
Kinderen
E B O O K

www.vanuitverbindingnaarkracht.com



Gefeliciteerd! ........................................................................................................................................................................................... 3

Deel 1: Voor mama of papa

1.  Waarom start ik hiermee?  .......................................................................................................................................... 4
2.  Hoe vertellen we het de kinderen?  ............................................................................................................. 5
 Wie? Waar? Wat? Wanneer? 
 Zorg. Omgeving. Omgangsregeling. Rouw. 
3.  Wisselstress  ................................................................................................................................................................................. 13
4.  Logistieke tips  ......................................................................................................................................................................... 15
5. Opvoeding  .................................................................................................................................................................................. 17
6.  Kwaliteit of kwantiteit  .................................................................................................................................................. 18
7.  Ontwikkeling  ............................................................................................................................................................................ 20
8.  Der kleine und das Biest  .......................................................................................................................................... 21

Deel 2: Voor je kind(eren)

1.  Mama én papa  ...................................................................................................................................................................... 22
2.  Niet meer lief  ........................................................................................................................................................................... 23
3.  Uit elkaar  ........................................................................................................................................................................................ 23
4.  Niet jouw schuld  ................................................................................................................................................................ 24
5.  Waarom  ........................................................................................................................................................................................... 24 
6.  Veranderen  ................................................................................................................................................................................. 24
7.  Missen  ................................................................................................................................................................................................ 25
8.  School  ................................................................................................................................................................................................ 26
9.  Voorgoed ....................................................................................................................................................................................... 27

Voel je welkom in de facebookgroep   ........................................................................................................... 28

Inhoud

Kinderen | 2

Tekst: Veerle De Muynck | Opmaak: StudioDertien 



Voor we beginnen wil ik je eerst nog eens feliciteren omdat je mee doet. 

Omdat je kiest 
voor jezelf
voor meerwaarde 
voor groei 
voor verandering 
voor jouw transformatie op lange termijn! 

Scheiden is verschrikkelijk, het zet letterlijk je wereld op z’n kop. 
Dit wil je maar liever 1 keer meemaken toch? 
(Zegt degene die 2 keer gescheiden is 😉)
Yes I know. 
2003 én 2013 waren zware jaren voor me, ook lang daarvoor én nog daarna. 
Ik leefde op automatische piloot, 
zocht het altijd ergens anders. 
Tot ik wakker geschud werd. 
Nu ben ik er om jou wakker te schudden!

Verandering ligt bij jezelf. 

Gefeliciteerd!
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Verandering
begint bij jezelf 

en als jij verandert,
verandert de wereld om je heen

vanzelf met je mee



We starten deze maand met de module KINDEREN.

90% van mijn klanten zijn gescheiden ouders. 
Dus mama of papa. 

Wat ooit uit liefde is ontstaan, moeten we nu des te meer, 
zorg voor dragen. 

Het is echt van belang, hoe je de zaken aanpakt. 

Sommige van jullie zitten echt nog in de beginfase, net beslist om te 
scheiden en alles moet nog geregeld worden. 
Voor wie al verder zit, of zelfs al een aantal jaren gescheiden is, toch wil ik je 
graag nog even meenemen in deze 1ste stap.
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DEEL 1
VOOR MAMA OF PAPA

1. Waarom start ik hiermee?
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Ik herinner het me nog alsof het gisteren was. 

2003, hoe vertel je aan twee kleuters van 3 en 5, dat je doodongelukkig 
bent, dat er iets gebeurt is waardoor papa en mama niet meer bij elkaar 
kunnen blijven. Hoe vertel je dat, zonder de échte waarom, omdat ze daar 
nog te klein voor zijn. 
Met de kennis van vandaag, had ik het toen, ook beter, anders kunnen doen. 

2013, opnieuw!

Hoe vertel ik aan ons zoontje van 8 dat mama weggaat van papa. 
Ook al is er nooit ruzie geweest? Waarom dan? 
Hoe vertel ik aan mijn twee oudste kids dat zij opnieuw een vertrouwde 
omgeving moeten verlaten. Afscheid moeten nemen van de stiefvader die 
hen leerde fietsen en zwemmen. 
Toen ik met de kids verhuisde naar het appartement een eindje verderop 
vergeet ik nooit de woorden van mijn dochter, toen 13; “Ah, dat was dus niet 
voor jouw collega dat jij een appartement aan het zoeken was.”

