
Inhoud

  Voorwoord 7 

 1 Blijven je ouders je ouders? 13

 2 Moet ik nu ook verhuizen? 19

 3 Houd ik mijn eigen naam? 23

 4 Wie betaalt er voor mij? 25

 5 En als ik zelf geen contact wil? 27

 6 Hoe gaat dat, scheiden? 31

 7 Zijn de problemen voorbij na de scheiding? 41

 8 Ik wil niet kiezen! 45

 9 Wat verandert er voor ons als gezin? 53

 10 Hoe gaat dat met mijn broers en zussen? 63

 11 Hoe moet dat op school? 67

 12 Heeft de scheiding ook goede kanten voor je? 

  Wat betekent het voor jezelf? 71

7545_Mijn ouders gaan scheiden.indd   5 8/18/09   1:06:11 PM



6 Mijn ouders gaan scheiden. En ik dan?

 13  Maakt het verschil hoe oud je was toen je ouders  

  scheidden? 81

 14 Stiefouders en stiefgezinnen 87

 15 Opa’s , oma’s en andere familie 93

 16 Vrije tijd 97

 17 Communicatie, conflicten en ruzies 101

 18 Omgaan met / oplossen van problemen 107

 19 Erover praten 117

 20 Jouw gedachten 123

 21 Boeken over scheiding en belangrijke adressen 131

 22 Verklarende woordenlijst 135

  Over de auteur 144

7545_Mijn ouders gaan scheiden.indd   6 8/18/09   1:06:11 PM



1  Blijven je ouders je ouders?

Ja, je ouders blijven altijd je ouders. In de Nederlandse wet staat dat 

ouders ook na een echtscheiding samen het ouderlijk gezag over hun 

kinderen houden. Het maakt daarvoor niet uit of je ouders getrouwd 

waren of niet. Dus ook als ze niet getrouwd waren, maar bijvoorbeeld 

een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract hadden, 

of helemaal niets officieel hadden geregeld, ze blijven allebei je ouders. 

 Tot je achttiende jaar sta je als kind onder ouderlijk gezag. Dat be-

tekent dat je ouders beslissingen mogen nemen over jou en dat zij 

verantwoordelijk zijn voor je verzorging en opvoeding. Dat gezag kan 

door een of door allebei je ouders worden uitgeoefend. Het kan ook 

zijn dat je een of twee voogden hebt. Dat zijn dan nooit je ouders. Ou-

ders kunnen geen voogd zijn.

 Het maakt soms verschil wie je biologische ouder is en wie je juridi-

sche ouder. De juridische ouder is degene die ‘voor de wet’ je vader 

of moeder is. Je biologische ouder is degene wiens kind jij biologisch 

gezien bent, dus uit wiens zaadje en/of eitje jij bent voort gekomen.

 Wie je biologische moeder, en daarmee ook je juridische moeder is, is 

duidelijk: uit haar buik werd je geboren. (Hoewel: het kan ook anders zijn. 

Een moeder die een kind adopteert, is de juridische moeder, maar niet 

de biologische moeder.) Bij de vader kan het ingewikkelder zijn. Meestal 

is je biologische vader ook je juridische vader. Dat gaat op voor vaders 

die jou verwekt hebben en met je moeder getrouwd zijn op het moment 

dat je geboren werd. In ieder geval is degene die met jouw moeder ge-

trouwd is op het moment dat jij geboren bent, je juridische vader. Maar 

iemand kan ook je juridische vader worden als hij jou als zijn kind erkent. 
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14 Mijn ouders gaan scheiden. En ik dan?

Als je moeder opnieuw trouwt of een nieuwe partner krijgt die het me-

degezag over je wil krijgen, kan dat alleen als je biologische vader geen 

ouderlijk gezag meer heeft. Die nieuwe partner kan alleen je juridische 

ouder worden als hij of zij je adopteert. 

