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I

n dit artikel beschrijven wij de behandeling van
moeilijk scheidende ouders en hun kinderen met
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
(EMDR). Hulp verlenen bij conflictueuze scheidingen is voor therapeuten een lastige taak. Vooral als er
sprake is van een hoog ‘soapgehalte’, met uitspraken als:
‘Ik trap haar de tent uit’, kunnen behandelaars afkeer
voelen. Kinderen gaan gebukt onder een moeizaam scheidingsproces. Hoe kunnen wij deze complexe gezinnen
helpen?
Uit het onderzoek ‘Scholieren en Gezinnen’ (2010)
blijkt dat langdurige ouderlijke conflicten, zowel tijdens
de relatie als na de scheiding, de belangrijkste oorzaak
zijn van problemen van kinderen (Spruijt & Kormos,
2010). Langdurige conflicten leiden tot een dramatische
afname van de cohesie binnen een gezin. Cohesie is een
kernbegrip in de systeemtheorie. Een ouderpaar werkt
in een gezond systeem samen als een team: als geliefden,
als ouders, als economische eenheid, enzovoorts. Deze
natuurlijke, vanzelfsprekende beweging om oog te hebben
voor elkaars belangen en hiernaar ook te handelen, wordt
cohesie genoemd. Bij echtscheiding is de uitdaging de
cohesie te waarborgen door een team te blijven als ouders
die op elkaar kunnen rekenen, beschikbaar zijn en elkaars
belangen kunnen dienen. Dit omdat het belang van de
kinderen centraal staat.

Echtscheidingstrauma
De cohesie tussen gescheiden of scheidende ouders wordt
negatief beïnvloed door echtscheidingstrauma. In onze
theorie wordt het echtscheidingstrauma gevormd door
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verschillende factoren, zoals negatieve kerncognities, de
intieme verlating en de grote verliezen op immaterieel en
materieel gebied. Al tijdens het huwelijk kunnen negatieve
kerncognities zijn geactiveerd (Beck, 1988). Negatieve
kerncognities vinden hun oorsprong vaak in oude trauma’s (Beck e.a., 2003) of kunnen zijn ‘voorgeleefd’ binnen
het gezin van herkomst. Ze zijn disfunctioneel en maken
dat heftige emoties optreden. Bij ouders die verlaten zijn
door hun partner kan het gaan om kerncognities als: ‘ik
ben waardeloos’, ‘ik heb gefaald’ of ‘ik ben machteloos’.
De andere ouder kan voelen: ‘ik ben schuldig’, ‘ik ben
de boosdoener’ of ‘ik heb gefaald’. Onze ervaring is dat
negatieve cognities in een scheidingsfase kunnen worden
versterkt door de ‘fluisteraars’ in de omgeving die de
verlaten ouder bijvoorbeeld influisteren: ‘Je moet nu echt
op je strepen gaan staan, anders leef je straks in armoede
terwijl hij riant verder gaat met zijn nieuwe vriendin.’

Gevolgen voor de kinderen
Onverwerkt scheidingstrauma kan tot gevolg hebben
dat ouders minder beschikbaar zijn voor hun kinderen
(zie box 1). Volgens Shapiro (2012) komen kinderen tot
bloei door toegewijde aandacht en verbleken zij bij ouders
die als gevolg van echtscheiding hun gevoelens negeren of
bagatelliseren. Hierdoor kunnen kinderen gaan ‘ouderen’ over hun ouders, met andere woorden: de kinderen
kunnen ‘geparentificeerd’ raken. Bij parentificatie moet
een kind boven zijn macht functioneren of presteren om
één of beide ouders emotioneel te ondersteunen of als
ouder te vervangen. Als een ouder lijdt onder de scheiding
en vroeger ook nog emotioneel is verwaarloosd, kan hij

samenvatting In dit artikel beschrijven we een stappenplan voor de behandeling van scheidende of gescheiden ouders
die falen in het samenwerken als ouders. Doel is, in het belang van de kinderen, de cohesie binnen het gezin te versterken,
en gespleten loyaliteit (of parentificatie) bij de kinderen te voorkomen of op te heffen. Middel is EMDR-behandeling bij ouders
ter bevrijding van scheidings- en jeugdtrauma, en mogelijk ook behandeling van het kind. Wij illustreren deze werkwijze met
voorbeelden van gezinnen in drie verschillende fasen van de echtscheiding.

De foto’s bij dit artikel zijn illustratief. De afgebeelde personen zijn niet dezelfde als die in het artikel.
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Box 1: De sociale hersenen op tilt
Siegel (2003) is een groot voorstander van het verwerken van traumata,
omdat niet verwerken ouders - veelal onverhoeds - hindert bij het opvoeden met een kalm brein. Onverwerkt trauma betekent dat er geen
autobiografische verwerking (processing) heeft plaatsgevonden van een
gebeurtenis in iemands leven. Uit zijn neurobiologisch onderzoek naar
het ontwikkelende brein (Siegel, 1999) blijkt dat onverwerkt trauma bij
bepaalde prikkels een ‘crash’ van de sociale executieve functies kan
veroorzaken: de sociale hersenen slaan als het ware op tilt.
Complexe sociale executieve functies stellen ons in staat om na te denken over de toekomst, abstract te denken, verschillende dimensies te zien
en de absolute waarheid te relativeren (Crone, 2012). Met deze vaardigheden kunnen we ons verplaatsen in het perspectief van een ander.
Verwerking van het scheidingstrauma stelt ouders in staat om weer de
beschikking te krijgen over een kalm brein, waardoor zij zich weer kunnen verplaatsen in elkaar, en weer vertrouwen kunnen hebben in de andere ouder. De cohesie binnen het gescheiden gezin kan dan toenemen,
waarmee de ouders weer beschikbaar kunnen zijn voor hun kinderen.