Inderdaad, ik had het hier ook beter, maar vooral anders kunnen doen. 

Daarom wil ik hier met jou écht aandacht aan besteden. 

Je kunt er niet voor zorgen dat je kind geen pijn en verdriet zal hebben, 
maar je kan er wel voor zorgen dat je kind voelt dat je aandacht hebt voor 
zijn/haar pijn en verdriet. 

2. Hoe vertellen we het de kinderen?



Ook al ben je al verder in je scheidingsproces, je kan hier en daar wel nog 
altijd bij sleutelen of zaken zeggen die je toen niet gezegd hebt. Of zaken 
anders zeggen, verbeteren. 

Ook jij wilt het beste voor je kinderen, en wil je het allemaal zo goed 
mogelijk doen. 
Het is dan ook verschrikkelijk nieuws, ik weet hoe jij je voelt. 
Maar wat zeg je dan wel, en wat doe je vooral niet? 

Het is normaal als je nu straks gaat denken, f*ck, ik heb het niet goed 
gedaan, of ik had het anders moeten doen.  
Nog eens, dat is normaal. 

Je hoeft je om niks te schamen of schuldig te voelen. 

Schaamte en schuld komen vaak voor tijdens of na een scheiding. 
Besef dat je door alle emoties en misschien ook wel de vermoeidheid niet 
altijd helder kon nadenken. 

Maar je kan ten allen tijde kiezen om het anders te doen, om zaken recht te 
zetten. 
Je kan elke dag kiezen voor een nieuwe start. 
Het feit dat je nu deze training volgt is jouw eerste stap in de goede richting. 
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Zet elke dag een stapje meer,
al is hij nog zć klein.

Uiteindelijk kom je een keer,
precies waar je wil zijn.

Martin Gijzemijter



Kinderen zijn veerkrachtig en kunnen meer aan dan wij denken. 

Het is vaak niet de scheiding op zich waar kinderen last van hebben, maar 
wel HOE de ouders met elkaar omgaan. 

Ook hier spreek ik uit ervaring. 
Uit respect voor mijn kinderen ga ik dit nu niet uit de doeken doen, maar er 
is een groot verschil. 

Met mijn ene ex verloopt de communicatie nog steeds niet en met mijn 
andere ex zijn wij van bij het begin nog als ouders met elkaar omgegaan. 
Dat verschil zie ik ook bij mijn kinderen. 
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Als de beslissing om te scheiden gevallen is.

In sommige gevallen is er over gepraat met elkaar en hebben jullie samen 
beslist om uit elkaar te gaan. In andere gevallen beslist de éne partner dat 
het over is. 
Dat is het eerste zware gesprek waar je door moet, en ook de eerste stap 
in jullie rouwproces. Scheiden is ook rouwen, in module 2, gaan wij hier 
uitgebreid mee aan de slag.

Vervolgens komen de kinderen aan de beurt. 

  WIE?

Als jullie dat lukt, ben ik er voorstander van om het samen aan de kinderen 
te vertellen. Kinderen willen geen partij kiezen, ze houden evenveel van 
mama en van papa, om die reden is het dan ook belangrijk om dat gesprek 
samen te doen. 

Zorg ervoor dat iedereen aanwezig is, alle kinderen en jullie beide dus. 

Wissel elkaar ook af tijdens dit gesprek, zodat niet alleen mama of papa aan 
het woord is. Jullie kunnen op voorhand ook met elkaar afstemmen wie wat 
zal zeggen. Dan nog zal niet alles volgens plan verlopen door alle emoties, 
maar hoe meer jullie afgesproken hebben hoe beter dit gesprek zal gaan. 

Lukt jullie dat niet, ook dan zijn er tips, hier heb ik het er later in deze module 
bij ‘parallel solo-ouderschap’ nog over. Een crisissituatie kunnen de kinderen 
nu wel missen als kiespijn, dus als jullie twijfels hebben doe het dan niet. 
Misschien kunnen jullie wel samen voorbereiden en toch apart vertellen? 

