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Dit rapport geeft een overzicht van de beschikbare kennis over belemmerende en bevorderende factoren 
in interventies voor gezinnen die te maken hebben of dreigen te krijgen met een (v)echtscheiding. Het is 
gebaseerd op (inter)nationale wetenschappelijke literatuur die op het moment van het onderzoek            
(december 2015) beschikbaar was. 
In deze rapportage wordt tevens een overzicht gegeven van de in april 2016 in Noord-Nederland                   
beschikbare interventies voor jeugdigen en gezinnen in scheidingssituaties. Hoewel getracht is tot een zo 
compleet mogelijk overzicht van het aanbod te komen, is het onmogelijk gebleken om volledig te zijn. 
Bovendien is het beschikbare aanbod aan verandering onderhevig. Het door Platform KEES verzamelde 
overzicht van het aanbod zal periodiek geüpdatet worden. Mocht u van mening zijn dat er aanbod           
toegevoegd of verwijderd moet worden, dan kunt u dit mailen via info@platformkees.nl. Op de website 
www.platformkees.nl vindt u de meest recente versie van deze rapportage.  
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Inleiding 
 

Het aantal vechtscheidingen neemt toe (Kinderombudsman, 2016). Zeker voor kinderen die hierbij be-

trokken zijn, heeft dit negatieve consequenties. Het is dan ook zeer belangrijk om het aantal vecht-

scheidingen te verminderen. Om dit te bereiken is het vroegtijdig signaleren van een mogelijke vecht-

scheiding essentieel. Indien het risico op een vechtscheiding vroegtijdig wordt gesignaleerd, kan eer-

der de juiste hulpverlening worden ingezet. Hierdoor kan de kans op een vechtscheiding worden ver-

minderd, waardoor de negatieve gevolgen voor ouders en kinderen worden verkleind (Baracs & Vree-

burg-van der Laan, 2014). 

 

Net als de Kinderombudsman (2014), erkennen we dat de term 'vechtscheiding' beperkingen kent. Ouders 

kunnen zich erdoor gestigmatiseerd voelen, en de term benadrukt de strijd terwijl men juist het gezamenlijk 

ouderschap zou willen benadrukken. Veel professionals spreken daarom liever van 'complexe scheidingen' 

of 'conflictscheidingen'. De Kinderombudsman (2014) kiest er echter voor om de term vechtscheidingen te 

gebruiken: “Het woord is inmiddels zo ingeburgerd dat mensen meteen weten wat er bedoeld wordt, en 

de term geeft zonder er doekjes om te winden weer wat het voor kinderen betekent. Voor hen is het pro-

bleem immers juist het gevecht tussen hun ouders” (p.8).  

We sluiten bij deze terminologie aan, maar omdat we in deze rapportage in het bundelen van de kennis en 

het aanbod ook oog willen hebben voor ondersteuning gericht op het voorkomen van vechtscheidingen 

(preventie), kiezen we er voor om de term (v)echtscheidingen te hanteren. 

 

In Noord-Nederland, provincies Friesland, Groningen en Drenthe, zijn verschillende vormen van hulpverle-

ning aanwezig waarbinnen ouders en kinderen begeleid worden bij een (v)echtscheiding.  Deze hulpverle-

ning wordt door meerdere instanties aangeboden. Voor ouders en hulpverleners is het, vanwege de veel-

heid en diversiteit aan deze instanties, ingewikkeld om de meest passende ondersteuning te vinden. 

 

In het door ZonMw gesubsidieerde ontwikkelproject Kennisplatform Kind En (Echt-)Scheiding (kortweg Plat-

form KEES) wordt alle beschikbare kennis op het gebied van (v)echtscheiding verzameld en beschikbaar 

gesteld (onderhavig rapport deelproject 1). Tevens levert dit platform een bijdrage aan het vroegtijdig sig-

naleren van een vechtscheiding door middel van een taxatie-instrument en  door middel van een hulpmid-

del om te komen tot de meest passende hulpverlening (flowchart).  

 

Het ontwikkeltraject Platform KEES bestaat uit een stuurgroep en vier projectgroepen. Elke projectgroep 

maakt gebruik van een panelgroep bestaande uit professionals uit de brede jeugdketen en een cliëntenpa-

nel bestaande uit ervaringsdeskundigen. 

De vier deelprojecten hebben betrekking op: 

1) Overzicht beschikbare kennis en interventieaanbod; 

2) Ontwikkelen en pilottesten van taxatie-instrument; 

3) Ontwikkelen en pilottesten van flowchart; 

4) Opzetten digitaal platform. 

 

Het traject loopt tot maart 2017. Zie voor een schematische weergave figuur 1. 
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Figuur 1: Project Platform KEES schematisch weergegeven 

 

De huidige rapportage heeft betrekking op deelproject 1: Overzicht beschikbare kennis en interventieaan-

bod. 

 

Deelprojectgroep 1 

Het doel van dit deelproject, dat loopt van september 2015 tot mei 2016, is alle beschikbare kennis over 

beïnvloedende factoren (werkzame en belemmerende factoren) van interventies gericht op (v)echtschei-

dingen en het beschikbare aanbod binnen de drie Noordelijke provincies, binnen de betrokken organisaties, 

in kaart brengen en aan elkaar koppelen. Hierdoor ontstaat een overzicht van de beschikbare interventies 

en de mogelijke effectiviteit van deze interventies.  

 

Samenstelling deelprojectgroep 1 

Trekkers: Janneke Metselaar (lectoraat Zorg voor Jeugd NHL Hogeschool) en Judith Horstman (Pionn, lec-

toraat Zorg voor Jeugd NHL Hogeschool). 

Leden deelprojectgroep 1: Nienke Boonstra (Jeugdhulp Friesland), Detta Mellema (Elker) en Elizabeth Pan-

der (Jeugdhulp Friesland).  

 

Samenstelling panelgroep 1 

De panelgroep bestaat uit: 

 Rolien van de Belt, procescoördinator CJG Hoogeveen en De Wolden 

 Marjolein Bruinenberg, RegisterMediator, Kindbehartiger, KIES-coach 

 Christien van de Burg, medewerker gebiedsteam, KIES-coach, schoolmaatschappelijk werker 

 Deirdre Klijn, rechter (deelname op persoonlijke titel) 

 Ineke Stolmeijer, coördinator CJG Hoogeveen 

 Rolien Tolsma, hoofd staf regiecentrum bescherming en veiligheid Friesland 

De panelgroep kwam gedurende de looptijd van het deelproject drie keer bij elkaar. Tevens werd eenmalig 

een cliëntenpanel geraadpleegd. 

 

Op deze plaats willen we de deelnemers aan de panelgroep en het cliëntenpanel nogmaals hartelijk danken 

voor hun waardevolle bijdrage aan het project. 
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Werkwijze deelprojectgroep 1 

We richten ons in dit deelproject op de werkzame en belemmerende (beïnvloedende) factoren van inter-

venties voor gezinnen die te maken hebben met een scheiding. 

 

Deelprojectgroep 1 heeft vier deelopdrachten: 

1) Het in kaart brengen van wetenschappelijke kennis vanuit literatuur over beïnvloedende factoren 

van interventies rondom (v)echtscheiding; 

2) Het in kaart brengen van het beschikbare aanbod in de drie noordelijke provincies; 

3) Het maken van een overzicht van de mogelijke effectiviteit van het aanbod op basis van de beïn-

vloedende factoren; 

4) Het opstellen van een advies over het invullen van aanwezige hiaten in het ondersteuningsaanbod. 

 

De deelprojectgroep maakte op drie momenten gebruik van de panelgroep. In de eerste panelbijeenkomst 

werd het overzicht van beschikbare wetenschappelijke kennis over beïnvloedende factoren aangevuld door 

de wetenschappelijke kennis van de panelleden (deelopdracht 1). Vervolgens werd in dezelfde panelbijeen-

komst besproken welke informatie die van belang is voor de begeleiding van gezinnen waar zich (v)echt-

scheidingen voordoen, nog ontbrak in het overzicht.  

Het schematisch overzicht van de beschikbare interventies werd in de tweede panelbijeenkomst aan de 

panelgroep voorgelegd (deelopdracht 2). In de bijeenkomst werd het overzicht door de panelgroep aange-

vuld en voorzien van feedback. Vervolgens werd met de panelgroep gekeken naar de actualiteit van het 

beschikbare aanbod en wat er eventueel ontbrak in het overzicht van het beschikbare aanbod.  

De projectgroep onderzocht vervolgens welke interventies in Noord-Nederland beschikbaar gesteld kunnen 

worden om de aanwezige manco’s te ondervangen (deelopdracht 4). In de laatste panelbijeenkomst werd 

één totaaloverzicht van de resultaten aan de panelleden gepresenteerd met de vraag hierop feedback te 

geven.  

 

Leeswijzer 

In dit eindrapport worden de uitkomsten van het literatuuronderzoek naar de wetenschappelijke kennis 

over beïnvloedende factoren gepresenteerd. De aanvullingen van de panelgroep op de factoren die uit het 

literatuuronderzoek naar voren kwamen, worden onder deelopdracht 1 beschreven. Onder deelopdracht 

2 wordt een samenvatting gegeven van de inventarisatie van het beschikbare aanbod voor gezinnen in een 

(v)echtscheiding in Noord-Nederland. In deel drie wordt een koppeling gemaakt tussen de kennis over be-

ïnvloedende factoren en het beschikbare aanbod. Tot slot wordt in deel 4 een beschrijving gegeven van de 

geconstateerde hiaten en volgen aanbevelingen. 
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Deelopdracht 1: In kaart brengen wetenschappelijke kennis vanuit lite-

ratuur over beïnvloedende factoren van interventies rondom (v)echt-

scheiding 

 

Doelstelling en vragen 

De vragen die binnen deze deelopdracht beantwoord moeten worden, zijn: 

1) Welke kennis is er in de literatuur ten aanzien van de beïnvloedende factoren van interventies 

rondom (v)echtscheidingen? 

a) Welke factoren hebben invloed op de mate waarin de jeugdige last heeft van de scheiding? 

b) Welke factoren hebben invloed op het al dan niet ontaarden van een scheiding in een vecht-

scheiding? 

c) Welke interventiekenmerken hebben invloed op de effectiviteit van de interventie? 

2) Welke praktijkkennis is er ten aanzien van beïnvloedende factoren van interventies rondom 

(v)echtscheiding? 

3) Welke beïnvloedende factoren maken deel uit van de interventies die in de Databank Effectieve 

Jeugdinterventies zijn opgenomen? 

 

Methode 

Stap 1: 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn verschillende bronnen geraadpleegd.  

De databases Science Direct, Bohn Stafleu en Google Scholar zijn bezocht met o.a. de volgende zoektermen: 

scheiding; echtscheiding; vechtscheiding; scheidingsinterventies; divorce; high violence divorce; intimate 

partner violence; marital conflict; inter-parental conflict; parental separation; marital discord, in combinatie 

met kind, interventie, effectiviteit, oudertraining, etc..  

Tevens is gezocht op naam van de auteur. Voorbeelden van zoektermen zijn: Amato, Antonijsz, Cherlin, 

Kelly, Kluwer en Spruijt. 

Verder zijn de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen: www.richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding, het 

dossier Scheiding van het NJi: www.nji.nl/scheiding, het document Wat werkt bij scheiding (Ince, 2013), 

eerdere ZonMw-projecten en het Handboek scheiden en de kinderen (Spruijt & Kormos, 2014) gebruikt als 

overkoepelende bronnen van kennis over beïnvloedende factoren van interventies in scheidingssituaties. 

Ook de landelijke Databank Effectieve Jeugdinterventies is geraadpleegd. 

 

Van elk relevant artikel zijn de beïnvloedende factoren benoemd en is aangegeven of deze factoren bevor-

derend of belemmerend zijn. Daarnaast zijn meer algemene kenmerken van de publicatie beschreven (au-

teurs, naam boek/artikel, jaar, land van uitgave). In bijlage 1 is een overzicht van alle factoren opgenomen 

uitgesplitst naar factoren die invloed hebben op: 

a) de mate waarin de jeugdige last heeft van de scheiding,  

b) het al dan niet ontaarden in een vechtscheiding en  

c) de effectiviteit van de interventie.  