of zij een sensitief kind als vervangouder gaan ‘gebruiken’
(Aelen, 2008a en 2008b). Het gevaar is dat het kind dit
‘offeren’ niet meer afleert (Cummings e.a., 2010). De
therapeut vergroot deze risico’s als zij vindt dat het kind
op eigen kracht zijn problemen moet oplossen, en als zij
er daarom bijvoorbeeld voor kiest het kind individueel te
behandelen zonder de ouders erbij te betrekken (Klaff,
2007).
Aanhoudende strijd tussen ouders kan leiden tot ernstige
loyaliteitsconflicten bij het kind. In het ergste geval gaat
de ene - meestal de verlaten - ouder met een kind een
verbond aan dat is gericht tegen de andere ouder, en komt
het kind in een situatie van gespleten loyaliteit. Gespleten
loyaliteit ontstaat bij het kind doordat de ene ouder het de
liefde van de andere ouder misgunt of aan het kind onthoudt, waardoor het kind gaat twijfelen aan de onbaatzuchtige liefde van beide ouders. Op het moment dat er
zo’n gespleten loyaliteit ontstaat, en het kind de ouders
dus beleeft als vijanden van elkaar, is dit kind geestelijk
in gevaar. Er kan dan bijvoorbeeld vertraging optreden
in de ontwikkeling van het sociale brein (Crone, 2012)
en daarmee van de identiteit, vooral bij adolescenten. Het
Parent Alieniation Syndrome (PAS) is de ernstigste vorm
van gespleten loyaliteit. Het kind voelt zich dan genoodzaakt een van de ouders te verstoten om het echtscheidingsdrama te overleven (Spruijt & Kormos, 2010).
Als ouders gevangen blijven in het scheidingstrauma
kunnen zij het beste behandeld worden met een snelle
verwerkingsmethode als EMDR. Zonder zo’n vorm van
verwerking kan mediation of bemiddeling rampzalig
verlopen omdat bij één of beide partners de emoties steeds
hoog oplaaien. Alleen wanneer ouders bevrijd zijn van
hun scheidingtrauma, zijn zij in staat hun strijd te staken
en samen te werken.
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Onze jarenlange klinische ervaring leert ons dat het
gebruik van EMDR goede resultaten geeft bij ouders met

een grote stressgevoeligheid, waardoor zij een hoger risico
hebben om (tijdelijk) minder beschikbaar te zijn voor de
kinderen. Ook ouders die een bijzonder pijnlijke scheiding
doormaken die hun incasseringsvermogen te boven gaat
en hen als ouder langdurig uit balans brengt (Aelen, 2011)
kunnen gebaat zijn bij behandeling met EMDR. Bij gezinnen waar, voorafgaand aan de scheiding, sprake was van
geweld en misbruik komt EMDR als behandeling niet in
aanmerking.

Stappen in de behandeling
Het stappenplan bestaat uit vijf onderdelen: intake,
taxatie, de behandeling van de ouders (samen of apart),
de behandeling van het kind en ten slotte het ‘verzilveren’ als gezin. Met verzilveren bedoelen wij het grondig
onderzoeken, benoemen, bekrachtigen en (via huiswerkopdrachten) bestendigen van behaalde gedragsveranderingen. Het doel van de behandeling voor kinderen en ouders
die verwikkeld zijn in een moeilijk scheidingsproces, is

EMDR VERLICHT TRAUMA
VAN ECHTSCHEIDING

versterking van de cohesie tussen de ouders opdat de kinderen loyaal kunnen zijn aan beide ouders. De verwerking
van scheidingstrauma met een snelle methode als EMDR
vergroot de beschikbaarheid en de competentie die ouders
ervaren, waardoor zij meer vertrouwen voelen bij de emotionele ondersteuning van hun kinderen, en meer energie
voor het aanpakken van alle praktische zaken.
Het stappenplan is door ons uitgevoerd in een vrijgevestigde eerste- en tweedelijns praktijk waar zowel ouders als
kinderen worden behandeld. Belangrijk is dat de teamleden die het stappenplan uitvoeren, in staat zijn systemisch
te denken en elkaar in die zienswijze te ondersteunen. Om
te voorkomen dat therapeuten mee gaan in disfunctionele
cognities en percepties van systeemleden zijn (naast het
beschreven stappenplan), intensieve steun van teamleden,
intervisie en supervisie onontbeerlijk.