Zijn jullie al uit elkaar, en is dat gesprek niet met jullie beiden gebeurd? 
Dan wil ik er nu jouw aandacht op vestigen, dat je dit nog altijd samen 
opnieuw kan doen. 
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Willen jullie dit graag, maar zijn jullie bang voor hoog oplopende emoties, 
wees dan niet bang om hulp te vragen. Een neutrale derde persoon kan 
wonderen doen om de rust te bewaren. 

Hiervoor kan je ook bij mij terecht. 
We doen dit altijd in 2 fases. 
Eerst een gesprek met jullie beiden, zonder de kinderen. 
Waarbij we een stappenplan uitzetten. Wat gaan we zeggen, hoe en in welke 
volgorde. 
Hierna maken we dan een afspraak wanneer we hét gesprek gaan doen, samen. 
Mama, papa, ik en jullie kinderen.

  WAAR?

Dit gesprek doen jullie het best thuis, in een veilige en vertrouwde omgeving.
Heel belangrijk voor de kinderen.

Zorg ervoor dat jullie niet gestoord worden. Licht dus op voorhand familie 
en/of vrienden in zodat er niet onverwacht iemand aan de deur staat. Zet 
jullie telefoons ook uit; een rinkelende telefoon tijdens zo’n emotioneel 
gesprek is echt niet ok. 

Wonen jullie al niet meer samen, dan gaat mijn voorkeur uit naar het huis 
waar jullie samen woonden, hier zijn de kinderen opgegroeid en voelen ze 
zich momenteel het meest thuis.



  WAT? 

Wees vooral duidelijk, en beslis ook samen wat jullie gaan vertellen. 
Met aandacht voor de leeftijd ook van jullie kinderen. Kleine kinderen 
hebben geen behoefte aan details, daar heb je later als ze groter zijn nog 
alle tijd voor.
 
Vertel vooral niet dat je niet meer van papa of mama houdt, ook al is 
dat wel de waarheid. 
Het is het ergste wat een kind ooit kan horen. Zeg dan eerder dat jullie 
gevoelens voor elkaar veranderd zijn. Dat jullie niet meer man en vrouw zijn, 
maar wel nog altijd mama en papa.
Blijf je kind het gevoel geven dat het vanuit liefde is ontstaan.

Probeer samen om op 1 rechte lijn te zitten, daarom dus belangrijk dat 
jullie dit gesprek goed voorbereiden. 

  WANNEER?

Het is vanzelfsprekend dat jullie dit gesprek niet vlak voor bedtijd gaan 
doen, zorg dat er na het gesprek ruimte is voor vragen. Zeg ook duidelijk 
aan jullie kids dat ze al hun vragen mogen stellen. 

Geef ook de zekerheid aan jullie kinderen dat ze géén schuld treffen. 
Vaak vinden jullie dat wel logisch, daardoor wordt hier ook dikwijls niet over 
gepraat, maar het is oh zo belangrijk om dit wel te vermelden. 
Zelfs meerdere keren! Blijven herhalen dat je kind geen schuld treft is echt 
een cadeau voor later. 

Kies dus een goed moment, tijdens het weekend of in een vakantie, en 
zorg vooral voor rust nadien. Doe ook normaal, ga geen dingen doen die 
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je voordien niet deed. Probeer in de mate van het mogelijke om na het 
gesprek vertrouwde zaken te doen. Verhaaltje voorlezen, samen een film 
kijken, naar de speeltuin, zodat het kind de mogelijkheid heeft om zijn/haar 
gedachten even te verzetten. 

Ook al heb je het zelf nu heel moeilijk, blijf vooral aanwezig voor je kind. 
Maak misschien op voorhand al een afspraak met jouw zus of beste vriendin 
om even tot bij jou te komen wanneer de kids in bed zitten, zodat jij ook 
nog de mogelijkheid hebt om jouw verdriet te delen. 

  ZORG

Je weet niet op voorhand hoe je kinderen gaan reageren. 
Schrik er niet van dat ze boos zijn, jij hebt namelijk hun vertrouwde wereld 
stuk gemaakt. 

