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1. Inleiding 
 

Na de supervisie en de leertherapie vielen er voor mij een aantal puzzelstukken samen. Vanuit mijn 

persoonlijk werk had ik het thema ‘zorg dragen voor’ gekozen. In het volgende deel van deze paper zal 

het duidelijk worden hoe dit thema mij persoonlijk raakt. Het dagelijks begeleiden van slachtoffers 

en/of na(ast)bestaanden zette me verder aan het denken. Als we ons bewust zijn van de impact van 

een trauma op de huidige generatie, welke impact heeft dit dan op de volgende generaties? Het was 

voornamelijk bij de gesprekken met de gezinsleden die ik begeleidde waarbij hun kind op een heel 

destructieve manier het leven werd ontnomen, dat het voor mij duidelijk werd. Ik stelde me de vraag 

hoe je dit als ouder kan verwerken, welke impact heeft dit op de aanwezige kinderen en hoe zullen 

deze kinderen op hun beurt verder in het leven staan? Uiteindelijk wist ik waarrond ik mijn paper zou 

schrijven, namelijk de intergenerationele impact van ‘een traumatische gebeurtenis’ en de zorg voor 

de volgende generatie. 

Ik wil jullie mee op sleeptouw nemen en tonen hoe het contextuele gedachtengoed mij als persoon 

heeft laten groeien en mijn functioneren als hulpverlener binnen het CAW heeft veranderd. De impact 

van een traumatische gebeurtenis op het leven van een persoon wil ik toelichten aan de hand van de 

vier dimensies. Ik heb er bewust voor gekozen om geen apart hoofdstuk te wijden aan de 5de 

dimensie: de ontische dimensie. Om bepaalde theoretische stukken te duiden, heb ik gebruik gemaakt 

van verschillende casussen die me wel op één of andere manier hebben geraakt.  

In de eerste gesprekken probeer ik zicht te krijgen op de feiten en ga ik na wat er is gebeurd (1ste 

dimensie). Verder probeer ik zicht te krijgen op de impact van de traumatische gebeurtenis op de 

cliënt die bij mij in de gespreksruimte zit (2de dimensie). Aangezien een cliënt vaak deel uitmaakt van 

een cliëntsysteem ga ik op zoek naar hoe de systemische interacties verlopen (3de dimensie). Dankzij 

het stellen van nieuwsgierige vragen en vanuit een niet-wetende positie tracht ik zicht te krijgen op de 

relationele ethiek  van mijn cliënt (4de dimensie). Hierbij probeer ik zicht te krijgen op de balans van 

geven en nemen en het eigen onrecht van de cliënt. Gedurende de begeleiding tracht ik erkenning te 

geven voor het eigen onrecht om zo te komen tot het opnemen van verantwoordelijkheid en zorg te 

dragen voor de volgende generatie. Het is een complex proces waarbij ik soms het gevoel heb dat het 

balanceren is op een slappe koord. 
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2. -Mijn proces als hulpverlener bij CAW Zuid-West-Vlaanderen 

Dit jaar werk ik 10 jaar bij CAW Zuid-West-Vlaanderen, team slachtofferhulp. Sinds 16 november 2020 
behoor ik tot het ambulante begeleidingsteam; relaties & personen & IFG & slachtofferhulp waarbij mijn 
expertise ligt bij de individuele begeleiding van slachtoffers. We bieden integrale en emotionele 
ondersteuning bij het verwerkingsproces van een misdrijf of ten gevolge van een traumatische ervaring. 
Deze hulp bieden we aan: slachtoffers van misdrijven (inbraak, IFG, stalking, aanranding, …) slachtoffers 
en betrokkenen bij verkeersongevallen, getuigen van al deze feiten, naastbestaanden van het 
slachtoffer (familieleden, vrienden, …) en nabestaanden van zelfdoding. 1 

Een traumatische ervaring heeft een (rechtstreekse of onrechtstreekse) impact op het functioneren van 

een persoon. Hoe iemand hiermee omgaat is afhankelijk van verschillende factoren: erfelijke factoren, 

eigen kwetsuren, eigen draagkracht / aanwezige hulpbronnen, het netwerk, eerdere slachtoffer-

ervaringen, … De opleiding en de inzichten in het contextuele denkkader hebben er voor gezorgd dat ik 

als hulpverlener op een andere manier mijn gesprekken voer. Voor de opleiding had ik soms het gevoel 

dat er van mij werd verwacht dat ik het moest “oplossen” voor de cliënt. Ik vermoed dat ik soms vanuit 

mijn parentificatie (het zorgende kind) ook vaak ‘te’ veel zorg opnam voor bepaalde cliënten door taken 

over te nemen of soms te snel advies te geven. Ik merk dat ik vooral werkte rond de feitelijkheden (1ste 

dimensie) en de impact van het gebeuren op het slachtoffer (2de dimensie) en minder vaak stil stond bij 

de derde, vierde en vijfde dimensie. 

Dankzij de theorie en de supervisie heb ik geleerd om te vertragen en vooral tijd te nemen om vanuit 

een niet-wetende positie te luisteren. Ik probeer vaker verschillende hypotheses op de 3de en de 4de 

dimensie te formuleren en door het stellen van vragen toets ik dit af bij de cliënt. Ik neem hiervoor 

voldoende tijd. Verder heb ik gemerkt dat het blijven stellen van nieuwsgierige vragen ervoor zorgt dat 

de cliënt wordt uitgedaagd om stil te staan bij een aantal zaken of om op een andere manier te kijken 

naar situaties. Ik heb gemerkt dat het vaak belangrijk is dat de cliënt het zelf kan zien en dat het geen 

meerwaarde is om het ‘te zeggen‘ aan de cliënt want dan komt het niet volledig binnen. Ik ga op zoek 

naar hun krachten, verdiensten maar neem ook mijn tijd om bij hun lasten/onrecht stil te blijven staan. 

Het contextuele gedachtegoed heeft me een denkkader gegeven waar ik lange tijd naar op zoek was. 