 In Nederland hebben ouders samen het ouderlijk gezag, ook na 

een echtscheiding. Ook als je maar weinig of zelfs geen contact hebt 

met een van je ouders, heeft die ouder nog wel, samen met de andere 

ouder, het gezag. Dat staat sinds 1 januari 1998 zo in de wet. Alleen in 

bijzondere situaties kan het voorkomen dat slechts een van beide ou-

ders het gezag heeft en de andere niet. Maar dat kan pas na een beslis-

sing van de rechter. 

Dus:

Ouders hebben tot je 18 jaar bent het ouderlijk gezag over je. 

Gezag is iets anders dan zorgen voor. 

Het kan zijn dat een van je ouders de hele dagelijkse zorg voor je 

heeft en dat toch je ouders samen het gezag over je hebben.

Er zijn verschillende soorten ouders:

• biologische ouders

• juridische ouders

  je juridische moeder = je biologische moeder of de moeder die jou 

geadopteerd heeft

  je juridische vader = je biologische óf niet-biologische vader als 

hij jou erkend of geadopteerd heeft of gewoon de man met wie je 

moeder was getrouwd toen je werd geboren

• verwekkers

• pleegouders

• adoptieouders

• co-ouders

Ouders blijven samen ouders, ook als ze niet meer  
elkaars ‘vriend’ zijn
Als je ouders gescheiden zijn, zijn zij niet meer elkaars geliefde en vaak 
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 Blijven je ouders je ouders? 15

niet meer elkaars ‘maatje’. Maar zij blijven wel samen jouw ouders. Dat 

blijven zij tot hun dood. Voor de meeste ouders, ook als ze wel samen-

wonen, is het een hele klus om samen hun kinderen op een goede ma-

nier op te voeden. De meeste ouders praten veel samen over hun kin-

deren, over de zorgen die ze over hun kinderen hebben, over de leuke 

dingen met hun kinderen, over de beslissingen die genomen moeten 

worden, over hoe ze hun kinderen opvoeden. Omdat ouders ook na 

een scheiding je ouders blijven, zullen ze op de een of andere manier 

contact met elkaar moeten hebben. Dat kan op heel verschillende ma-

nieren: via de e-mail, sms, telefonisch, noem maar op.

 Maar meestal zijn gescheiden ouders niet zo goed in dat overleg 

met elkaar. Vaak waren ze daar ook niet goed in, toen ze nog met el-

kaar getrouwd waren. Zij vertrouwen elkaar niet of ze vinden dat de 

ander het helemaal niet goed doet. Dat maakt het lastig om samen 

ouder te zijn. Toch willen de meeste ouders dat wel proberen. En som-

migen lukt dat trouwens heel goed.

Bijvoorbeeld Afiahs ouders Joan en Fred. Afiah (16 jaar, de scheiding is 

al dertien jaar geleden) schrijft over hen:

Anderen begrijpen niet altijd dat we allemaal (vooral pap & mam) zo 

goed met elkaar kunnen omgaan. Een scheiding hoeft niet altijd alleen 

maar ruzie te zijn!

Dus:

Ook na een scheiding blijven ouders je ouders.

Dat betekent dat ze altijd nog wat met elkaar te maken hebben en 

met elkaar zullen moeten blijven communiceren.

Co-ouderschap
Sinds 1980 bestaat er in Nederland co-ouderschap. Co-ouders zijn ou-

ders die, nadat zij gescheiden zijn, echt samen voor de kinderen zorgen. 

In die tijd was dat nog heel bijzonder. Ouders moesten er toen nog be-

wust voor kiezen om samen het gezag over hun kind te behouden. Ou-
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16 Mijn ouders gaan scheiden. En ik dan?

ders die voor co-ouderschap kozen, verdeelden de tijd die hun kinde-

ren bij elk van hen doorbracht zo eerlijk mogelijk. Kinderen waren vaak 

een week bij de ene ouder en een week bij de andere ouder. Het was 

dan natuurlijk wel belangrijk dat de ouders dicht bij elkaar woonden. En 

vooral ook dat zij redelijk goed met elkaar konden overleggen. En vooral 

dat laatste is voor kinderen erg belangrijk: voor kinderen van gescheiden 

ouders is het het allerbelangrijkst dat de ouders hun onderlinge conflic-

ten beheersen en dat zij het eens zijn over de omgangsregelingen. 