Vertel je kind dat het erover mag praten én vragen stellen. Geef het 
vertrouwen aan je kind dat het verdrietig en ook boos mag zijn over de 
scheiding. 
Zoek samen naar een neutrale persoon waarmee het kind kan praten. 
Dikwijls zit het met vragen die het nog niet aan jou of je ex partner durft te 
stellen. 

Draag ook zorg voor jezelf.  
Je kind heeft je nu meer dan 
ooit nodig. Ik verwijs hierbij altijd 
naar de safety instructions dat je 
te horen krijgt op het vliegtuig. 
Daar zegt de stewardess ook dat 
je het zuurstofmasker eerst bij 
jezelf aandoet en pas daarna bij je 
kinderen.



  OMGEVING 

Breng de omgeving van de kinderen op de hoogte. 

Zodat juffen, begeleiders … met deze grote verandering rekening kunnen 
houden. 
Verwittig de school, de sportclub, de jeugdbeweging, de buren, ouders van 
vriendjes, kortom echt iedereen waarmee je kind in contact komt. 
Een verwittigd mens is er twee waard, als de omgeving op de hoogte is dan 
kan de beste zorg verleend worden. 

   OMGANGSREGELING

Je kinderen zullen zich onmiddellijk afvragen tijdens het gesprek wat 
er met hen gaat gebeuren. Bespreek dit dus ook op voorhand met elkaar, 
zodat jullie een duidelijke regeling kunnen meegeven aan de kinderen. 
Tip: maak een kalender en duidt dit met fluo aan zodat ze een visueel beeld 
hebben. 

   ROUW

Ik weet dat je dit niet graag leest, maar direct na 
het gesprek start ook het rouwproces bij jullie 
kinderen. 
De kinderen krijgen ongevraagd plots 
heel wat te verwerken. 
Plots hebben ze niet alleen 2 armen en 2 
benen, maar ook 2 huizen. 
Graag wil ik jullie het boekje “Julia heeft twee 
huizen.” aanraden om te lezen of voor te lezen. 
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Heen en weer pendelen tussen twee ouders. Wat doet dat met je kinderen? 

Vroeger, dan spreek ik van 20 jaar terug, was het normaal dat de kinderen bij 
de moeder bleven. De meeste kinderen gingen dan om de 14 dagen een 
weekend naar de vader. 

Er is in 20 jaar tijd veel veranderd in de wereld van de omgangsregeling. 

Hierbij blik ik ook terug naar mijn eigen situatie. 
Toen ik in 2003 gescheiden ben, zijn wij inderdaad gestart met de regeling 
“om de 14 dagen een weekend bij de papa”. Daar is dan in 2005 - met een 
rechtzaak - verandering in gekomen. Vreselijk vond ik dat, ik was zwanger en 
kreeg plots een brief dat mijn ex om week-week vroeg. 
Huilen dat ik gedaan heb en boos dat ik was! Dus ik snap jullie mama’s heel 
goed als jullie het lastig hebben met week-week. Je moet dan écht wel los 
laten. 
Nu hoor ik de papa’s denken: “Hela, en wij dan!” 
Ja natuurlijk, nu zoveel jaren later denk ik er ook anders over. 
Maar ik vertel dit om jullie te duidelijk te maken dat het bij mij ook niet altijd 
over een leien dakje is gegaan. 
Bij mijn scheiding in 2013 hadden wij daar eigenlijk niet over nagedacht en 
was het logisch dat onze zoon in week-week regeling ging. 

Nu, terug zoveel jaren later, is het precies de meest logische zaak dat 
kinderen evenveel bij hun mama als bij hun papa verblijven. In België 
toch, in Nederland zien we ook daar weer verandering in komen, met de 
wettelijke invoering van het verplichte ouderschapsplan. 

3. Wisselstress?
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“Co-ouderschap” is allemaal mooi als alles goed geregeld is en als jullie goed 
kunnen communiceren met elkaar, helaas hoor ik in de praktijk nog heel 
veel schrijnende en triestige verhalen. Ook hier zijn altijd oplossingen en 
technieken voor om te volgen, maar gemakkelijk is het zeker niet.

Maar vragen wij ons wel eens af wat dit met onze kinderen doet? 

