Aan de Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven, Hoge Raad, Raadsgriffies, GI's en
de leden van de Eerste en Tweede Kamer
Edelachtbaren,
Geachte heer/mevrouw,
Zojuist heb ik onthutst het onderstaande bericht in het Leidsch Dagblad gelezen en ik zou het
zeer op prijs stellen als ook u dit landelijke (zelfs globale) probleem van ouderverstoting serieus
zou willen nemen en onder de aandacht zou willen brengen. Het kan immers niet zo zijn dat het
probleem van ouderverstoting nog steeds gebagatelliseerd wordt en dat verstoten ouders eerst in
hongerstaking en zelfs dorststaking moeten gaan alvorens hun kinderen te mogen zien!
Jaarlijks verliezen in Nederland 16.000 kinderen het contact met één van hun ouders en in
de meeste gevallen ZONDER enige gegronde reden. Hun verstoten ouders zijn in Nederland
machteloos en afhankelijk van een rechtssysteem waarin door rechters willekeur en geen recht
toegepast wordt.
Het proces van ouderverstoting wordt gekenmerkt door een systematisch manipulerende en
ziekmakende (pathogene) opvoeding van een ouder (en diens omgeving) die een coalitie met
het kind aangaat om de andere ouder, zonder legitieme reden, uit het leven van het kind te
verstoten. Alhoewel de gebruikelijke termen ouderverstoting en oudervervreemding niet verkeerd
zijn, dekken ze niet de lading van het daadwerkelijke doel van de verstotende ouder die er niet
voor terug deinst om met de meest desastreuze middelen en koste wat het kost een
liefhebbende ouder uit het leven van diens kind weg te poetsen.
In mijn beleving gaat dit proces veel verder dan een ouder te willen verstoten of vervreemden. Bij
dit proces wordt door een pathogene ouder de andere, liefhebbende ouder bewust uit het leven
van hun kind uitgewist, weggevaagd en geëlimineerd.
Daarom noem ik dit proces OUDER ELIMINATIE.
Ik hoop dat u de ruimte vindt om aandacht te schenken aan dit voor ouders en kinderen
traumatische probleem welk volgens de DSM-5 geclassificeerd is als psychische
kindermishandeling en ik hoop dat door deze positieve uitkomst voor de hongerstakende vader
ook de overige bestaande situaties en procedures opnieuw worden bekeken zodat het contact
tussen kinderen en beide ouders hersteld wordt en geborgd blijft.
Voor nadere informatie en mijn persoonlijk verhaal kunt u mij bereiken op info@parentelimination.com en verwijs ik naar de folders in de bijlage van de Stichting Écht Scheiden Zonder
Schade en hun website www.herkenouderverstoting.nl
Alvast bedankt voor uw aandacht.
Met vriendelijke groeten,
Een verstoten vader
Vader krijgt co-ouderschap en stopt honger- en dorststaking
De vader die dinsdag in honger- en dorststaking ging, heeft vrijdagavond zijn protest beëindigd.
Jeugdbescherming West heeft zijn eis voor een omgangsregeling met co-ouderschap ingewilligd.
Rond 18.30 uur heeft de vader zijn staking opgeheven. „De missie is geslaagd. Dit was een actie
van diep uit mijn hart”, zegt de vader aan de telefoon. Zijn huisarts is langs geweest en hij mag
weer langzaam beginnen met eten en drinken.

Donderdagavond besloot de vader van een zoon (11) en een dochter (8) om al iets drinken. Een
overeenkomst met Jeugdbescherming West en zijn ex-vrouw was toen nog niet bereikt. Door zijn
dorststaking op te heffen hadden beide partijen meer tijd om tot een akkoord te komen.
De man zag het omstreden protest nog als enige uitweg om zijn kinderen vaker te mogen zien.
Jeugdbescherming West had sinds augustus een omgangsregeling ingesteld waarbij de vader zijn
kinderen een keer per maand onder begeleiding kon ontmoeten.
„Het is een dieptepunt dat dit in deze samenleving moet gebeuren. Waarom op deze manier? We
maken het zo complex.”
De vader wil benadrukken dat zijn staking een weloverwogen besluit was. „Dit ging niet over een
nacht ijs. Hier zijn jaren overheen gegaan. Ik heb hier heel goed over nagedacht.”
https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20191101_9385375/vader-krijgt-co-ouderschap-en-stopt-honger-endorststaking?utm_source=m.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=%2F&fbclid=IwAR2ZUBTMa9pg8OBKV0_9uxAYCiPLDaG8al8j6wpxpRaAorvAGuG8m4FV2I

Beste lezer,
Een relatiebreuk tussen ouders heeft gevolgen voor het
welzijn van kinderen, maar ook voor de ouders zelf.
Het gros van de ouders kan zelf, ondanks de conflicten die
er bij scheiding altijd zijn, het welzijn van de kinderen in de
gaten houden.

Kinderen
hebben behoefte
aan contact met
beide ouders om een
gezonde identiteit te
kunnen ontwikkelen.

