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“Edelachtbare,
U gaf een mishandelaar de opdracht voor mij te zorgen. U en uw deskundige getuigen kijken
weg. Waarom kunt het niet zien? Waarom wilt u het niet zien? Mijn andere ouder heeft het u
verteld, maar u denkt: het is een ‘hij zegt/zij zegt’ verhaal. U wilt de zaken liever niet
veranderen. Kunt u alsjeblieft stoppen met dingen te doen zoals u ze al jaren doet? Het doet
me pijn. Artsen zeggen nu dat ik wordt mishandeld. Ik zie er misschien gezond uit, maar dat
ben ik niet. Mijn mishandelaar ook niet. Alstublieft, stop met wegkijken van mij. Alstublieft,
stop met wegkijken van mijn mishandelaar”.

Lees wat de advocaat hieronder schrijft over wat professoren in de orthopedagogie en
psychologie over misbruik/mishandeling zeggen. Opdat u mij kunt helpen. Opdat u mijn
beide ouders kunt helpen. ”- Miljoenen kinderen worden gemanipuleerd door een
pathologisch oppositionele verzorgende ouder.
Een hoogleraar in de orthopedagogie publiceerde deze maand in Psychology Today een
artikel waarvan geen professional in de geestelijke gezondheidszorg, geen rechter, geen
advocaat in de familierechtbank kan wegkijken. Deze zorgverlener, clinicus en professor
stellen ondubbelzinnig en beslist het volgende:
1. Ouderverstoting is kindermishandeling.
2. Ouderverstoting is familiegeweld.
3. Ouderverstoting is menselijke emotionele agressie.

Als iemand de bezorgdheid van ouderverstoting naar voren brengt in een familierechtzaak,
werpt hij/zij de mogelijkheid op dat een kind, dat onder de zorg valt van de rechtbank
(parens patriae) en onder de zorg valt van een verzorgende ouder, wordt
misbruikt/mishandeld. Herhaling:: een kind ervaart mogelijk misbruik/mishandeling.
Het kind is niet alleen een mogelijk slachtoffer, maar het kind wordt mogelijk ook gebruikt
als instrument om de andere ouder te mishandelen: psychische mishandeling door een (ex)
levenspartner. Nogmaals: er is sprake van huiselijk geweld.
Dit betekent dat u dienovereenkomstig dient te handelen. Ja, u - advocaat. Ja, u - rechter.
Ja, u - professional in de geestelijke gezondheidszorg. Ja, u - raadsmedewerker. Ja, u
voogd/jeugdbeschermer. U moet uw werk doen: u moet het kind beschermen. Het is uw
ethische, wettelijke en morele verplichting en mandaat.
Dr. Edward Kruk legt uit wat zowel juristen als wetenschappers begrijpen: ontbindende
voorwaarden. Dr. Kruk zegt dat er voor het vaststellen van geweld en misbruik/mishandeling
twee voorwaarden aanwezig moeten zijn: 1) aanzienlijk menselijk letsel, 2) als gevolg van
menselijk handelen.
Dr. Kruk waarschuwt u: aanzienlijk menselijk letsel veroorzaakt door menselijk handelen zijn
zeer zeker aanwezig bij ouderverstoting.
Dr. Kruk is niet de enige afgestudeerde professional die zegt dat ouderverstoting
misbruik/mishandeling is. Dr. Craig Childress van het Childress Institute for Child
Development, en voormalig University of Texas Southwestern Medical Center Clinical
Professor of Psychiatry, Dr. Richard Warshak, hebben hetzelfde gezegd: ouderverstoting is
kindermishandeling en partnermishandeling.
De sociaal psycholoog van de Colorado State University, Dr. Jennifer Harman (co-auteur in
het hieronder geciteerde artikel) dringt er bij psychologische, juridische en sociale
wetenschappen met nadruk op aan om "ouderverstoting te erkennen als een vorm van
zowel kindermishandeling als intiem partnergeweld."
Dr. Kruk beschrijft ouderverstoting als:
1. "de terughoudendheid of weigering van een kind om een relatie met een ouder te
hebben,
2. om onlogische, onware of overdreven redenen,
3. als gevolg van het feit dat één ouder langdurig gebruik maakt van verschillende
agressieve gedragingen die,
4. de relatie tussen een kind en de andere ouder schaden, beschadigen en vernietigen.
5. De doelouder wordt gedemoniseerd en ondermijnd als een ouder die de liefde en
aandacht van het kind waard is. "
De definitie van Dr. Childress is vergelijkbaar en gebruikt constructies die fundamenteel zijn
voor de professionele competentie in geestelijke gezondheid:

1) een generatie-overschrijdende coalitie resulterend in 2) emotionele afsnijding door een
kind van de band met een ouder, waarvoor meerdere diagnoses van DSM-5 vereist zijn:
309.4 Aanpassingsstoornis met gemengde verstoring van emoties en gedrag, V61.20 Ouderkind relatieprobleem, V61.29 negatieve invloed van ouderlijke relatieproblemen op een kind
, V995.51 psychische mishandeling van een kind, bevestigd. Zie Bowlby, Minuchin, Beck, van
der Kolk, Kernberg, Bowen, Millon.
WAARSCHUWING VOOR PROFESSIONALS BINNEN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID EN
JURISTEN:
U bent nu feitelijk op de hoogte. Professoren en beoefenaars van de orthopedagogie,
psychologie en psychiatrie vertellen u dat de kinderen en ouders onder uw hoede, mogelijk
gevaar lopen voor kindermishandeling en partnergeweld via diagnosticeerbare pathologieën
van ouderverstoting.
Professionals in de geestelijke gezondheidszorg, rechters, advocaten, en
voogden/jeugdbeschermers: Dr. Kruk brengt u op de hoogte dat u uw ethische plicht dient
te vervullen door uw vakkennis op niveau te houden door het bijhouden van de
vakliteratuur (citaten hieronder vermeld):
Kruk benoemt drie inzichten die wijzen op een verschuiving in de psychologische
wetenschap. Deze inzichten zijn:
•
•
•
•

“Benoem en categoriseer ouderverstoting als een vorm van zowel
kindermishandeling als gezinsgeweld.
Deel de wetenschappelijke ontdekking dat ouderverstoting vaker voorkomt en
schadelijker is dan algemeen wordt aangenomen, en dat miljoenen kinderen en
ouders over de hele wereld getroffen worden.
Vertel dat het gebrek aan erkenning en de ontkenning van het fenomeen door veel
professionals in de juridische en geestelijke gezondheidszorg verkeerd is.
Bovenstaande inzichten zijn een nadrukkelijke oproep tot actie voor de ontwikkeling
en het testen van effectieve, educatieve interventies binnen de geestelijke
gezondheidszorg en de juridische sector, om de effecten van ouderverstoting als een
vorm van intiem terrorisme te voorkomen en te verzachten. ”

Nota Bene, deze inzichten:
•
•
•
•
•

"Bieden een uitgebreid literatuuroverzicht en onderzoeksoverzicht met betrekking
tot het gedrag van verstotende ouders,
Geven informatie over de impact van dit gedrag op kinderen en doelouders,
Geven aan dat verstotend gedrag en de effecten worden gemeten aan de hand van
de huidige volksgezondheid en wettelijke definities van kindermishandeling en
gezinsgeweld,
Verstrekken een index van verstotend gedrag van ouders (een classificatie van het
misbruik van daders),
Categoriseren de effecten van ouderverstoting op slachtofferkinderen en
doelouders,

•
•
•
•
•

Bevatten implicaties voor beleid en praktijk op zowel het juridisch gebied en de
geestelijke gezondheidszorg, met inbegrip van preventieve en
behandelingsstrategieën;
Bieden een uitgebreid, begrijpelijk, overzicht van de ouderverstoting door de ouders
met betrekking tot identificatie, etiologie en interventie,
Bespreken de paradigma verschuiving die optreedt bij de preventie van
ouderverstoting,
Pakken professionele misverstanden aan, en
Onderzoeken met nadruk de praktijkimplicaties voor professionals in de geestelijke
gezondheidszorg.