Intakefase en taxatiefase
Als een ouder een kind aanmeldt en er blijkt echtscheidingsproblematiek te spelen, verlangt de therapeut dat
beide ouders komen. Dit beleid past binnen het huidige
rechtssysteem, waarin van beide ouders wordt geëist
dat ze de ouderrol vervullen en daarbij samenwerken.
Daarom geeft de therapeut de ouder die aanmeldt,
opdracht om de andere ouder te informeren en contact
te laten opnemen voor een intakegesprek. Zo toont de
therapeut zich ‘veelzijdig partijdig’ en geeft hij blijk van
vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van het
ouderpaar. Het gesprek met de ouders vindt gezamenlijk
of apart plaats, afhankelijk van de wens van de ouders en

Box 2: Marjon
jeugdtrauma

Na het adviesgesprek over de behandeling van haar zoon Rafaël besluit
Marjon om een aantal sessies voor zichzelf te hebben. Vader zegt geen
behoefte te hebben aan gesprekken. Hij wil wel betrokken worden bij
evaluatiegesprekken. Marjon wil begrijpen waarom zij en haar ex-man
tien jaar na de echtscheiding nog steeds strijden, en zij in contact met
hem zo emotioneel is. Bij het maken van het genogram van Marjon
ontstaat de hypothese dat de pijnlijke gevoelens die Marjon ervaart
wanneer haar ex-man haar teleurstelt, verband houden met het thema
‘in de steek gelaten worden’, en met onvermogen om op een goede
manier met conflicten om te gaan. De kerncognitie: ‘ik ben niet belangrijk’ wordt voor Marjon nog altijd in stand gehouden door een pijnlijke
herinnering aan het moment waarop ze op driejarige leeftijd door haar
ouders werd achtergelaten in het ziekenhuis. Marjon vertelt hoe ze zichzelf ziet staan achter een immens raam, kijkend naar haar ouders die
weglopen. Wanneer Marjon hierover vertelt, stromen de tranen over
haar wangen. Besloten wordt EMDR te doen.

door ouders voorgeleefde negatieve
kerncognities
huwelijksfasen: toename
verantwoordelijkheden
afname flexibele aandacht

toename stress en strijd

traumatische interacties

Disfunctionele kerncognities kunnen hun oorsprong
hebben in jeugdtrauma of huwelijkstrauma. Bij jeugdtrauma kan het gaan om de gevolgen van schokkende
gebeurtenissen in de jeugd zoals mishandeling, seksueel
misbruik en verlating door de ouder (zie box 2).

activering negatieve kerncognities

chronische traumatische interacties

ontrouw

(wisselend) besluit tot scheiden:
activering negatieve kerncognities,
acuut trauma, acute rouw
afname cohesie en
onvoldoende beschikbaarheid

kind ontwikkelt klachten:
gespleten loyaliteit, parentificatie

Figuur 1 Stroomdiagram echtscheidingstrauma ouders.

de inschatting van de therapeut. Pas na de beslissing van
beide ouders om de behandeling aan te gaan, zal − indien
nodig − de behandeling van het kind starten.
In de taxatiefase wordt het echtscheidingstrauma in
kaart gebracht. Met elk van de ouders wordt nagegaan
welke disfunctionele kerncognities in het echtscheidingstrauma een rol spelen, en waar in de leergeschiedenis deze
zijn ontstaan. Het genogram is hierbij een behulpzaam
instrument. Dit is een familiestamboom waarin naast de
feitelijke gegevens, hypothesen over systeemkenmerken,
kerncognities, trauma’s en veerkracht worden opgenomen
(Aelen, 2008b).
In bijgaand stroomdiagram (figuur 1) is de ontwikkeling van een echtscheidingstrauma bij ouders in kaart
gebracht.

Bij huwelijkstrauma zijn traumatische interacties tussen
partners ontstaan in de fase van het beginnend ouderschap of in een andere transitiefase. Door de komst van de
kinderen of bijvoorbeeld het moeten functioneren in een
nieuw land, krijgen partners meer verantwoordelijkheden
en minder flexibele aandacht voor elkaar. Dit kan leiden
tot een chronisch patroon van strijd en afwijzing, waarbij
de partners zich niet gezien voelen door elkaar. Ook
kan er sprake zijn van ingrijpende gebeurtenissen zoals
mishandeling of ontrouw.
Samenvattend gaat het bij scheidingstrauma om de
directe ingrijpende gevolgen van de intieme verlating en
het verlies van vertrouwen. Daarnaast speelt activering
van disfunctionele kerncognities die hun oorsprong
hebben in huwelijkstrauma of jeugdtrauma (Beck e.a.,
2003), of die zijn voorgeleefd door ouders. De negatieve
gevolgen van de scheiding kunnen bovendien de reeds
bestaande disfunctionele kerncognities versterken. Te
denken valt dan aan gevolgen als verlies op immaterieel en
op materieel gebied, zoals verhuizing, verlies van contact
met (schoon)familie, afname van financiële middelen, of
zorgen over traumatische gevolgen van de scheiding voor
de kinderen.
Naast cognitieve gedragstherapie is EMDR bewezen
effectief bij de behandeling van trauma en trauma-gerelateerde problematiek (De Jongh & Ten Broeke, 2003). In
box 3 is een verbatim opgenomen waarin een therapeut
EMDR-behandeling voorlegt aan ouders die in hevige
huwelijkscrisis verkeren, op het punt van scheiden staan,
of reeds gescheiden zijn.