Echter, bij 15% van de scheidingen is er sprake van hoog conflict, dat voorkomt uit trauma en vaak leidt tot psychopathie.
In dit geval is 1 van de ouders niet in staat het welzijn van de
kinderen voor ogen te houden. Het lijkt of er twee ouders aan
het vechten zijn, maar er is sprake van een eenzijdig gevecht.
In deze gevallen is er bijna altijd sprake van ouderverstoting;
het kind wil de uitwonende ouder niet meer zien, terwijl het
ouderschap, voordat de ouders uit elkaar gingen, niet ter
discussie stond. Bij deze scheidingen worden, om ouderverstoting te rechtvaardigen, regelmatig beschuldigingen van
mishandeling, in de vorm van incest, geweld en/of verwaarlozing geuit, die niet op waarheid en feiten berusten. 1 ouder
houdt eenzijdig het gevecht gaande om de andere ouder uit
te bannen. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren
na de feitelijke scheiding.

Factsheet
16.000 kinderen per jaar krijgen
te maken met ouderverstoting,
gemiddeld 2 per uur!

Veel kinderen van verstoten ouders
ontwikkelen op latere leeftijd zelf
psychische en emotionele problemen.

Ouderverstoting is strafbaar
volgens art. 279 en 300
Wetboek van strafrecht!

Een verstoten ouder gaat letterlijk kapot van verdriet,
wordt radeloos en ontwikkelt vaak ook , behalve
psychische, een aantal somatische klachten.

Kindermishandeling
en ex-partnergeweld
Het verstoten van een ouder is
ernstig belemmerend voor de
sociale, emotionele en identiteitsontwikkeling van het kind.
Een kind ontkent hiermee 50% van
zijn of haar DNA en “omschrijft” de
voorkeursouder als 100% positief.
Door het opgroeien bij één ouder en
de andere ouder actief te verstoten
groeien deze kinderen op tot
volwassenen die:
1. zwart/wit denken
2. problemen hebben met het
vertrouwen van anderen
3. een laag gevoel van eigenwaarde
en zelfvertrouwen hebben.
4. moeite hebben met intieme
relaties en het in stand houden
van relaties
5. meer kans lopen om zelf een
scheiding mee te maken
6. zelf verstoten of ‘programmerende’
ouder worden
7. problemen hebben met autoriteit

Het overkomt vaders én
moeders

Hoe herken
ik ouderverstoting?

De veroorzaker is de ouder die het
meest zijn of haar invloed op het
kind kan aanwenden. Deze ouder
zet het kind tegen de andere ouder
op en moedigt afwijzing aan door
negatieve informatie over de andere
ouder met het kind te delen. Het
kind voelt zich zo gedwongen een
keuze te maken en wordt geconfronteerd met een loyaliteitsconflict.

1. Minachting tegenover verstoten
ouder.
2. Zwakke of onzinnige redenen.
3. De ene ouder is goed, de ander
slecht.
4. Nageprate, “eigen mening” van het
kind.
5. Verzorgende ouder is ideale ouder.
6. Afwezigheid van schuldgevoelens.
7. Letterlijk citeren van onbegrepen
woorden.
8. Kind verbreekt ook contact met
familie.

Vaak is dan het gevolg dat het kind
die andere ouder niet meer wil zien.
De verstotende ouder wordt zo
‘beloond’ voor zijn of haar gedrag en
voert de afwijzing op als bewijs dat
de andere ouder “niet deugt”.
Vervolgens ontstaat er een ongezonde binding met de verstotende
ouder, terwijl de verstoten ouder en
vaak diens familie volledig worden
uitgebannen.

Wat kan ik doen?
Ken jij ouders die gaan scheiden en
veel ruzie maken? Ken jij kinderen of
ouders die zeggen geen contact
meer met elkaar te hebben? Kortom,
ben je kind, ouder, grootouder,
broer, zus etc. en ben/of dreig je het
contact te verliezen? Ga naar
www.herkenouderverstoting.com
voor meer informatie wat JIJ kunt
doen.

Signalen ouderverstoting
Door te kijken naar de gedragingen van een ouder ten opzichte van het kind
of kinderen kan ouderverstoting tijdig worden gesignaleerd.
Is ouder positief/neutraal over andere ouder ?

JA NEE

Kan er volop contact zijn met andere ouder?

JA NEE

Reageert ouder altijd belangstellend en vriendelijk na contact
met andere ouder?

JA NEE

Vertelt ouder aan kind dat andere ouder niet meer van hem
of haar houdt?

JA NEE

Vertelt ouder dat het kind niet meer van andere ouder houdt?

JA NEE

Moet het kind kiezen tussen beide ouders?

JA NEE

Zegt ouder dat andere ouder gevaarlijk is?

JA NEE

Bespreekt ouder details van scheidingsconflicten met het kind? JA NEE
Mag kind foto van andere ouder hebben?

JA NEE

Mag kind vrijelijk contacten onderhouden met andere ouder
en kado's houden?

JA NEE

Laat ouder een ander papa/mama noemen?

JA NEE

Stelt ouder de (biologische) afkomst van kind ter discussie?

JA NEE

Maakt ouder de andere ouder belachelijk?

JA NEE

Meer rood betekent een hoger risico op ouderverstoting.

www.herkenouderverstoting.com

TIPS:
• Bezoek onze sociale media,
lees je goed in
• Bedenk wat je nog kunt doen voor
dat je het kind onnodig belast
• Blijf in contact
• Rust is bewezen contra productief
• Kijk niet weg
• Ondersteun de verstoter niet
• Ouderverstoting is kindermishandeling
• Eenmaal bewust? Wegkijken kan niet
meer.

OUDERVERSTOTING IS
MAATSCHAPPELIJK
ONAANVAARDBAAR.
BEN DE SCHAAMTE
VOORBIJ!
SAMEN STAAN WE STERK,
JE BENT NIET ALLEEN!

