PAS/Ouderverstoting/oudervervreemding
PAS is een afkorting van “Parental Alienation Syndrome” oftewel ouderverstotingssyndroom. De ene
wetenschapper noemt het ouderverstoting en de andere noemt het
oudervervreemding of het geprogrammeerde kind. Het is allemaal
hetzelfde. In dit artikel gaat het om vaders die verstoten zijn waarin
moeder een kwalijke rol speelt. Met nadruk wil ik zeggen dat het
omgekeerde ook voorkomt!
Onderstaande gedragingen kunnen PAS veroorzaken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moeder laat het kind denken dat de vader een gevaarlijke partij is;
moeder ziet het nut van een tweede ouder niet in;
het kind mag beslissen wanneer ze hun eigen vader willen zien;
moeder overdrijft de tekortkomingen van de vader;
alles wat vader doet is slecht, van hobby's tot vrienden en tot werk;
alle herinneringen aan vader worden uit huis gehaald;
brieven, kaarten en pakjes worden niet doorgestuurd;
verdachtmakingen in verband met incest en mishandeling worden

ingezet;
moeder belt kind wanneer deze bij vader is;
telkens een excuus bedenken op de dag dat vader het kind bij zich behoort te hebben;
na ieder bezoekje aan vader wordt het kind onderworpen aan een kruisverhoor.

Toch zijn deze moeders niet altijd zo bewust bezig om hun kinderen te manipuleren. Vaak zijn er ook
onbewuste dingen die meespelen (de angst voor verlies van het kind, de angst of de eigen pijn t.a.v.
de ex-partner, oude trauma’s uit het verleden kunnen een rol spelen). De vrouwen in kwestie
worden vaak neergezet als boze heksen, wat begrijpelijk is vanuit het perspectief van de verstoten
ouder, maar niet altijd kan het hen 100% worden aangerekend wat zij doen.
Vaak beseffen zij ergens wel dat er eigen belang zit bij het dwarsbomen van het contact met de
andere ouder, maar kunnen zij daar zoveel zgn. “goede” argumenten voor vinden dat ze het zelf
geloven. En die goede argumenten zijn er soms ook echt. Het is een zeer lastig fenomeen, waarbij de
verstoten ouder (vaak uit pure onmacht) soms tot gekke dingen in staat is. Ook dat is niet goed te
praten, maar gebeurt helaas veel.
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