Welke gezinsleden worden behandeld?
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negatieve effecten van het scheidingstrauma bij de
alleenstaande ouder kunnen toenemen naarmate de tijd
verstrijkt (Baumeister e.a., 1995). De alleenstaande ouder,
in 74% van de gevallen de moeder (Spruijt & Kormos,
2010), heeft de grootste zorgtaak en hierdoor de grootste
draaglast. Onze ervaring is dat de alleenstaande ouder er
vaker voor kiest om een EMDR-behandeling aan te gaan
waarmee de draagkracht en beschikbaarheid worden
vergroot (zie box 4). Met het uitnodigen van een getuige
wordt een belangrijke krachtbron aangeboord.
De andere ouder, meestal de vader, wordt door het team
daadkrachtig betrokken bij de behandeling van het kind,
middels oudergesprekken die beogen de cohesie tussen de
ouders te versterken. De oudergesprekken en de EMDRbehandeling worden bij voorkeur uitgevoerd door één

OUDERS MOETEN
TEAM BLIJVEN

therapeut. Van belang hierbij is dat de therapeut uit de
strijd tussen ouders blijft. Verwijtend gedrag en beschuldigingen over en weer kan de therapeut anders etiketteren,
namelijk als kenmerken van het scheidingstrauma. Daarmee kunnen deze vrij eenvoudig uitdoven. Gescheiden
dossiervorming biedt de ouders privacy en veiligheid.
Er kunnen redenen zijn om af te wijken van het uitgangspunt van één oudertherapeut. Wanneer er stiefpartners zijn die bij de behandeling worden betrokken,
kan het voor de andere alleenstaande ouder lastig zijn
om met diezelfde therapeut een EMDR-traject aan te
gaan. Wanneer een van de ouders expliciet vraagt om een
eigen therapeut, is dit een reden om af te wijken van het
principe van één oudertherapeut. Als twee therapeuten
gescheiden ouderbehandeling geven, is het van belang dat
ná het verwerkingsproces met beide ouders wordt gewerkt
aan versterking van de cohesie en samenwerking. Dit kan
de kindertherapeut doen als er sprake is van een kinderbehandeling, of één of beide oudertherapeuten gezamenlijk.

Box 3: Verbatim ouders
‘Zoals ik heb aangegeven zit ik hier met als uitgangspunt het belang van
de kinderen. Jullie herkennen je in dit uitgangspunt. Het belang van de
kinderen is voor jullie een fijn uitgangspunt omdat het jullie verenigt als
ouders. Jullie zullen altijd samen ouders zijn.
De manier waarop jullie nu met elkaar omgaan, doet jullie beiden lijden.
Mijn ervaring is dat door pijn in de relatie ook oude pijn naar boven kan
komen. Dit gebeurt vaak in de vorm van negatieve cognities. Negatieve
cognities zijn - soms langdurig - verborgen overtuigingen die je meedraagt als gevolg van traumatische ervaringen in je jeugd: bijvoorbeeld
tekort gekomen zijn, of er niet bij horen. Kernopvattingen kunnen ook
al één of meerdere generaties bestaan als gevolg van door de ouders
en grootouders onverwerkte trauma’s, die uit hun gedrag opgemaakt
kunnen worden, die je voorgeleefd hebt gezien.
De manier waarop jullie relatie zich tot nu toe heeft ontwikkeld, heeft
waarschijnlijk met deze kerncognities te maken. Voorbeelden van zulke
cognities kunnen zijn: ‘hij geeft me nooit wat ik nodig heb’, of ‘zij ziet
nooit hoe ik mijn best doe’.
Deze huwelijkstrauma’s, zal ik maar zeggen, veroorzaken nu bij ieder
van jullie veel pijn. Mijn voorstel is daar iets aan te doen met als doel
jullie competenter te maken in jullie gezamenlijk ouderschap.
Met EMDR kunnen we trauma’s verwerken die al dan niet tijdens het
huwelijk zijn ontstaan en die veroorzaakt worden door negatieve kernopvattingen. Zo nodig kunnen we EMDR toepassen op de vroege ontstaansgeschiedenis van deze opvattingen. Dit kan op verschillende manieren: De een kan getuige zijn bij de ander, dat helpt om de ander
te erkennen en te herkennen in zijn kwetsbaarheid. Het helpt ook om
compassie te ontwikkelen voor het lijden dat je, ondanks jezelf, de ander hebt aangedaan. Je kunt ook ieder bij een andere therapeut deze
‘huwelijkstrauma’s’ verwerken, met een vertrouwde eigen getuige die je
zelf uitkiest.
Mocht het tot scheiding komen, dan kan EMDR helpen de pijnlijke overgangen van het uiteengaan (Aelen, 2011) te verwerken; het verlies van
de exclusieve partner, het apart gaan wonen, het financiële scheiden, de
komst van een nieuwe partner, het overdragen van je kinderen aan een
nieuw systeem waardoor je je bedreigd kunt voelen, de omgangsregeling, de contacten met advocaten.
Dit versnelde verwerken kan jullie beiden helpen niet verstrikt te raken
in bitterheid en verslagenheid. Het helpt je als ouder om aandacht te
blijven hebben voor de kinderen die - meer dan anders - behoefte hebben aan troost, en aandacht voor hun angsten en verlieservaringen.
Wanneer je aandacht hebt voor de behoeften van je kinderen, maakt
dat je een competente ouder die grenzen kan stellen aan zichzelf, aan
de kinderen en aan de andere ouder, zodat je stabiliteit en geborgenheid kunt handhaven.’

