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"Ik wil in de weekenden 
niet meer naar papa.” 

Lezing en nascholing over de oorzaken en gevolgen van  
vechtscheidingen. 

Er worden in Nederland zo’n 200 huwelijken per dag voltrokken 
waarvan er maar liefst 68 zullen eindigen in een echtscheiding.  
Hiervan zullen zich ongeveer 10 tot een vechtscheiding ontwikkelen. 
Kinderen die een vechtscheiding van hun ouders hebben meege-
maakt hebben een vergrote kans op het ontwikkelen van angsten, 
depressies, verslavingen en agressief en delinquent gedrag. Hoe 
heftiger het conflict tussen de ouders, hoe ernstiger de klachten. 
Daarnaast hebben deze kinderen een grotere kans op het stuklopen 
van hun latere eigen huwelijk. 
 
Het door de ouders na de scheiding langdurig voortzetten van het  
gevecht, wordt steeds vaker gezien als een vorm van kinderverwaar-
lozing en zelfs psychische mishandeling. Kennis van de complexe 
processen waarmee vechtscheidingen gepaard gaan is in deze tijd 
voor hulpverleners onmisbaar. 
 
Van echtscheiding naar vechtscheiding 
In deze nascholing wordt stilgestaan bij de meest voorkomende  
oorzaken van echtscheiding en de, vaak onbewuste, motieven van 
(één van de) partners om van de echtscheiding een vechtscheiding te 
maken.  
Ook wordt uitleg gegeven langs welke fasen dit proces van echt- naar 
vechtscheiding plaatsvindt en welke aandachtspunten in elke fase 
van belang zijn voor het vormgeven van de professionele begelei-
ding.  
 
Kind van de rekening 
Er wordt uitleg gegeven over de psychische processen die bij echt- 
en vechtscheidingskinderen tot ingrijpende gevolgen voor de sociaal 
emotionele- en cognitieve ontwikkeling kunnen leiden en het om-
gaan met existentiële vragen tot op hoge leeftijd kunnen  
bemoeilijken.   
De desastreuze psychodynamiek tussen het kind en de ene ouder die 
ertoe leidt dat het kind geen contact meer wil hebben met de andere 
ouder, wordt uitvoerig belicht evenals de ingrijpende gevolgen daar-
van voor de verdere ontwikkeling van zowel het kind als de ouders. 
 
‘s Middags leer je a.d.h.v. casuïstiek de ontstaansstadia van een 
vechtscheiding te herkennen én de mate van beschadiging bij het 
kind te zien. Je krijgt kennis over de begeleidingsmogelijkheden én 
onmogelijkheden bij hulpvragen van zowel de ouders als de kinderen 
bij vechtscheidingen  

De nascholing ‘Vechtscheidingen’  is  aanbevolen  
voor zorgprofessionals die met volwassenen werken 
én voor kinder- en jeugdhulpverleners. 
Het is ook mogelijk alleen de lezing bij te wonen. 
 
Accreditatie 
Deze nascholing is door de SNRO geaccrediteerd en 
daarmee ook door de meeste beroepsverenigingen  
waaronder: de NFG, VVVK, VBAG, VNT, FAGT en de 
VIT. 

Praktisch 
De bijscholing wordt gegeven op dinsdag 3 oktober 
2017. 
De lezing is van 10.00 uur tot 12.30 uur . 
Bespreking  aan de hand van casuïstiek is van 13.30 
uur tot 17.00 uur. 
Locatie: Donderbergweg 10-A  te Overasselt. 
 
Investering:  
Het bijwonen van alleen de lezing: € 20,-. 
Deelname aan de gehele dag € 185,-. 
(Dit is inclusief koffie, thee, lunch en hand-out.)  
Vesta studenten betalen € 125, -. 
 
Docenten  
Marina Boonman-van der Kroon/directeur academie 
Vesta; integratief (kinder– en jeugd) therapeut en 
docent psychotherapie. 
Petra Ewalts /pedagoog; integratief therapeut en  
docent psychotherapie. 
 
Certificaat 
Na afloop ontvang je een geregistreerd certificaat.  
 
Deelname 
Voor opgave voor deelname, of meer informatie over 
deze en onze andere (na)scholingen, kan je contact  
opnemen met het secretariaat van Academie Vesta.  
E-mail: administratie@academievesta.nl 