Daarnaast waarschuwt Dr. Kruk de professionals binnen de juridische- en geestelijke
gezondheid sector:
door blijven gaan met de huidige manier van aanpak komt feitelijk neer op het professioneel
ondersteunen van de dader waardoor deze "agressief kan blijven handelen en macht kan
misbruiken binnen de gezinsdynamiek", waarbij het slachtoffer tegelijkertijd nog meer letsel
ondervindt door toedoen van de professional.
Dr. Kruk waarschuwt dat "het onethisch is om ouderverstoting te negeren als een vorm van
kindermishandeling en gezinsgeweld."
Kruk waarschuwt ook dat ouderverstoting "als een vorm van huiselijk geweld en
kindermishandeling een breed scala aan interventies rechtvaardigt: een reactie vanuit
kinderbescherming, als erkenning van de veiligheidsbehoeften van een getroffen kind."
Kruk besluit zijn waarschuwing door ons te vertellen dat deze nieuw inzichten 'een
belangrijke vooruitgang betekenen in ons collectieve begrip over ouderverstoting, niet
alleen als een wijdverbreid fenomeen dat meer aandacht behoeft door de psychologische
gemeenschap, maar als een ernstige vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld dat
een dringende reactie op de hoogste niveaus van professionele praktijk en sociaal-juridisch
beleid rechtvaardigt. "
Dr. Kruk's post in Psychology Today is te vinden op:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/co-parenting-after-divorce/201901/parentalalienation-child-abuse-and-familyviolence?fbclid=IwAR2dgyjsFlAXES6LxyZegVIjA1Iuh2P4lB9dNxpr-_eIxBO42FgLGJgMU4o
De inzichten waarop Dr. Kruk zijn waarschuwingen baseert zijn:
Kruk, E. (2018). “Parental Alienation as a Form of Emotional Child Abuse: The Current State
of Knowledge and Directions for Future Research,” Family Science Review, 22 (4), 141-164.
Harman, J., Kruk, E. & Hines, D. (2018). “Parental Alienating Behaviors: An Unacknowledged
Form of Family Violence,” Psychological Bulletin, 144 (12), 1275-1299.
von Boch-Galhau, W. (2018). "Parental Alienation (Syndrome) - A serious form of
psychological child abuse," Mental Health and Family Medicine, 13, 725-739.

Aanbeveling van de auteur aan ouder-, kindslachtoffers en hun advocaten, gebaseerd op de
boodschap van Dr. Kruk:
1. Als uw cliënt, of als u, als kind of ouder, slachtoffer bent van ouderverstoting en
juridische, gerechtelijke of geestelijke gezondheidsprofessionals niet handelen in
overeenstemming met hun professionele ethische normen, dien dan een goed
gedocumenteerde klacht in bij hun ethische commissie samen met het artikel van
Dr. Kruk en overweeg om de maatschappij/ de burger te waarschuwen dat ze
mogelijk in gevaar zijn door te worden blootgesteld aan professioneel nalatige,
incompetente en onethische professionals.
2. Ik dring er sterk op aan om een manier te bedenken om het artikel van Dr. Kruk te
gebruiken als onderdeel van uw bewijs-en processtrategie. Ik verzoek u dringend om
het artikel van Dr. Kruk onder de aandacht te brengen van alle betrokkenen bij de
zaken van uw cliënten: de professionals in de geestelijke gezondheidszorg,
voogden/jeugdbeschermers, advocaten en rechters.
Waarschuwing van de auteur aan rechters, professionals in de geestelijke gezondheidszorg
en advocaten:
3. U hebt nu geen excuus anders dan snel professioneel te handelen om een kind, dat
onder uw zorg valt, te beschermen. Als u de mogelijkheid krijgt om te onderzoeken
of een kind wordt misbruikt/mishandeld. Doet u dit niet, rechters: dan maakt u
misbruik van uw discretie, u maakt misbruik van uw macht.
Geestelijke gezondheidswerkers en advocaten: u begaat mogelijk wanpraktijken als u nalaat
om een kind tegen kindermishandeling te beschermen, of als uw handelingen juist
kindermishandeling bevorderen, op basis van deze waarschuwingen van PhD’s, PsyD's,
MD's en JD's – en bent u mogelijk medeplichtig aan kindermishandeling waarbij huiselijk
geweld in stand gehouden wordt.
Eyal Rosenstock praktiseert familierecht in Maryland en DC. Zijn praktijk is op de hoogte van
psychologie en op hechting gebaseerde ouderverstoting. Hij verdedigt de wettelijke en
mensenrechten van ouders en kinderen die geconfronteerd worden met pathologisch
oppositionele ouders in familierechtbanken.
© 2019 The Rosenstock Law Firm LLC. Niets in dit blogbericht mag worden opgevat als
juridisch advies. Voordat u iets doet, moet u altijd overleggen met advocaat of een
professional in de geestelijke gezondheidszorg, die op de hoogte is van op hechting
gebaseerde ouderverstoting.
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