Motiveren van ouders
Onze ervaring is dat de intrinsieke motivatie van ouders
voor behandeling kan worden aangeboord door met hen
samen te onderzoeken welke belemmeringen zij - in termen van gedachten, gevoelens en gedrag - ervaren tijdens
het scheidingsproces, bijvoorbeeld in de omgang met hun
ex-partner. Alice van de Pas (2013) beschrijft het belang
van het innemen van een ‘metapositie’ door de ouder, en
bedoelt daarmee dat de ouder op zichzelf als opvoeder
reflecteert. Uitzonderingen daargelaten stelt Van de Pas
(2013) dat de hulpverlener die ouders op metaniveau wil
ontmoeten, ervoor zorgt dat elke ouder tegemoet wordt
getreden als iemand die op metaniveau kan en wil reflecteren. Een vereiste is dat die hulpverlener ook zelf in een

metapositie blijft. Als geen ander beschrijft Van de Pas
(2013) dat op metaniveau, mits goed voorbereid, relevante overwegingen altijd kunnen worden besproken met
ouders. Aan hun verantwoordelijkheidsbesef wordt niet
getwijfeld, aan hun ouderschap niet getornd. De hulpverlener die dat voor ogen houdt, die mededogen voelt en het
goede moment kiest, vindt de ouder aan zijn kant (Van
de Pas, 2013). Zo was Marjon (box 2) na een gesprek op
metaniveau in staat om te benoemen dat telkens wanneer
haar ex te laat kwam, zij zich opnieuw ‘in de steek gelaten
voelde’. Dit motiveerde haar om behandeling aan te gaan
voor zichzelf.
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Suzanne belt naar onze praktijk in verband met zorgen over haar
10-jarige zoon Robin. Sinds de scheiding van zijn ouders vier
maanden geleden heeft Robin last van huilbuien, woedeaanvallen en inslaapproblemen. Aan de telefoon vertelt Suzanne dat ze
denkt dat het spaarzame contact dat Robin heeft met zijn vader
Peter, zijn klachten beïnvloedt. Suzanne vertelt dat ze er alles aan
probeert te doen om het contact tussen vader en zoon goed te
laten verlopen, maar dat Robin vaak niet met vader mee wil gaan
wanneer die hem ophaalt; hij klampt zich dan huilend vast aan
zijn moeder. Zijn broertje Tim van 5 jaar lijkt gemakkelijker met de
situatie om te gaan. In het telefonisch contact met Suzanne blijkt
dat vader de aanmelding ondersteunt en akkoord gaat met een
intakegesprek.
Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders apart. Suzanne vertelt in dit gesprek dat zij nog veel boosheid ervaart naar
Peter. Zij wil graag behandeling voor verwerking van het scheidingstrauma, naast hulp voor haar zoon Robin. Peter heeft geen
hulpvraag voor zichzelf. Wel zal hij bij de behandeling betrokken
blijven.
Suzanne vertelt dat zij niet eerder last heeft gehad van psychische
klachten. Ze heeft altijd goed gefunctioneerd. Tot de breuk met Peter is Suzanne gelukkig geweest in haar huwelijk, er waren geen
relatieproblemen. Suzanne zit er sociaal warmpjes bij: ze ervaart
steun van haar ouders en broer, ze heeft veel vrienden en goede
buren met wie zij regelmatig optrekt in vakanties en tijdens feestdagen. Zij heeft een goede vriendin die zij als getuige zou willen
bij de EMDR-sessies.
Suzanne herkent zich in de theorie van de therapeut dat - naast
haar boosheid over het schenden van afspraken - haar hevige
woede jegens Peter een gevolg is van de onverwachte verlating
en de ontrouw die hieraan vooraf is gegaan. Besproken wordt dat
deze nare herinneringen zullen worden opgeruimd met behulp
van EMDR met als doel de hevige gevoelens van boosheid en
verdriet te verminderen. Dit zal Suzanne helpen om met de emotionele buien van Robin en de confrontaties met Peter om te gaan.
Het eerste target dat wordt behandeld is het plaatje van het mo-

