


Als contact tussen je 
gescheiden ouders 

pijnlijk is

Bart Heirbaut, Mabel De Niel en Karin 
Tilmans

CGG De Pont en vzw Elegast



Scheiden als emotioneel proces
met veel betrokkenen

• Scheiden is pijnlijk

• Verdriet en woede kan leiden tot strijd

• Hoe feller en langduriger de strijd is, hoe meer er ‘kampen’ 
ontstaan

• Betrokkenen voelen zich verdeeld

• Iedereen voelt zich machteloos!

• Zeker de kinderen…



Theoretisch kader: Kenmerkende 
factoren vechtscheiding 

• Escalerende conflicten 

• Demonisering en oplopende stress 

• Actieve betrokkenheid van het netwerk 

• Strijd over het scheidingsverhaal en over doelen 

• Uit beeld raken van kinderen 

• Machteloosheid



Interventie gericht op de kinderen: 

- directe effecten van de strijd (beleving en 
klachten van kinderen)

- indirecte effecten van de strijd (ouderlijke 
beschikbaarheid en opvoedingsvaardigheden)





KINDEREN ZITTEN GEWRONGEN

- Voelsprieten alert

- Loyaliteit in conflict

- Gedrag of houding aanpassen 
aan de omgeving van de 
ouder

- Stem van het kind of stem 
van de ouder?





V-Echtscheiding
= hoog conflictueuze echtscheiding

= ruzie-scheiding

• Strijd in beeld = kind uit beeld ! 
→ vervreemding ouderidentiteit
→ invloed op relatie ouder-kind

• Kinderen hebben hier last van en vertonen diverse klachten 
en symptomen, anders dan de normale rouwreacties van 
kinderen in scheidingssituaties.

• Hoog conflictueuze scheiding wordt gezien als een vorm van 
kindermishandeling!



Kinderen uit de Knel
Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding



• Ontwikkeld door het Lorentzhuis en het Kinder- en 
Jeugdtraumacentrum in Haarlem (Amsterdam)

auteurs : Justine van Lawick & Margreet Visser

www.kinderenuitdeknel.nl

• 2014: Transfer naar Vlaanderen
→ Samenwerkingsverbanden tussen verschillende
hulpverleningsinstanties
→ Provinciaal en Vlaams overleg
→ Vlaamse website: www.kinderenuitdeknel.be

ONTSTAAN

http://www.kinderenuitdeknel.nl/
http://www.kinderenuitdeknel.be/


Doelen Kinderen uit de Knel

• Bewustwording bij ouders van de 
overheersende strijd-sfeer

→ Kinderen en hun noden terug
centraal

• Veilig opvoedingsklimaat voor
kinderen

→ Inzetten directe en indirecte 
effecten van de strijd



GROEPSAANBOD
om deze doelen te bereiken

• Oudergroep: 6 ouderparen
• Kindergroep: leeftijd van 4 tot 18 jaar
• 8 sessies om de 14 dagen van 2 uur + 15 min pauze
• Netwerk wordt mee betrokken!

• Netwerksessie
• Huiswerkopdrachten
• Nog meer betrekken?



INHOUD OUDERGROEP

• Psycho-educatie en in groep ervaren

Thema’s: 

– destructieve communicatiepatronen herkennen en stoppen

– kwetsbaarheidscirkel

– trauma-reacties : escaleren en de-escaleren

– kinderen centraal : wat doet het met de kinderen?

– nieuwe wegen voor moeilijke kwesties

• Huiswerkopdrachten (met eigen netwerk!)

• Voorbeeld: brief aan de kinderen met een verhaal van de 
scheiding, dat het kind kan horen



Doelstelling oudergroep

• Kinderen centraal door de-escalatie van strijd

• Optimale ontwikkeling van kinderen stimuleren: veilig 
opvoedingsklimaat



INHOUD KINDERGROEP

• Lotgenotencontact! Meer en meer ook therapeutische thema’s

• Ervaringen en gevoelens delen:
– Hoe voelt het als ouders ruzie maken/niet spreken met elkaar?
– Wat doe jij als dit gebeurt?
– Wat zou helpen op dat moment?
– Welke veranderingen zijn er al voelbaar/zichtbaar?
– Meer thema’s zelf inbrengen/aanraken

• Herkenning: “ik ben niet alleen”

• Kind zijn: speels en creatief werken

• Eindopdracht: een eigen stem krijgen: presentatie maken voor de 
ouders: “Hoe voelt het voor mij/ons als jullie ruzie hebben”