Het biedt de structuur die ik nodig had. Ik vind dat het contextuele gedachtegoed een overkoepelend 

kader biedt waar andere perspectieven een plaats kunnen krijgen. Zo kunnen volgende theorieën: de 

gehechtheidstheorie, ontwikkelingspsychologie gekoppeld worden aan de 2de dimensie. Op de 3de 

dimensie is dit: systemisch denken, Emotionally Focused Therapy, narratieve benadering, 

communicatietheorie van Watzlawick, Minuchin, enz. Het biedt me een raamwerk van waaruit ik met 

cliënten en hun hulpvragen aan de slag ga. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/schokkende-gebeurtenis/slachtofferhulp/?regio  

https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/schokkende-gebeurtenis/slachtofferhulp/?regio
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3. De impact van een traumatische gebeurtenis bekeken vanuit een 

contextuele bril 

4.1 De eerste dimensie: Zicht krijgen op de traumatische gebeurtenis of het misdrijf  
 

In een eerste gesprek probeer ik een veilig kader te creëren voor de cliënt. Ik leg hen uit dat ik zal 

luisteren naar hetgeen zij willen vertellen en samen bekijken hoe ik hen kan verder helpen. Ik stel hen 

gerust dat ze de keuze mogen maken over wat ze in deze gespreksruimte brengen. Hierdoor probeer ik 

controle en voorspelbaarheid te bieden. Enerzijds is het belangrijk dat de cliënt de mogelijkheid krijgt 

om te vertellen wat er is gebeurd maar anderzijds kan het opnieuw (her)vertellen van bepaalde 

traumatische gebeurtenis er voor zorgen dat de cliënt in herbeleving gaat en dit willen we ten allen tijde 

vermijden. Desondanks is het belangrijk om zicht te krijgen op de gebeurtenis of op de feiten die een 

impact hebben op het leven van de cliënt. Hierbij tracht ik me af te stemmen op het tempo van de cliënt. 

 

Cliënten komen vaak bij onze dienst aankloppen of worden door de dienst slachtofferbejegening van 

de politie of andere instanties doorverwezen nadat er een traumatische of schokkende gebeurtenis 

heeft plaatsgevonden. Er is sprake van een traumatische of schokkende gebeurtenis als de 

gebeurtenis heel onverwachts plaatsvindt en waarbij hun eigen veiligheid of die van anderen in het 

gedrang dreigt te komen. Dit alles gaat gepaard met gevoelens van machteloosheid, intense angst en 

een extreem onbehagen. Dit kan zorgen voor psychische, emotionele en fysieke stressreacties die het 

dagdagelijks functioneren tijdelijk kunnen verstoren. (Van De Walle, 2020) Denk maar aan: een 

inbraak, intra familiaal geweld, moord, verkrachting, seksueel misbruik, aanranding, stalking, 

bedreigingen, een verkeersongeval, enz. De misdrijven of de traumatische ervaringen zorgen ervoor 

dat er vergeldend onrecht ontstaat, waarbij het lijden werd veroorzaakt door een ander en een 

relationele schuld werd opgebouwd. (Michielsen et al., 2008) 

 

Aangezien het (vaak) om een misdrijf gaat, kan de cliënt kiezen om al dan niet klacht in te dienen bij de 

politie. Hierbij is het belangrijk om de cliënt juridische informatie te verstrekken zoals de weg van de 

klacht, het innemen van het statuut van benadeelde persoon of de mogelijkheid om zich burgerlijke 

partij te stellen. We bespreken de mogelijkheid om beroep te doen op de juridische bijstand van een 

advocaat of Dienst slachtofferonthaal van het parket of andere relevante diensten. 

 

Naast het zicht krijgen op de gebeurtenis, is het ook belangrijk om zicht te krijgen op de persoon die 

voor me zit in de gespreksruimte. Dankzij het stellen van nieuwsgierige vragen krijg ik zicht op mogelijke 

erfelijke aandoeningen, scheidingen, financiële situatie, culturele aspecten, enz. Daarnaast helpt het 

opstellen van een genogram me om een overzicht van het huidig gezinssysteem en het gezin van 

herkomst te krijgen. 

 

Hier verwijs ik graag naar mijn cliënte Yulia. Zij werd aangemeld nadat ze terugkeerde uit het vluchthuis. 

Tijdens haar verblijf in het vluchthuis werd de echtscheiding aangevraagd en kreeg mevrouw exclusief 

ouderlijk gezag over haar dochter en werd er alimentatie gevraagd. Na haar verblijf in het vluchthuis 

verhuisde ze terug naar Wevelgem. Door haar verblijf in het vluchthuis heeft Yulia heel wat schulden 

opgebouwd (achterstallige huur, openstaande facturen van nutsvoorzieningen, …) Door haar financiële 

precaire situatie besliste ze in samenspraak met haar advocate om de achterstallige alimentatie en een 

deel van de kosten te verhalen bij haar ex-partner. 

Haar ex-partner wilde zich niet neerleggen bij het feit dat zij eenzijdig had beslist om het huwelijk te 

verbreken. Het feit dat hij werd aangemaand om de alimentatie en andere kosten te betalen, maakte 
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hem kwaad. Hij bleef haar zoeken, hij nam contact op met een aantal vriendinnen en familieleden van 

mevrouw om in het bezit te komen van haar gsm-nummer, waarin hij uiteindelijk slaagde. Er werden 

verschillende keren klachten ingediend voor stalking, bedreiging, opzettelijke slagen en verwondingen 

die werden toegediend door de ex-partner. Op een bepaald moment kreeg mijn cliënte een stalkingalarm 

om haar veiligheid te handhaven. Uiteindelijk drong de man binnen in de woning, heeft haar bedreigd 

en nam haar gsm mee. Haar dochter was op het moment van de feiten ook aanwezig in de woning. De 

volgende dag vertelde mevrouw haar relaas van de feiten aan de directrice die op haar beurt besliste om 

de politie te bellen. Toen er een klacht werd ingediend voor de laatste feiten besliste het parket om het 

dossier door te geven aan de onderzoeksrechter die op zijn beurt de dader liet verschijnen voor de 

raadkamer. De raadkamer besliste om de man een maand in hechtenis te houden. Ondanks het feit dat 

zij hier slachtoffer is, werd zij door de Tsjetsjeense gemeenschap veroordeeld omdat zij de feiten aan de 

politie had verteld. 

 

De feitelijkheid is geen statisch gegeven maar blijft in beweging. Verandering op de eerste dimensie 

heeft een invloed op de andere dimensies. Vandaar dat ik bij de start van ieder gesprek bevraag of er 

na het vorige gesprek een aantal zaken zijn gewijzigd. 

 

Meestal begeleid ik één lid van het gezinssysteem. Dit kan gaan om een slachtoffer van een misdrijf, 

een traumatische gebeurtenis of een ouder van een (minderjarig) slachtoffer. Van daaruit kan je 

stellen dat de gevolgen van een traumatische gebeurtenis of een misdrijf niet enkel één persoon raken 

maar vaak ook een gezinssysteem, gemeenschap, … Bovendien heeft het meestal een invloed op 

verschillende levensdomeinen, zoals wonen, werk, vrije tijd, relaties, financiële gevolgen, enz. 

