
                              Uitnodiging 
 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland organiseert op 13 november 2019 de thema bijeenkomst 
 

‘Complexe scheidingen en de gevolgen voor kinderen’ 
 
De scheiding tussen  ouders  heeft altijd grote gevolgen voor  alle betrokken. Maar als  ouders met ruzie uit elkaar 
gaan en de conflicten na de scheiding blijven voortduren,  ondervinden de kinderen hier veel schade van. Het 
blootstellen van kinderen aan de strijd van de scheiding leidt tot schadelijke gevolgen voor de kinderen en valt 
onder kindermishandeling.  
 
Het is een uitdaging om als  professional deze ouders hulp te bieden  en deze ouders bewust te maken van de  
effecten die ruzies hebben op de kinderen. Hoe kan je als  professional  de ouders ondersteunen met het verbeteren 
van de communicatie tussen hen.  
 

Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende thema’s aanbod: 
 
Richtlijn van het Nederlands Jeugdinstituut  
Deze richtlijn gaat over kinderen en jongeren van wie de ouders uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn.  
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 
 
Complexe scheidingen, waar spreken we over? 
Als we spreken over complexe scheidingen waar hebben we het dan over? 
Ioana  van Gastel en Mascha van Rij  aandachtfunctionarissen complexe scheidingen bij Veilig Thuis Amsterdam-
Amstelland. 
 
Parental Alienation  
Het proces van oudervervreemding, de dynamiek, het typerende gedrag, en de gevolgen voor kinderen.  
Erik van der Waal (HerVerbinden), adviseur/trainer/bemiddelaar  is gespecialiseerd in de dynamiek, de kenmerken, 
houding en gedrag rond geëscaleerde scheidingen en het proces van oudervervreemding  (parenatal alienation 
gedrag). 

Van  ACE naar Veerkracht  
Hoe werkt een kinderhoofd en hoe kunnen we de schade beperken? 
Annete van der Knaap, Chemicus. Heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van negatieve jeugdervaringen en 
geeft voor ouders en professionals voordrachten over de ontwikkeling van kinderhersenen. 
 
Welke hulp biedt Altra bij complexe scheiding 
Altra heeft een divers aanbod bij complexe scheiding zoals de  methodiek OBL, Words&pictures, 
traumabehandeling, NIKA, speltherapie, Ouderschap Blijft, Samen Hier en behandeling van ouders met een 
scheidingstrauma. 
Dian te Beek, orthopedagoog generalist en als gedragswetenschapper verbonden aan de afdeling Complexe 
Scheidingen bij Altra.  
 
 
Datum:  13 november 2019      
Tijd:  09.30 - 15.30 Uur 
Locatie: Pakhuis de Zwijger 
  Piet Heinkade 179, 

1019 HC Amsterdam 

Aanmeldknop 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfkYrZyCBCKQnrG1CRydUH-g2F0akTYLM7lOV_Un3XZwjdEg/viewform

