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Ik werk aan vele casussen die beschuldigingen bevatten van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. De beschuldigingen verschillen van mild tot ernstig, van 

beschuldigingen dat een kind gestraft wordt tot een kind dat betrokken is bij georganiseerd 

seksueel misbruik. Een zaak waarbij beschuldigingen van mishandeling en/of misbruik speelt 

kan gevoelens van ongerustheid bij een naïeve hulpverlener oproepen omdat de manier 

waarop deze beschuldigingen geuit worden in het spervuur liggen van wat hoog conflict lijkt. 

Als je als hulpverlener betrokken bent bij zulke casussen vereist dat een hoge mate van 

zelfverzekerdheid en helderheid over de rol die je speelt en de manier waarop de 

beschuldigingen gevoed worden door de angst en spanning rond het kind. 

Een van de ergste zaken met zulke beschuldigingen kwam mij ter ore als een melding van iets 

dat een kind zei over dat wat gebeurde tijdens een bezoek bij een ouder. Dit ‘iets’ was 

dermate stuitend en bizar dat het deed denken aan de satanische paniek die bij tijd en wijle 

ontstaat in ons land. Ik was me er bewust van dat deze melding verder onderzocht moest 

worden en dat er duidelijkheid moest komen, wat inhoudt dat de verwarrende rapportages van 

de betrokken hulpverleners die rond dit gezin waren gesponnen, ontward moesten worden. Dit 

resulteerde in het feit dat ik een aantal maanden de tijd kreeg om hieraan te werken en de 

kinderen naar een veilige plek heb kunnen brengen. Hoewel er in deze zaak buitengewoon 

bizarre beschuldigingen werden geuit, is het niet de enige zaak met beschuldigingen waaraan 

ik heb gewerkt en waaraan ik werk. Door dit werk leer ik veel over het profiel van 

familiedynamiek waardoor zulke beschuldigingen werkelijkheid lijken te zijn. Ik leer ook veel 

over de onderliggende en vaak onbewuste overtuiging bij de hulpverlening die werkt met 

deze gezinnen waarbij zulke beschuldigingen zijn gedaan, en die de angst voedt waardoor het 

probleem escaleert. 

Beschuldigingen die na de scheiding gedaan worden, worden omschreven door Blush en Ross 

in hun werk aan de SET analyse en het SAID syndroom. Simpel gezegd, het is het overwegen 

waard om in zaken waarin beschuldigingen worden geuit vanuit het perspectief van 

machtsmisbruik te kijken, waarmee ik bedoel om na te denken over wie hiermee de macht 

over de kinderen krijgt of voordeel heeft bij de geuite beschuldigingen. Door gebruik te 

maken van deze aanpak is het mogelijk om te beginnen met het begrijpen van de redenen 

waarom zulke beschuldigingen op een bepaald moment ontstaan en waarom.

https://karenwoodall.blog/2018/07/07/the-emotional-and-psychological-terrorist-false-allegations-in-parental-alienation/
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Bijvoorbeeld, waarom beschuldigingen van mishandeling in het verleden niet werden geuit 

maar daarentegen met terugwerkende kracht, na de scheiding, als zorgen over de capaciteit 

van een ouder m.b.t. de opvoeding van een kind worden geuit. 

Het grote probleem van beschuldigingen uiten na de scheiding is zo complex dat veel 

hulpverleners niet in de buurt willen komen van zulke zaken en het is waar dat werken aan 

zulke zaken kan uitlopen in een nachtmerrie als je je niet aan de regels houdt. In het 

algemeen, als zulke beschuldigingen worden geuit, is feitenonderzoek als instrument van 

groot belang voor de hulpverlener, omdat de hulpverlener nooit rechter en jury mag zijn van 

die beweringen en als je het probeert te zijn, wordt je betrokken bij het verhaal als een 

persoon die a) het duidelijker ziet dan ieder ander, of b) ingepalmd is door de veronderstelde 

dader. Daarom is het praktisch om aan het begin van zo’n casus onderzoek te laten doen door 

een juridisch team die het feitenonderzoek doet. Als het feitenonderzoek is gedaan, kan de 

hulpverlener dit simpel als grens vast houden waardoor er geen nieuwe herinneringen 

toegevoegd kunnen worden of speculaties mogen worden gedaan. Iedereen die niet in staat is 

om zich hier aan te houden wordt beschouwd als iemand waarbij meer onderzoek moet 

worden gedaan omdat één van de problemen die mensen met een persoonlijkheidsstoornis 

kunnen hebben, het onvermogen is om te begrijpen waar de grens ligt. 

