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do’s en don’ts 

van en voor 

ouders

INKIJKEXEMPLAAR



Fijn dat je dit boekje in handen hebt!
Als je relatie eindigt, staat je leven op z’n kop. Dat je kinderen dat ook moeten meemaken, 
maakt het extra moeilijk. Een jongere schreef mij: ‘De pijn bij een kind van gescheiden ouders 
komt uit het eigen gezin. Ik besefte hoe boos en teleurgesteld ik eigenlijk ben geweest in mijn 
bloedeigen ouders. Hoe ik me niet gehoord voelde, er alleen voor stond en niet ben beschermd.’

Hoe kun je in deze periode zo goed mogelijk voor je kinderen zorgen? In dit boekje lees je hoe 
andere vaders en moeders dat deden. Vanaf het moment dat ze het nieuws vertelden, tot aan 
de eerste tijd in twee huizen. Eén tip springt er voor mij uit: schakel ook vrienden en familie in!

Scheiden zonder schade, kan dat wel? Misschien nooit helemaal. Maar als je jouw kinderen in 
deze periode kunt steunen, scheelt dat enorm. We hopen dat dit boekje je daarbij helpt. 

  André Rouvoet 
Ambassadeur van het programma Scheiden zonder Schade

 

Gezin in scheiding 
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Alle ouders die hun ideeën en verhalen 
met ons hebben gedeeld: ontzettend 
bedankt! 

Dit boekje van de Family Factory is 
mogelijk gemaakt door het programma 
Scheiden zonder Schade. Een programma 
van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in 
partnerschap met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten.
Wil je nog meer verhalen en tips lezen? 
Kijk dan op www.familyfactory.nu/
gezin-in-scheiding
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In de achtbaan
Ieder jaar zet een scheiding het leven van 70.000 kinderen op z’n kop. 
Waarom doen papa en mama dit? Waar ga ik wonen? En houden ze 
eigenlijk nog wel van mij?  Als je kind in deze achtbaan terechtkomt, 
wil jij de schade natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Maar jouw eigen 
leven staat ook op z’n kop, dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Veel andere gescheiden ouders vertellen dat het het allerbelangrijkst 
is dat je voor jezelf zorgt, zodat je voor je kinderen kunt zorgen. Laat 
je niet te veel meevoeren in je eigen achtbaan van emoties, maar stap 
soms ook bij hen in het karretje. Zorg dat je je dochter vasthoudt als 
ze zich heen en weer geslingerd voelt. Dat je het op tijd merkt als het 
allemaal te hard gaat voor je zoon.
Want juist nu heeft je kind je nodig. Jullie scheiding kan je kind verdrietig 
maken. Dat kun je niet terugdraaien. Maar als het je lukt om je eigen 
sores en verdriet af en toe te parkeren, kun je een bron van steun zijn. 
Zodat je kind deze achtbaan van emoties een stuk beter aan kan.

Misschien helpen deze tips jou om je kinderen te helpen:

➤  ‘De jongens hadden duizend vragen, maar wij hadden nog geen 
antwoorden. Toen hebben we al hun vragen op een groot vel papier 
geschreven en beloofd ze zo snel mogelijk te beantwoorden. Dat 
alleen al gaf rust.’ 

➤   ‘Als ik een rotdag had, had iedereen een rotdag. Mijn humeur leek wel 
besmettelijk. Daarom deed ik er alles aan om me rustig te voelen als 
zij uit school kwamen.’ 

➤  ‘Mijn zoontje was de eerste weken heel, heel druk. Daar heb ik niet 
te veel van gezegd, ook al kon ik er niet goed tegen. We gingen vaak 
even samen voetballen of trampoline springen.’

➤  ‘De eerste dagen was iedereen heel somber en stil. Toen heb ik 
gezegd: ‘Dit wordt een avontuur. Veel dingen zullen moeilijk zijn en 
niet leuk. Maar we gaan ook nieuwe dingen ontdekken. En: we doen 
het samen. Dat heeft ons allemaal geholpen.’
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hoe vertel je dat jullie uit elkaar gaan?

➤  ‘Ik heb verteld dat papa en mama niet meer gelukkig kunnen zijn 
met elkaar, maar dat ik papa dankbaar ben voor onze prachtige 
kinderen en graag samen met hem voor hen wil blijven zorgen.’  