Opgroeien in 2 huizen, met de wekelijkse verplaatsingen erbij. 
Wekelijks moeten veranderen van ouder met de nodige aanhang erbij. 
Stiefouders, plus-, bonus-, hele of halve broers en zussen. 
Heel ingewikkeld voor sommige kinderen die samengestelde gezinnen, wat 
dus ook voor stress kan zorgen. 
Om dan nog maar te zwijgen van zaken die vergeten worden of de knuffel 
die nog bij mama of papa ligt. 
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Graag deel ik deze logistieke tips met jou.

›  Koop zoveel mogelijk dubbel. Ik weet dat dit financieel gezien niet 
voor alles mogelijk is, maar hoe meer je dubbel hebt, hoe minder er 
vergeten kan worden. 

›  Koop jassen samen als dat kan. Je kind heeft er helemaal niks aan om 
de ene week die winterjas te dragen en de andere week een andere. 
Integendeel zelfs dat geeft ze nog meer het gevoel van “anders” te zijn.  
Het scheelt ook een hoop over en weer gesleur.

›  Verhuis niet alles. Je kind zal het vlug gewoon zijn dat bv. de 
playstation bij mama staat en dan bv. de verzameling lego’s bij papa. Je 
blijft het echt niet volhouden om telkens alles te verhuizen. 

›  Zeur niet tegen je kind over spullen die “van jou” zijn. Het is voor je 
kind niet belangrijk wie deze spullen betaald heeft. Dus het is niet van 
jou, maar van je kind. Het is heel confronterend voor een kind om dit te 
moeten horen. “Zeg ben jij nu alweer mama haar speldjes voor in je haar 
vergeten?” 

›  Als jullie dicht bij elkaar wonen, en jullie kids wat groter zijn, is het fijn om 
jullie kinderen toe te laten om eens zelf iets op te halen bij mama of 
papa. Dat geeft ze een verantwoordelijkheidsgevoel en jij hoeft minder 
over en weer te rijden. 

4. Logistieke tips
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›  Gebruik een grote heen en weer tas. 
 Zet die op een vaste plaats in huis, zo kan je bv. kleren die gewassen zijn 

direct op de juiste plaats leggen. 

›  Val je kind niet lastig met frustraties tov je ex.  
“Heb jij nu alweer je kousen van bij mama, bij papa laten liggen?”. Je bent 
het beu dat jij altijd kousen en ondergoed moet kopen omdat wat je 
kind aanhad bij de wissel daar steeds blijft liggen en niet terugkomt. 



Verschillende stijlen in opvoeding? Het kan wel eens een drama zijn om 
niet op 1 lijn te zitten met je ex. Ben jij meer van het overleg en je ex meer 
van de regels? Bij papa mogen ze gamen tot 21u, bij jou maar tot 20u. Bij 
mama moeten ze elke dag in bad, bij papa is 2 keer douchen in de week al 
voldoende. Bij jou mogen ze geen snoep, en je vindt lege zakjes in hun jas … 

Die verschillen. Je wordt er gek van! 
Maar. Heb jij er al eens over nagedacht wat dit doet met je kind? De ene 
keer zus, de andere keer zo?
En dan zal dit uiteraard voor het ene kind al gemakkelijker zijn dan voor het 
andere. Logisch, elk kind is uniek, en élke situatie is anders. 
Is de kloof groot tussen het huis van mama en het huis van papa? Voel je al 
verandering als het einde van de week nadert?

5. Opvoeding?

Mag ik je vragen om hier eens bij stil te staan, en je 
gedachten op te schrijven. 
* Hoe verlopen de wisselmomenten? Doet je kind 

anders? Wat merk je op? 
* Hoe is het met jezelf? Heb jij ook stress op dat 

moment? Waarom, kan je er iets aan doen denk je?
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Tegenwoordig mag de term co-ouderschap ook al niet meer gebruikt 
worden. Want, een gelijke verdeling van het ouderschap, gaat dat dan over 
kwaliteit of over kwantiteit? 
Of je nu 7/7 hebt, of 9/5 …, het gaat erom of het normale leven doorgaat bij 
mama en bij papa. Gaat het kind bij beide ouders naar school, de hobby’s, 
bij vriendjes … 

Een socioloog uit Finland, Jani Turunen (universiteit van Stockholm) deed er 
in 2017 een studie over. 