ment waarop Peter haar vertelt dat hij wil scheiden omdat hij een
ander heeft. De spanning die door het beeld wordt opgeroepen
gaat van SUD=9 naar SUD=0, waarbij SUD een maat is die staat
voor Subjective Unit of Distress Scale. Suzanne is heel blij dat ze
de sessie heeft gedaan. Ze heeft zich in tijden niet zo ontspannen
gevoeld, en de pijn over de huwelijksbreuk is minder geworden.
De therapeut adviseert de ouders om samen te komen overleggen
hoe aan Robin en Tim verteld kan worden dat Peter een nieuwe
vriendin heeft. Bij de start van het gesprek lopen de emoties meteen hoog op. De therapeut schrikt, ze twijfelt of ze er goed aan
heeft gedaan om in zo’n vroeg stadium van het verwerkingsproces een gesprek met de ouders samen aan te gaan. De therapeut
besluit om haar twijfel met de ouders te bespreken. Ze benoemt
dat ze het heel goed van ouders vindt dat ze samen goede afspraken willen maken, maar dat het kennelijk ook veel van hen vraagt,
gezien de heftige emoties. Met structuur en steun van de therapeut
slagen de ouders erin om hierna toch afspraken te maken over de
manier waarop de nieuwe vriendin van vader zal worden geïntroduceerd bij de kinderen.
Suzanne vervolgt haar EMDR-behandeling: het tweede target
staat symbool voor de vervreemding en het gemis van Peter als
vertrouwde beschikbare partner. De negatieve cognitie (NC): ‘ik
ben niks waard’, met SUD 9, verandert naar de positieve cognitie
(PC): ‘ik ben de moeite waard’, met VOC=7. Tijdens de volgende
sessie blijkt dat de ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn
geraakt. Peter heeft de kinderen in het bijzijn van Suzanne verteld
over zijn nieuwe vriendin. Suzanne is tevreden over haar rol hierbij; ze heeft Peter het woord laten doen. Uitgesproken trots is Suzanne op de manier waarop ze het gesprek met de vriendin van
Peter is aangegaan: ‘Van moeder tot moeder’. Ook is Suzanne
verrast over de reactie van Robin: bij het afscheid van Peter en zijn
vriendin krijgt Robin voor het eerst een ‘huilbui’ in het bijzijn van
zijn beide ouders en kunnen zij hem samen troosten. Het weekend
hierna gaan Robin en Tim dan voor het eerst op bezoek bij vader
en zijn nieuwe vriendin. Suzanne heeft er vertrouwen in dat de
jongens het fijn zullen hebben bij hun vader.

Valkuilen

daarnaast nodig zijn dat de therapeut psycho-educatie geeft
over oorzaken en instandhouders van onverantwoord gedrag
van de andere ouder. Zelfs kan de therapeut, als hij of zij
specialist is op bijvoorbeeld het gebied van persoonlijkheidsstoornissen, na traumaverwerking en psycho-educatie een
strategie voorstellen hoe om te gaan met het disfunctionele
gedrag van de andere ouder.
Veelzijdige partijdigheid ten slotte, is een voorwaarde om
niet in de valkuil te vallen van te negatieve beeldvorming
over de afwezige ouder en bagatellisering van het aandeel
van de aanwezige ouder.

Een belangrijke valkuil voor therapeuten is partij kiezen
voor een van de ouders. Hiermee versterkt de therapeut
ongewild de strijd tussen de ouders en daarmee ook het
loyaliteitsconflict voor het kind.
Ook is het een valkuil om voortijdig te appelleren aan
redelijkheid, of ouders te manen zich groot te houden, en
ze bijvoorbeeld naar een mediator te verwijzen vóórdat
verwerking van het scheidingstrauma heeft plaatsgevonden.
Daarmee neemt een therapeut de ouders het recht op verwerking af. Een eerder genoemde valkuil is alléén het kind
behandelen en niet de strijdende ouders. De belangrijkste
bron van klachten voor kinderen in echtscheidingssituaties
blijft dan bestaan.
Het proces kan ingewikkeld worden wanneer een van
beide ouders niet betrokken wil worden bij de behandeling,
ook niet voor één gesprek. In dat geval tracht de therapeut
via het genogram vast te stellen waar de negatieve kerncognities van de aanwezige ouder leiden tot verhoogde traumatiseerbaarheid of bemoeilijking van de verwerking. Het kan

Kindbehandeling
Wanneer sprake is van scheidingstrauma bij ouders en kind
kan het voorkomen dat ouders tijdelijk minder beschikbaar
zijn, en regelmatig ook destructief als het gaat om het belang
van hun kind. De kindertherapeut kan het kind de ‘geleende
kracht’ bieden die het nu bij zijn ouders ontbeert. Een aparte
kindertherapeut geeft het kind veiligheid doordat het zijn
gevoelens en belevingen kan delen met een niet-oordelende

volwassene met een kalm brein (Struik, 2010). De kindertherapeut kan als een ‘stem’ voor het kind fungeren, die
het lijden van het kind verwoordt naar de ouders en hun
daarmee motiveert hun scheidingstrauma te verwerken. In
sommige gevallen komen ouders uit de strijd zonder hulp,
en zijn zij er zelf in geslaagd de cohesie te waarborgen.
Kinderen kunnen dan toch scheidingsverdriet hebben. Ze
kunnen zwaar geleden hebben onder de huwelijksproblemen
voorafgaand aan de scheiding (Cummings & Davies, 2010).
In dit geval wordt alleen het kind behandeld, en worden de
ouders hierbij betrokken om het kind zo goed mogelijk te
ondersteunen bij de verwerking.
In het verbatim voor kinderen (Fiddelaers-Jaspers, 2010)
wordt de behandeling van het echtscheidingstrauma ingeleid
(box 5). In box 6 beschrijft hoe de behandeling van Robin is
verlopen.

