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Destructieve conflicten tussen ouders

Ruzie en geweld in het gezin
• 13% van de 12-16 jarigen – NL
• 16% van alle kinderen – VS

Alink et al. 2011

Finkelhor, Turner, Ormrod, & Hamby, 2009

Hoogconflict scheidingen
• 4,5% van de kinderen – NL 

schatting
• 8 – 12% van de kinderen – int.

Spruijt & Tils, 2007

Kelly & Emery, 2003



Directe gevolgen:

Trauma klachten
Emotionele problemen
Gedragsproblemen

Holt, Buckley, & Whelan, 2008
Kitzmann et al., 2003
Chan & Yeung, 2009
Amato & Cheadle, 2005
Kelly & Emery, 2003



Indirecte gevolgen:

Angst & depressie
Opvoeden
Ouder-kind relatie

Woods, 2005
Levendosky & Graham-Bermann, 2000
Amato, 2000



Ruzie en geweld in het gezin
vs

Hoogconflict scheidingen
Overeenkomsten

Exposure aan destructieve conflicten
Verschillen

Bij hoogconflict scheidingen, altijd
gescheiden ouders
Extra-familiaal aspect, het sociale
netwerk



Voorprogramma ouders
Opvoedvaardigheden:

Onderzoek 1: Beschikbaarheid ouders

Trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie

Ouder-kind sessies
Ouder-kind relatie:

Onderzoek 2: Praten over gevoelens

Visser, Leeuwenburgh, & Lamers – Winkelman, 2007



Onderzoek 1: Beschikbaarheid ouders

angst en 
depressie

angst
depressie
boosheid

beschikbaarheid
ouders



Beschikbaarheid ouders

angst en 
depressie

PTSS
angst
depressie
boosheid

beschikbaarheid
ouders

Visser, Schoemaker, de Schipper, Lamers-Winkelman, & Finkenauer, 2015



Onderbouwing HORIZON

Beschikbaarheid van de ouders
Ook invloed op afname angst, 
depressie en agressieve symptomen
kinderen Geen invloed op

• Posttraumatische
stressklachten Kinderen

TG-CGT

Voorprogramma



Onderzoek 2: Praten over gevoelens

80% onveilig 47% onveilig

Minder betrokkenheid 
moeder en kinderen

Minder doorgevraagd 
of uitgelegd

Weinig ontwikkeling in 
het verhaal

Minder veiligheid door 
moeder

Kinderen werken 
slechter mee

Visser, et al., 2016



Onderbouwing HORIZON

Voorprogramma
Beschikbaarheid van de 
ouders

Ook invloed op afname
angst, depressie en
agressieve symptomen
Kinderen

Ouder-kind interactie sessies
Praten over gevoelens

Geen invloed op
Posttraumatische
stressklachten Kinderen

TG-CGT

Invloed ??





Veranderingsonderzoek
Kinderen uit de Knel

Ouders minder conflicten
Kinderen rapporteren minder conflicten

Conflicten minder destructief
Meer vergeving tussen ouders
Meer acceptatie van de scheiding bij de ouders
Tendens tot meer vertrouwen tussen ouders

Schoemaker, de Krijff, Visser, van Lawick, & Finkenauer, 2017



Vergeving

Afkeuring ex door 
sociale netwerk

Conflicten 
tussen ouders

Vergeving



Conclusies

Indirecte effecten
• Beschikbaarheid van de ouder
• Praten over gevoelens

In stand houden conflicten
• Vergeving en het sociale netwerk



Discussie betekenis klinische praktijk



Behandeling

Ouders meer beschikbaar
Verbeteren ouder-kind relatie
Vergeving en betrekken netwerk

Naast traumagerichte behandeling als TG-CGT of EMDR
Naast conflict reductie bij vechtscheidingen zoals in Kinderen uit de 
Knel


