Week tegen kindermishandeling
“Leren van elkaar”

Symposium “Ouderonthechting (PAS), parallel ouderschap en
rouw binnen (conflict-) scheiding”
Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem, daarom zal Apozem in de Week tegen
Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) wederom een symposium organiseren. Dit jaar richt
Apozem zich op verschillende thematieken binnen conflictscheidingen en expliciet wordt ingezoomd
op Ouderonthechting/ouderverstoting (PAS). In de middag zal er aandacht zijn voor parallel
ouderschap in plaats van co-operatief ouderschap en het belang van stilstaan bij het verliesproces en
de rouwverwerking binnen een scheidingsproces.
Scheidingen verlopen niet altijd even makkelijk. Soms ontstaat er een strijd, waarbij kinderen als
machtsmiddel worden ingezet. Zo wordt er bijvoorbeeld thuis alleen nog maar negatief over de
andere ouder gesproken, wordt de omgang gedwarsboomd en wordt al het contact zo moeilijk
mogelijk gemaakt.
PAS is een afkorting van “Parental Alienation Syndrome” oftewel ouderverstotingssyndroom. De ene
wetenschapper noemt het ouderverstoting en de andere noemt het oudervervreemding, het
geprogrammeerde kind of ouderonthechting. Ouderverstoting heeft voor kinderen nogal wat
gevolgen. Zo kunnen zij te maken krijgen met het syndroom ouderverstoting (ook wel PAS genoemd).
Kinderen krijgen hierbij allerlei klachten, zowel fysiek als geestelijk. Het niet houden aan de
omgangsregeling en bijvoorbeeld de kinderen niet met de andere ouder laten bellen kan het begin
van ouderverstoting zijn.
Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt
voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren. Een aanpak waarbij aandacht is voor
zowel verlies- als conflictaspecten, lijkt een aanzienlijk oplossingspotentieel te hebben om uit de
conflictscheiding te komen. Zo kunnen ex-partners weer als partners in ouderschap verder.
Dit pleit voor een onconventionele benadering van conflictscheidingen waar niet slechts wordt
gefocust op de realiteit van het ontstane conflict maar waar ook wordt gekeken naar datgene wat
verloren is gegaan in de voorbije relatie.
Tijdens het symposium krijgt u onder meer antwoord op onderstaande vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Wat is PAS/ouderverstoting/ouderonthechting?
Hoe herken ik het proces van PAS/ouderverstoting/ouderonthechting?
Welke interventies zijn mogelijk binnen het proces van PAS/ouderverstoting/
ouderonthechting?
Wat is parallel ouderschap?
Op welke wijze kan ik parallel ouderschap toepassen?
Het belang om als hulpverlener oog te hebben voor het verleden binnen een (conflict-)
scheiding?
Wat is het belang van het stilstaan bij de verlieservaringen binnen een (conflict-)scheiding?
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Voor wie?
Dit symposium is ontwikkeld voor professionals uit de volgende disciplines:
•
•
•
•
•
•
•
•

Huisartsen/jeugdartsen
Praktijkassistenten huisartsen
Jeugdzorgwerkers
Maatschappelijke werkers en sociaal agogen
Orthopedagogen
(Wijk-)verpleegkundigen
Leraren/Docenten
Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Symposium “Ouderonthechting (PAS), parallel ouderschap en
rouw binnen (conflict-) scheiding”
Programma
09.00 uur

Ontvangst en registratie met koffie/thee

09.15 uur

Opening door de dagvoorzitter - de heer Marco Last
Eigenaar van De Jeugdbank, teamleider binnen de Jeugdbescherming
Gelderland, kindbehartiger, docent op Hogeschool VIAA Zwolle en lidberoepsgenoot binnen Stichting Kwaliteitsregister, trainer en ontwikkelaar
binnen Apozem

09.30 uur

Herken Ouderonthechting (interactieve lezing) - mevrouw Heleen Koppejan
Psycholoog, eigenaar van psychologenpraktijk Hechtscheiden, Lid van het
platform Scheiden zonder Schande
•

Loyaliteit aan ouders

•

Ouderonthechting is een proces

•

Verschillende niveaus van ouderonthechting

•

Waaraan kan je ouderonthechting herkennen?

•

De buitengesloten-ouder

•

Interventies

10.45 uur

Pauze

11.00 uur

Vervolg presentatie mevrouw Heleen Koppejan

12.00 uur

Afsluiting van het ochtendprogramma door de dagvoorzitter met aansluitend
lunch

13.00 uur

Workshop Parallel Ouderschap - mevrouw Marieke Lips
Eigenaar KidsInbetween, Oprichter beroepsorganisatie Kindbehartiger en
Stichting Kwaliteit Kindbehartiger, kind- en gezinscoach, bijzonder curator in
jeugdzaken, jurist en zelfstandig trainer familie- en jeugdrecht, Mattenspel
begeleider, ontwikkelaar “recht uit mijn hart” en auteur van “Bekrast” en “de
Kleine kolibrie”

14.
•
•
•
•

Inzicht in juridisch kader rondom scheiding, de positie van kinderen en het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Inzicht in co-ouderschap, gelijkwaardig ouderschap, coöperatief ouderschap
Inzicht in de schottenaanpak versus parallel ouderschap en hoe deze toepasbaar
zijn in de praktijk
Kunde om parallel ouderschap vorm te geven in de praktijk.

14.30 uur

Koffie- en theepauze

14.45 uur

Workshop Rouwverwerking bij echtscheidingszaken - mevrouw Janneke van
Amsterdam
Rouwtherapeut bij Emoties-Enzo/Expert SCHIP-behandelaar, verliescoach, schrijfster,
bedenker en uitgever van de reeks Kidskompas
•
•
•
•
•
•

De theorie van relatievorming
De connectie tussen verlies & conflict
Handvatten / modellen als hulpmiddel bij de analyse van verlies & conflict
Rouw in relatie tot echtscheiding
De impact van seksuele ontrouw
Herstel van vertrouwen.

16.00 uur Samenvatting, resumé en afsluiting door de dagvoorzitter

Kosten en inschrijving
De kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 175,00. Schrijft u zich echter in vòòr
10 oktober 2019 dan betaald u € 150,00. Dit bedrag is inclusief lunch en symposiummateriaal.
U kunt zich aanmelden via onze website www.apozem.nl. Er kunnen zich maximaal 50 deelnemers
inschrijven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Last, 06 -1439 3971 of Bob Schouten,
06 – 5120 6398 of uw vragen schriftelijk stellen via info@apozem.nl.

