Academie voor
integratieve psychotherapie

Vesta
“Ik wil in deOuderverstoting
weekeinden niet meer naar papa.”
Parientel Alienation Syndrome
Ouderverstoting
(PAS)

Nascholing over de psychodynamische oorzaken, signalen
en gevolgen van ouderverstoting.
Wat is ouderverstoting?
Ouderverstoting houdt in dat het kind, uit angst en loyaliteit, het
onrealistische negatieve beeld dat de ene (vaak verzorgende) ouder
van de andere ouder heeft overneemt en dat beeld uiteindelijk gaat
ervaren als van hemzelf zijnde. Het kind wijst als gevolg daarvan deze
ouder (en diens familie) af (zij kunnen niets goed doen) en wordt
over-loyaal aan de beïnvloedende ouder (deze wordt gezien als
perfect). Zo ontstaat in het kind het beeld van een compleet goede
en een compleet slechte ouder. Dit heeft een zeer schadelijke
invloed op de verdere ontwikkeling van het kind.
Ouderverstoting lijdt bij het kind en de verstoten ouder tot
levenslange psychische wonden die ook in de nakomende generaties
sporen achterlaten. Ouderverstoting schaadt ook de verstotende
ouder zelf. Uiteindelijk kent het proces alleen slachtoffers.
De onderliggende psychische dynamieken die tot deze gezinssituatie
lijden zijn complex, mede door hun onderlinge beïnvloeding.
Ze worden dan ook door hulpverleners, advocaten en rechters
meestal niet opgemerkt en het gedrag van de betrokken gezinsleden
wordt als gevolg daarvan verkeerd geïnterpreteerd.
Hier is de uitspraak: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” op zijn
plaats.
Programma
Tijdens de ochtend-lezing krijgt u duidelijkheid over wat zich in de
persoonlijkheidsstructuur van een ouder afspeelt waardoor deze op
een gegeven moment overgaat tot het opzetten van het kind tegen
de andere ouder. Ook wordt uitleg gegeven over de succesvolheid
van de beïnvloedingtechnieken die daarbij worden gebruikt.
De signalen van ouderverstoting worden hierdoor begrijpelijk en
herkenbaar en de blijvende schade die het kind oploopt concreet.
De effecten op de verstoten ouder worden verhelderd en de
systemische instandhouders worden belicht.
Tevens krijgt u uitleg over de verantwoordelijkheid van hulpverleners
bij het vermoeden van ouderverstoting en hoe aan deze
verantwoordelijkheid vorm kan worden gegeven. Daarbij zal de
koppeling met de DSM 5 en de Nederlandse Wet worden gemaakt.
s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek de onderliggende processen te
herkennen en een algemeen begeleidingsplan op te stellen.

De nascholing ‘Ouderverstoting’ is aanbevolen voor
zorgprofessionals die met volwassenen werken én
voor kinder- en jeugdhulpverleners.
Accreditatie
Deze nascholing is SNRO geaccrediteerd en daarmee
ook door de meeste beroepsverenigingen
waaronder: de NFG, VVVK, VBAG, VNT, FAGT en de
VIT.
Praktisch
De nascholing wordt gegeven op
dinsdag 18 mei 2021.
De lezing is van 10.00 uur tot 12.45 uur .
De bespreking aan de hand van casuïstiek is
van 13.45 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Donderbergweg 10-A te Overasselt.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Kosten
Voor deelname aan deze nascholing investeert u
€ 195,-.
Docent
Marina Boonman-van der Kroon. Directeur van
Academie Vesta en integratief therapeut.
Certificaat
Na afloop ontvangt u een geregistreerd certificaat.
Deelname
Voor opgave voor deelname, of meer informatie over
deze en onze andere (na)scholingen, kunt u contact
opnemen met het secretariaat van Academie Vesta.
E-mail: administratie@academievesta.nl

