
N.a.v. de urgente maatschappelijke zorgvraag inzake hoog con�ictscheiding en het daaruit 
voortvloeiende fenomeen ouderverstoting, organiseren, faciliteren en �nancieren  de drie 
ouderbelangengroepen het symposium, maar zullen zij zich die dag uiterst terughoudend 
opstellen, daar de wetenschappers het podium krijgen om hun evidence based kennis te 
delen op:

 

DOEL: 
Inzicht verkrijgen hoe onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van kindermis-
handeling, te weten:
   •   Incest ( seksueel misbruik)
   •   Fysieke mishandeling, geweld
   •   Verwaarlozing
   •   Pathogeen ouderschap => Ouderverstoting

Om het enorm groeiend aantal kinderen dat het contact verliest met een ouder, wiens 
ouderschap voordat de ouders uit elkaar gingen niet ter discussie stond, terug te dringen.
Er is grote behoefte aan wetenschappelijke consensus in de vorm van een richtlijn op dit 
gebied. De klinische- en trauma psychologie is verzocht hier gehoor aan te geven.
Verschillende wetenschappers op dit gebied werken mee aan dit symposium vanuit hun 
eigen expertise, om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor dit probleem. Opdat de 
rechtspraak handvatten krijgt om e�ectief handelend te kunnen optreden bij hoog con�ict 
scheidingen.

Kernwoorden: verbinden, oplossingen, urgentie: kwestie van willen en doen. 

PROGRAMMA:
09.00 - 09.30   Ontvangst met koffie/thee
09.30 - 09.45   Opening door Mr Cees van Leuven, Dagvoorzitter
09.45 - 10.30   Dr. Craig Childress; AB PA foundations
10.30 - 11.00   Pauze
11.00 - 11.45    Drs. Ad N.P. Oud; Trauma psychologie
11.45 - 12.30    Drs. Craig Childress; Assessment and Diagnosis
12.30 - 13.30       Lunch
13.30 - 14.15    Prof. Dr.. Louis Tavecchio, psycholoog, emeritus hoogleraar pedagogie;   
             Jeugdbescherming gebaseerd op empirische evidentie.
14-15 - 15.00    Prof.Dr. Corine de Ruiter; MASIC
15.00 - 15.15   Pauze
15.15 - 16.00   Prof. Mr. Maurits Barendrecht; Rechtszorg i.p.v. rechtsstrijd bij scheiding. 
16.00 - 18.00   Plenaire discussie onder leiding van de dagvoorzitter Cees van Leuven, 
            met bovenstaande sprekers en extra panellid prof. Dr. René Diekstra; 
            •  Hoe bereiken we wetenschappelijke consensus inzake richtlijn hulpverlening?
            •  Hoe kunnen we de juiste vorm van kindermishandeling onderscheiden? 
            •  Hoe maken we onderscheid tussen: incest/geweld/verwaarlozing/  
                pathogeen ouderschap?

Na afloop is er de mogelijkheid om nog wat te drinken in het studenten café in het onder- 
wijscentrum van het Erasmus MC. 
  
INSCHRIJVEN:
https://www.herkenouderverstoting.com/info-professionals/65-symposium

Beperkt aantal zitplaatsen VOL is VOL

Factsheet
16.000 kinderen verliezen per jaar het 
contact met de uitwonende ouder, 
wiens ouderschap, voordat de ouders
uit elkaar gingen niet ter discussie 
stond = ouderverstoting
Dat zijn 2 kinderen per uur! 

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

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

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

Van de generatie geboren tussen 1971 
en 1991 heeft 1 op de 5 volwassenen 
geen contact met vader en 1 op de 20 
geen contact met moeder. (CBS/UvA)

1 miljoen volwassenen hebben last van 
een jeugdtrauma door een loyaliteits- 
con�ict.

Mensen met een jeugdtrauma zijn over 
vertegenwoordigd in beroepen waarbij 
zij een verschil willen maken voor 
kinderen, zonder hun eigen trauma 
verwerkt te hebben.

RECHTSZORG VOOR OUDERS DIE GAAN SCHEIDEN
Een kwestie van willen en doen! 
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