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“Ouders in (v)echtscheiding en problematische opvoedingssituatie.”

Reacties uit de oudergroep Gent (november 2007)
Op de vraag wat belangrijk is in verband met het contact met ouders in (v)echtscheidingen
reageerden de aanwezige ouders unaniem. Het was heel duidelijk dat aan de ouders
ondubbelzinnig kan gesteld worden dat de bijeenkomsten en het overleg in het belang van het
kind moeten zijn. Vandaar dat ruziënde ouders in het bijzijn van het kind te vermijden zijn.
Enerzijds wordt dan gepleit voor aparte gesprekken waarbij moet gelet worden op het feit dat
info uit het contact met de éne partner niet zomaar naar de andere partner gaat.
Anderzijds kan aan deze partners gesteld worden dat hun scheiding niet prioritair is en kan
hen het zwijgen opgelegd worden wanneer hun ruzie de bovenhand krijgt in gesprekken rond
het kind.
Belangrijk hierbij is dat ouders zeer goed weten wat de redenen hiertoe zijn:
- hun ruzie brengt het kind in verwarring en legt extra druk
- men mag het kind niet in de positie plaatsen kant te moeten kiezen
- BJB roept ouders (als aparte vader en moeder, en niet meer als koppel) op tot
samenwerking rond het kind
- kinderen kunnen geschillen tussen de ouders ook uitspelen als ze hiervan vaak getuige
zijn
Vechtende ouders kunnen misschien verplicht worden om een soort ouderstage te volgen in
het kader van het belang van het kind. In deze ouderstage moeten ze leren praten in functie
van het kind.
Andere aspecten die daarin aan bod kunnen komen:
- de angst en agressie die meespeelt bij de partners en op welke manier dit hun gedrag
bepaalt in gesprekken rond het kind
- de strijd om het kind in een ruimer kader plaatsen als een strijd om ‘het gelijk’ tussen
de partners (en dus niet als een strijd om het belang van het kind)
- het verwerken van de scheiding en alle gevoelens die dit meebracht (de strijd die dan
samenhangt met verwijten over de oorzaak en schuld van de scheiding)