➤  ‘Iemand gaf ons de tip: Vertel je kinderen nooit dat je niet meer 
van de ander houdt. Want kun je dan ook ineens niet meer van 
hen houden? Dus heb ik gezegd dat we niet meer verliefd zijn.’ 

➤  ‘We hebben uitgelegd dat we niet meer samen verder kunnen  
en dat we dat heel verdrietig voor hen vinden. En dat het 
niemands schuld is.’ 

➤  ‘Op advies van de mediator heb ik niet verteld dat mijn ex een 
ander had. Dan was zij teveel ‘de dader’.’    

➤  ‘Ik vond op internet een verhaal over een landschildpad en een 
zeeschildpad. Ze kregen samen kinderen, maar ontdekten dat ze 
te verschillend waren om samen verder te gaan. Toch bleven ze 
wel samen ouders. Daarmee heb ik het uitgelegd.’  

We moeten jullie iets vertellen…

Wanneer vertel je de kinderen dat jullie uit elkaar gaan?

➤  ‘We hebben het samen verteld, om te laten zien dat we voor altijd 
samen hun ouders blijven.’ 

➤   ‘We waren zelf zó verdrietig, dat we een paar weken gewacht hebben 
tot we wat rustiger waren.’ 

➤  ‘We vertelden het bij het avondeten. Daarna kwamen opa en oma 
om ons allemaal op te vangen.’ 

➤  ‘Op zaterdagochtend, met z’n allen op de bank. Daarna zijn we naar 
de dierentuin gegaan om samen te zijn, te praten en te huilen.’  

➤  ‘Wij hebben gewacht met het vertellen tot alles was afgesproken en 
er een ander huis was. Dat was niet makkelijk, maar daardoor was 
het voor de kinderen allemaal veel minder onzeker.’ 
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Als ik het over zou kunnen doen, dan zou ik in ieder geval 
thuis over de scheiding vertellen. En minder eromheen 
zeggen. Je kunt het niet mooier maken, dat is wel wat je 
wil, want je wilt je kind sparen, en dat kan niet. Dat vond 
ik moeilijk en nog steeds. Voor onze zoon waren vooral de 
praktische zaken belangrijk; wanneer woon ik waar. Dat 
was voor hem belangrijker dan de boodschap dat we uit 
elkaar zouden gaan. 

Mijn zoon wil het niet over de scheiding hebben. Soms 
wandelen we in het park en dan zeg ik: “Ik weet dat je het 
er niet over wil hebben, maar weet dat je er altijd over kan 
praten.” Hij mag niet het idee hebben dat hij dingen voor 
zich moet houden. Door het bespreekbaar te houden, wil 
ik hem laten zien dat ik er altijd voor hem ben.’

Scheidingsverhaal

‘Als ik het over kon doen, zou ik thuis 
over de scheiding vertellen’
Greta (50) is moeder van een zoon (16) en is een aantal jaar geleden gescheiden. 

‘We gingen scheiden omdat we als partners met te veel persoonlijke verschillen onder 
één dak leefden, waardoor er ruzie ontstond. Toen we de knoop hadden doorgehakt, 
waren we heel zenuwachtig, want hoe vertel je dat een kind? Ik heb een vriend gevraagd 
hoe hij dat had gedaan. Zo kwamen we uit op een neutrale omgeving, de McDonalds. 

Het bleek niet de afleiding voor onze zoon te zijn die we hadden gedacht, maar meer 
‘er zitten allemaal mensen om mij heen die mij nu zien huilen’. Dat was voor mij heel 
moeilijk. Achteraf bleek dat hij het liever thuis had gehoord, in een veilige omgeving.  
Ook als ouder doe je dingen fout.  je wilt je kind 

sparen, en dat  

kan niet.VOORBEELD
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Als je relatie eindigt, staat je leven op z’n kop. Ook het  
leven van je kinderen verandert voor altijd. 
 
In dit boekje lees je hoe andere vaders en moeders hun 
kinderen steunden. Vanaf het moment dat ze het nieuws 
vertelden, tot aan de eerste tijd in twee huizen. Bij wie 
vonden deze ouders hulp, wat ging er goed, en wat zouden 
ze nu anders doen? 
 
Een boekje met inspirerende, eerlijke ervaringsverhalen 
van en voor ouders in scheiding.

www.familyfactory.nu
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