Hoe zit het met het stressniveau van kinderen na een scheiding? 

Opvallend is dat stress niet zozeer afhankelijk is van de relatie tussen de 
ouders, maar wél afhangt van de relatie van het kind met beide ouders. 
En dat vind ik wel positief om te weten, zeker nu ik geleerd heb in mijn 
opleiding “parallel solo-ouderschap”, dat het zeker ook anders kan. 
Turunen ontdekte dat kinderen die ongeveer evenveel tijd bij beide 
ouders doorbrengen de minste stress ervaren, zélfs als er conflicten 
zijn tussen de ouders. 

Hoe denk jij daarover? 
Als je erover wilt sparren in onze Leef in Liefde Werkgroep op facebook, 
dan nodig ik je graag uit om daar jouw emoties en ervaringen te delen. 
Turunen besluit dat het leven in twee huizen geen instabiliteit is maar 
juist een nieuwe vorm van stabiliteit. 

6. Kwaliteit of kwantiteit?
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Een andere studie uit Amerika, ook in 2017, toont dat het op alle fronten 
gemiddeld goed gaat met deze groep kinderen. 
Daarin schrijft de psycholoog Linda Nielsen zelfs: “Het voordeel van 
wonen bij twee ouders weegt op tegen het nadeel van leven in twee 
huizen.” 
Deze moest ik een paar keer lezen tot hij volledig binnenkwam. 

Dus, waar maken wij ons eigenlijk zorgen over? 
Misschien een detail, of mag ik dat niet zeggen? 
Alle vragen over het kinderwelzijn in deze studie, zijn beantwoord door 
de ouders, niet door de kinderen. Dus wel goed dat dit in deze studie ook 
gezegd wordt. 

Anne-Rigt Poortman van de universiteit uit Utrecht kan ons misschien 
geruststellen. “De onderzoeken laten zien dat het bij de meeste gemiddeld 
goed gaat.”

Wat opvalt is dat co-vaders die tijdens het huwelijk al nauw betrokken 
waren bij de opvoeding van de kinderen, dat het daar over het algemeen 
dus wel goed loopt. Er is dus in deze situatie niet een grote verandering 
voor de kinderen. 
Het is voor kinderen in bijna alle gevallen beter om met beide ouders een 
band en contact te hebben. Sinds 2009 staat zelfs in de wet dat kinderen 
recht hebben op een gelijkwaardig ouderschap. Recht op verzorging 
en opvoeding door beide ouders. 
Wat ikzelf heel schrijnend vond om te lezen in dit artikel in de Volkskrant 
was wat een kindje van 9 zei bij wiens ouders het zo geregeld hadden dat 
de ene haar ’s morgens naar school bracht en de andere haar ’s avonds 
afhaalde. Er was dus niet echt een wisselmoment tussen de ouders. 
Voor dat meisje voelde het aan alsof ze die dag nergens woonde. 

Ik weet niet wat jullie vinden van al deze studies, maar wanneer ik ze lees 
voel ik zelfs bij mij nog stress opkomen. Je zal er maar mee zitten als je kind 
doodongelukkig is, dan ben je niks met al deze cijfers op papier. 
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Er wordt gesteld dat er 3 zaken belangrijk zijn in de ontwikkeling van een kind: 
- de ouder-ouder relatie 
- de ouder-kindrelatie 
- de sociale en materiële hulpmiddelen zoals een huis, geld, school en vrienden. 

“Als ouders in staat zijn om deze 3 te waarborgen, dan is dat ideaal.”, zegt 
Finkenauer hoogleraar jeugdstudies van de universiteit van Utrecht. 

Helaas in de praktijk lukt dat niet bij iedereen of toch niet meteen. 
Ik wil je aanraden om je te focussen op de ouder-kindrelatie. 
Want dat is het enige waar je zelf invloed op kan uitoefenen. 
Ook al gebeuren er zaken bij de andere ouder, in het “ander huis” waar jij niet 
akkoord mee bent. 
Ik nodig je uit om “een muur” te zetten, daarbij komen we bij de theorie van 
het parallel solo-ouderschap. Naast elkaar, elk op zijn manier, met ruimte 
voor verschil.
Het is inderdaad een heel andere insteek, maar het zorgt wel voor rust. 
Die rust heb je echt nodig! En je zult zien. 
Ik blijf het herhalen maar wat je uitstraalt, trek je aan! 
Dus als jij berust in het feit dat je de andere ouder niet kunt veranderen 
en deze energie voor positieve zaken tussen jou en je kind gebruikt zal 
dit jouw kind alleen maar ten goede komen. 