 Nu wordt het woord co-ouderschap minder gebruikt en niet ieder-

een bedoelt hetzelfde met het woord co-ouderschap. Een feit blijft dat 

ouders na een scheiding altijd, of bijna altijd, samen het gezag houden 

over hun kind. Zij kunnen de zorg voor hun kinderen dan wel op ver-

schillende manieren verdelen. Zij verdelen heel eerlijk de tijd, of zij ver-

delen de zorg voor hun kinderen op een andere manier. 

Bij Evelien (12) en Daan (9) hadden hun ouders na de scheiding be-

wust gekozen voor co-ouderschap. Toen hun moeder naar een an-

dere stad wilde verhuizen, werd dat moeilijk.

Het lukt hun ouders niet om dit probleem samen op te lossen. Eve-

lien wil graag met haar moeder mee. Daan weet het niet goed. Eve-

lien en Daan hebben veel ruzie samen. Hun ouders denken dat het 

misschien beter is als de kinderen uit elkaar gaan en Daan bij zijn 

vader blijft wonen. Zijn vader zou dat graag willen. Het doet hem 

veel verdriet als hij allebei zijn kinderen moet gaan missen. 

Maar wat is het beste voor Daan en Evelien? Wat willen zij zelf? 

Hun ouders besluiten om dit eens te vragen aan een deskundige: 

een orthopedagoog waar zij al eerder contact mee hebben gehad. 

Deze heeft gesprekken met de ouders, met Daan en met Evelien, 

en helpt hen om samen tot een goede beslissing te komen. 

Vooral Daan vindt die gesprekken moeilijk. Hij is bang dat de ortho-

pedagoog een soort ‘tovenaar’ is en een beetje door hem heen kan 

kijken. Zij blijkt een heel gewone mevrouw te zijn, maar toch vindt 

hij het griezelig. Daan is wel opgelucht dat uiteindelijk zijn vader en 

moeder, samen met de orthopedagoog, de beslissing nemen. En 

dat hij dat niet zelf hoeft te doen.
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 Blijven je ouders je ouders? 17

Er wordt besloten dat Daan en Evelien samen bij hun moeder gaan 

wonen. Na een tijdje raakt iedereen gewend aan de nieuwe situatie. 

Daan en zijn vader houden een heel bijzondere band. Zij gaan ieder 

jaar een lang weekend samen weg: de bergen in, naar de Arden-

nen. Die weekends zijn heel belangrijk voor hen allebei.

De ouders van Marie-Claire zijn nooit getrouwd geweest. Het is hen 

steeds gelukt om met elkaar te blijven praten, zelfs over zaken die 

heel gevoelig waren. Eigenlijk ging dat een stuk beter sinds zij uit 

elkaar waren. Toen Marie-Claire tien jaar was, hebben zij door mid-

del van een dna-test laten onderzoeken of haar vader echt de biolo-

gische vader is. Hij bleef daarover twijfelen, maar durfde de test niet 

eerder te laten doen. Voordat de test werd uitgevoerd, hebben zij 

samen duidelijk besproken dat hij Marie-Claires vader zou blijven: 

wat de uitslag ook zou zijn.

Op de omgang tussen Marie-Claire en haar vader heeft dat echter 

geen enkele invloed gehad. Marie-Claire zelf vindt het wel prettig. 

Ze weet nu zeker wie haar biologische vader is en vindt het een fijn 

idee dat hij nu ook haar juridische vader is. 

