"Ouderverstoting, we merken het steeds”
De Antwerpse vzw Het Huis was vorige week in het nieuws omdat zij baanbrekend werk verrichten
met een neutrale bezoekruimte voor kinderen en ouders uit (v)echtscheidingen.
Wij vroegen meer uitleg aan hun ambassadrice, Andrea Croonenberghs.
Tekst: Frauke bossen

Het lijkt geen evidente keuze,
u als meter van Het Huis?
Andrea Croonenberghs:
"Omdat ik zelf geen
vechtscheiding achter de rug
heb? Ik denk niet datdat nodig is
om mee te voelen met kinderen
en ouders die het moeilijkhebben.
Vanaf het moment dat ze me
twaalf jaar geleden als
ambassadrice vroegen, sprak dit
projectme aan. De meeste
mensen die zich inzetten voor Het
Huis zijn 'ervaringsdeskundigen'.
Mijn ouders hadden overigens
ook niet het gelukkigste huwelijk."

voor justitie, kunnende contacten
tussen die ouder en dat kind
evolueren, kunnen eventuele
valse beschuldigingen
blootgelegd worden."

Wat te doen bij
Echtscheiding?
WEL
- Overtuig het kind dat, na
de echtscheiding, beide
ouders hen nogeven graag
blijven zien.

- Laat het kind toe om
contact te houden met de
grootouders en de beide
families.

Wat is er zo bijzonderaan Het
Huis? "Een neutrale
bezoekruimte voor kinderen en
ouders vind je in elk gerechtelijk
arrondissement. Het bijzondere
aan Het Huis isdat hier ook
verslagen worden gemaakt en
doorgegeven aan de
betreffende rechtbank. De
(groot)ouder en het kind worden
nooit helemaal alleen gelaten,
de begeleidingis altijd in de
buurt en observeert. Indien
nodig kunnen zij ondersteuning
bieden. Dat kan heel belangrijk
zijn. Stel: een vrouw beschuldigt
haar exvalselijk van geweld,
waardoor de relatie tussen
vader en kind wordt ingeperkt
en bemoeilijkt. Endan merken
ze tijdens zo'nbezoek dat het
kind zich wél op zijn gemak
voelt bij papa, dat er wél een fijn
contact is. Doordat daar een
verslag van wordt gemaakt

-Geef de 'weekendouder'
alle nodige gegevens over
school en hobby's en ga
beidennaar de activiteiten
van het kind.

Worden de ouders in feite
geholpen in het belang van de
kinderen? "Een vechtscheiding
leidt soms tot het PASsyndroom. Dat staat voor
'Parent Alienation Syndroom' of
'ouderverstotingssyndroom'.
Een voorbeeldje: mama kruipt
inde slachtofferrol en maakt van
papa een boeman bij haar kind.
Het kind wil loyaal zijn
tegenover mama en gaat
daarom papa verstoten. Terwijl
het wel nood heeft aan zowel
een papa als een mama die
hijgraag ziet. Dat merken we
steeds vaker. Het Huis probeert
in de eerste plaats dat
probleem te (h)erkennen. Het
PAS-syndroom is nog niet als
psychische aandoening erkend,
maar magistraten, advocaten
en welzijnswerkers worden er
vaker mee geconfronteerd.Ook
hier is de specifieke werking
van Het Huis met haar
verslaggeving een
meerwaarde."

- Stel duidelijke verblijfsregels op.

NIET
- Bespreek de echtscheidingsproblemen niet in
aanwezigheid van het kind.

-Laat het kind niet kiezen
waar het wit verblijven. u
Betrek het kind niet in
procedures.
-Maak van het kind geen
'vervangpartner'.
-Laat de andere ouder
steeds in zijn waardigheid.

Het Huis werkt in opdracht van
justitie, maar kan je er ook
'gewoon' terecht? "In principe
wel. In negenvan de tien
gevallen worden de bezoeken
opgelegddoor een rechtbank.
Maar mensen die worstelen
met een scheiding waar de kinderen de dupe van
worden,kunnen voor advies en
begeleiding sowieso bij
HetHuis terecht."

"In Het Huis kunnen
valse beschuldigingen
tussen scheidenden
worden blootgelegd”

Heel binnenkort krijgt Het Huis
navolging in Brugge."Inderdaad.
Het Huis werkt inspirerend. Want
eigenlijk zouden jullie niet mij
moeteninterviewen, maar Rita
Hey,de bezielster en oprichter
van Het Huis. Wat zij doet, elke
keer opnieuw en helemaal
vrijwillig, daar heb ikveel respect
voor!"

INFO U kan op 26 februari
een Symposium van Het Huis
bijwonen: 'Van loyaliteitsconflict tot oudervervreemding'. Er is ook een
nieuwe reeks vormingsdagen
voor medewerkers op16, 30
januari en op 24 april.

www.hethuis.be
Tel.032161717
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