7. Ontwikkeling?
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Geef me de moed om te veranderen 
wat ik kan veranderen.

Geef me de wijsheid om te accepteren 
wat ik niet kan veranderen.

Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.
F. van Assisi



Tijdens mijn opleiding parallel solo-ouderschap bij Vanessa en Christel 
kregen wij onderstaand filmpje te zien. 
Bekijk het in alle rust, zorg ervoor dat je niet gestoord wordt, zodat het goed 
kan binnenkomen.

https://vimeo.com/381282920/c5acc20a41

Wat herken jij? 
Wat komt bij jou het meeste binnen? 

Deel je gevoelens hierover in onze facebook groep. 

8. Der Kleine und das Biest
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Dit is de enige module waarin ik iets heb opgenomen om samen met je 
kind te doen. 
Neem het eerst even alleen door en stem af bij jezelf wat je al dan niet 
samen met je kind kan doen. Elk kind is anders, jij als mama of papa weet 
wel het best wat je kind nodig heeft. Vertrouw maar op je oudergevoel. 
Maak je je zorgen? Aarzel dan niet om voor je kind een coach of psycholoog 
in te schakelen. 

1. Mama én papa

Het is belangrijk voor je kind dat het blijft voelen dat het een kind van mama 
én papa is! Ook al ben je boos op je ex. 
Geef je kind het gevoel dat het 2 ouders MAG hebben. 

Naar gelang de leeftijd van je kind kan je hier een momentje samen over 
inlassen. 
Vraag het om een tekening te maken van zichzelf, en ook mama en papa 
erbij. Laat het kind zoeken naar gelijkenissen. Ik lijk op mijn papa/ mama 
omdat …. (dezelfde kleur haar, ogen, gezicht, lengte, …) 
Het feit dat jij toestaat om over de “andere” te praten geeft je kind een warm 
gevoel, dus DOEN! 

Benoem ook tijdens dit moment dat jullie ooit verliefd geweest zijn op elkaar. 
Dat je kind uit liefde is ontstaan. 
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DEEL 2
VOOR JE KIND(EREN)
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2. Niet meer lief 

Er spoken 1001 vragen in het 
hoofd van je kind. 
Waarom vinden mijn mama en 
papa elkaar niet meer lief? 
Dit is iets wat heel moeilijk te 
begrijpen is voor een kind. 
Als hier vragen over komen, 
praat dan met je kind over zijn 
vriendjes en vriendinnetjes. 
Had het bv. ook al eens ruzie op 
school of in de jeugdbeweging? 
Welk vriendje vond je kind eerst heel lief en daarna minder lief? Laat je kind 
erover vertellen. 

3. Uit elkaar

Laat je kind een tekening maken over het moment dat het hoorde dat jullie 
uit elkaar gingen. 
I know, een zwaar onderwerp. Maar zoals jij jouw gevoelens van verdriet 
moet doorgaan is dat voor je kind ook heel belangrijk. 

We willen onze kinderen soms teveel “sparen” door er niet over te praten. 
Maar praten werkt. 
Praten is healen, ook over de minder leuke dingen. 
Vraag ook om de emotie te benoemen: verdrietig, boos, bang … 
Sommige kinderen geven ook aan dat ze blij waren, eindelijk weg van de 
stress door alle ruzies. 
Als je voelt dat je kind het lastig vindt om hierover te praten, benoem dan 
dat het zijn “zorgen” ook aan zijn knuffel mag vertellen. 
Of vraag ook eens met wie je kind het liefste praat, of wil praten. 
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4. Niet jouw schuld

Dit vind ik persoonlijk nog wel de meest belangrijke om te benoemen. 
Vraag dus aan je kind: “Denk jij wel eens dat het jouw schuld is dat mama en 
papa uit elkaar zijn?” 
Hoe komt dat? 
Waarom denk je dat? 

