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Overdenkingen bij het meisje. 

Ik zie een boos meisje. Ze komt heel overtuigend over. Ze wil nooit meer naar vader, dat wil ze zelf niet, dat 

heeft niets met haar moeder te maken. Hij was gewoon er nooit voor haar in het verleden, hij betaalt niet 

genoeg voor haar nu, en hij heeft alleen maar aandacht voor zichzelf en die nieuwe vrouw. Bovendien zegt 

ze dat ze bang is voor haar vader. Dat is ze al heel lang. Eigenlijk al zo lang ze zich kan herinneren. Vroeger 

deden ze al nooit wat samen. Dus voorbeelden kan ze niet geven. Het is gewoon zo. Het is een gevoel. Ze 

geeft aan dat ze rust wil. Rust krijgt ze als haar vader stopt met haar te stalken. Haar moeder is heel lief, die 

doet alles voor haar. Het meisje heeft nooit ruzie met haar moeder.  

Overdenkingen bij moeder. 

Ik zie een hele rustige vrouw. Ze lijkt het verleden goed te hebben verwerkt, dat geeft ze zelf ook aan. Ze 

heeft hulp gehad bij de POH-GGZ, nu kan ze weer gelukkig zijn. Zij vindt het heel belangrijk dat haar dochter 

contact heeft met vader. Maar haar dochter wil echt niet. Misschien is het beter om wat rust te realiseren. 

Een tijdje geen omgang. Dan komt het vanzelf weer goed. Moeder zal haar dan, zoals ze altijd doet, 

stimuleren om naar vader te gaan. Moeder spreekt ook nooit slecht over vader, ze weet heel goed dat ze 

daarmee haar kind zal belasten. Moeder denkt dat als het meisje wordt gedwongen het alleen maar erger 

zal worden. Het meisje weet goed wat ze wil en als iets in haar hoofd zit, dan krijg je het er niet meer uit. Ze 

lijkt daarin net op haar vader. Die had ook een sterke wil. Misschien moet goed onderzocht worden wat er 

tussen vader en het meisje fout gaat. Daar ligt iets, maar moeder weet niet wat. Vader heeft ook hulp nodig 

om beter aan te sluiten bij de emotionele behoeften van haar dochter. 

Overdenkingen bij vader. 

Vader komt geëmotioneerd over. Hij wil het contact met zijn dochter niet verliezen. Vader snapt niets van de 

angst van het meisje voor hem. Er is nooit wat gebeurd. Bovendien vroeger hadden ze een heel goede 

relatie. Hij ging altijd met haar mee naar hockey. Hij werkte wel veel, maar als hij thuis was, was hij er voor 

haar. Vader denkt dat het meisje in een loyaliteitsconflict zit. Hij belast haar nooit, maar hij ziet dat moeder 

dat wel doet. Vader wil dat ik onderzoek of er sprake is van ouderonthechting. Vader komt hierin wat 

dwingend over. Vader vindt dat de omgang snel weer opgestart moet worden, hoe langer het contactverlies, 

hoe erger het zal worden, voorspelt hij. Vader vindt ook dat er met moeder gewerkt moet worden, die moet 

het verleden afsluiten. Moeder moet ook leren inzien dat zij een effect heeft op het meisje. Dat zij eraan 

bijdraagt dat het meisje zich schuldig voelt en zo in een loyaliteitsconflict komt.  

Voorlopige conclusie. 

Bij omgangproblematiek kan sprake zijn van een gegronde reden voor het kind om de omgang te weigeren: 

kindermishandeling. Een andere mogelijkheid is dat er sprake is van ouderonthechting. Ik weet nog niet 

genoeg om te kunnen differentiëren. Daarvoor zal ik een grondig onderzoek moeten doen. 

Plan van aanpak. 

Ik moet de vragen van de rechter beantwoorden. Ik zal daartoe een indepth-interview houden (beide 

ouders apart). Ik zal met het meisje spreken, alleen, zonder moeder erbij. Ik zal de relevante 

wetenschappelijke kennis gebruiken om verklaringen te duiden voor mijn bevindingen.  

Ik zal bij het doen van mijn adviezen uitgaan van het recht van kinderen om van beide ouders te mogen 

houden. Onbelemmerd. Ook na scheiding.   
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