 

4.2  De tweede dimensie: Welke impact heeft een traumatische gebeurtenis of 

misdrijf op de cliënt? 
 

Nadat ik een overzicht van de belangrijkste feiten heb gekregen, probeer ik zicht te krijgen op de 

dimensie van de psychologie. Tijdens de gesprekken ga ik na welke impact het gebeuren heeft op het 

psychisch welzijn van het slachtoffer. Ik probeer samen met de cliënt taal te geven aan hetgeen er is 

gebeurd. Ik sta stil bij hoe de cliënt met het gebeuren heeft ervaren, de mogelijke gevolgen en hoe de 

cliënt hier verder mee omgaat. 

Vaak merk ik dat het slachtoffer of de ouder(s) het enorm moeilijk heeft met hetgeen hem of haar is 

overkomen. Hierbij kan het geven van psycho-educatie over het verwerkingsproces en de neurologische 

impact van een trauma helpend zijn om een aantal reacties (emoties, gedachten, gedrag) te begrijpen 

of te normaliseren. Als een persoon een schokkende gebeurtenis meemaakt dan is er een primaire 

reactie Fight, Flight, Freeze vanuit een reflectief handelen. Hierbij is het goed om weten dat je geen 

controle hebt over de reactie die je stelt omdat het gaat om een reactie om te overleven. Kort na het 

gebeuren zijn alle reacties normale reacties op een abnormale situatie. Bij iedereen is dit anders: de ene 

persoon kan zich angstig, verdrietig, kwaad of andere lichamelijke reacties ervaren. Terwijl nog iemand 

anders een gevoel van uitputting, machteloosheid, vervreemding, boosheid, schaamte, … kan ervaren. 

Het is een proces dat zich kenmerkt door de afwisseling van herbeleving en vermijding. Het vraagt veel 

tijd om dit te verwerken. 

Ik vertrek vanuit het idee dat iedere cliënt op z’n eigen unieke en subjectieve manier omgaat met een 

traumatische ervaring. De ernst van de feiten zijn geen indicatie voor het verloop van het 

verwerkingsproces. Het heeft te maken met het moment in het leven waarop de persoon slachtoffer 

wordt, de steun die de persoon ervaart en de eigen levensgeschiedenis van de cliënt. 
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Om hier zicht op te krijgen, stel ik nieuwsgierige vragen over het gezin van herkomst, waar de basis 

wordt gelegd voor de individuele ontwikkeling van de persoon. In het gezin krijgt men de kans om te 

leren hoe je relaties kan aangaan en hoe je kan omgaan met sociale werkelijkheid. Men leert er hoe je 

gevoelens kunt uitdrukken en verschillende emoties te onderscheiden. Het opgroeien in een bepaald 

gezin kan gezien worden als een oefenbasis om zich klaar te maken om later in contact te komen met 

‘de buitenwereld’. We kunnen stellen dat een veilig gehechtheid een sjabloon vormt voor de 

(toekomstige) relaties die de kinderen en later volwassenen aangaan. (Hargrave, et al. 2005, blz 60) 

Ieder persoon wordt voor een stuk gevormd in het gezin van herkomst. Hoe ons gehechtheidsproces 

werd doorlopen zal enerzijds bepalend zijn voor de manier waarop je als volwassen persoon een 

traumatische gebeurtenis verwerkt. Anderzijds kan je stellen dat het meemaken van een traumatische 

ervaring op jonge leeftijd heel bepalend kan zijn voor de gehechtheid en de verdere (emotionele en 

relationele) ontwikkeling van een kind. De plek waar je wieg staat, is heel bepalend voor de rest van je 

leven. 

 

Ik verwijs terug naar het verhaal van mijn cliënt Yulia. Door het actief zoekgedrag van haar ex-partner 

leefde Yulia in angst. Op bepaalde tijdstippen van de dag durfde ze niet meer naar buiten te gaan. Ze 

voelde zich nergens veilig, waardoor ze vaak werd overspoeld door emoties. Haar lichaam stond nog 

steeds in ‘overlevingsmodus’ waardoor zij op bepaalde situaties heel heftig kon reageren. Op andere 

momenten maakte ze een verwarde, chaotische indruk of kon ze zich moeilijk concentreren of was ze 

bepaalde informatie, afspraken vergeten. Je kan stellen dat zij niet volledig de controle had over haar 

gedachten, gevoelens en gedrag. Hierdoor voelde ze zich vaak schuldig t.a.v. haar dochter omdat zij 

mede door de traumatische gebeurtenis en alle gevolgen geen zorgeloze kinderjaren zou kennen. 

Vanuit de inzichten over de gehechtheid en de werking van ons brein kan er gezocht worden naar een 

mogelijke verklaring voor het stellen van een bepaalde reactie (gedrag, emotie) in een bepaalde situatie. 

Vanuit deze inzichten ga ik samen met de cliënt op zoek wat er eventueel kan helpen om hun eigen 

fysiologische reacties te reguleren. Hierbij is het belangrijk om zicht te krijgen op hoe de cliënt reageert 

op momenten dat er mogelijk dreigend gevaar aanwezig is. Hierbij stellen we de vraag: Wanneer is dit? 

Wat voel je dan? Wat denk je dan? Welk gedrag stel je dan? Welke gevolgen heeft dit? We gaan op zoek 

naar hoe de cliënt zich veilig kan voelen, hoe the window of tolerenace vergroot kan worden, ... We 

zetten de eerste stappen in de richting van stabilisatie. (Van Der Kolk; 2019) Hierbij tracht ik de cliënt 

terug in verbinding te laten komen met zichzelf. 

We gaan hierbij op zoek naar wat de cliënt kan helpen: Relaxatieoefeningen / ademhalingstechnieken / 

mindfulness oefeningen, het externaliseren van het trauma, angst, enz. 

Dankzij de verschillende inzichten kunnen we nagaan hoe de cliënt reageert op een traumatische 

ervaring en wat de persoon kan helpen om terug grip te krijgen op z’n eigen leven. 