 

Stap 2: 

De factoren uit de literatuur zijn voorgelegd aan een panelgroep met professionals uit het werkveld. Zij 

hebben vanuit hun expertise factoren benoemd die zij op basis van praktijkkennis relevant vonden. 

 

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding
http://www.nji.nl/scheiding
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Stap 3: 

Om na deze brede verkenning tot een indikking van het aantal beïnvloedende factoren te komen, is onder-

zocht welke beïnvloedende factoren in de beschrijvingen van de Nederlandse interventies uit de Databank 

Effectieve Jeugdinterventies aanwezig zijn. Hiervoor zijn de theoretische onderbouwingen van de interven-

ties uit de Databank gebruikt. 

 

Resultaten 

Welke factoren hebben invloed op de mate waarin de jeugdige last heeft van de scheiding? 

Naast verschillende statische factoren die naar voren komen uit de literatuursearch, zoals leeftijd en ge-

slacht kind en de tijdsperiode sinds de scheiding, bestaat in de literatuur grote consensus over de belang-

rijkste beïnvloedbare factoren die ervoor zorgen dat kinderen negatieve gevolgen ondervinden van een 

scheiding (zie bijlage 1, tabel 1). De scheiding op zichzelf blijkt niet zozeer een risicofactor te zijn, maar wel 

de inhoud, intensiteit, aard en frequentie van het conflict tussen de ouders. Langdurige en frequente con-

flicten worden gezien als belangrijkste risicofactor. Voorbeelden van andere risicofactoren zijn psycholo-

gische of psychiatrische problematiek bij (een van) de ouders, ouders die een tegengestelde visie hebben 

op wat het in het belang van het kind is en veel bijkomende gezinsveranderingen, zoals een verhuizing of 

de komst van een stiefouder met een andere opvoedstijl. De belangrijkste beschermende factor is een 

goede band met de (meestal inwonende) moeder. Andere beschermende factoren zijn de band met de 

vader, co-ouderschap, steun uit het sociale netwerk, kennis bij de ouders over de gevolgen van een schei-

ding voor het kind en goede kwaliteit van opvoeden van de beide ouders.  

 

Welke factoren hebben invloed op het al dan niet ontaarden van een scheiding in een vechtscheiding? 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op het al dan niet uitmonden van een scheiding in een vecht-

scheiding zijn (zie bijlage 1, tabel 2): juridische strijd tussen de ouders, financiële gevolgen van een schei-

ding, psychologische of psychiatrische problematiek bij (een van) de ouders, vorming nieuw gezin / stiefge-

zin en weinig communicatie tussen de ouders onderling. Indien ouders niet goed met elkaar kunnen com-

municeren leidt co-ouderschap tot meer conflicten en stress. Het in staat zijn tot ontvlechting van de part-

ner- en de ouderrol, steun uit netwerk hebben juist een de-escalerende werking. 

 

Welke interventiekenmerken hebben invloed op de effectiviteit van de interventie? 

In de literatuur worden veelal drie typen interventies onderscheiden voor gezinnen in (v)echtscheiding 

(bijlage 1, tabel 3). Het betreft kindgerichte interventies die in groepsverband worden aangeboden en 

voornamelijk op school worden uitgevoerd, groepsprogramma’s voor ouders en mediation voor ouders. 

De groepsgerichte programma’s voor de kinderen en voor de ouders zijn voornamelijk gericht op het bie-

den van sociale steun, vergroten van coping vaardigheden en psycho-educatie. Mediation richt zich vooral 

op het komen tot afspraken over zaken die met de scheiding te maken hebben (Ince, 2013).  

 

Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar de effecten van deze drie typen interventies op de gevolgen 

van (echt)scheidingen. Ook zijn overzichtsstudies (voor zover wij weten) met daarin vergelijkingen tussen 

de uitvoering en opbrengsten van de verschillende interventies beperkt in het buitenland en nog niet in 

Nederland uitgevoerd. Daarom is het moeilijk om te bepalen welke factoren bijdragen aan effecten van 

de interventies.  
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Ince (2013) geeft een bruikbaar overzicht van de beschikbare kennis. Er wordt voorzichtig gesteld dat 

kortdurende, gestructureerde interventies voor kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen helpen bij het 

omgaan met de problemen rondom een scheiding. Groepsaanbod voor ouders kan effectief zijn wanneer 

de opvoedvaardigheden van ouders door een dergelijke interventie vergroot worden. Mediation kan er-

toe bijdragen dat kinderen minder blootgesteld worden aan juridische procedures. Uit een meta-analyse 

van Stathakos en Roehrle (2003) blijkt dat interventies het meest effectief zijn als ze binnen twee jaar na 

de scheiding aangeboden worden, zich richten op kinderen uit de bovenbouw van de basisschool (negen 

t/m twaalf jaar), maximaal 10 bijeenkomsten beslaan en gemiddeld 60-75 minuten per sessie duren. Sta-

thakos en Roehrle concludeerden dat op basis van hun onderzoek niet is aan te geven welk inhoudelijke 

componenten bijdragen aan de effectiviteit. Er bestaat consensus over dat interventies zich zowel op de 

ouders als het kind dienen te richten. 

 

Welke praktijkkennis is er ten aanzien van beïnvloedende factoren van interventies rondom (v)echtschei-

ding? 

De factoren die uit de wetenschappelijke literatuur naar voren komen, zijn voorgelegd aan de panelgroep. 

De panelgroep heeft de lijst met factoren aangevuld met factoren die zij kennen vanuit hun eigen professi-

onele expertise. De factoren uit de literatuur werden door de panelgroep herkend. De belangrijkste facto-

ren die daarnaast uit de panelgroep naar voren zijn gekomen, zijn type advocaat, meerzijdige partijdigheid 

van de betrokken hulpverlener(s), grote verschillen tussen de fase van rouw waarin de ouders zitten, een 

strikte levensovertuiging hebben, de reden van de scheiding en de mate van onzekerheid over de toekomst. 

Volgens de professionals is er in de hulpverlening te weinig kennis van juridische procedures, waardoor er 

soms adviezen gegeven worden over bijvoorbeeld de omgangsregeling ouders die niet stroken met juridi-

sche uitspraken waar ouders zich aan dienen te houden. Anderzijds zijn advocaten soms te zeer gefocust 

op de juridische strijd en zou er meer aandacht vanuit hen mogen zijn voor de belangen van het kind (zie 

ook Kinderombudsman, 2016). In de praktijk komen situaties voor waarin hulpverleners alleen contact heb-

ben met een deel van het gezin en hun meervoudige partijdigheid verliezen. Soms focussen ze te zeer op 

de belangen van één ouder of worden ze met al hun goede bedoelingen zelfs partij in de (v)echtscheiding. 

 

Welke beïnvloedende factoren maken deel uit van de interventies opgenomen in de Databank Effectieve 

Jeugdinterventies? 

In Nederland zijn zes interventies rondom (v)echtscheidingen opgenomen in de Databank Effectieve 

Jeugdinterventies. Dit zijn: 

 Ouderschap Na Scheiding (april 2015) 

 Stoere Schildpadden (juli 2015) 

 Dappere Dino’s (mei 2015) 

 Ouderschap blijft (oktober 2014) 

 KIES – kinderen in echtscheidingssituaties (juni 2009) 

 !JES het brugproject (maart 2007) 

Al deze interventies zijn beoordeeld als ‘Goed onderbouwd’ en om die reden opgenomen in de databank. 

Dit betekent dat de doelgroep en activiteiten helder omschreven zijn en de theorie goed gekoppeld is aan 

de doelen en de uitvoering van de interventie. We nemen aan dat de beïnvloedende factoren die ge-

noemd zijn in de methodiekbeschrijvingen van de zes interventies als leidraad kunnen dienen voor de 

praktische uitwerking van de overige vragen binnen dit deelproject. Er is nog geen effectonderzoek naar 

bovengenoemde interventies bekend in de Nederlandse praktijk. 
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Het volledige overzicht van de zes interventies uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies met beïnvloe-

dende factoren is te vinden in bijlage 2. De beïnvloedende factoren voor Stoere Schildpadden en Dappere 

Dino’s bleken hetzelfde te zijn. Beide programma’s zijn een vertaling van hetzelfde CODIP-programma, 

alleen voor een andere leeftijdsgroep. In het overzicht zijn beide interventies derhalve samengenomen.  

De meest voorkomende beïnvloedende factoren in de interventies uit de Databank Effectieve Jeugdinter-

venties zijn: 

1) ouderlijke conflicten (aanwezig in alle programma’s) 

2) een goed functionerende thuiswonende ouder 

3) steun van de sociale omgeving 

4) vaardigheden van het kind zelf om om te gaan met de scheiding. 
 

Op basis van het in kaart brengen van de wetenschappelijke kennis vanuit literatuur over beïnvloedende 

factoren van interventies kan geconcludeerd worden dat er veel factoren bekend zijn. Een zestal interven-

ties (goed onderbouwd) heeft betrekking op een beperkt aantal van deze factoren.  
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Deelopdracht 2: In kaart brengen van het beschikbare aanbod in de drie 

noordelijke provincies 
 

Doelstelling en vragen 

De vragen die binnen deze deelopdracht beantwoord moeten worden, zijn: 

4) Welke interventies zijn beschikbaar?  

a) Welke interventies zijn opgenomen in databanken voor interventies? 

b) Welke interventies worden geadviseerd in de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen? 

b)    Welke interventies worden er in Noord-Nederland aangeboden? 

 

Methode 

Voor deelopdracht 2 is bij de verschillende gremia in Noord-Nederland geïnventariseerd welke aanbieders 

er zijn op het gebied van interventies rondom (v)echtscheidingen en welke interventies zij inzetten. Onder 

andere bij Jeugdhulp Friesland, het Accountteam Jeugdhulp Regio Drenthe en de werkgroep Scheiding van 

de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten is informatie ingewonnen. Voor vraag 4a is gezocht 

in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en de Databank Effectieve Sociale Interventies. 

 

Resultaten 

Welke interventies zijn opgenomen in de databanken voor interventies? 

Zoals bij deelopdracht 1 reeds vermeld, zijn in Nederland zes interventies rondom (echt)scheidingen op-

genomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en de Databank Effectieve Sociale Interventies. Dit 

zijn dezelfde als de op bladzijde 10 genoemde interventies: 

 Ouderschap Na Scheiding (april 2015) 

 Stoere Schildpadden (juli 2015) 

 Dappere Dino’s (mei 2015) 

 Ouderschap blijft (oktober 2014) 

 KIES – kinderen in echtscheidingssituaties (juni 2009) 

 !JES het brugproject (maart 2007) 

Al deze interventies zijn beoordeeld als ‘Goed onderbouwd’ en om die reden opgenomen in de databan-

ken. Er is nog geen afgerond effectonderzoek naar bovengenoemde interventies bekend in de Neder-

landse praktijk. 

 

In de Databank Effectieve Sociale Interventies bleken dezelfde interventies opgenomen te zijn als de Data-

bank Effectieve Jeugdinterventies en leverde derhalve geen aanvullende kennis op over effectieve Neder-

landse interventies. 

 

Welke interventies worden geadviseerd in de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen? 

In de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt jeugdhulpprofessionals aangeraden om ou-

ders en kinderen te stimuleren om deel te nemen aan programma’s zoals KIES, !JES het brugproject of 

Dappere Dino’s. Dit zijn de programma’s die op het moment van verschijnen van de richtlijn als enige drie 

programma’s waren opgenomen in de Databank Effectieve Interventies. De richtlijn geeft ook een over-

zicht met overige programma’s in de Nederlandse context, gericht op de jeugdige, gericht op ouders en 

het gezin en op relatie-ondersteunend aanbod. Zie voor dit overzicht bijlage 3.  
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Welke interventies worden er in Noord-Nederland aangeboden? 

Een overzicht van bestaand aanbod in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen bleek niet eenvoudig 

voorhanden. In Friesland was er een uitgebreide sociale kaart specifiek voor problematiek rondom schei-

ding, maar in Drenthe en Groningen was de informatie nog niet op die manier bijeen gebracht. De project-

groep heeft veel informatie via de panelgroep en via contactpersonen uit het netwerk opgevraagd. Met 

name het aanbod van particuliere praktijken is via zoektochten op het internet verzameld. Soms bleek in-

formatie verouderd en recente informatie zal nog niet altijd verwerkt zijn in het overzicht. Het aanbod is 

aan verandering onderhevig en een overzicht van het aanbod zal derhalve altijd een momentopname zijn. 