Doelstelling kindergroep

• Lotgenotencontact (herkenning en samen leren)

• Creatief iets laten zien over hun gevoel



Voorbeelden van presentaties van kinderen en 
ouders:



VOORDELEN VAN GROEPSAANPAK

• Dynamiek tussen 2 ouders is meer haalbaar in groep, geen te 
directe confrontatie, verdunning van de spanning

• Onderlinge er- en herkenning van problemen, elkaar steunen

• Eigen gedrag kunnen waarnemen via de ander, leren van 
elkaar

• Mogelijkheid om in een veilige sfeer te oefenen met nieuw 
gedrag

• Langzaam opbouwen van vertrouwensrelaties, afname van 
vervreemding en isolatie.



Verwijzers

• De verwijzer bereidt de ouders voor om samen naar de 
intake en groep te komen en geeft elk een verwijsbrief mee.

• De ouders melden beiden zelf aan voor deelname. Pas bij 
aanmelding door beide ouders wordt een eerste 
intakegesprek ingepland. 

• Gezamenlijk deelname-akkoord? → intake 2 met kinderen

• De verwijzer wordt betrokken op het einde van de groep 
om mee te kijken wat er verder nodig is van hulp. 



• Rechters kunnen ouders adviseren om het 
groepsprogramma te volgen, het blijft een vrijwillig 
aanbod  cfr. bemiddelingsadvies.

• Gerechtelijke procedures worden ‘on hold’ gezet!
→ Veiligheid tijdens de groep waarborgen

• Beperkte feedback naar verwijzers (op hun vraag): 
aanwezigheid van gezin op intake en sessies, kleurcode 
ter evaluatie van traject. NIETS inhoudelijk!



Samenvattend
1. Zes gezinnen worden tegelijkertijd behandeld.

2. Twee parallelle groepen: oudergroep en kindergroep met elks 2 therapeuten.

3. 8 sessies van 2 uur om de 2 weken.

4. Doel = creëren van een veilige omgeving voor de kinderen, daarvoor gaan 
ouders aan het werk.

5. Kinderen hebben een eigen creatief programma, met doel iets te vertellen 
over hun beleving van deze scheidingssituatie

6. Ouders moeten samen naar de intake en de groep komen.

7. Netwerk wordt actief betrokken via informatieavond en via de 
huiswerkopdrachten.

8. Ouders zetten gerechtelijke procedures ‘on hold’!

9. Naast informeren en reflecteren ook oefenen.

10. Ouders maken een verhaal over de scheiding dat de kinderen kunnen horen.

11. Kinderen maken een presentatie over hun eigen gevoel.

12. Kinderen en ouders presenteren aan elkaar (sessie 6 en 7).





Wat kan iedereen doen?

Help ouders mee uit de strijd te blijven!  Erken hen in 
hun onmacht en hun lijden. Stimuleer hen om de 

kinderen weer in de focus te krijgen



Wat kan iedereen doen?



Intervisie/consult

• Enthousiasme delen en collaboratieve toon
• Bij het werken met demonisering en complex 

trauma is het goed je gesteund te weten door je 
netwerk. Frustraties worden gedeeld, we leren 
van elkaar en kunnen wisselend geven en 
ontvangen.

• Inspiratie vb wat met kinderen die…
• Leren in een groep van ‘lotgenoten’ , zoals de 

kinderen en de ouders in de groep, gaat 
makkelijker.

• Gratis!



Onderzoek naar effectiviteit

Van de 6 ouderparen die deelnemen kunnen 

• 2 ouderparen samen verder, zonder verdere 
hulp

• 2 ouderparen vragen ondersteuning om de 
positieve verandering vast te houden

• 2 ouderparen slagen er niet in uit de strijd te 
geraken.

https://kinderenuitdeknel.nl/onderzoek-en-publicaties/



Overzicht van Kudk-groepen in Vlaanderen: 
www.kinderenuitdeknel.be

• In oktober 2022 start een Kinderen uit de 
knel-groep in CGG de Pont in Mechelen

• In februari 2023 start een Kinderen uit de 
knel-groep in vzw Elegast in Antwerpen.

• Online kort aanbod als 1 van de ouders niet 
wenst deel te nemen aan de groep van KudK

http://www.kinderenuitdeknel.be/


Contact

• Iedereen met zijn binnenkant

• Al bij de intake andere modus tussen de ouders

• Lotgenoten in de twee groepen

• Ouders en kinderen: samen starten, pauzes, 
presentaties, uitwisseling tussen groepen

• Netwerk

• Therapeuten en diensten onderling

• Intervisie