Beschuldigingen die het contact met een ouder verbreken worden veelvuldig gedaan en daar 

is een patroon van gedrag zichtbaar wanneer dit gebeurt. Het patroon ziet er meestal zo uit: 

 Een ouder is niet blij dat de kinderen contact hebben met de andere ouder 

 Dit veroorzaakt angst en pogingen om het contact tegen te houden 

 Uitspraken van kinderen lijken de angst van deze ouder te bevestigen 

 De ouder neemt contact op met de regionale jeugdzorgorganisatie, die adviseert om 

het contact te stoppen of 

 De ouder neemt contact op met ‘Veilig Thuis’ die bevestigen dat deze signalen passen 

bij kindermishandeling en adviseren om het contact te stoppen 

 De omgang wordt gestopt en de ouder die dit stopt wordt gesteund door de 

adviserende organisaties 

 Het kind gaat zich weer normaal gedragen (omdat het kind niet langer reageert op de 

angstige signalen van de ouder waar het kind woont) 

Veel te veel zaken waarbij bovengenoemd patroon zichtbaar zijn slepen zich jarenlang in de 

rechtbank voort. Terwijl de ouder die de beschuldigingen uitte, een gevoel van opluchting en 

veiligheid ervaart, gaat de ouder waartegen de beschuldiging is geuit door een 

angstaanjagende hoeveelheid psychologische reacties. Sommige ouders van wie de kinderen 

de beschuldigingen tegen hen uitte, in zaken waaraan ik heb gewerkt, zijn jaren op borgtocht 

vrij zonder dat ze zelfs maar weten waar ze van beschuldigd worden.
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Terwijl de molen van het rechtssysteem langzaam draait verslechtert de mentale, emotionele 

en psychologische gezondheid van de verstoten ouder tot een minimum. Dit is emotioneel en 

psychologisch terrorisme van de ergste soort. Het is machtsmisbruik die bij wet strafbaar is en 

gehandhaafd zou moeten worden, vermoordt stelselmatig verstoten ouders over de hele 

wereld. 

Het moet stoppen. 

Een pistool tegen het hoofd van een liefhebbende ouder houden door beschuldigingen te uiten 

waarvoor geen feiten kunnen worden gevonden en die uiteindelijk aantoonbaar ongefundeerd 

en kwaadwillig blijken, zouden in mijn ogen met gevangenisstraf moeten worden bestraft. En 

toch wordt dat niet gedaan. Elke dag wordt in het Verenigd Koninkrijk, en over de hele 

wereld zo lijkt het, de relatie tussen kinderen en een ouder van wie ze houden gestopt door 

gebruik te maken van beschuldigingen die niet kunnen worden bevestigd. Dit wordt 

ondersteund en aangemoedigd door de manier waarop het landschap na scheiding wordt 

bevolkt door hulpverleners die vrouwenrechten propaganderen en die óf overtuigd zijn dat 

iedere vader een potentiële kinderverkrachter is óf dat alle vrouwen altijd geloofd moeten 

worden. Dit is splitsing in het denken over wat eerlijk gezegd de meest verschrikkelijke 

psychologische omgeving is om in te leven, en dient geen ander doel dan het mogelijk maken 

van emotioneel en psychologisch terrorisme. Het lijkt op het volpompen van ouders met 

cortisol, ze te bewapenen met de AK47 en ze het mijnenveld in te sturen om zichzelf in 

veiligheid te brengen. De vraag die het bij mij oproept is, als ik geconfronteerd wordt met 

weer een ronde van uitspraken over het gevaar van het vaderschap na de scheiding is de vraag 

niet hoe deze beschuldigingen zijn ontstaan maar waarom ze niet vaker voorkomen? 

Door het analyseren van casussen waar beschuldigingen geuit zijn wordt het mogelijk om te 

zien hoe de kwetsbaarheid van de geest van een ouder die zulke uitspraken doet, wordt 

gevoed door de onbewuste overtuigingen van de mensen waartoe men zich wendt voor hulp. 

Telkens weer heb ik met ouders gewerkt (meestal moeders) waarbij hun eigen jeugd 

doorspekt is met onverwerkte mishandelingen. Er is een groot aantal moeders in de groep van 

ouders die beschuldigingen uiten die ongefundeerd blijken, en waarbij blijkt dat hun eigen 

familie een onveilige plek was. Dientengevolge blijken de beschuldigingen die op deze 

manier zijn geuit zeer waarschijnlijk de bescherming van de onverwerkte kwesties uit het 

gezin van oorsprong te zijn. Op dit moment wordt er meer onderzoek door FSC  naar dit 

probleem gedaan omdat dit een terugkerend fenomeen in ons werk is. 

Emotioneel en psychologisch terrorisme van ouders is een afschuwelijke manier om een kind 

zijn recht op een relatie met een ouder te ontnemen en die vaak wordt toegepast op ontelbare 

manieren.
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Van intimidatie door beschuldigingen die een ouder onbehagelijk maken (ze kwam thuis en 

moest veelvuldig naar het toilet) tot de volstrekt valse beschuldigingen die te zien zijn in 

satanische rituele mishandelingszaken (hij vermoordde baby’s en at ze op en verkrachte ons 

anaal). Al deze beschuldigingen behoeven snel onderzoek en daarna een interventie door 

hulpverlening die eraan werkt om de grens te bewaken waardoor voorkomen wordt dat het 

escaleert. Want als beschuldigingen escaleren doen ze dat snel en worden jan en alleman die 

in de weg staan opgeslokt; gezinsleden, vrienden, leerkrachten en de plaatselijke café-

eigenaar. Zelfs, in de zaak waaraan ik hierboven refereer, het team van de plaatselijke 

McDonalds. 

Waarom escaleert het zo? Het heeft allemaal te maken met de inter- en intrapsychische wereld 

van kinderen die hun leven op een symbolische en metaforische manier leven. 

De psychologische wereld van kinderen na de scheiding en andere thema’s die spelen bij 

ernstige ouderverstotingszaken zullen worden besproken en uitgediept op de EAPAP 

Conferentie op 30 en 31 augustus in Londen. 
 

 
 
 