Marie-Claire weet inmiddels ook hoe het allemaal zo heeft kunnen 

komen. Haar ouders hebben haar dat samen verteld. Voor Marie-

Claire was dat een heel bijzonder moment. Haar ouders hebben 

nooit echt een stabiele en goede relatie gehad. Zij waren nooit ge-

wend om samen te praten over zichzelf of over hun gevoelens. De 

zwangerschap van Marie-Claire was aanvankelijk niet gepland en 

ook niet gewenst, vanwege die instabiele relatie. Maar toen haar 

ouders eenmaal besloten hadden om de zwangerschap niet af te 

breken, waren zij allebei zielsgelukkig. Zij besloten samen om zich 

voor honderd procent in te zetten voor hun relatie en om samen 

goede ouders te zijn. De bevalling, die zij door omstandigheden 

samen zonder enige hulp volbrachten, was heel bijzonder. Haar 

vader heeft Marie-Claire na haar geboorte erkend. Uiteindelijk liep 

de relatie tussen de ouders mis. 

Marie-Claire gaat van kleins af aan ieder weekend naar haar vader 

en de vakanties worden verdeeld over vader en moeder. De ouders 
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18 Mijn ouders gaan scheiden. En ik dan?

gaan samen naar schoolavonden en houden elkaar via de telefoon 

en e-mail op de hoogte.

Ook bij Simone (16 jaar) speelt de vraag of haar vader haar biologi-

sche vader is een rol in de problemen in het gezin. De ouders zijn 

nog maar kort uit elkaar, de scheiding is nog niet geregeld en de 

relatie tussen hen is zeer gespannen. Simone vertoont veel lastig 

gedrag, zowel bij haar moeder als bij haar vader. De ouders voeren 

een ware strijd over van alles: de inboedel, de financiën, de kinde-

ren. Simone heeft daar schoon genoeg van en wil niets liever dan 

dat haar ouders haar buiten hun problemen houden en niet steeds 

ruzie maken in haar bijzijn. Ze zegt letterlijk: ‘Als je ons als kinderen 

echt wilt helpen: praat dan gewoon met elkaar!’ Haar vader twijfelt 

of Simone wel zijn dochter is. Haar moeder heeft langdurige relaties 

buiten het huwelijk gehad. Over hun andere dochter heeft hij geen 

twijfels: om de een of andere reden weet hij zeker dat hij haar vader 

is. Toch vindt hij het spannend om die test te laten doen. Bovendien 

lijkt zijn advocaat het af te raden.

Bij Lotje, inmiddels twintig jaar, is het de ouders goed gelukt om echt 

samen ouder te zijn. Haar ouders zijn gescheiden toen zij elf was. Lotje 

schrijft:

Mijn vader heeft altijd dicht bij mijn moeder in de buurt gewoond en ik 

ging er in het begin altijd in het weekend slapen. Dit was natuurlijk eerst 

heel erg vreemd, maar ik merkte dat alles rust bracht in het leven van ons 

drieën. Ik zie mijn vader regelmatig en mijn ouders zijn nog heel erg goed 

bevriend. We gaan vaak eten met z’n drieën en ze zien en bellen elkaar 

ook nog regelmatig. Zo hebben ze laatst samen in de tuin gewerkt van 

mijn vader! Voor mij is de situatie alleen maar verbeterd sinds mijn ouders 

zijn gescheiden en ik heb hierdoor ook een veel betere band gekregen 

met mijn vader. Ik kan me ook niet meer voorstellen dat ik met hem in 

een huis woon. Ik ben zo gewend geraakt aan het wonen alleen met mijn 

moeder. Mijn ouders hebben er altijd heel open over gepraat en me altijd 

de gelegenheid gegeven om te zeggen wat ik wilde zeggen. Mijn ouders 

komen vaak ook samen naar mijn kamer in Utrecht toe; heel gezellig!
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2 Moet ik nu ook verhuizen? 

Heel vaak moet er na een scheiding verhuisd worden. Het oude huis 

wordt gewoon te duur. Het leven na een scheiding wordt immers een 

stuk duurder: er zijn twee huizen nodig, twee huishoudens met alles 

erop en eraan. En vaak betekent dat: kleiner wonen.

 In principe woon je daar waar jij en je ouders dat het beste vinden. 