 

Uit de inventarisatie in de regio blijkt dat er een veelvoud aan interventies in Noord-Nederland wordt aan-

geboden. Er is aanbod gericht op jeugdigen, op ouders en gezinnen en op relatieondersteuning. Zie voor 

een overzicht van het beschikbare aanbod bijlage 4. Het beschikbare aanbod is, zoals hierboven beschre-

ven, echter geen stabiel gegeven in de tijd. Er wordt nieuw aanbod ontwikkeld of bestaand aanbod wordt, 

al dan niet tijdelijk, niet meer aangeboden. De projectgroep heeft getracht een zo volledig mogelijk actueel 

beeld te geven van het beschikbare aanbod in Groningen, Friesland en Drenthe in april 2016. Desondanks 

zal het overzicht niet volledig zijn. 
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Deelopdracht 3: Een overzicht maken van de mogelijke effectiviteit van 

het aanbod op basis van de beïnvloedende factoren 
 

Doelstelling en vragen 

Binnen deze deelopdracht staat de volgende vraag centraal: 

5) Wat is de mogelijke effectiviteit van het beschikbare aanbod op basis van de werkzame en belem-

merende factoren?  

 

Methode 

Met het in kaart brengen van de mogelijke beïnvloedende factoren zijn we een stap verder gekomen in het 

inventariseren van de effectiviteit van het aanbod voor jeugdigen en gezinnen in een (v)echtscheiding in 

Noord-Nederland. Immers, alleen interventies die proberen de factoren te beïnvloeden die invloed hebben 

op de impact van een scheiding voor kinderen, kunnen in potentie effectief genoemd worden (Grych, 2005). 

 

Bij deelopdracht 1 hebben we gezien dat uit de wetenschappelijke literatuur een groot aantal beïnvloe-

dende factoren naar voren is gekomen. Bovendien hebben we in hoofdstuk 2 gezien dat er een aanbod 

aan interventies is in Noord-Nederland, gericht op jeugdigen, gericht op ouders/gezinnen en gericht op 

relatie-ondersteuning. Van de meeste van deze programma’s is geen theoretische onderbouwing of hand-

leiding voorhanden waarin beschreven is op welke beïnvloedende factoren de interventie zich richt en 

welke kenmerken de interventie heeft qua duur, opleiding professional, etc. Het was derhalve niet moge-

lijk om van het beschikbare aanbod op deze manier na te gaan welke aanwijzingen er zijn voor effectiviteit 

van het aanbod. Een eerste stap voor meer zicht op de effectiviteit van het aanbod is het beter beschrij-

ven van de interventies en vervolgens het monitoren van de opbrengsten en van de programma-integri-

teit. Met programma-integriteit wordt de getrouwheid bedoeld waarmee een programma conform de 

beschreven werkwijze daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

 

Resultaten 

Wat is de mogelijke effectiviteit van het beschikbare aanbod op basis van de beïnvloedende factoren? 

Uit de inventarisatie in de regio blijkt dat er een veelvoud aan interventies in Noord-Nederland wordt aan-

geboden. Er zijn echter slechts drie interventies beschikbaar in Noord-Nederland waarvan de effectiviteit 

bekend is. Het gaat om de interventies Ouderschap Na Scheiding, KIES en !JES het Brugproject die alle drie 

het predicaat ‘goed onderbouwd’ hebben gekregen van de erkenningscommissie van de Databank Effec-

tieve Jeugdinterventies. Van de overige in Noord-Nederland aangeboden interventies is de effectiviteit on-

bekend. Dit wil overigens niet zeggen dat ze niet effectief (kunnen) zijn, het is alleen nog niet aangetoond 

middels onderzoek (Metselaar, 2016) . 
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Deelopdracht 4: Opstellen van een advies over het invullen van aanwe-

zige hiaten in het ondersteuningsaanbod 
 

Uit de inventarisatie in de voorgaande hoofdstukken en uit de informatie van zowel de panelgroep als het 

cliëntenpanel kunnen conclusies getrokken worden over ervaren hiaten in het huidige ondersteuningsaan-

bod in Noord-Nederland. Allereerst wordt in dit hoofdstuk besproken welke hiaten op basis van de inven-

tarisatie van het aanbod geconstateerd worden. Vervolgens komen de door de panelgroep ervaren manco’s 

aan de orde. 

 

Algemeen 

Er zijn in Nederland zes interventies voor jeugdigen en ouders in scheidingssituaties opgenomen in de Da-

tabank Effectieve Jeugdinterventies op het niveau ‘goed onderbouwd’, drie daarvan worden in Noord-Ne-

derland uitgevoerd. Van het overige aanbod in Noord-Nederland is de effectiviteit helemaal onbekend. Van 

de drie interventies die als ‘goed onderbouwd’ opgenomen zijn in de databank en in Noord-Nederland uit-

gevoerd worden, zijn geen gegevens over de programma-integriteit beschikbaar. Er is kortom niet bekend 

of deze interventies in de praktijk uitgevoerd worden zoals ze bedoeld zijn. 

 

Aanbod voor jeugdigen 

Wat aanbod voor jeugdigen betreft, is KIES het meest bekende groepsaanbod voor kinderen die te maken 

hebben met een scheiding in Noord-Nederland. Mondjesmaat komen andere programma’s voor, zoals 

Kits&Co, Kameleonprogramma en Zandkastelen. Wat opvalt is dat dit groepsaanbod veelal gericht is op 

kinderen vanaf 8 tot 12 jaar. Er is minder groepsaanbod beschikbaar voor het jongere kind en voor adoles-

centen.  

In de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn twee groepsinterventies opgenomen die zich richten op 

het jonge kind, te weten Stoere Schildpadden (CODIP-NL 4-6) voor kinderen van 4 tot 6 jaar en Dappere 

Dino’s (CODIP 6-8) voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Deze interventies worden voor zover bij de projectgroep 

bekend in Noord-Nederland niet uitgevoerd. 

Groepsaanbod dat geschikt is voor adolescenten, zoals KIES-adolescentengroep, Kits&Co, Kameleonpro-

gramma en Zandkastelen (allen geschikt voor jeugdigen tot 18 jaar), is slechts beperkt beschikbaar in Noord-

Nederland.  

Het is voor jeugdigen ook mogelijk om een individueel begeleidingstraject te volgen bij het Algemeen of 

School- Maatschappelijk Werk en de Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast zijn er diverse psychologenpraktij-

ken die een individueel aanbod hebben voor kinderen om hen te helpen omgaan met de scheiding van hun 

ouders. De indruk op basis van de inbreng van het praktijkpanel bestaat dat veel jeugdigen gebruik maken 

van dit individuele aanbod. 

Voor adolescenten bestaan er verschillende websites, zoals Villa Pinedo, Jonge Helden en JouwGGD.nl waar 

ze ervaringen van anderen kunnen lezen en in sommige gevallen kunnen chatten met hulpverleners. 

 

Aanbod voor ouders en gezinnen 

Er is voor ouders (online) materiaal beschikbaar met informatie over de gevolgen van een scheiding voor 

kinderen. Een voorbeeld hiervan is het filmfragment voor ouders en ‘Brief aan alle ouders van gescheiden 

kinderen’ via Villa Pinedo, dat verder vooral een platform voor jongeren is. Daarnaast biedt Compaiz, gericht 

op ouders voor, in en na scheiding, veel informatie, waaronder testen, wekelijkse een nieuwe blog, chatten 
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met de medewerkers van Ouderschap Na Scheiding, het online interactief invullen van een ouderschaps-

plan, online training en een e-book. 

Voor ouders en gezinnen zijn er in het voorliggend veld pedagogische adviesgesprekken en gezinsgesprek-

ken mogelijk. Deze hulp is soms niet specifiek gericht op scheidingsproblematiek. Programma’s die voor dit 

doel beschikbaar zijn, zoals de CJG-module van Ouderschap Blijft, zijn voor zover bij de projectgroep be-

kend, niet beschikbaar in Noord-Nederland. 

 

Qua gespecialiseerd aanbod is er een aanbod van organisaties als Jeugdhulp Friesland, Elker, Fier, Yorneo 

en Accare. Informatie van medewerkers van deze programma’s en uit het cliëntenpanel maakt duidelijk dat 

gespecialiseerde hulp vaak (te) laat wordt ingezet. In de praktijk wordt ervaren dat gezinnen met heftige 

scheidingsproblematiek lange tijd geen hulp vragen/krijgen of lang hulp in het voorliggend veld/juridisch 

circuit ontvangen, voordat er opgeschaald wordt naar gespecialiseerde hulp. Ouders kunnen in de tussen-

tijd doorgaan met het aangaan van procedures. De strijd en de kosten die daarbij gemaakt worden, gaan 

ten koste van het kind. De rechtsketen (advocaten en rechtbank) en de keten van zorg rondom kind en 

gezin zouden eerder en meer moeten afstemmen en samenwerken. Tevens bestaat de indruk dat er niet 

altijd tijdig wordt afgeschaald naar lichtere hulp. 

 

Ook individuele (volwassen-) hulpverlening voor ouders is breed beschikbaar wanneer ouders zelf de be-

hoefte aan ondersteuning onderkennen. Eén van de factoren die uit de literatuur naar voren is gekomen 

als belemmerend bij het ontstaan van een vechtscheiding, is individuele problematiek van de ouder. In het 

vinden van passende hulp voor gezinnen in scheidingssituaties is het op dit moment een belemmering dat 

het veelal onmogelijk is voor betrokken hulpverleners om een ouder met individuele problematiek die geen 

behoefte heeft aan hulp, toch naar passende hulp toe te geleiden. Het ontbreekt hen aan mogelijkheden 

om deze ouder toch de hulp te bieden die de ouder zelf niet nodig vindt. Een ander knelpunt dat uit de 

panelgroep naar voren is gekomen is de ervaring dat jeugdhulpverleners soms niet op de hoogte zijn van 

de mogelijkheden binnen de volwassenhulpverlening en vice versa. 

 

Relatie-ondersteunend aanbod 

Vanuit particuliere psychologenpraktijken is er een breed aanbod aan relatiebegeleiding, relatietherapie en 

mediation. Veel van deze particuliere praktijken zetten Emotionally Focused Therapy in (zie bijlage 4). Hoe-

wel deze behandeling in Nederland (nog) niet erkend is als effectief, wordt het in internationale reviewstu-

dies erkend als meest effectief bij relatieproblemen (Shaw, 2010). Het aanbod vanuit particuliere psycho-

logenpraktijken is voornamelijk gericht op lichte tot matige problemen in de partnerrelatie. 

Sommige CJG’s en wijkteams hebben weinig aanbod op het gebied van ondersteuning bij problemen in de 

partnerrelatie. In het buitenland (Engeland, Noorwegen, Finland) is er meer laagdrempelig aanbod vanuit 

instanties die vergelijkbaar zijn met het CJG. Het gaat dan bijvoorbeeld om cursussen voor ouders die hun 

eerste kind krijgen. Een aanbod relatieondersteuning past in het gemeentelijk aanbod, aangezien het voor-

komen van langdurige conflicten het welbevinden van de jeugdige ten goede komt. 

Een ander type aanbod dat in het buitenland (bv. Australië) beschikbaar is, is preventief aanbod op scholen, 

gericht op het voorkomen van (v)echtscheidingen. Het gaat om ‘relationship education’ voor adolescenten 

en jong-volwassenen. Het is mogelijk dat een dergelijk aanbod ook in Noord-Nederland bestaat, maar de 

projectgroep heeft geen actuele voorbeelden hiervan aangetroffen. 

 

Ervaren hiaten vanuit de panelgroep 

Een veel door de panelgroep genoemde beperking van het huidige aanbod voor gezinnen die te maken 

hebben met een (dreigende) scheiding, is dat de hulp te versnipperd is. Gezinnen hebben behoefte aan 
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ondersteuning op het gebied van financiën, huisvesting, opvoeding, juridische en praktische zaken. Er is 

behoefte aan een centraal loket, bijvoorbeeld vanuit een CJG of wijkteam, waar ouders met al dit soort 

vragen terecht kunnen. Een loket waar de toegang tot jeugdhulpverlening, volwassenhulpverlening en ju-

ridische ondersteuning samen komt. Tevens zou het bestaande foldermateriaal breder beschikbaar moeten 

komen. Na de realisatie van een centraal punt waar men met vragen terecht kan, gaat het er vooral om 

samen te werken, bijvoorbeeld binnen de verschillende afdelingen van een gemeente. En om samenwer-

king mèt ouders, jeugdigen en het systeem. 