Hoe het slachtoffer/ouder omgaat met het gebeuren, heeft een onomkeerbare invloed op de aanwezige 

kinderen. Zij zullen kijken naar de reactie van hun ouder(s). De mate van impact op het kind, zal volgens 

mij afhankelijk zijn van hoe de ouder(s) omgaat (omgaan) met de traumatische gebeurtenis en de 

leeftijd van het kind op het moment van de traumatische gebeurtenis. Het psychisch welbevinden van 

de ouder zal een impact hebben op het psychisch functioneren van het kind. Het is hierbij belangrijk om 

na te gaan of de ouder op dat moment in staat is om gepaste zorg te bieden aan het kind. Als een ouder 

veiligheid, troost en beheersing kan bieden, zal dit voor het kind de basis vormen voor de zelfregulatie, 

zelfkalmering en zelfzorg.(Van Der Kolk, 2019) Als een ouder door een traumatische gebeurtenis, 

depressieve klachten of een verslaving krijgt, is dit een heel ander verhaal. 
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Tot slot wil ik nog vermelden dat het juridische luik van een misdrijf een bepalende factor kan zijn in het 

verwerkingsproces van het slachtoffer. Na het afronden van het opsporingsonderzoek kan de procureur  

des Konings volgende beslissingen nemen: een minnelijke schikking, bemiddeling en maatregelen, 

seponering, het instellen van een gerechtelijk onderzoek of vervolging. Het feit dat er soms beslist wordt 

om de zaak te seponeren, zorgt ervoor dat slachtoffers zich niet erkend of begrepen voelen. 

 

4.3 De derde dimensie: Zicht krijgen op het getroffen (gezin)systeem  
 

Ik ga er vanuit dat een individu niet alleen op de wereld staat maar mede door communicatie (gewild of 

ongewild) in verbinding staat met anderen en hierdoor deel uitmaakt van verschillende systemen en 

subsystemen. Dankzij het starten van een hulpverleningstraject maak je deel uit van het systeem van 

de cliënt. Ik veronderstel dat ik door in gesprek te gaan met één persoon ook vaak (onrechtstreeks) 

invloed kan hebben op het gezinssysteem. Verandering in het gedrag bij de ene persoon zal een invloed 

hebben op de andere gezinsleden. 

 

Tijdens mijn gesprekken tracht ik zicht te krijgen op het gezin als systeem en de onderlinge interactie: 

Hoe reageren de leden van het gezinssysteem op de traumatisch ervaring? De gezinshiërarchie? Hoe 

zijn de onderlinge relaties? Welke patronen zien we terugkeren? Op welke manier wordt er 

gecommuniceerd? Krijgt iedereen de toestemming om vrijuit te praten? Wie heeft het voor het zeggen 

binnen het gezin? Welke systeemregels zijn er hier aanwezig? Hoe gaan de gezinsleden op zoek naar 

een homeostase, naar z’n eigen plekje binnen het gezin? Hoe verloopt dit proces? 

Zicht krijgen op hoe de cliënt z’n eigen werkelijkheid construeert en hoe hij of zij hiermee de ander 

beïnvloedt, kan ervoor zorgen dat ze hun eigen aandeel zien en eventueel ook verantwoordelijkheid 

kunnen opnemen. (Nuyts & Sels, 2017) Om dit uit te leggen maak ik soms gebruik van de 

kwetsbaarheidscirkel van Scheinkman M. Hiermee probeer ik uit te leggen hoe iemand vanuit z’n eigen 

gekwetste stuk kan reageren. Dit kan soms een verklaring zijn voor het feit dat de ander heel heftig kan 

reageren i.v.m. hetgeen er zich op dat moment afspeelde. 

Enkel via onze verbale en non-verbale communicatie kan de ander zicht krijgen op onze binnenkant 

(gedachten en gevoelens). Wat we zeggen of doen kan afhankelijk van het kader en de omstandigheden 

een heel ander effect hebben. (Nuyts & Sels, 2017). Gedrag en communicatie zijn opnieuw voor 

interpretatie vatbaar, vandaar het belang van metacommunicatie. Van daaruit leg ik de nadruk op het 

belang van het communiceren en de pogingen om de ander te begrijpen of zich begrepen te voelen. 

 

Een voorbeeld die hierbij kan aansluiten is intrafamiliaal geweld waarbij er zich vaak een bepaald 

patroon herhaalt waar ze elkaar circulair beïnvloeden. Ik leg uit dat verbaal of fysiek geweld een foute 

manier is van communicatie. Ik merk dat het vaak een poging is om in verbinding te blijven met elkaar. 

Dit probeer ik uit te leggen aan de hand van de cirkel van geweld. Het doorlopen van de verschillende 

fasen zorgt er soms voor dat de cliënt lange tijd in de relatie blijft, wat soms onbegrip veroorzaakt bij 

hun context. 

 

Vaak merk ik dat subculturen ook een niet te onderschatten invloed hebben op het al dan niet handelen 

van een persoon, denk maar aan de Moslim-gemeenschap, de Tsjetsjeense gemeenschap, … 

In de moslim- en Tsjetsjeense gemeenschap is het een schade om geen maagd meer te zijn voor het 

huwelijk. Als dit aan het licht komt, kan de persoon door z’n ouders/ familie/ gemeenschap worden 

buitengesloten. Dit kan dan weer zorgen voor een delegaat. 
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Als er kinderen deel uitmaken van het gezinssysteem is het volgens mij belangrijk om na te gaan: welk 

verhaal het kind over de traumatische gebeurtenis te horen krijgt? Door wie en op welke manier werd 

deze informatie over de traumatische gebeurtenis aan het kind meegedeeld? Dit zorgt ervoor dat we 

terecht komen bij een narratieve omdat ze een belangrijke rol spelen in het leven van mensen. De 

waarheid bestaat niet maar wel de verhalen over de waarheid. Het beeld dat je vormt over jezelf komen 

tot stand in dialoog met anderen. Welk verhaal wordt er over zichzelf en over de ander verteld? 

 

In situaties van intrafamiliaal geweld kan er nagegaan worden hoe de andere ouder – die mogelijk ook 

geweld gebruikte, wordt omschreven? Wordt de vader geprofileerd als een monster waar iedereen schrik 

van moet hebben of als een lieve man/vader die soms zijn agressie niet kan reguleren? 

 

Vandaar dat het belangrijk is om samen met de ouders op zoek te gaan naar hoe ze met hun eigen 

woorden kunnen vertellen aan het kind wat er is gebeurd. Vanuit de overtuiging dat ouders hun 

kinderen het best kennen en vaak weten wat hun kind nodig heeft, stel ik voor dat zij dit zelf vertellen. 

Als zij merken dat dit hen niet lukt (omdat ze zelf nog te emotioneel zijn) bekijken we welke belangrijke 

derde dit in hun plaats kan doen. Of als het hun aan woorden ontbreekt, kan er gewerkt worden met 

kinderboeken. Het kind heeft ten slotte recht om op een aangepaste manier geïnformeerd te worden. 