Zolang jullie het met elkaar eens zijn, is dat geen probleem en zal nie-

mand anders zich daarmee bemoeien. Als het goed is, bepraten je ou-

ders en jij dat met elkaar en maken jullie daar samen afspraken over. 

Maar soms is dat helemaal niet makkelijk, zoals bij Tom (15 jaar):

Als je moet kiezen bij welke ouder je wil blijven wonen, moet je je hart 

volgen. Dat heb ik niet gedaan en dat is nu een probleem; ik woon nu 

bij mijn vader en dat is niet leuk.

Gelukkig hoeven afspraken niet ‘voor eeuwig’ gemaakt te worden. Je 

kunt best met elkaar afspreken dat je de komende periode, bijvoor-

beeld het komend schooljaar, bij de ene ouder woont en dat je daarna 

weer verder ziet.

 Het kan ook gebeuren dat de situatie, nadat je een paar jaar bij de 

ene ouder hebt gewoond, is veranderd en dat het jullie beter lijkt als je 

bij je andere ouder gaat wonen. Alles kan, zolang jullie het samen een 

goed idee vinden.

 Als je ouders het er samen echt niet over eens kunnen worden, kan 

dat behoorlijk lastig zijn. Sommige ouders besluiten om er dan samen 

met iemand over te gaan praten. Bijvoorbeeld met een psycholoog 
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20 Mijn ouders gaan scheiden. En ik dan?

of orthopedagoog, die ook bemiddelaar is. Zo iemand wordt ook wel 

‘familiemediator’ genoemd. Soms gaan ze ervoor naar een advocaat. 

Hopelijk zoeken ze dan samen een advocaat-scheidingsbemiddelaar 

en nemen ze niet ieder apart een advocaat. De kans dat ze dan strijd 

gaan voeren over zo’n beslissing, is vrij groot. Ze kunnen ook de rech-

ter vragen om te beslissen bij wie je gaat wonen. De rechter praat met 

je ouders en, zeker als je ouder dan twaalf bent, met jou zelf. Als de 

rechter daarna nog niet weet welke beslissing het beste is, kan hij of zij 

de Raad voor de Kinderbescherming of een andere deskundige, zoals 

een scheidingsbemiddelaar, vragen om met iedereen te praten en een 

advies te geven.

 Wie er ook met je gaat praten, of het nu een psycholoog, een or-

thopedagoog, een advocaat, de rechter of een maatschappelijk werker 

is: probeer maar gewoon te zeggen wat je vindt, denkt en voelt. Hoe 

moeilijk dat ook is. En hoezeer je ook twijfelt. Dan noem je gewoon je 

twijfels en je vertelt waarom je het allemaal zo lastig vindt en het niet 

precies weet. 

 Een voorbeeld waar er na een scheiding problemen komen rondom 

een verhuizing is het verhaal van Carl:

Carl (12 jaar) woont nu al een paar jaar afwisselend bij zijn vader en 

moeder. Hij vindt dat af en toe lastig worden. Straks gaat hij naar 

het voortgezet onderwijs en hij weet niet hoe dat met zijn boeken 

en zijn huiswerk moet. Hij durft dit niet zo goed met zijn ouders te 

bespreken. Hij is juist zo blij dat het de laatste tijd een beetje rustig 

is en dat er niet zoveel ruzies meer zijn. Toch heeft hij laatst tegen 

zijn vader gezegd dat hij zijn officiële adres wil veranderen van moe-

der naar vader. Verder mag van hem alles blijven zoals het is.

Carl is blij dat zijn vader naar hem geluisterd heeft. Zijn vader vindt 

het belangrijk om serieus op Carls vraag in te gaan. Carl merkt dat 

zijn moeder wat afhoudend reageert. Zij weet niet of het voor Carl 

echt zo belangrijk is om dat adres te veranderen. Zij denkt dat er 

misschien iets anders aan de hand is. Zij is bang dat Carl het zijn 

beide ouders naar de zin wil maken en dit daar als een oplossing 

voor ziet. Dat klopt ook wel een beetje. Carl wil beslist niet een van 

beiden benadelen.
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