 

Uit de panelgroep is naar voren gekomen dat het groepsaanbod voor jeugdigen (zoals KIES) dat er op papier 

is, in de praktijk niet altijd voorhanden is, omdat groepen vaak niet vol raken. Een kind moet soms lang 

wachten voordat de groepstraining start of de training blijkt helemaal niet te starten. Ook het feit dat toe-

stemming van beide ouders nodig is voor deelname, is soms een belemmering evenals de kosten die aan 

sommige vormen van hulp vast zitten. Soms is dit voor ouders een middel om te traineren in de strijd. Dan 

wordt het belang van strijd voorop gezet. In het belang van het kind dat in de knel is, zou een hulpverlener 

eigenlijk de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen starten mits hij/zij dit goed afgewogen doet.  

 

Daarnaast geven professionals aan dat zij vaak geen zicht hebben op het beschikbare aanbod. Het ontbreekt 

in veel gemeenten aan een sociale kaart met betrekking tot hulp bij scheiding. Dat gezinnen niet altijd direct 

de best passende hulp krijgen, zou wel eens te maken kunnen hebben met problemen in de toeleiding naar 

de hulp. De verwachting is dat dit ontwikkelproject, Platform KEES, derhalve voorziet in een behoefte door 

het bijeenbrengen van het bestaande aanbod en het ontwikkelen van een flowchart, waardoor het voor 

professionals eenvoudiger wordt om gezinnen snel naar de juiste hulp te geleiden. 

De door de projectgroep vergaarde kennis van het beschikbare aanbod in Noord-Nederland is echter een 

momentopname. De panelgroep geeft aan dat professionals behoefte hebben aan een overzicht dat peri-

odiek geactualiseerd wordt. Hierin zou ook informatie over eventuele wachtlijsten opgenomen moeten 

worden, zodat in geval van een wachtlijst een alternatief aanbod of overbruggingshulp overwogen kan wor-

den. Omdat de huisarts in de ervaring van de leden van de panelgroep een belangrijke schakel is in het 

toeleiden naar passende hulp, zou er nadrukkelijk aansluiting gezocht moeten worden bij deze beroeps-

groep.  

 

De financiering van hulp speelt in de praktijk een grote rol. Hulp ten behoeve van het kind wordt voor een 

groot deel door de gemeente gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Hulp aan ouders door de ziektekostenver-

zekeraar. Bij mediation vanuit de rechtbank betreft het de Raad voor Rechtsbijstand die financiert. Als de 

kosten van hulp voor eigen rekening van de ouders komen, wordt een hiaat ervaren. Dit blijkt namelijk in 

de praktijk een escalerende factor te zijn. Zeker als financiële middelen tussen ouders niet gelijkelijk be-

schikbaar zijn.   

 

In de panelgroep werd geconstateerd dat er geen gericht aanbod is voor familieleden van gezinnen in schei-

ding, terwijl de sociale omgeving van het gezin een positieve factor blijkt te zijn in het voorkomen van een 

vechtscheiding. Wellicht zouden zelfhulpgroepen voor familieleden een welkome aanvulling kunnen zijn op 

het huidige aanbod.  

In de Richtlijn Scheiding is veel relevante informatie te vinden over hulp bij scheiding voor jeugdigen en 

gezinnen. De professionals in de panelgroep onderkennen dit, maar geven ook aan dat de richtlijn sinds een 

jaar beschikbaar is en in het werkveld nog weinig bekendheid heeft. Zij zien daarin een taak voor de profes-

sionals zelf, de organisaties die betrokken zijn bij de jeugdhulp en de beroepsopleidingen. 
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Ervaren hiaten vanuit het cliëntenpanel 

In het cliëntenpanel werd het geluid uit de panelgroep (professionals) dat het aanbod te versnipperd is, 

herkend. Ook vanuit de gezinnen zelf is behoefte aan een herkenbaar loket voor alle vragen die betrekking 

hebben op een (dreigende) scheiding, liefst met een landelijk telefoonnummer en website. Het zou een 

laagdrempelige plek moeten zijn, vergelijkbaar met een huisarts. Een plek waar kennis op het gebied van 

hulpverlening en van juridische procedures beide vertegenwoordigd zijn en waar zowel hulp voor de kin-

deren als voor volwassenen gevonden kan worden. Deze behoefte is eerder ook door de professionals in 

de panelgroep genoemd. 

 

Andere suggesties vanuit het cliëntenpanel hebben betrekking op de rol van het kind. Wanneer ouders niet 

goed in staat blijken om het belang van het kind centraal te stellen, zou er iemand aangewezen moeten 

worden die opkomt voor de belangen van het kind. Dit zou een Kindbehartiger kunnen zijn, maar ook een 

vertrouwenspersoon van school of iemand uit het netwerk. Er moet voor gewaakt worden dat een kind in 

een loyaliteitsconflict komt, zoals in de ervaring van sommige van de ervaringsdeskundigen in de praktijk 

wel gebeurt, bv. als jeugdigen op zitting moeten komen om hun mening te geven. Het kan van belang zijn 

dat dit los van ouders en achter gesloten deuren gebeurt zonder de invloed van ouders. Dan kan een rechter 

de wens van het kind meenemen in zijn/haar overweging. 

 

De hulp zou in casussen waarbij ouders het belang van het kind niet meer centraal kunnen stellen, gericht 

moeten zijn op bewustwording bij de ouder van de schadelijkheid van zijn/haar gedrag voor het kind. Daar-

bij mag een hulpverlener best stevig optreden, zolang er erkenning is voor het feit dat de ouder het kind 

niet bewust schaadt. De pilot bij de Rechtbank in Noord-Nederland waarbij de rechter ouders, weliswaar in 

het vrijwillig kader, maar met een OTS als stok achter de deur, toe geleid naar hulp, werd positief beoor-

deeld door de ervaringsdeskundigen. Soms is ‘verplichte’ hulp nodig, omdat de ouder(s) zelf zo in beslag 

wordt genomen door zijn eigen rouwproces dat de ouder niet meer ziet wat goed is voor hem/haar, de ex-

partner en de kinderen, aldus het cliëntenpanel. 

 

In het cliëntenpanel was men het met de panelgroep eens dat de rol van het netwerk niet onderschat moet 

worden en dat aanbod ontbreekt op dit gebied. 

 

Tot slot werd opgemerkt dat aanbod maatwerk moet zijn. Geen gezin is hetzelfde. De vraag van de gezins-

leden dient centraal te staan, in het bijzonder de ontwikkeling van kinderen en niet de positie of het recht 

van de ouder. 
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Aanbevelingen 
 

Na het doorlopen van deelproject 1, heeft de projectgroep de volgende aanbevelingen opgesteld: 

 

Aanbevelingen die betrekking hebben op toegang tot hulp en informatie 

1) Zorg voor een eenduidige toegang voor ouders, jeugdigen en professionals met vragen op het gebied 

van scheiding om toeleiding problematiek terug te dringen. In dit loket moeten jeugdhulp, volwas-

senhulpverlening en juridische ondersteuning samen komen. 

2) Zorg voor kruisbestuiving tussen hulpverlening en juridische ondersteuning en tussen jeugdhulpver-

lening en volwassenhulpverlening. 

3) Versterking het voorliggend veld door aansluiting bij de huisartsen. De meeste verwijzingen naar ge-

specialiseerde jeugdhulp komen van de huisarts. De huisartsen die we in het kader van dit project 

hebben gesproken, geven aan handelingsverlegen te zijn bij scheidingsproblematiek. 

4) Vergroot (de bekendheid van) het preventieve aanbod door: 

a. het vergroten van bekendheid van bestaand (folder)materiaal voor ouders met inhoudelijke 

en attitude-beïnvloedende informatie, zoals werkkaart 4 uit de Richtlijn Scheiden: Do’s and 

don’ts voor ouders en jeugdigen.  

b. het vergroten van de bekendheid van bestaande online initiatieven zoals Compaiz, Jonge 

Helden, JouwGGD.nl en Villa Pinedo. 

5) Zorg voor tijdige inzet van gespecialiseerde hulp indien lichte hulp onvoldoende helpt.  
 

Aanbevelingen die betrekking hebben op het aanbod 

6) Onderzoek waarom de twee groepsinterventies uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies die zich 

richten op het jonge kind, te weten Stoere Schildpadden (CODIP-NL 4-6) voor kinderen van 4 tot 6 

jaar en Dappere Dino’s (CODIP 6-8) voor kinderen van 6 tot 8 jaar in Noord-Nederland (voor zover wij 

weten) niet wordt uitgevoerd. 

7) Onderzoek de behoefte van jeugdigen van alle leeftijden aan laagdrempelig groepsaanbod, zoals KIES. 

Op dit moment is er voor kinderen van 8-12 jaar wel aanbod, maar de groepen komen vaak niet vol, 

waardoor er geen gebruik wordt gemaakt van het aanbod.  

8) Zorg daarnaast voor laagdrempelig individueel aanbod voor jeugdigen. Jeugdigen komen hiervoor nu 

vaak bij een psycholoog terecht. Bij professionals bestaat de indruk dat deze particuliere praktijken 

niet altijd over voldoende expertise beschikken, specifiek op het gebied van scheidingsproblematiek. 

9) Ontwikkel een zwaardere variant van KIES, voor die kinderen die echt klem zitten tussen de strijd van 

ouders. De nu bestaande KIES-variant wordt door professionals uit het werkveld als te licht ervaren 

voor deze kinderen.  

10) Continueer de pilot bij de Rechtbank waarbij hulp wordt ingezet voor ouders die het belang van het 

kind niet centraal zetten. 

11) Onderzoek de wenselijkheid van het ontwikkelen van ‘relationship education’; preventieve aanpak in 

het onderwijs. 

12) Schaal tijdig af naar lichtere hulp indien mogelijk. 
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Aanbevelingen die betrekking hebben op kwaliteit en effectiviteit 

13) Zorg voor een goede theoretische onderbouwing van het aanbod en maak de effectiviteit van de 

ingezette hulp inzichtelijk. 

14) Zorg voor een brede implementatie van de Richtlijn Scheiding. Denk hierbij niet alleen aan de imple-

mentatie binnen interventies die gericht zijn op scheidingsproblematiek, maar ook aan het overige 

aanbod.  

15) Zoek samenwerking met beroepsopleidingen om expertise op het gebied van scheidingen in te bren-

gen in de curricula van relevante opleidingen (zoals bijvoorbeeld: MWD, AJD, SPH, Psychologie, Spe-

cialisatie Huisartsen). Denk hierbij ook aan de implementatie van de richtlijn Scheiding.  

16) Stel een kwaliteitskader op met kwaliteitseisen voor programma’s gericht op scheidingsproblematiek. 

Voor gemeenten kan dit als hulpmiddel dienen bij de inkoop van deze programma’s. 

 

Aanbevelingen voor KEES 
17) In dit deelrapport is kennis en kunde gebundeld op het gebied van (v)echtscheidingen. Differentiatie 

ontbreekt in de complexiteit van de (v)echtscheiding. Hou in het vervolg van het project oog voor 

differentiatie in de complexiteit van de casuïstiek en het bijbehorende aanbod. Maak daarbij bijvoor-

beeld gebruik van een ‘kwadrant’ met twee assen (‘zorgduur’ en ‘zorgzwaarte’) die van toepassing 

zouden kunnen zijn om de diversiteit in het zorgaanbod rondom vechtscheidingen te rubriceren. 

18) Benut de verzamelde kennis over beïnvloedende factoren ten behoeve van het taxatie-instrument 

(deelproject 2). 

19) Zorg ervoor dat de kennis van het beschikbare aanbod (digitaal) goed te vinden is en actueel blijft 

(deelproject 3 en 4).  

20) Overweeg kwaliteitseisen op te stellen voor het opnemen van beschikbaar aanbod in het overzicht. 
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Beperkingen van het onderzoek 
 

Bij het beantwoorden van de verschillende vragen is op een praktijk gestuurde manier onderzoek gedaan. 