Nadien is het goed om na te gaan hoe dit in communicatie werd gebracht en hoe dit door het kind werd 

geïnterpreteerd? (Hargrave et al., 2005) Dit doet me denken aan Suzanne die haar zoon wilde behoeden 

om niet hetzelfde gedrag te stellen als haar man. Zij wilde niet dat hij zou uitgroeien tot een agressieve 

man die anderen slaat of pijn doet. Telkens als haar zoon haar sloeg, zei ze: je mag dit niet doen, je zal 

net zoals je vader worden. 

Dankzij de gesprekken krijgt de cliënt een platform om zijn of haar verhaal te vertellen en dankzij nieuwe 

informatie of inzichten, kan de cliënt het verhaal eventueel hervertellen of mogelijk herschrijven. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten welke verwachtingen de ouder heeft t.a.v. het kind en om na 

te gaan of deze verwachtingen met het kind zijn afgestemd. Dit doet me denken aan een situatie van 

intrafamiliaal geweld waarbij ik de Marokkaanse moeder van het gezinssysteem begeleidde. Door het 

aanhoudend geweld, depressieve klachten,… was mevr. niet in staat om stappen ze zetten. Ze verwachtte 

enorm veel zorg en hulp van de 18 jarige dochter. Dankzij de verdienste van haar oudste dochter vonden 

ze een betaalbare huurwoning voor het gezin. Zij stond in voor de communicatie met de advocaat, enz. 

Deze verwachtingen waren niet aangepast aan de leeftijd van de jongere. Je kan stellen dat er 

verschuivingen waren binnen de hiërarchie van het gezin. De dochter nam op bepaalde momenten de 

rol van ouder over. 

 

4.4 De vierde dimensie: Het onrecht dat een traumatische gebeurtenis of misdrijf 

veroorzaakt 
 

Ondertussen weten we dat een traumatische gebeurtenis bij slachtoffer z’n sporen nalaat. (Van der 

Kolk; 2019 ) Het dringt door in iedere cel van ons lichaam, het bepaalt onze verdere kijk op het leven. 

Het meemaken van een traumatische gebeurtenis zit in de verschillende dimensies verweven. 

Verandering op de ene dimensie, zorgt opnieuw voor verandering in de andere dimensies maar zeker 

op de vierde dimensie die zich kenmerkt door het rechtvaardigheidsbeginsel en de balans van geven en 

ontvangen. 
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In de begeleiding van slachtoffers is het enorm belangrijk om lang genoeg stil te staan bij het verdelend 

en vergeldend onrecht. In de meeste begeleidingen is er sprake van vergeldend onrecht, die werd 

aangericht door anderen. Het onrecht dat hen werd aangedaan, zorgt er meestal voor dat zij het 

vertrouwen in de maatschappij, de relaties, de Ander hebben verloren. Hoe iemand hiermee kan 

omgaan, zal voor een stuk bepaald worden door de informatie die we verkregen op de andere 

dimensies: de feiten, het intrapsychische, de relaties en interacties die aanwezig zijn. Vaak merk ik ook 

dat binnen één gezinssysteem iedereen op een heel andere manier kan omgaan met een traumatische 

gebeurtenis. In de gesprekken merk ik dat slachtoffers vaak een verklaring zoeken “waarom” dit hen is 

overkomen. Ze proberen er een betekenis aan te geven zodat ze de traumatische gebeurtenis een plaats 

kunnen geven. Een cliënte vertelde dat ze lang had nagedacht wat zij verkeerd had gedaan in het leven 

omdat God haar nu had gestraft door haar dochter af te nemen. Of ze vinden pas een vorm van rust als 

de dader vanuit het gerecht een gepaste straf kreeg. Mede door de traumatische gebeurtenis en de 

impact ervan op het slachtoffer, kan er ook onrecht in het gezin zelf ontstaan. (Nuyts & Sels, 2017, 

pp.172-177) In de gesprekken met de slachtoffers of ouders van slachtoffers merkte ik op dat ze niet 

altijd zicht hadden op het onrecht dat hun kinderen soms werd aangedaan. Aangezien een kind niet kan 

anders dan de gevolgen van wat er zich in het verleden heeft plaatsgevonden, door te maken en hieraan 

loyaal te zijn (of het nu goed of slecht is) want ieder kind krijgt te maken met een familielegaat waar het 

teleurstelling en pijn ondervindt. Ik ga er ook van uit dat iedere ouder, zeker na het meemaken van een 

traumatische gebeurtenis niet-passende en niet billijke eisen stelt t.a.v. een hulpeloos kind.( Michielsen 

et al., 2008)  Als een ouder zelf niet weet hoe ze dit gebeuren kunnen verwerken en hierdoor in de 

knoop zit met zichzelf, dan kan het zijn dat zij  bepaalde zaken verwacht van het kind. Als die 

verwachtingen niet passend zijn of als dit niet aangepast is aan de leeftijd van het kind, dan kan er sprake 

zijn van parentificatie (Michielsen et al., 2008) Er zijn hierbij verschillende vormen van parentificatie: 

het zorgende kind, het kind dat kind moet blijven, het perfecte kind, de zondebok. Als een ouder niet in 

staat is om hiervoor erkenning te geven en te zien wat dit voor het kind kost, dan gaat het om een 

destructieve vorm van parentificatie. Vaak merken we dat kinderen vanuit een existentiële of verworven 

loyaliteit bepaalde zorg opnemen t.a.v. een ouderlijke figuur. In situaties waar er sprake is van seksueel 

misbruik kan je stellen dat er van het kind wordt verwacht dat zij of hij voldoet aan de seksuele 

behoeften van de ouder. De pleger plaatst het kind in een IK - HET relatie waardoor het kind zichzelf 

voor een stuk dient op te offeren. We merken dat kinderen vaak in de knoop zitten met zichzelf want 

iemand die de zorg zou moeten geven, doet/deed hen pijn. Hierdoor zijn de relaties onbetrouwbaar en 

kan het kind destructief gerechtigd zijn.(Michielsen et al., 2008) 

Als het kind na de traumatische gebeurtenis niet rechtvaardig werd behandeld en niet de nodige zorg 

en aandacht kreeg, zou het kind dat mede slachtoffer was zich later kunnen beroepen op zijn of haar 

destructief gerechtigde aanspraak. (Boszormenyi- Nagy & Krasner, 2018, p. 220) Als deze rekening 

tussen twee generaties onrechtvaardig dreigt te worden, dan kan deze rekening gepresenteerd worden 

aan de volgende generatie. (Heyndrickx, 2016, p. 42) Hierdoor wordt er opnieuw onrecht veroorzaakt 

aan onschuldige derden, waardoor de roulerende rekening zich gewoon verder zet. Mogelijk zijn 

vroegere slachtoffers, de nieuwe daders die op hun beurt opnieuw slachtoffers maken. 