Afrondingsfase: de verzilvering
Aan het einde van de behandeling wordt met ouders en kind
‘verzilverd’. De behaalde gedragsveranderingen worden
grondig onderzocht, benoemd, bekrachtigd en via huiswerkopdrachten bestendigd. Systeemleden kunnen buitengewoon
behulpzaam en effectief zijn bij het verzilveren van ieders veranderde gedrag als resultaat van de behandeling (zie box 7).

Beschouwing
In dit artikel hebben wij ouderlijk disfunctioneren beschreven dat een gevolg is van falende ouderlijke samenwerking
na echtscheiding. Bovendien zijn we ingegaan op de desastreuse gevolgen hiervan voor de kinderen. Onze hypothese
is dat, in gevallen waarin eerder wél voldoende is samengewerkt door ouders en er dus geen sprake was van geweld en
misbruik, disfunctioneren als ouderteam een gevolg is van:
• disfunctionele kerncognities bij één of beide ouders door
jeugdtrauma of door voorgeleefde kerncognities binnen
het gezin van herkomst;
• traumatisering ten gevolg van oorzaak, aanleiding of
verloop van de scheiding.

ZONDER VERWERKING
WORDT MEDIATION RAMP
Het optreden van bovengenoemde factoren binnen de
context van scheiding noemen wij ‘scheidingstrauma’. Op
grond van de hypothese stellen wij dat strijdende ouders
het beste geholpen kunnen worden met een snelle verwerkingsmethode als EMDR, zodat zij worden bevrijd van het
scheidingstrauma en opnieuw kunnen samenwerken, in het
belang van de kinderen.
Er bestaat voor zover wij weten gaan kwantitatief onderzoek naar het verband tussen scheidingstrauma en ouderlijk
conflict, noch naar het effect van EMDR-behandeling op
ouderlijk conflict. Het hierboven beschreven stappenplan
is ontstaan op basis van kwalitatief onderzoek binnen onze
vrijgevestigde praktijken voor gezinstherapie, deels in de
eerste, deels in de tweede lijn.

Box 5: Verbatim kind
Als je ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, roept dit allemaal gevoelens
en vragen op. Je wereld valt uiteen. Hoe gaat het verder? Wat gebeurt er met
mij? Naast verdrietig of boos kun je je onzeker of bang voelen. Hoe ga je om
met al deze gevoelens? Een scheiding is een verlies en het is een grote klus om
met alle veranderingen die bij de scheiding horen, om te gaan.
Misschien laat jij makkelijk je gevoelens zien, misschien vind je het juist heel
moeilijk. Het kan dat je het niet durft, maar ook dat het gewoon niet lukt. Je kunt
zelfs zo ondersteboven zijn van wat er is gebeurd dat je even niets meer voelt.
Je ouders hebben besloten om uit elkaar te gaan. Als kind heb je hier niks
over te vertellen, het is niet jouw keuze. Vandaag gaan wij uitzoeken hoe jij
je voelt en wat je denkt over de scheiding. We gaan dit doen door erover te
praten, maar ook door doe-opdrachten zoals een vragenlijst of een tekening.
Eén van mijn collega’s praat met jouw ouders over de scheiding. Voor jou en
jouw ouders is de scheiding extra moeilijk omdat je ouders nog steeds veel
problemen hebben. Zij gaan ook samen uitzoeken hoe de scheiding voor hen
voelt en hoe ze kunnen leren samen toch fijne ouders te zijn voor jou en je
broertjes en zusjes.

Box 6: Robin
Robin vindt het moeilijk dat het gezin zoals het was, niet meer bestaat. Hij
mist het ondernemen van activiteiten met zijn vieren , zoals op vakantie naar
Noorwegen of naar de kinderboerderij gaan. Hij is ontzettend boos op zijn
vader omdat deze het gezin, in zijn ogen, in de steek heeft gelaten. Hij begrijpt dit niet. Zijn ouders hadden nooit ruzie, dus de boodschap dat papa
weg ging kwam erg onverwacht. De therapeut maakt samen met Robin een
stripverhaal dat verbeeldt hoe de echtscheiding verliep van het moment dat
het - in Robins ogen - nog goed was, tot nu. Hij tekent de zondagmorgen
waarop papa zijn koffer pakte en zijn ouders vertelden dat papa ergens anders ging wonen. Hij tekent de twee huizen die er nu zijn. Hij tekent een boze
Robin en een plaatje dat zijn ouders weer bij elkaar komen.
Bij Robin wordt EMDR ingezet om de verwerking te bevorderen en daarmee
de heftige woede die hij voelt naar zijn vader te verminderen. Het targetbeeld
is een plaatje waarop zijn vader met een koffer in zijn hand naast de auto
staat en Robin in de deuropening staat. Middels ‘tappen’ wordt de spanning
(SUD) van 9 naar 0 gebracht. Robin vertelt dat hij het nog altijd niet leuk vindt
dat alles anders is, maar dat hij niet meer zo boos is op zijn vader. Als de
ouders hem later samen vertellen dat papa een nieuwe vriendin heeft, kan
hij in zijn tekening de nieuwe vriendin van papa erbij zetten en zet hij een
kruis door het plaatje waarin zijn ouders weer samen komen. In de hierop
volgende periode gaat Robin gewoon naar zijn vader. Hij zegt dat het best
gezellig is bij hem. Ook over het ontmoeten van de nieuwe vriendin van vader is hij positief. ‘Ze is best aardig en ze doet leuke dingen met ons.’