Dat leverde veel praktische informatie op, maar kent ook de nodige beperkingen. 

 

Eén van de beperkingen is het aantal deelnemers aan de panelgroep. Zij konden onmogelijk alle professio-

nals uit Noord-Nederland vertegenwoordigen. Hoewel zij zeer relevante informatie hebben verschaft, is 

onduidelijk in welke mate hun ervaringen representatief zijn voor alle professionals uit de verschillende 

werkvelden in de regio Noord-Nederland. 

 

Hetzelfde geldt voor het cliëntenpanel. Hoewel een evenwichtige verdeling van vaders, moeders en jeug-

digen is nagestreefd om een brede scope aan ervaringen te verzamelen, zijn de ervaringen niet perse als 

representatief te beschouwen vanwege de kleine groep. 
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Bijlage 1: Schematisch overzicht van de uitkomsten uit literatuuronderzoek 
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Tabel 1: Factoren die invloed hebben op de mate waarin de jeugdige last heeft van de scheiding 

 

Factor Korte toelichting Bevorderend/ 
belemmerend 

Auteur Jaar NL/ 
buiten-
land 

Langdurige ouderlijke conflicten met 
vormen van verbale of fysieke agressie 

Leidt tot o.a. laag welbevinden van kinderen op korte en langere ter-
mijn en parentificatie 

Belemmerende fac-
tor 

Bernardini & Jenkins 
Davies et. Al. 
Amato & Keith 
Zill, et al 

2002 
2012 
1991 
1993 

Buiten 
NL 

Goede band jeugdige met (tenminste 1) 
ouder 

Kinderen gebruiken de ouder met wie ze een warme band hebben als 
coping mechanisme, buffer tegen stress 

Bevorderende fac-
tor 

Ince 
Gunnar 
Velez et.al. 

2013 
2000 
2011 

NL 
Buiten 
NL 
Buiten 
NL 

Verschillen in visie tussen de ouders over 
wat in het belang van de kinderen is 

Dit kan kinderen in (ernstige) loyaliteitsproblemen brengen Belemmerende fac-
tor 

Spruijt&Kosmos 2014 NL 

Kennis van ouders over hoe schadelijk 
een vechtscheiding voor de kinderen is  

Ouders houden meer rekening met de belangen van hun kinderen Bevorderende fac-
tor 

Spruijt&Kosmos 
Inspectie Jeugdzorg  
Douglas 

2014 
2013 
2006 

NL 
NL 
Buiten 
NL  

Co-ouderschap Hoger welbevinden bij vaders, moeders en kinderen doordat ouders 
die kiezen voor co-ouderschap gemiddeld minder ruzie maken 

Bevorderende fac-
tor 

Spruijt&Kosmos 
Van der Gun & De 
Jong 

2014 
2006 

NL 
NL 

Psychologische of psychiatrische  
problematiek bij (een van) de ouders  

Depressieve klachten, stress en een laag welbevinden van de ouder 
kunnen leiden tot laag welbevinden bij de jeugdige 

Belemmerende fac-
tor 

Lamers-Winkelman et 
al. 
Spruijt & Kormos 
Van IJzendoorn et al. 

2007 
 
2014 
2007 

NL 
 
NL 
NL 

Ouders doen een zwaar tegengesteld be-
roep op het kind 

Leidt tot loyaliteitsconflict bij kind, hangt sterk samen met mate van 
ouderlijk conflict 

Belemmerende fac-
tor  

Van den Eerenbeemd  2003 NL 

Vervreemding van ouder  Leidt tot significant meer risicoproblemen bij kind zoals depressie, 
een laag zelfbeeld en een hoog drugs- en alcoholgebruik 

Belemmerende fac-
tor  

Johnston  2006 Buiten 
NL 

Geweld tegen de moeder Grotere kans dat kind ook wordt mishandeld. 60% van de getuigen 
van geweld tegen de ouders heeft slechtere ontwikkelingsuitkomsten 

Belemmerende fac-
tor 

Lünnemann, Drost & 
De Boer  
Kitzmann e.a. 

2008 
 
2003 

NL 
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Factor Korte toelichting Bevorderend/ 
belemmerend 

Auteur Jaar NL/ 
buiten-
land 

Graham&Bermann 2015 Buiten 
NL 
Buiten 
NL 

Geslacht kind Meisjes meer risico op loyaliteitsconflicten en ouderafwijzing bij kind  Belemmerende fac-
tor voor meisjes 

Johnston 2006 Buiten 
NL 

Luisterend oor van buitenstaander (niet 
van rechter of advocaat) 

Kinderen kunnen beter met de gevolgen van de scheiding omgaan Bevorderende fac-
tor 

Rose 2009 Buiten 
NL 

Vorming nieuw gezin / stiefgezin Kinderen kunnen zich bedreigd voelen door de komst van een stief-
ouder, stiefouder heeft soms andere opvoedstijl dan de ouder 

Belemmerende fac-
tor 

Gelatt, Adler-Baeder 
& Seeley 
Haverkort et al.,  
Haverkort & Spruijt 
Anthonijsz, et al.. 

2010 
 
2012 
2012 
2015 

VS 
 
NL 
NL 
NL 

Korte afstand tussen huizen ex-partners Bevordert contact kind met beide ouders Bevorderende fac-
tor 

Bakker (proefschrift) 2015 NL 

Steun uit netwerk De-escalerende werking Bevorderende fac-
tor 

Spruijt&Kosmos 
Raemsdonck 

2014 
2007 

NL 
NL 

Goede kwaliteit van opvoeden van beide 
ouders 

Bevorderende factor in aanpassing jeugdige aan nieuwe situatie Bevorderende fac-
tor 

Sandler, Miles, Cook-
ston & Braver 
King & Sobolewski 
Fabricius & Lueken 
Skinner&Welborn 

2008 
 
2006 
2007 
1994 

Buiten 
NL 
 
Buiten 
NL 
Buiten 
NL 
Buiten 
NL 

Goede coping vaardigheden van het kind Beschermen het kind tegen de schadelijke gevolgen van een life-
event zoals scheiding 

Bevorderende fac-
tor 

Grant 
Velez et.al. 

2006 
2011 

Buiten 
NL 
Buiten 
NL 
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Tabel 2: Factoren die invloed hebben op het al dan niet  ontaarden van een scheiding in een vechtscheiding  

 

Factor Korte toelichting Bevorderend/ 
belemmerend 

Auteur Jaar NL/ 
buiten-
land 

Juridische strijd tussen de ouders,  Juridische strijd houdt de conflicten tussen ex-partners in stand belemmerende 
factor 

Spruijt&Kormos 2014 NL 

Financiële gevolgen van een scheiding Wanneer de financiele gevolgen groter zijn, heeft dit een negatieve invloed 
op de mate van conflict tussen ex-partners 

belemmerende 
factor 

Spruijt&Kormos 2014 NL 

Co-ouderschap Indien ouders niet goed met elkaar kunnen communiceren leidt co-ouder-
schap tot meer conflicten en stress 

Belemmerende 
factor 

Spruijt&Kormos 2014 NL 

Psychologische of psychiatrische  
problematiek bij (een van) de ouders  

Individuele problematiek van een van de ex-partners kan leiden tot minder 
begrip en meer ruzie 

Belemmerende 
factor 

Lamers-Winkelman et 
al., 
Spruijt & Kormos 
Van IJzendoorn et al. 

2007 
 
2010 
2007 

NL 

Vorming nieuw gezin / stiefgezin Kan zorgen voor krenking bij de andere ouder Belemmerende 
factor 

Gelatt, Adler-Baeder & 
Seeley 
Haverkort et al.,  
Haverkort & Spruijt 
Anthonijsz, e.a. 

2010 
 
2012 
2012 
2015 

VS 
 
NL 
NL 
NL 

Weinig communicatie tussen de ou-
ders onderling 

Blijkt een risicofactor voor het contact tussen ouders na de scheiding Belemmerende 
factor 

Shapiro & Gottman 2005 Buiten 
NL 

In staat zijn tot ontvlechting van de 
partner- en de ouderrol 

Ouders zijn beter in staat afspraken te maken over de opvoeding Bevorderende 
factor 

Hendriks 
NJi 
Duindam&Vroom 

2012 
2011 
2001 

NL 
NL 
NL 

Steun uit netwerk Een positief sociaal netwerk heeft een de-escalerende werking op de mate 
van conflict tussen de ex-partners 

Bevorderende 
factor  

Spruijt 2014 NL 
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Tabel 3: Kenmerken van de interventie die invloed hebben op de mate waarin een interventie voor jeugdigen en gezinnen in scheidingssituaties effectief is 

 

Factor Korte toelichting Bevorde-
rend/ 
belemme-
rend 

Auteur(s) Jaar NL/bui-
tenland 

Gericht op zowel ouders als kind Programma’s die zowel gericht zijn op de ouders als het kind hebben be-
tere uitkomsten dan programma’s die alleen gericht zijn op de ouder of 
alleen op het kind 

Bevorde-
rende fac-
tor 

Amato  
Duijvesteijn & Noordink  
Leon 
Treffers et al 
Graham-Bermann, e.a. 

2006 
2013 
2003 
1999 
2015 

Buiten NL 
NL 
Buiten NL 
Buiten NL 
Buiten NL 

Kortdurend (max 10 bijeenkom-
sten) 

Programma’s die bestaan uit maximaal 10 bijeenkomsten blijken effectie-
ver dan lagere programma’s. 

Bevorde-
rende fac-
tor 

Durlak & Wells 
Stathakos & Roehrle 
Rose 

1997 
2003 
2009 

Buiten NL 
Buiten NL 
Buiten NL 

Mediation technieken Voorkomt dat kinderen blootgesteld worden aan langdurige juridische 
procedures. Mediation vergroot de betrokkenheid van vaders bij kinderen 

Bevorde-
rende fac-
tor  
 

Studies naar Ouderschap 
Blijft 
onderzoek van WODC 
Shaw (meta-analyse) 
Douglas 
Chin-a-Fat 

 
 
 
2010 
2006 
2004 

NL 
 
NL 
Buiten NL 
Buiten NL 
NL 

Psycho-educatie voor ouders over 
de gevolgen van de scheiding voor 
het kind 

Ouders zijn beter in staat rekening te houden met de belangen van hun 
kinderen  

Bevorde-
rende fac-
tor 

Studies naar Ouderschap 
Blijft en Triple P family Tran-
sitions 

 NL 
 
Buiten NL 

Psycho-educatie voor het kind 
over scheiding 

Kinderen met uiteenlopende problematieken profiteren van psycho-edu-
catie gericht op het voorkomen van intergenerationele problematiek en 
schuldgevoelens bij het kind 

Bevorde-
rende fac-
tor 

Graham-Bermann, e.a. 2015 Buiten NL 

Interventie vindt binnen twee jaar 
na de scheiding plaats 

Interventies die binnen twee jaar na de scheiding plaatsvinden zijn effec-
tiever dan interventies die later worden ingezet. 

Bevorde-
rende fac-
tor 

Stathakos & Roehrle 2003 Buiten NL 

Gericht op kinderen van 9-12 jaar Interventies blijken voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar de grootste 
effecten te laten zien. 

Bevorde-
rende fac-
tor 

Stathakos & Roehrle 2003 Buiten NL 

Vaardigheidstraining Vaardigheidstraining voor kinderen wordt in de richtlijn geadviseerd boven 
educatieve programmas, vanwege het grotere bereik. 

Bevorde-
rende fac-
tor 

Richtlijn Scheiding 2015 NL 
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Factor Korte toelichting Bevorde-
rend/ 
belemme-
rend 

Auteur(s) Jaar NL/bui-
tenland 

Therapievorm Therapie/counceling is effectiever dan preventief bedoelde programma’s Bevorde-
rende fac-
tor 

Richtlijn Scheiding 2015 NL 

Duur per bijeenkomst 60-75 min. Effectgrootte die werd gevonden in een meta-analyse naar de effectiviteit 
van interventies is d=0,61 

Bevorde-
rende fac-
tor 

Stathakos & Roehrle 2003 Buiten NL 

Uitgebreide training van professio-
nal 

Draagt bij aan positieve effecten van een interventie Bevorde-
rende fac-
tor 

Stathakos & Roehrle 
Geurts e.a. 