In bepaalde begeleidingen van slachtoffers van intrafamiliaal geweld, heb ik soms het gevoel dat er 

onrecht wordt aangedaan aan het kind. Soms zie ik dat de strijd tussen de partners zich verplaatst 

naar een strijd om het kind, vanuit een ‘zorgen voor het kind’. Ik ben er van overtuigd dat de 

strijdende ouder vooral het beste wil voor zijn of haar kind maar gaat hierbij soms voorbij aan de 

noden van het kind. Door het feit dat een kind het leven krijgt van zijn ouders, ontstaat er tussen hen 

een onomkeerbare band van wederzijdse rechten en plichten, verdiensten en schulden, die verder in 

de relatie vorm krijgt. Een kind kan vanuit zijn existentiële loyaliteit niet kiezen tussen één van zijn 

ouders. Als het kind niet openlijk loyaal kan zijn t.a.v. één van zijn ouders, kan er sprake zijn van een 
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onzichtbare loyaliteit. Of als het kind voor de keuze wordt gesteld om te kiezen tussen één van de 

ouders kan er sprake zijn van gespleten loyaliteit. Deze vormen van loyaliteit kunnen nefast zijn voor 

de verdere ontwikkeling van het kind. ( Michielsen et al.,2008, p. 23) Je kan de wortels van een kind 

niet zomaar ontkennen. 

Vandaar dat ik het een taak vind van de hulpverlening om het perspectief van het kind binnen te 

brengen! Wat heeft het kind meegemaakt? Wat heeft het gezien? Welke rol nemen de kinderen hier in 

op? Uit onderzoek blijkt dat kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders net zo beschadigd 

worden als de kinderen die rechtstreeks slachtoffer zijn van geweld/kindermishandeling. (info 

kindreflex) 

Bij een traumatische gebeurtenis of een misdrijf wordt er heel veel onrecht aangedaan. Het is niet 

enkel de ouder die aanwezig is in de gespreksruimte die slachtoffer is maar vaak ook kinderen die met 

heel veel onrecht te maken krijgen. Om de ouder ook de impact en het onrecht te kunnen laten zien 

van het kind, is het belangrijk om eerst voldoende stil te staan bij hun eigen onrecht. Inzicht krijgen op 

de relationele werkelijkheid en hierbij het onzichtbare, zichtbaar maken, kan een hefboom zijn tot 

verandering. 

4.4.1 Erkenning geven voor het eigen onrecht 
 

“Een moeder kan pas het huilen van haar kind horen  

als ze het huilen van haar eigen kleine kind kan horen.“2 

 

Soms zit het onrecht veel dieper en gaat het ook over onrecht dat iemand heeft ervaren in zijn eigen 

jeugd. Erkenning geven voor het onrecht betekent dan ook erkenning geven voor het gekwetste kind 

om als volwassen zijn verhaal, zijn verdriet te mogen vertellen en hierin gehoord te worden. Hiervoor 

moet je in staat zijn om te zien wat iemand gegeven heeft in de balans van zijn relaties, maar ook zien 

wat iemand is tekortgekomen en tekort werd gedaan. (Michielsen et al.; 2008, p.30) Dankzij deze 

inzichten, krijgt de cliënt de kans om opnieuw betekenis te geven aan de feiten maar vanuit het 

perspectief van de volwassen persoon en niet vanuit het gezichtspunt van het hulpeloze, gekwetste 

kind. (Michielsen et al., 2008, p. 57)  

Tijdens de gesprekken probeer ik erkenning te geven voor de inzet en de last die ze op bepaalde 

momenten hebben ervaren. Toch merk ik dat het vaak krachtiger is als iemand vanuit hun eigen context 

die (gemiste) erkenning kan geven vandaar dat ik op zoek ga of er betrouwbare relaties zijn waar ze 

alsnog die erkenning zouden kunnen krijgen. In dit proces kunnen we op zoek gaan naar relationele 

hulpbronnen binnen de verticale of de horizontale relaties. Ik probeer de cliënt te overtuigen om in 

dialoog te gaan met betrouwbare anderen uit hun context. Ze kunnen in dit gesprek het onrecht met 

elkaar bespreken en vanuit hun eigen perspectief hun unieke verhaal brengen. Door het vertellen en 

het luisteren naar elkaar, kan men zicht krijgen op hun eigen verdienste en dat van de ander. 

Dankzij een houding van meerzijdige partijdigheid kan er erkenning gegeven worden voor de 

verdiensten van iedere persoon in de relatie (ouders, kinderen/ (ex) partner) en krijgt iedereen hierdoor 

de aandacht die ze verdienen. Als hierdoor de kans wordt gegrepen om rechtstreeks te spreken, dan 

                                                           
2 Mondelinge mededeling van mevr. Edith Ostyn-Tillemans 
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kan de balans van geven en nemen die in het verleden niet in evenwicht waren, geëffend worden. 

(Michielsen et al.;2008, p.63) Hierdoor geef je hen bestaansrecht en kan er mogelijk een proces van 

onschuldigen op gang komen. 

Soms kan het ook goed zijn om met de cliënt te bekijken hoe het komt dat ze bepaald gedrag stelden? 

Dit kan te maken hebben met een onbewuste of onderhuidse loyaliteit. Hierbij kan het helpend zijn om 

existentiële en verworven loyaliteiten expliciet te maken. Bv: Het kan een verklaring zijn voor het feit 

dat iemand ervoor kiest om in een gewelddadige relatie te blijven, ondanks het feit dat ze weet dat het 

zowel voor haarzelf als voor haar kinderen niet goed is. 

Dankzij deze nieuwe inzichten, waarmee de cliënt een vorm van vrijheid krijgt om zelf te kiezen en te 

handelen, kan de persoon zich opnieuw richten tot de context van hun ouders en ditmaal vanuit hun 

volwassen individu en niet vanuit hun gekwetste Ik’je. 