Hoe laat je je kind weten dat het NIET zijn schuld is

5. Waarom? 

Veel kinderen blijven zitten met de waarom vraag. 
Dit is natuurlijk heel afhankelijk van de leeftijd en de reden. 
Maar vertel de waarheid aan je kinderen. 
Pols ook eens bij je kind of het de reden weet? 
Soms denk je wel dat dit zo is. 
Maar als er nooit over gepraat wordt, ben je dat dus niet zeker. 
Zo kan je kind ook met een andere overtuiging in zijn hoofd blijven zitten. 

6. Veranderen

Er is heel veel veranderd in het leven van je kind. 
Weet jij waar je kind het meeste last van heeft? 
Vraag je kind om een tekening te maken over wat er allemaal veranderd is. 
Misschien komt daar wel iets helemaal anders naar voren dan wat jij denkt. 
Laat je kind beginnen met het tekenen van 2 huizen… 
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7. Missen

Wat mist je kind? 
Als het bij jou is en omgekeerd? 
Hieronder zie je een tekening van een leeg koffertje. 
Knip dit koffertje uit en laat het kind dit koffertje opvullen, 
met wat het zeker altijd bij zich wil hebben. 
Dus wat moet er zeker in het heen en weer koffertje?
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8. School

Veel kinderen kunnen zich vlak na de scheiding moeilijker 
concentreren op school. 
Heb jij de juf en/of de directie op de hoogte gebracht?
Is er op de school van je kind een zorgjuf?
Het is misschien interessant om daar ook een gesprek mee te hebben? 
Weet je kind dat je juf of meester op de hoogte is? 
Vertel je kind dat het ook met hem of haar erover mag praten. 

9. Voorgoed

Het is natuurlijk heel fijn als jullie nog goed overeen komen en nog kunnen 
praten met elkaar. In sommige gevallen komt mama of papa ook nog eens 
binnen in het andere huis om nog wat te praten tijdens de wissel. 
Let hier wel mee op. Veel kinderen zijn verdrietig en hopen stiekem dat het 
weer goed komt tussen hun ouders. 

Wees duidelijk naar je kind toe, ook als is dat hard. Valse hoop geven moet 
je echt vermijden. 

Dus onderzoek of je kind met die vraag zit. Durf te vragen aan je kind of het 
met vragen zit. Geef het de gelegenheid om die vragen ook te stellen. 
Als je kind al kan schrijven is het een leuk idee om kaartjes te knippen, 
vragen voor mama en vragen voor papa. Laat je kind die kaartjes invullen en 
in een omslag steken. 
Dit werkt veel makkelijker dan ze werkelijk te moeten stellen. 



Voel je welkom  
in de facebook groep 

Zo, ik wens jullie uit het diepste van mijn hart veel succes toe met deze  
9 tips om te doen met jullie kind. We willen allemaal het beste! 
Ook hierover kan je jouw ervaringen delen in onze facebook groep. 
We zijn er voor elkaar! 

Zie ik je daar? 

Alle liefs, 
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Bronnen 

• Wisse Smit Nicoline, “Julia heeft twee huizen.”, Nino 
• Vollinga Petra, “Het Grote Co-ouder doeboek.”, Boekerij 
• Sahadat Ianthe, “Permanent pendelen tussen twee ouders, wat doet dat 

met kinderen?”, artikel uit de Volkskrant.nl
• Maes Vanessa & Cornelis Christel, “Blijven staan ondanks de storm.”, Garant 
• Meddens Rian, licentie werkboek “Mijn ouders gaan scheiden.”, 

Psychogoed
• Buiskool Anne, e-book, “Hoe vertellen we het de kinderen?”
• Van Der Maarel Leoniek, “Kinderen in spagaat.”, Ten Have 

Het e-book Kinderen werd geschreven vanuit mijn eigen levenservaring en 
theorie uit verschillende opleidingen waaronder “Open Mind” in Lievegem.  
Bovenstaande literatuur mocht ook voor mij een inspiratie zijn, en wil ik jullie 
graag adviseren om te lezen. 
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