2003 
2009 

Buiten NL 
NL 

 

Bijlage 2: Overzicht beïnvloedende factoren uit interventies uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies 

 

Interventie Beïnvloedende factoren 

Ouderschap na Scheiding (ONS) Conflicten tussen ouders wat zich uit in negatieve communicatie 

Gebrekkige of afwezigheid van samenwerking tussen ouders 

Gebrek aan kennis van ouders over de gevolgen en risico’s voor kinderen van de strijd tussen ouders 

Ouders hebben onvoldoende oog voor de belangen en wensen van het kind 

Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s Weinig conflicten tussen de ouders 

Thuisouder die goed functioneert 

Verslechterde financiële situatie 

Vermijdende stijl van probleem oplossen van het kind 

Aanvallende oplossingsstijl van het kind 

Oplossen van een conflict door het kind door te discussiëren 

Weinig probleemoplossende vaardigheden kind 

Schuldgevoelens kind 

Ouderlijke conflicten als bedreigend ervaren 

Weinig sociale steun kind 
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Interventie Beïnvloedende factoren 

Verlatingsangst kind 

Het hebben van positieve emoties kind 

Meer zelfregulatie kind 

Ouderschap blijft Gebrek aan communicatie tussen ouders dat tot uiting komt in een conflictueuze communicatiestijl 

Omgang tussen kind en uitwonende ouder 

Beperkt zicht van ouders op de gevolgen van de ouderlijke conflicten op de ontwikkeling van de kinderen 

Ondermijnende houding naar de andere ouder in het bijzijn van het kind 

Motivatie om aan het hulpverleningstraject deel te nemen 

KIES Steun uit de omgeving 

Toegang tot interventies 

Vaardigheden en emotionele voorwaarden bij het kind om de scheiding te kunnen verwerken 

Open communicatie tussen ouders en kinderen 

Goed functionerende verzorgende ouder 

Weinig of geen confrontatie met ouderlijke conflicten 

Alimentatie van de niet-verzorgende ouder 

!JES het Brugproject Een goed functionerende thuiswonende ouder 

Zo weinig mogelijk confrontatie met de ouderlijke conflicten 

Het ontvangen van ouderalimentatie (belangrijk gevonden worden door de andere ouder) 

Autoritatief ouderschap (warme opvoeding, maar ook controlerend) 

Vaardigheden van het kind zelf (probleemoplossend vermogen en sociale competentie) 

Steun van de sociale omgeving 

Toegang tot therapeutische interventies 
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Bijlage 3: Inventarisatie aanbod bij scheiding 

 

Effectieve interventies 

Voor het beperken van de nadelige effecten van een scheiding voor jeugdigen, ouders en gezinnen bestaan in Nederland in februari 2016 zes interventies die een erkenning hebben 

gekregen van de Databank Effectieve Jeugdinterventies als goed onderbouwd. Het betreft: 

 

1= door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'goed onderbouwd'  

Hulp tijdens en na een scheiding Classificatie Doelgroep Beschikbaar en actief aangeboden in Noord-Nederland 

!JES het brugproject  1 Kinderen, ouders (8-12 jaar)  Ja, MEE Groningen 

Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES)  1 Jeugdigen (8-18), ouders, leerkrachten  Ja, vanuit diverse CJG’s, Jeugdhulp Friesland, Elker, wel-
zijnsorganisaties 

Ouderschap Blijft 1 Kinderen (0-12 jaar), ouders  Nee 

Ouderschap na scheiding (ONS) 1 Ouders  Ja, Elker en Accare 

Stoere Schildpadden (CODIP-NL 4-6) 1 Kinderen (4-6 jaar)  Nee 

Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8) 1  Kinderen (6-8 jaar)  Nee 
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Ondersteuningsaanbod tijdens en na een scheiding uit de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen 

 

In (Noord-)Nederland zijn vele interventies beschikbaar voor ouders en kinderen in scheidingssituaties. De effectiviteit van deze interventies is (nog) niet bekend. Dit wil niet zeggen 

dat deze niet effectief zijn, het is alleen nog niet aangetoond middels effectonderzoek. 

 

De bekendste interventies in Nederland die vooral gericht zijn op jeugdigen zijn:  

(bron: Richtlijn Scheiding) 

Hulp gericht op jeugdigen Classificatie Doelgroep Beschikbaar in Noord-Nederland 

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie) 1 8-12 jaar Ja 

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie) * 8- en 12+ jaar Ja 

!JES, het brugproject 1 8-12 jaar Ja, MEE Groningen 

Dappere Dino’s 1 6-8 jaar Nee 

Zandkastelen * 6-17 jaar Nee 

BOR (Begeleide OmgangsRegeling) Humanitas * Tot 12 jaar Ja, Humanitas 

Jonge Helden, Kameleonprogramma * 8-18 jaar Nee 

Kind en Echtscheiding * Tot 18 jaar Nee 

OKEE-begeleidingstraject * Tot 17 jaar Nee 

Omgangshuizen * Tot 12 jaar Ja, omgangscentra Elker, Jeugdhulp Friesland, Yorneo 

Kinderen scheiden ook * Tot 12 jaar Nee 

Ouderschap Blijft, geïndiceerde hulp 1 5+ jaar Nee 

Ouderschap Blijft, CJG-module * Tot 18 jaar Ja, GGd Fryslan 
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Hulp gericht op jeugdigen Classificatie Doelgroep Beschikbaar in Noord-Nederland 

Kinderen uit de knel van het Kinder- en Jeugd-
traumacentrum en het Lorentzhuis 

* Alle leeftijden Ja, Fier, Yorneo en Comperio, reizende koffertje 

Villa Pinedo * 12+ Ja, online 

Individueel aanbod * Alle leeftijden Ja 

1= door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'goed onderbouwd'; *=effectiviteit onbekend 

 

 

De bekendste interventies in Nederland die vooral gericht zijn op ouders en gezinnen voor, tijdens en na een scheiding zijn:  

(bron: Richtlijn Scheiding) 
 

Hulp gericht op ouders en gezinnen Classificatie Doelgroep Beschikbaar in Noord-Nederland 

Ouderschap Blijft 1 Kinderen (0-12 jaar), ouders Nee 

Cursussen voor samengestelde gezinnen (stief-
gezinnen) 

* Samengestelde gezinnen Nee 

Triple P Family Transitions * Pilotstudie uitgevoerd 
in 2014 

Kinderen (0-12 jaar), gescheiden ou-
ders 

Ja, Jeugdhulp Friesland 

BOR-Humanitas * Ouders en jeugdigen tot 12 jaar Ja, Humanitas 

Complexe scheidingen (OTS) * Ouders en jeugdigen tot 18 jaar Ja, JB Noord 

Ja, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Friesland (GI) 

Ouderschap Na Scheiding 1 Ouders Ja, Elker en Accare 

Wijzer bij scheiden * Ouders en jeugdigen Nee 
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Hulp gericht op ouders en gezinnen Classificatie Doelgroep Beschikbaar in Noord-Nederland 

Kinderen uit de knel van het Kinder- en Jeugd-
traumacentrum en het Lorentzhuis 

* Ouders en jeugdigen Ja, Fier, Yorneo en Comperio, reizende koffertje 

Eigen Kracht Conferentie * Ouders en jeugdigen Ja 

Omgangsbemiddeling/mediation/overleg schei-
den 

* Ouders Ja, diverse praktijken 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Re-
processing) 

* Ouders en jeugdigen Ja, diverse praktijken 

Individuele begeleiding * Ouders en jeugdigen Ja, diverse praktijken 

1= door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'goed onderbouwd'; *=effectiviteit onbekend 
 

De bekendste interventies in Nederland die vooral gericht zijn op relatieondersteuning zijn: 

(bron: Richtlijn Scheiding, gebaseerd op Verkennende studie Relatie-ondersteunend aanbod Centra Jeugd en Gezin, Anthonijsz, Dries, Berg-le Clerq & Chenevert, 2010) 

Hulp gericht op relatieondersteuning Classificatie Doelgroep Beschikbaar in Noord-Nederland 

Family Factory: De Tijd van je Leven * Ouders  Ja, Hoogeveen 

Family Life * Ouders  Nee 

Helemaal jezelf in relatie met de andere partner 
(Gordoncursus) 

* Ouders  Nee 

Marriage Encounter (zowel katholiek als protes-
tants) 

* Ouders  Nee 

Marriage Course Nederland * Ouders Ja, Roden, Leek, Koudum, Assen 
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Hulp gericht op relatieondersteuning Classificatie Doelgroep Beschikbaar in Noord-Nederland 

Partnersteun (Triple P-module, ook voor LVB-
ouders) 

* Ouders  Nee 

EFT (Emotionally Focused Therapy) * Onderzocht in het bui-
tenland, erkend in interna-
tionale reviews als meest 
effectieve methodiek bij 
relatieproblemen  

Ouders Ja 

EFT - Houd me vast programma * Wordt momenteel op ef-
fectiviteit onderzocht 

Ouders Ja, Friesland 

Cursussen voor ouders in stiefgezinnen * Ouders in stiefgezinnen  Ja 

1= door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'goed onderbouwd'; *=effectiviteit onbekend 
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Bijlage 4: Uitkomsten inventarisatie beschikbare aanbod Noord-Nederland 

April 2016 

Vrij toegankelijke hulp 

Hulp tijdens en na een schei-
ding (vrij toegankelijke hulp) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifi-
catie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

BOR Begeleide omgang  Humanitas Drenthe, Friesland, 
Groningen 

Ouders * Ja Ja Ja 

!JES het brugproject, preventief 
aanbod 

MEE Groningen Groningen, Drenthe Kinderen (8-12 jaar) en hun 
ouders 

1 Ja Ja Ja 

Familiekwestie (ouderschaps-
coaching, Kiescoaching, !Jes 
Training) 

Familiekwestie (onder de 
vlag van MEE Groningen) 

Groningen Jeugdigen (8-18 jaar) en hun 
ouders 

1 (op on-
derde 
len) 

Ja Ja Ja (op onder-
delen) 

Jonge helden, Kameleonpro-
gramma 

In enkele particuliere 
praktijken 

Buiten Noord-Ne-
derland 

Jeugdigen (8-18 jaar), ou-
ders 

* Ja Nee Ja 

Kinderen In Echtscheiding Situa-
tie (KIES)  

door verschillende CJG-
partners, JGZ (GGD) en 
particuliere praktijken 

Drenthe, Friesland, 
Groningen 

Jeugdigen (8-18), ouders, 
leerkrachten 

1 Ja Ja, breed be-
schikbaar 

Ja 

Nieuw Gezin Nederland Stichting Stiefgezinnen  Buiten Noord-Ne-
derland 

Kinderen, (stief)ouders, pro-
fessionals 

* Ja Nee Ja 

Ouderschap Blijft-CJG module Vereniging Ouderschap 
Blijft; GGD Fryslân 

Friesland (twee re-
gio’s) 

Kinderen (0-12 jaar), ouders * Ja Ja Ja 

Kinderen uit de knel Kinderen uit de knel, 
team Noord (Het rei-
zende koffertje, praktijk 
Helios en praktijk Com-
perio 

Harlingen  Gezinnen die verwikkeld 
zijn in een vechtscheiding 

* Ja Ja Ja 

Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8) TNO Child Health Buiten Noord-Ne-
derland 

Kinderen 6-8 jaar, waarvan 
de ouders gescheiden zijn 

1 Ja Nee Ja 

Stoere Schildpadden (CODIP-NL 
4-6) 

TNO Child Health Buiten Noord-Ne-
derland 

Kinderen 4-6 jaar, waarvan 
de ouders gescheiden zijn 

1 Ja Nee Ja 
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Hulp tijdens en na een schei-
ding (vrij toegankelijke hulp) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifi-
catie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Lotgenotengroep Kinderen en 
echtscheiding 

Humanitas Groningen, Drenthe Kinderen van 8-12 jaar * Ja Ja Nee 

Individuele begeleiding en sys-
teemtherapie 

WIJZIJN Praktijk voor re-
latie en gezin 

Assen, Leeuwarden Ouders en kinderen  * Ja Ja Nee 

Informatieavonden over schei-
ding voor ouders 

Het scheidingslokaal  Leeuwarden Ouders * Ja Ja Nee 

Familie netwerk beraad Eigen 
Kracht 

Coördinator Friesland: 
Richtje Boomsma 

Landelijk Kinderen en volwassenen * Ja Ja Ja 

Gespreksgroepen voor ouders - 
Hoe maak je een succes van een 
samengesteld gezin 

