

Onvoorwaardelijk van 
iemand kunnen houden 

Perfectionisme, 
je bestaan moeten 
verdienen 

tabel 1  
liefdesmotivaties van Nielsen 

Als de psychologische motor niet voldoende ontwikkeld is, kan dat er voor zorgen dat mensen niet 
meer hun doel bereiken. Ze kunnen misleid worden of geblokkeerd raken (zie figuur 10). Bij 
misleiding lijkt het erop dat je je doel bereikt, maar uiteindelijk ben je niet doelgericht. De misleiding 
is soms moeilijk te herkennen. Perfectionisme of emotionele afhankelijkheid (goedkeuring van 
anderen) zijn beide misleidingen. Blokkades zijn veel zichtbaarder dan misleidingen. Door zure 
vruchten en het missen van je doel kun je blokkeren. Dat uit zich in angst, boosheid of schuldgevoel.  
Als een blokkade er niet mag of kan zijn, dan worden gevoelens onderdrukt en ontstaan allerlei 
zelfverdedigingsmechanismen. Dat kan het kwetsen van jezelf zijn of juist andere kwetsen, of je 
verdooft je gevoelens en vervangt ze door bijvoorbeeld alcohol of hard werken (substitutie).  
 
De figuur hieronder is gebaseerd op het Bijbelse model van ontwikkelingspsychologie van Nielsen. 
Het bekende Nielsen model heb ik enigszins anders weergegeven, zodat het in mijn optiek beter 
aansluit bij de theorie en daardoor makkelijker te begrijpen is.  
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figuur 10  
aangepast schema van Nielsen model 

  

VICIEUZE CIRKEL 

DOEL 
(leven in 

verbinding) 

VRUCHTEN 
ZURE 

VRUCHTEN 

Misleiding: 
1. perfectionisme 
2. emotionele afhankelijkheid 
 

Blokkade: 
1. angst 
2. boosheid 
3. schuldgevoel 
 

Zelfverdedigingsmechanisme: 
1. jezelf kwetsen 
2. anderen kwetsen 
3. substitutie 
 

Liefdesmotivaties: 
1. Emotionele liefde 
2. Eigen liefde 
3. Seksuele liefde 
4. Gemeenschappelijke liefde 
5. Taken liefde 
6. Onvoorwaardelijke liefde 
 

VICIEUZE CIRKEL 



Het kloppende moederhart                                   36 

Bijlage 2  Ouderverstoting 
 
Ouderverstoting is een groeiend probleem in Nederland. Jaarlijks verliezen zo'n 16.000 kinderen na 
een (v)echtscheiding het contact met één van de ouders, meestal is dat de vader. Een vader in de 
documentaire ‘Verstoten vaders’ (Lindemans, 2020) zegt: 'Omdat instanties zoals jeugdzorg niet aan 
waarheidsvinding doen, wordt al snel gedacht: 'waar rook is, is vuur''. Een moeder krijgt vaak het 
voordeel van de twijfel en als verstoten vader sta je dan al snel buitenspel, aldus de vaders. “Nee, 
moeder wil niet meewerken, ja, dan houdt alles op” schrijft Boetselaar (2019) in zijn autobiografie 
(p.138).  
Als er naast conflicten bij de scheiding ook slechte intenties en valse beschuldigingen van de ene 
ouder richting de andere ouder worden geuit, kan een kind in de knel komen. Het kind wordt 
gedwongen om te kiezen voor de ene ouder en tegen de andere ouder. Aangezien een kind altijd 
loyaal is aan beide ouders (zie §1.4.1), is dit zeer schadelijk voor een kind om te moeten kiezen. Een 
kind zal een stuk van zichzelf opgeven, om te kunnen overleven in dit loyaliteitsconflict. De kans is 
groot dat een kind in deze situatie een gespleten loyaliteit ontwikkeld. Er ontstaat een ongezonde, 
soms symbiotische, binding met één ouder en de andere ouder en diens familie worden volledig 
buitengesloten12. 
De ouder die afgeschilderd wordt als de ‘slechte’, wordt verstoten. Dit noem je ouderverstoting of 
oudervervreemding. In het Engels Parental Alienation Syndrom (PAS). Bij een ernstige vorm van 
ouderverstoting programmeert de ouder het kind (on)bewust tegen de andere ouder. De 
verstotende ouder denkt dat 
hij een gerechtigde reden 
heeft om de andere ouder te 
verstoten. Bijvoorbeeld omdat 
hij verlaten is of bedrogen. 
Deze ouder leunt op zijn 
destructief recht (zie §1.5.4). 
De verstotende ouder kan zeer 
fanatiek en zelfs paranoïde 
bezig zijn om de andere ouder 
te ‘vernietigen’13. 
14 
In het boek ‘Moeder-kind-
vader een drieluik over 
ouderverstoting’ 15  beschrijft 
Zander (2014) dat hij als 
verstoten vader drie keuzes 
had. Door blijven gaan met 
strijden, de kinderen 
meenemen en weggaan of de 
kinderen achterlaten en 
weggaan. Een onmogelijke 
keuze. De dochter beschrijft in 
het zelfde boek dat ze om haar 

 
12 https://www.ouderverstoting.nl/ 
13 https://kenniscentrumoudervervreemding.nl/ 
14 Aldus een verstoten moeder, Evelien Otto (2019) in haar autobiografie (p.111, 20, 164, 167, 136, 215 en 216). 
15 Dit boek beschrijft vanuit drie partijen dezelfde situatie. Een mooi voorbeeld van hoe een verhaal altijd meerdere 
kanten heeft en elke kant recht van bestaan heeft. 

 “Wat een gevecht was dit14. Een gevecht wat we vroeger 
zelden gevochten hadden trouwens. We waren het altijd eens 
geweest over de opvoeding.”  
… 
“Ik ken mijn plek. Het went, misschien ooit wel eens…… Ik kijk 
toe en geef toe. Wat kan ik anders? Wat is in het belang van 
het kind? Dat ik opsta? Vecht? Of meedein?” …  
“Ik huilde dagenlang, terwijl het spookte: hoe kun je moeder 
zijn zonder kind om je heen?”  
…  
“Jarenlang nauwelijks moeder zijn, heeft me gesloopt.”  
… 
“Moet ik haar eigenlijk loslaten? Nee!”  
… 
“Want hoewel ik veel te weinig deel kon uitmaken van haar 
leven mag ik dat wel van haar dood.”  
… 
“Weet je, mam. Wij maken ruzie met jou omdat het kan. 
Want weet je. Papa’s kunnen je verlaten.”  
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moeder te steunen, alle contact met haar vader had verbroken. En de moeder stelt in het boek dat 
vader een slechte echtgenoot was en dus ook een slechte vader. Moeder is verlaten door vader en 
uit wraak boycot ze elk contact van de kinderen met vader.  
Terugkijkend op deze periode geeft moeder aan dat ze baat zou hebben gehad bij professionele 
hulpverlening. Vader geeft aan dat hij kwetsbaar was en bang om alles te verliezen. De dochter heeft 
weer contact gezocht met haar vader. Nu ze volwassen is begrijpt ze beter wat er aan de hand was 
en wat ze zelf wil.  
 
Samengevat is ouderverstoting een groeiend fenomeen in de samenleving, waar hele families door 
ontwricht raken. Het is niet eenvoudig op te lossen en vraagt veel wijsheid en inzicht van een 
hulpverlener of omstanders om hier op een juiste manier mee om te gaan.  
Laten we voor ogen houden dat zowel het hart van de ene ouder als het hart van de andere ouder 
klopt voor hetzelfde kind. 
 


