Plaats, datum
Aan de Minister van Justitie
Aan de Minister van Volksgezondheid
Aan de Minister van Welzijn
Aan de Minister van Onderwijs
Aan de voorzitter van de Hoge Raad van Justitie
En andere beleidsmakers in aanverwante domeinen

Internationale Ouderverstoting bewustwordingsdag 25 april 2017

Geachte,
Bij deze verzoek ik u dringend aandacht voor zwaar conflictgeladen scheidingen met
ouderverstoting als gevolg.
Als gevolg van zo’n zware scheiding heb ik amper / geen contact meer met mijn kind(eren).
Ik maak me ernstige zorgen om zijn / haar / hun toekomst.
Mijn kinderen zijn ……. ,…….. , ………. , ……… , ………. jaar oud. Ik heb hen
al ………. maanden/jaren niet gezien.

Voor mijn kinderen heb ik wel / geen hulp gezocht bij huisarts / psycholoog / psychiater / CLB
/andere……………
Deze hulp is wel / niet opgestart en verloopt goed/niet goed.
Mijn kind/eren heeft/hebben gedragsproblemen / drugsproblemen / slaapstoornissen /
problemen op school / criminaliteit / andere……………………………….
Als gevolg van de situatie van de verbreking van het contact met mijn kinderen heb ik
momenteel last van
burn out / PTSS / depressie / slaapstoornis / andere ………….
en/of
financiële problemen / werkloosheid / arbeidsongeschiktheid / andere:…./

Ik heb (aantal;)…………… procedures lopende of achter de rug.
Mijn ex-partner geeft wel / geen triviale redenen op om toegang tot mijn kind te bemoeilijken
of te blokkeren.
Mijn ex-partner geeft geen / wel regelmatig en correcte informatie over mijn kinderen.
Mijn ex-partner verbreekt herhaaldelijk wel / niet gerechtelijke bevelen (vonnissen).
Ik heb hiervan wel/geen aangifte gedaan.
Hieraan is wel/geen gevolg gegeven.
Deze procedures hebben mij inmiddels € ……………….. gekost
Volgende instanties zijn betrokken bij mijn situatie: Gerechtsdeskundige/Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg/Ondersteuningscentrum Jeugdzorg/Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling/andere:
Zij herkennen de symptomen van ouderverstoting wel / niet.
Wij hebben een contactherstellend traject gevolgd. Dit had een negatief / neutraal/ positief
resultaat.
Ik vraag dat
1. Ouderverstoting erkend wordt als vorm van (ex-)partnergeweld én
kindermishandeling. Dit impliceert onder meer dat het niet naleven van
bezoekregelingen niet meer geseponeerd wordt.
2. Gerechtsdeskundigen, magistraten, advocaten, scholen en hulpverleners


gespecialiseerde opleidingen krijgen om situaties van ouderverstoting
sneller te herkennen



mogelijkheden krijgen om snel en gepast op te treden in situaties van
(dreigende) ouderverstoting.

Naam en handtekening