Timpaan Welzijn Sneek Voor ouders van een sa-
mengesteld gezin 

* Ja Ja Nee 

Maatschappelijk werk Maatschappelijk werk 
Fryslân 

Leeuwarden Kinderen en volwassenen * Ja Ja Nee 

Welzijnswerk Diverse welzijnsorganisa-
ties 

Drenthe, Friesland, 
Groningen 

Kinderen en volwassenen * Ja Ja Nee 

Rechtshulp Kinder- en Jongeren-
rechtswinkel 

Groningen Kinderen * Ja Ja Nee 

Bemiddeling bij omgangsrege-
ling 

Diverse organisaties voor 
AMW en SMW 

Drenthe, Friesland, 
Groningen 

Ouders * Ja Ja Nee 

Mediation  MfN Mediators federatie 
Nederland (voorheen 
NMI Nederlands Media-
tion Instituut) 

Landelijk Volwassenen * Ja Ja Ja 
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Hulp tijdens en na een schei-
ding (vrij toegankelijke hulp) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifi-
catie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Familierecht advocaten vaak ge-
combineerd met mediation  

VFAS advocaten Landelijk Volwassenen * Ja Ja Nee 

Preventieve advisering, kortdu-
rende ondersteuning, advisering 
en kortdurende interventies 
door jeugdverpleegkundige, ad-
visering aan beroepsopvoeders 

GGD Fryslân Friesland Voor professionals, ouders 
en jeugdigen 

* Ja Ja Nee 

Voor advies vragen, hulpvragen, 
voor professionals en ouders en 
jongeren,  signaleren en bespre-
ken van kindermishandeling, 
zorgmeldingen 

Veilig Thuis Drenthe, Friesland, 
Groningen 

Voor professionals, ouders 
en jongeren  

* Ja Ja Nee 

Voor advies over omgang en ge-
zag na scheiding  

Raad voor de Kinderbe-
scherming  

Drenthe, Friesland, 
Groningen 

Ouders van jeugdigen 0-18 
jaar die zelf of met hulp niet 
tot overeenstemming ko-
men over omgang en gezag 

* Ja Ja Nee 

Kindbehartiger beroepsorganisatie Kind-
behartiger 

Landelijk Jeugdigen 0-18 jaar *  Ja Ja Nee 

Consultatieteam Complexe 
Scheidingen 

samenwerking tussen 
Yorneo, GGZ Drenthe en 
Accare 

Zuidwest Drenthe  Professionals uit CJG/wijk-
team in de regio Zuidwest 
Drenthe 

* Ja Ja Nee 

1= door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'goed onderbouwd'; *=effectiviteit onbekend 

Niet vrij toegankelijke hulp 

Hulp tijdens en na een schei-
ding (niet vrij toegankelijke 
hulp) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifi-
catie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Kinderen In Echtscheiding Situa-
tie (KIES) 

Jeugdhulp Friesland Friesland Jeugdigen (8-18), ouders 1 Nee Ja Ja 
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Hulp tijdens en na een schei-
ding (niet vrij toegankelijke 
hulp) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifi-
catie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

OKEE-begeleidingstraject Lenaert-Meers Opleidin-
gen  

Buiten Noord-Ne-
derland 

Jeugdigen (4-17 jaar), ou-
ders 

* Nee Nee Ja 

Ouderschap Blijft, module voor 
jeugd- en opvoedhulp 

Vereniging Ouderschap 
Blijft 

Buiten Noord-Ne-
derland 

Kinderen (0-12 jaar), ouders 1 Nee Nee Ja 

Ouderschap na scheiding Elker, Accare Groningen, Drenthe Ouders (en hun kind(eren)) 
die verwikkeld zijn in een 
vechtscheiding en al eerder 
hulpverlening en ondersteu-
ning hebben gehad, maar 
wat tot onvoldoende resul-
taat heeft geleid 

1 Nee Ja Nee 

Omgangscentrum Elker Groningen Voor ouders en kinderen (0-
12) die niet zelfstandig tot 
een omgangsregeling ko-
men 

* Nee Ja Ja 

Ouderschap na scheiding Yorneo Drenthe Gesprekken tussen ouders  
die verwikkeld zijn in een 
vechtscheiding en al eerder 
hulpverlening en ondersteu-
ning hebben gehad, maar 
wat tot onvoldoende resul-
taat heeft geleid 

* Nee Ja Nee 

Omgangscentrum Yorneo Drenthe Voor ouders en kinderen (0-
12) die niet zelfstandig tot 
een omgangsregeling ko-
men 

* Nee Ja Ja 

Let op de kleintjes Fier Friesland Voor kinderen van 3 tot 7 
jaar die te maken hebben 
gehad met geweld. Parallel-
sessies voor ouders 

* Nee Ja Nee 

Met je vingers in je oren Fier Friesland Voor kinderen van 7 t/m 12 
jaar die te maken hebben 
gehad met geweld. Parallel-
sessies voor ouders 

* Nee Ja Nee 
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Hulp tijdens en na een schei-
ding (niet vrij toegankelijke 
hulp) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifi-
catie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Herrie in huis Fier Friesland Psycho-educatie voor jonge-
ren vanaf 12 jaar 

* Nee Ja Nee 

Kindspoor Fier  Friesland Ouders en/of hun kinderen 
van 0 tot 12 jaar die bloot-
gesteld zijn aan (huiselijk) 
geweld of waar een zoge-
naamde (v)echtscheiding 
centraal staan, en waar nog 
geen zichtbare klachten 
zijn ontstaan maar de ont-
wikkeling wel wordt 
bedreigd. 

* Nee Ja Nee 

Kinderen uit de knel Yorneo en Fier (individu-
eel aangeboden) 

Drenthe, Friesland Ouders (en hun kind(eren)) 
die verwikkeld zijn in een 
vechtscheiding en al eerder 
hulpverlening en ondersteu-
ning hebben gehad, maar 
wat tot onvoldoende resul-
taat heeft geleid 

* Nee Ja Ja 

Blijf van m'n lijfhuis / Oranje 
Huis 

Fier Noord-Nederland Vrouwen en hun kinderen 
die op de vlucht zijn voor 
bedreiging en geweld. 

* Nee Ja Nee 

Pedagogische omgang coaching Kenniscentrum Jeugdhulp 
Friesland 

Friesland Jeugdigen tussen de 0–18 
jaar van scheidende of ge-
scheiden ouders, waarbij 
door een conflictsituatie de 
bezoekregeling met de niet-
verzorgende ouder niet tot 
stand komt. 

* Nee Ja Nee 

Positief Opvoeden voor geschei-
den ouders (Family Transitions) 

Jeugdhulp Friesland Friesland Gescheiden ouders * Nee Ja Ja 

Omgangscentrum en begeleide 
gesprekken voor ouders 

Kenniscentrum Jeugdhulp 
Friesland 

Friesland  Volwassenen en jeugdigen * Nee Ja Ja 
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Hulp tijdens en na een schei-
ding (niet vrij toegankelijke 
hulp) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifi-
catie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Voor individuele begeleiding en 
systeemtherapie  

GGZ Friesland Friesland Volwassenen en jeugdigen * Nee Ja Nee 

Gespecialiseerd in relatie en 
systeemtherapie 

GGZ Drenthe Drenthe Volwassenen en jeugdigen * Nee Ja Nee 

Gesprekken / therapie op chris-
telijke grondslag  

GGZ In de Bres Drenthe, Friesland, 
Groningen 

Jeugdigen, volwassenen * Nee Ja Nee 

Forensische poli GGZ Friesland Friesland Ouders in vechtscheiding en 
agressie regulatieproble-
men 

* Nee Ja Nee 

Hulp bij acceptatie van geen 
omgang met kind hebben 

Yorneo Drenthe Ouder die geen omgang 
met kind heeft/mag hebben 

* Nee Ja Nee 

Onder toezicht stelling/uit-
spraak Kinderrechter in verband 
met ontwikkelingsbedreiging 
kind ten gevolge van ouders in 
vechtscheiding 

JB Noord 
Regiecentrum Bescher-
ming en Veiligheid 

Groningen , Drenthe 
en Friesland 

Kinderen van -9 maanden 
tot 18 jaar 

 Nee1 Ja  

1= door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'goed onderbouwd'; *=effectiviteit onbekend 

Online aanbod 

Hulp tijdens en na een schei-
ding (online aanbod) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifi-
catie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Anoniem bellen of chatten, mo-
gelijkheid tot actieve verwijzing 
naar Veilig Thuis bij ernstige/be-
dreigende situatie 

Kindertelefoon landelijk Kinderen 8-12 en 12-18 jaar * Ja Ja,  telefonisch 
en chat 

Nee 

                                                           
1 Ook door ouders zelf middels advocaat aan te vragen bij de Rechtbank. 
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Hulp tijdens en na een schei-
ding (online aanbod) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifi-
catie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Website voor kinderen van ge-
scheiden ouders, kinderen kun-
nen ook met andere kinderen 
praten 

www.kinderenvange-
scheidenouders.nl 

landelijk Voor kinderen van geschei-
den ouders 

* Ja Ja, digitaal Nee 

Website voor kinderen en jon-
geren met veel informatie, film-
pje, ook voor volwassenen, 
scholen en andere professionals  

www.jongehelden.nl  landelijk Voor kinderen en jongeren, 
ook voor volwassenen, 
scholen en andere professi-
onals  

* Ja Ja, digitaal Ja 

Online hulp - website voor kin-
deren en jongeren die te maken 
hebben met een echtscheiding  

www.villapinedo.nl  landelijk Voor kinderen en jongeren 
die te maken hebben met 
een scheiding 

* Ja Ja, digitaal Ja 

Website voor adolescenten met 
mogelijkheid om te chatten met 
jeugdarts 

www.jouwggd.nl landelijk Adolescenten 16+ * Ja Ja, digitaal Nee 

Website voor gezinnen met kin-
deren uit een vorige relatie 

www.nieuwgezin.info  landelijk Samengestelde gezin-
nen/stiefouder 

* Ja Ja, digitaal Nee 

Platform met informatie en mo-
gelijkheid tot contact 

www.stichtingstiefmoe-
ders.nl 

landelijk Samengestelde gezin-
nen/stiefouder 

* Ja Ja, digitaal Nee 

Website met informatie voor 
stiefmoeders 

www.stiefmoeders.nl  landelijk Samengestelde gezin-
nen/stiefouder 

* Ja Ja, digitaal Nee 

digitale informatie over schei-
ding voor ouders 

GGd  
www.ggd.nl 

Drenthe, Friesland, 
Groningen 

Ouders die gaan scheiden * Ja Ja, digitaal Nee 

E-book, online ouderschapsplan 
en online training voor ouders 

Compaiz www.compaiz.nl landelijk Ouders die gaan scheiden * Ja Ja, digitaal Nee 

Raad voor Rechtsbijstand www.ouders-uit-elkaar.nl landelijk Voor kinderen en jongeren 
die te maken hebben met 
een scheiding 

* Ja Ja, digitaal Nee 

1= door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'goed onderbouwd'; *=effectiviteit onbekend 

  

http://www.kinderenvangescheidenouders.nl/
http://www.kinderenvangescheidenouders.nl/
http://www.jongehelden.nl/
http://www.villapinedo.nl/
http://www.nieuwgezin.info/
http://www.stichtingstiefmoeders.nl/
http://www.stichtingstiefmoeders.nl/
http://www.stiefmoeders.nl/


44 
 

Kleine aanbieders 

Hulp tijdens en na een schei-
ding (kleine aanbieders) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifica-
tie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Beroepsorganisatie Kindbeharti-
ger 

Beroepsorganisatie Kind-
behartiger 

Zuidlaren, Assen, 
Wedde 

Kinderen en volwassenen * Ja Ja Nee 

Weerbaarheidstraining /  KIES 
omgangsbegeleiding 

Bruinenberg Assen Kinderen * Ja Ja Nee 

Kits & Co programma Mediationbureau P2Me-
diators 

Heerenveen Kinderen van 8-12 jaar en 
jongeren van 12-18 jaar die 
met scheiding te maken 
hebben 