Vaak heerst er bij de ex-partner, waar ze nog allebei verbonden blijven door het ouderschap, vaak het 

gevoel dat ze allebei meer hebben gegeven dan ze hebben ontvangen. Hierdoor hebben ze het gevoel 

dat ze het recht hebben om te nemen wat ze in de relatie tekort hebben gekregen. Bv: de ene ouder 

stond dagelijks in voor de zorg van de kinderen. Hierdoor eigent zij het recht toe om de kinderen meer 

bij zich te hebben dan de andere ouder. Of als ouders in een vechtscheiding verwikkeld raken dan is de 

ene partner soms niet in staat om te zien wat de andere ouder wel goed doet. Ze bekijken het vooral 

vanuit hun eigen standpunt en vanuit de idee dat de andere partner niet doet wat zij verwachten en 

wat zij vinden dat goed is voor hun kind. (Michielsen et al., 2008) Het positief herformuleren, kan ervoor 

zorgen dat de strijd om het kind een positieve betekenis krijgt. Mogelijk kan de ene ouder hierdoor zien 

dat de andere ouder verdienste als ouder aan het opbouwen is. Hetzelfde kan gezegd worden als een 

ouder, ondanks het feit dat hij of zij mogelijk afwezig is, alimentatie betaalde of ervoor zorgde dat 

zijn/haar kind de mogelijkheid kreeg om verdere studies aan te gaan. Of momenten waarop hij/zij wel 

een goede partner was en kon investeren in de relatie. Of hoe hij als vader probeerde te zorgen voor 

zijn kind. Dit zijn een aantal voorbeelden van positieve of negatieve zaken die ouders hebben 

bijgedragen tot het bestaan van een persoon. Dit zou er ook voor kunnen zorgen dat een kind de 

toestemming kan krijgen van de andere ouder om openlijk loyaal te zijn t.a.v. de andere ouder. 

Als Alexander kan zien dat zijn vader hem ontvoerde naar België vanuit de idee dat men hier een betere 

toekomst kon opbouwen, dan kan zijn vader hiermee verdienste opbouwen. 

Een reden om de dialoog niet aan te gaan, is om dan niet te moeten horen dat ik (als ouder/ partner) 

niet diegene ben die jij wilt dat ik zal zijn. Ook al weet ik zelf dat ik in bepaalde situaties niet diegene 

was die ik wilde zijn. Hierbij is timing heel belangrijk. Het kan zijn dat een volwassen persoon later aan 

z’n ouder(s) kan teruggeven wat ze na de traumatische gebeurtenis niet hebben kunnen geven en wat 

die persoon als kind nodig had. Soms kan dit enorm kwetsend zijn en kan de persoon dit moeilijk 

dragen. (Michielsen et al., 2008 p. 62) 

Het krijgen van erkenning voor het eigen onrecht, is voor slachtoffers vaak verbonden met het feit als 

de dader juridisch wordt vervolgd. Ik merk dat het niet altijd om de zwaarte van de straf gaat maar wel 

over het feit dat het slachtoffer wordt gehoord en gezien wordt als slachtoffer. Een bemiddelend 

gesprek (via vzw moderator) tussen dader en slachtoffer, kan hierbij helpend zijn omdat slachtoffers 

vaak met heel wat vragen achterblijven: waarom heeft hij me geslagen? Waarom heeft hij me jaren 

seksueel misbruik,… Als iemand faalt om de ander gehoor te geven (een terughoudend antwoord of een 

aanvallend respons) dan heeft dit zeker z’n gevolgen, beoogd of niet. (Michielsen et al. 2008, p. 61) Als 

het schuldbesef van de dader niet aanwezig is, krijgt het slachtoffer door de uitspraak van het 

rechtssysteem vanuit de maatschappij ook de erkenning voor hetgeen dat er hem of haar werd 

aangedaan. 
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4.4.2 De balans in beweging dankzij het nemen van verantwoordelijkheid en zorg te dragen 

voor de volgende generatie. 
 

Het ouderschap is iets existentieel. Eens je weet hebt van het leven in je buik, ben je vanaf dat 

moment reeds in gedachten verbonden met het kind. De navelstreng wordt tijdens de geboorte 

doorgeknipt maar toch blijf je voor altijd met elkaar verbonden. De geboorte kan gezien worden als de 

eerste ontmoeting. Vanaf dat moment start de afstemming en zijn de balansen van geven en nemen 

reeds geïnstalleerd. Tijdens de eerste dagen/weken probeert het kind zijn noden duidelijk te maken en 

is het aan de ouder(s) om op zoek te gaan naar wat het kind nodig heeft. Dit is een blijvend proces van 

ontmoeten – elkaar verder leren kennen – afstemmen op de noden van het kind en hiermee 

verdiensten opbouwen. Ouderschap betekent dat je een kind vanuit een bepaalde betekenisgeving en 

zingeving wil laten opgroeien. Het is niet nodig om op alle vragen een antwoord te kunnen geven. Het 

uiteindelijke doel is om als ouders passend te geven aan je kinderen en niet vanuit een eigen kwetsuur 

of gemis vanuit je eigen kinderjaren. 

Een kind schenkt veel vertrouwen aan z’n ouder en vertrouwt erop dat z’n ouders voor hem of haar 

zal blijven zorgen. Het vertrouwen dat de ouder weet wat goed is en daar ook naar zal handelen. Na 

een traumatische gebeurtenis is het belangrijk om kinderen serieus te nemen in hun vertrouwen. 

Echte erkenning houdt dan in dat we de waarheid niet achterhouden, maar op maat van het kind 

vertellen wat er gaande is in het gezin. (Nuyts & Sels, 2017,  p. 57) Ik zoek samen met de ouder(s) hoe 

ze hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor de keuzes die ze maken en de mogelijke 

consequenties, die ook een impact kunnen hebben op de volgende (ongeboren) generatie. 

(Boszormenyi-Nagy & Krasner. 2018, pp. 22-27) Om die verantwoordelijkheid te kunnen opnemen, 

heeft de cliënt vaak hulpbronnen nodig. Het opstellen van een genogram of een opstelling maken met 

de duplopoppen kunnen helpend zijn om hier zicht op te krijgen. 

Het al dan niet opnemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van bestaande relaties, die een 

impact hebben op de volgende generatie, blijft een ethische keuze. (Boszormenyi-Nagy & Krasner; 

2018) Hierbij geldt het dilemma van iedere relatie: wanneer geef je, wanneer neem je, wanneer 

handel je in functie van jezelf en wanneer doe je iets voor de anderen? Schuld en schuldgevoelens zijn 

soms sturende krachten om bepaalde beslissingen te nemen. Als iemand bereid is om 

verantwoordelijkheid op te nemen dan kan dit de schuld verlichten en mogelijk de kans geven om het 

in de toekomst anders te gaan doen. Hierbij kan Schuld ook gezien worden als een hulpbron maar dit 

is niet altijd zo. Het kan soms een verklaring zijn voor het feit dat ze op een bepaald moment niet in 

staat waren om genoeg te doen om verdienste op te bouwen.(Michielsen et al., 2008, p. 59)  