Inzichten van o.a. Shapiro en Siegel onderbouwen onze
veronderstelling dat ouders die na echtscheiding gevangen
blijven in een strijd, het best kunnen worden behandeld
met EMDR. In het handboek EMDR and Family Processes (2007) beschrijft Moses dat herhalend overreageren bij
echtparen (zoals verwijten maken, schreeuwen) en overreguleren (bijvoorbeeld terugtrekken) worden gevoed door
traumatisch materiaal dat opgeslagen ligt in het brein. Dit
wordt getriggerd door de andere partner. Door verwerking
met EMDR hebben partners de mogelijkheid om vroege
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Box 7: Casus Rafaël: Verzilveren
In de eindfase van de behandeling wordt met ouders en Rafaël uitgebreid
stilgestaan bij de belangrijkste veranderingen. Gevierd wordt dat er weer regelmatig contact is tussen Rafaël en zijn vader, na een periode van twee jaar
waarin er géén contact was. Marjon benoemt dat zij meer sturend optreedt
naar Rafaël wanneer hij een afspraak heeft met zijn vader; ze gaat er niet
meer mee akkoord wanneer hij die wil afzeggen. De therapeut memoreert
een dappere actie van Marjon; wanneer Rafaël bij haar komt uitrazen over
een conflict met zijn vader, neemt zij direct contact op met vader. Erna lukt
het de ouders echt om op een constructieve manier met elkaar te praten en
elkaar te steunen in de conflicten die ze hebben met hun zoon. Ze maken
afspraken over de omgang met Rafaël en houden zich hieraan. De ouders
voorkomen hiermee dat Rafaël een ‘vogelvrij’ bestaan leidt, waarbij hij een
ruzie met de ene ouder ‘oplost’ door te vluchten naar de andere ouder. De
therapeut complimenteert de ouders uitvoerig met deze belangrijke verandering. Rafaël zit bij de laatste sessie enigszins onwennig tussen zijn ontspannen
ouders. Hoe dan ook is het fijn dat zij nu samen afspraken maken. De regels
zijn strenger geworden, maar dat voelt veel beter dan tussen ouders instaan
die met elkaar bekvechten.
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trauma’s te desensitiseren, waarna zij minder gevoelig zijn
voor pijnlijke triggers, en cognitief en affectief kunnen
groeien. Siegel & Hartzell (2003) stellen op grond van neurobiologisch onderzoek dat verwerking van trauma ouders
weer de beschikking geeft over sociaal executieve functies
die een belangrijke voorwaarde zijn voor samenwerking.
Ook de ‘rechtsom’-strategie van Ten Broeke e.a. (2012)
vormt een inspiratiebron. Deze strategie, beschreven in het
Praktijkboek EMDR (2012), is gebaseerd op de theorie van
Beck (1988). Uitgangspunt is het principe dat disfunctionele cognities die de problematiek van patiënten verklaren,
geassocieerd zijn met negatieve gebeurtenissen. Deze
gebeurtenissen vormen als het ware ‘bewijsmateriaal’ voor
de disfunctionele cognitie. Dit bewijsmateriaal wordt met
EMDR ontkracht, waarna ruimte ontstaat voor herstructurering van de disfunctionele cognitie en hiermee voor
andere emoties en gedragingen.
Wij menen dat het zinvol is om in de toekomst kwantitatief onderzoek te doen naar de mogelijkheden van
EMDR voor ouders die door scheidingtrauma falen in hun
samenwerking. Wij koesteren de hoop dat dit onderzoek
kan bijdragen aan het voorkómen van scheidingsleed in
onze samenleving, en dat we het door ons gewenste protocol voor behandeling van complexe scheidingsproblemen
daarmee kunnen onderbouwen.
In het beschreven stappenplan wordt de diepe wens
van ouders om hun kinderen gelukkig te zien als motor
gebruikt om ouders een zware, voor sommigen onbegrijpelijke behandeling te laten ondergaan. Het team doet er alles
aan om, op respectvolle en veelzijdig partijdige wijze, alle
gezinsleden bij dit proces te betrekken.
Doel daarvan is om ouders weer in staat te stellen hun
opvoeding samen uit te voeren: lucide, dankbaar voor het
geschenk dat kinderen zijn, blij en gedreven, met een kalm
brein.
Nadat aan deze voorwaarde is voldaan, kan de hulp van
de therapeut vele vormen hebben. Immers: de alleenstaande

ouder heeft door de echtscheiding vele taken erbij gekregen. De inhoud van de hulp is afhankelijk van het sociale
systeem, de geleden schade en de mate van veerkracht. We
vinden het wenselijk dat kinder- en jeugdtherapeuten in
staat zijn om deze intensieve behandeling met kwetsbare
ouders aan te gaan, net zoals wij van volwassen therapeuten verwachten dat zij nooit het \belang van het kind uit het
oog verliezen.
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