* Ja Ja Nee 

Gesprekken voor kinderen in 
echtscheidingssituaties 

Kindercoach praktijk Pe-
tra van Santen 

Sneek Kinderen in echtscheidings-
situaties 

* Ja Ja Nee 

Begeleidingsgroep voor kin-
deren waarvan de ouders in 
scheiding liggen of gescheiden 
zijn  

Psychologenpraktijk Bui-
tenpost - Griet de Haan 

regio Buitenpost, 
Surhuisterveen 

Kinderen waarvan de ou-
ders in scheiding liggen of 
gescheiden zijn 

* Ja Ja Nee 

Kindermediation  Julia Foukema Leeuwarden  Kinderen * Ja Ja Nee 

Kans Kinderen in actie na Schei-
ding 

Life Stream - Maaike 
Ploeg 

Gorredijk Kinderen * Ja Ja Nee 

Creatieve therapie voor kin-
deren 

Praktijk Yinnar Leeuwarden  Kinderen * Ja Ja Nee 

Creatieve therapie en weerbaar-
heidstraining 

Praktijk voor hulpverle-
ning en training Ton Stra-
ver 

Leeuwarden 
 

* Ja Ja Nee 

[Onbekende hulpvorm] Praktijk Beeldende  thera-
pie Ineke Borg 

Drachten Kinderen * Ja Ja Nee 

Gratis cursus voor kinderen van 
(bijna) gescheiden ouders 

Praktijk Ulysses gemeente Het Bildt 
en Menameradiel 

Kinderen van (bijna) ge-
scheiden ouders, voor kin-
deren van 8-13 jaar  

* Ja Ja Nee 
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Hulp tijdens en na een schei-
ding (kleine aanbieders) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifica-
tie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Relatie en gezinstherapie, con-
flict- en scheidingsbemiddeling 

Praktijk voor psychosoci-
ale hulpverlening Annelie 
Schiere Brinkman 

Drachten 
 

* Ja Ja Nee 

Creatieve therapie Praktijk het reizende kof-
fertje 

Harlingen  Kinderen en volwassenen * Ja Ja Nee 

Het binnenste buiten, Kinderen 
leren omgaan met hun gevoe-
lens 

Jade de Block-Groenhart Sneek Kinderen * Ja Ja Nee 

Gedrags Relatie en Gezinsthera-
pie 

Psychologenpraktijk Gor-
redijk 

Gorredijk 
 

* Ja Ja Nee 

[Onbekende hulpvorm] SPEL Psychologen praktijk Leeuwarden  
 

* Ja Ja Nee 

Hulp voor kind en systeem Kinder en Jeugd en Thera-
peuticum Skasterland 
Praktijk voor psychothe-
rapie, psychologie en ou-
der en gezinsbegeleiding 

Joure Kind en systeem * Ja Ja Nee 

[Onbekende hulpvorm] Jan de Vries Psychologen-
praktijk 

Leeuwarden  
 

* Ja Ja Nee 

Begeleiding aan kinderen en ou-
ders met echtscheidingsproble-
matiek 

Huizumerpoort Faber Leeuwarden  Voor kinderen en ouders 
met echtscheidingsproble-
matiek 

* Ja Ja Nee 

Dramatherapie Doepraktijk Leeuwarden  
 

* Ja Ja Nee 

Begeleiding bij Co-ouderschap Idee Majeur Stiens 
 

* Ja Ja Nee 

Weerbaarheidstraining als kin-
deren bij een echtscheiding in 
de knel zitten 

Praktijk Parachute Nes Voor kinderen die bij een 
echtscheiding in de knel zit-
ten 

* Ja Ja Nee 
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Hulp tijdens en na een schei-
ding (kleine aanbieders) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifica-
tie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

[Onbekende hulpvorm] Praktijk voor psychothe-
rapie voor kinderen en 
jeugd - Mariette van 
Hornsveld 

Sneek Kinderen en jeugd * Ja Ja nee 

[Onbekende hulpvorm] Kindercoachpraktijk Thea 
Visser 

Sneek Kinderen * Ja Ja Nee 

Gesprekken met ouders en kin-
deren binnen echtscheidingssi-
tuaties 

Psychologenpraktijk 
Noord Nederland 

Leeuwarden, Frane-
ker 

Voor ouders en kinderen 
binnen echtscheidingssitua-
ties 

* Ja Ja Nee 

Relatietherapie en systeemthe-
rapie 

Maarsingh en van Steijn Leeuwarden Partners * Ja Ja Nee 

Gesprekstherapie voor mensen 
die gaan scheiden V.V.J. Borgart 

CREScendo Leeuwarden Partners * Ja Ja Nee 

Zandkastelen www.zandkastelen.nl Kin-
derpraktijk Jose, 
www.kinderpraktijk-
jose.nl 

Gasselternijveen Jeugdigen 7-18 jaar * het pro-
gramma is 
erkend 
door het 
Ned. Medi-
ation Insti-
tuut 

Ja Ja Ja 

Ontdek je kleur Praktijk Helios en Praktijk 
Comperio 

Drachten, Nij Beets Kinderen van gescheiden 
ouders in de basisschool-
leeftijd 

* Ja Ja Nee 

Scheiding en omgang: Relatie-
therapie/systeemtherapie 

Praktijk Comperio Nij Beets Volwassenen * Ja Ja Nee 

hulp bij relatieproblemen Akker, M., van den Hoogeveen Volwassenen * Ja Ja Nee 

psychologenpraktijk Dijk-Veenstra, M.E., van  Loon  Ouders en jeugdigen <18 jr * Ja Ja Nee 

http://www.praktijkvandenakker.nl/
http://www.praktijkvandijk.info/
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Hulp tijdens en na een schei-
ding (kleine aanbieders) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifica-
tie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Hulp bij psychologische proble-
men 

Doorman-Otten, T. Loon Volwassenen * Ja Ja Nee 

Relatieproblemen, aanpassings-
problemen na scheiding 

Jong, M, de Roden, Groningen Volwassenen * Ja Ja Nee 

Bemiddeling Kamps, G Westerbork Ouders   * Ja Ja Nee 

Verwerking scheiding Keeken, Y.M.J. van  Assen Jeugdigen * Ja Ja Nee 

Begeleiding na scheiding Krabbe, E E Meppel Jeugdigen * Ja Ja Nee 

Psychologenpraktijk Leeuw, E. van der Meppel [Onbekend] * Ja Ja Nee 

Relatietherapie Lukkien-Koster, J  Assen Volwassenen * Ja Ja Nee 

Relatietherapie Naber-Bosma, R.J. Assen Volwassenen * Ja Ja Nee 

Relatietherapie Rademaker, I.  Rolde Volwassenen * Ja Ja Nee 

Relatietherapie Satoor de Rootas, M.A. Valthermond Volwassenen * Ja Ja Nee 

Hulp bij relatieproblemen Schilt, T.A.P.H.  Eelderwolde Adolescenten en volwasse-
nen 

* Ja Ja Nee 

Relatietherapie Tonkes, H.J.E. Kerkenveld Jeugdigen en volwassenen * Ja Ja Nee 

Relatie/gezin Vermeulen-Glas, S.K.  Loon Volwassenen en jeugdigen * Ja Ja Nee 

Hulp bij relatieproblemen, ge-
zinsbegeleiding 

Visser-Blokland, T. Eelde Volwassenen * Ja Ja Nee 

[Onbekende hulpvorm] Blankestijn-Bakker  Peize [Onbekend] * Ja Ja Nee 

[Onbekende hulpvorm] Bloedjes Groningen [Onbekend] * Ja Ja Nee 

[Onbekende hulpvorm] Bronkhorst, A. Groningen [Onbekend] * Ja Ja Nee 

Houd me vast-relatiecursus, 
Happy Mixed Family 

Bruggenkamp, J. C.  Groningen Partners * Ja Ja Nee 

Mediation, relatietherapie, 
scheidingsbegeleiding 

Ende, J. van den Groningen Individueel, partners, gezin * Ja Ja Nee 

EFT, relatietherapie Foulon, M Groningen Partners * Ja Ja Nee 

Hulp bij relatieproblemen Frankhuijzen, J.P. Groningen (Jong)volwassenen * Ja Ja Nee 

http://www.psychologenpraktijk-tjalliedoorman.nl/
http://www.ppnveld.nl/
http://www.praktijkgerardkamps.nl/
https://allepsychologen.nl/adressen/info/Keeken-PSY-DR.htm
https://allepsychologen.nl/adressen/info/krabbe-7658
https://allepsychologen.nl/adressen/info/Leeuw-DR-E.htm
http://www.ppakv.nl/
https://allepsychologen.nl/adressen/info/Naber-9407-DR-PSY-RT.htm
http://www.kleurrijkbestaan.nl/
https://allepsychologen.nl/adressen/info/satoor-de-rootas-3092
https://allepsychologen.nl/adressen/info/Schilt-GR-PSY-E.htm
https://allepsychologen.nl/adressen/info/Tonkes-DR-PSY.htm
http://www.psychologen-assen.com/
https://allepsychologen.nl/adressen/info/visserblokland-t-3189
http://allepsychologen.nl/adressen/info/Blankestijn-GR-9321-E.htm
http://www.psychotherapiemwbloedjes.praktijkinfo.nl/
http://www.ouderenkindbegeleiding.nl/
http://allepsychologen.nl/adressen/info/bruggenkamp-6818
http://www.relatietherapiegroningen.nl/
http://www.gestaltbenadering.nl/
http://allepsychologen.nl/adressen/info/frankhuijzen-2815
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Hulp tijdens en na een schei-
ding (kleine aanbieders) 

Aanbieder Beschikbaar in  Doelgroep Classifica-
tie 

Vrij toe-
gankelijk 

Beschikbaar in 
Noord-Neder-
land 

Opgenomen in 
Richtlijn Schei-
ding 

Bemiddeling bij herstel, verdie-
ping of beëindiging van partner-
relaties 

Heinemans, A.  Hoogezand Partners * Ja Ja Nee 

Inter-Psy, psychische hulp Holtjer, E. Stadskanaal Jeugdigen en volwassenen * Ja Ja Nee 

EMDR, CGT Hooijschuur, A. Groningen [Onbekend] * Ja Ja Nee 

Relatietherapie Houte, E.I. , van den Groningen Partners * Ja Ja Nee 

Hulp bij psychische problemen Jeronimus, D. Groningen en Wes-
terbroek 

[Onbekend] * Ja Ja Nee 

Hulp bij psychische problemen Jongsma, M. Groningen Jongeren, volwassenen * Ja Ja Nee 

Hulp bij relatieproblemen, pro-
blemen in de opvoeding 

Klaverdijk, A. Groningen Jeugdigen, volwassenen * Ja Ja Nee 

[Onbekende hulpvorm] Koekkoek, M.A.  Winsum [Onbekend] * Ja Ja Nee 

Psychologische zorg Meiborg, E.M. Middelstum Volwassenen * Ja Ja Nee 

Kortdurende psychologische 
hulp 

Oorburg, J.H.  Froombosch Volwassenen * Ja Ja Nee 

EMDR CGT Rijn, E.C.M. van Groningen Jeugdigen en volwassenen * Ja Ja Nee 

Specialistische psychotherapie Rond, J. de Groningen Volwassenen * Nee Ja Nee 

Begeleiding, hypnose/NLP, 
EMDR 

Ronopawiro, Z.A. Groningen Volwassenen * Ja Ja Nee 

Relatietherapie Schie, H.J.M., van  Groningen Partners * Ja Ja Nee 

EMDR, relatietherapie Schilt, T.A.P.H.  Groningen Partners * Ja Ja Nee 

1= door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'goed onderbouwd'; *=effectiviteit onbekend 

 

 

http://www.atheinemans.nl/
http://www.inter-psy.nl/
http://www.pp-hooijschuur.nl/
http://www.ellenvandenhoute.nl/
http://www.dickjeronimus.nl/
http://allepsychologen.nl/adressen/info/jongsma-2897
http://www.gezondvangeest.nl/
http://www.praktijkkoekkoek.nl/
http://www.praktijkmeiborg.nl/
http://www.anderzkijken.nl/
http://www.psy-zo.nl/
http://www.centrumderond.nl/
http://allepsychologen.nl/adressen/info/ronopawiro-7087
http://allepsychologen.nl/adressen/info/schie-6355
http://allepsychologen.nl/adressen/info/Schilt-GR-PSY-E.htm