Het verhaal van Marie is hier een mooi voorbeeld van. Ze groeide op als oudste dochter in een gezin van 

drie kinderen. Als kind werd zij pas gezien door haar vader als zij goede punten op school behaalde en 

deed wat er van haar werd verwacht. Vriendjes werden al dan niet goedgekeurd op basis van hun socio-

economische oorsprong. Je kan stellen dat zij werd geparentificeerd als het perfecte kind. Na haar studies 

aan de universiteit leerde ze Ahmed kennen. Deze gewelddadige relatie zorgde ervoor dat Marie volledig 

ontspoorde. Ze gebruikte drugs, stelde delinquent gedrag om aan geld te geraken zodat haar partner 

opnieuw drugs kon kopen, enz. Tijdens deze relatie werd ze zwanger. Haar ouders stuurden aan op een 

abortus maar Marie wilde bewijzen dat ze het wel kon en slaagde er in om tijdens haar zwangerschap 

geen drugs te gebruiken. Na de geboorte herviel ze terug in oude patronen tot de dag dat ze werd 

gearresteerd en haar kind meteen in een pleeggezin werd geplaatst. Marie besliste om zich te laten 

helpen en liet zich opnemen in de PAAZ. In die periode kreeg zij niet de mogelijkheid om haar verdienste 

als moeder op te bouwen. Marie kon pas volledig loskomen uit deze destructieve relatie op het moment 

dat haar partner (na gevangenisstraf) geen geldig verblijfsvergunning meer kreeg en terugkeerde naar 
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zijn land van herkomst. In deze periode werd Marie vermoedelijk geparentificeerd als de zondebok van 

het gezin. Op een bepaald moment stelden haar ouders zich kandidaat als pleegouder. Met toestemming 

van de jeugdrechter woonde Marie terug in bij haar ouders waardoor ze geleidelijk aan terug haar rol 

als moeder kon opnemen. Marie vond terug werk en ging alleen wonen. Enkele jaren later werd Marie 

verliefd op Ali, een dakloze Iranees die al jaren illegaal in België verbleef. Heel snel kwam hij bij haar 

inwonen en werd ze zwanger van een zoon Salim. Het kostte haar enorm veel moeite om het huwelijk te 

laten plaatsvinden. Verschillende personen (eigen netwerk, ambtenaren,… ) hadden haar gewaarschuwd 

voor een schijnhuwelijk. Desondanks wilde ze Ali de kans geven om een voorname echtgenoot en vader 

te zijn voor haar dochter en hun zoon. Na enkele jaren werd hun huwelijk vooral gekenmerkt door verbale 

agressie, afwezigheid van Ali door zijn gok- en alcoholverslaving. De schuldgevoelens die Marie met zich 

meedraagt voor hetgeen er zich in het verleden afspeelde, zorgde ervoor dat ze besliste om de 

echtscheiding aan te vragen en Ali via dringende en voorlopige maatregelen de toegang tot de woning 

te ontzeggen. Ze wilde het deze keer anders doen voor haar kinderen. 

Het is een afweging waarbij er wordt bekeken wat een ouder, gezien haar eigen mogelijkheden of 

beperkingen kan geven en haar laten inschatten wat zij daarvoor in de plaats vraagt of verdient? Als 

een kind vrij is om te geven en te ontvangen wat het nodig heeft, zonder schrik te hebben om hiervan 

de schuld te krijgen, is dit de basis van de relationele ethiek. Op die manier is de ouder rechtvaardig, 

betrouwbaar en voorspelbaar en dat is hetgeen een kind nodig heeft. (Michielsen et al.,2008 p. 55) 

Het feit dat het kind op een bepaald moment veel zorg opneemt voor een ouder hoeft niet nefast te 

zijn. Als dit afgestemd is op het ontwikkelingsniveau of als dit voor een korte periode is en als ze 

hiervoor de nodige erkenning krijgt voor de inspanning die de zorg vraagt van het kind, kan dit zelfs 

bijdragen tot het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en gerechtigde aanspraak. (Nuytens & Sels 

2017, p. 54) Het kind leert op die manier ook verantwoordelijkheid opnemen waardoor ze de 

mogelijkheid krijgen om hun eigen zelfvalidatie te laten groeien. We gaan samen op zoek naar hoe het 

kind passend kan geven aan de ouder en hoe een ouder passend kan geven aan het kind. Om dit te 

bekomen, tracht ik de ouder aan te sporen om in dialoog te gaan met hun kind en hierbij rechtstreeks 

te spreken. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat de last van de existentiële schuld wordt verlicht, wat 

de uitkomst van de dialoog ook is. (Michielsen et al. 2008, p.62) Als een ouder kan zeggen dat het 

seksueel misbruik niet haar dochter z’n schuld is maar haar net erkenning kan geven voor de 

destructieve parentificatie en ziet wat ze heeft gegeven en wat het haar dochter heeft gekost, kan dit 

herstellend werken. Het kan ervoor zorgen dat het kind opnieuw vertrouwen kan krijgen in haar 

ouder(s) en andere relaties met betrouwbare derden. Een stukje herstel van vertrouwen in de ouders 

betekent ook weer een stukje herstel van vertrouwen in de wereld. (Onderwaater, 2018, p.117) 

Verder blijft het ook belangrijk dat de ouders grenzen blijven stellen en structuur aanbieden in functie 

van de eigen noden en behoeften en dat van het kind. Hierbij spreken we van zelfafbakening. Van 

hieruit kan men gepaste zorg aanbieden en verdienste als ouder opbouwen en verwerft men 

zelfvalidatie. (Heyndrickx. 2016, p.45) 
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5 Besluit 
 

Met het schrijven van deze paper wilde ik aantonen hoe het gedachtegoed van Nagy mijn persoonlijk 

als professioneel functioneren heeft veranderd. Het biedt me een kader van waaruit ik als 

hulpverlener slachtoffers van een misdrijf of een traumatische gebeurtenis kan begeleiden. Hierbij 

tracht ik vertrekkende van het verhaal van mijn cliënt, zicht te krijgen op de verschillende dimensies. 

Het is van belang om de dialoog op gang te houden en telkens opnieuw geïnteresseerd vragen te 

stellen omdat alle dimensies onderhevig zijn aan verandering. Verandering in de ene dimensie kan er 

opnieuw voor zorgen dat er iets verandert in de andere dimensies. 

In deze paper wilde ik vooral de focus leggen op de intergenerationele impact van een traumatische 

ervaring. Hierbij poog ik om de balans van geven en nemen in beweging te zetten zodat er zorg kan 

gedragen worden voor de volgende generatie. Op die manier tracht ik te voorkomen dat onschuldige 

derden de rekening gepresenteerd krijgen. Zo krijgt de cliënt de mogelijkheid om af te stappen van het 

destructief recht en kan hij opnieuw vrij zijn om keuzes te maken zodoende dat ze terug verdienste 

kunnen opbouwen. 
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