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15 mogelijke zorgregelingen voor kinderen van gescheiden ouders 
 
Een zorgvuldig opgesteld ouderschapsplan met een zorgregeling afgestemd op de 
hechtingsbehoefte van kinderen, voorkomt ontwikkelingsproblemen bij kinderen en 
conflicten tussen ouders. 
 
Als kinderen het proces van weggaan van ouders en weer terugkomen niet goed kunnen 
verwerken of accepteren, worden ze emotioneel onzeker en kunnen ze 
hechtingsproblemen ontwikkelen. 
 
Wij zien deze kinderen vaak weer terug als volwassenen vastgelopen in complexe 
scheidingen, kampend met verlatingsangst of bindingsangst als gevolg van een onveilige 
hechting. In bijna alle complexe scheidingen speelt de hechtingsproblematiek die ouders 
hebben ontwikkeld in hun vroege kindertijd een rol. In veel gevallen had dit voorkomen 
kunnen worden. Graag willen wij als scheidingshulpverleners de cyclus doorbreken en de 
kinderen van nu hiervoor behoeden. 
 
Het is cruciaal dat kinderen contact houden met beide ouders, maar het opstellen van een 
goede zorgregeling is ingewikkeld. Jonge kinderen kunnen maar korte tijd weg van de 
primaire ouder, en hebben regelmatig contact met de tweede ouder nodig. Streven ouders 
naar co-ouderschap, dan kunnen ze de week niet simpelweg in tweeën verdelen. Is er 
minder frequent contact met de tweede ouder, hoe geef je dit dan het beste vorm en wat 
past bij welke leeftijd? 
 
Bij Scheiden en Mediation gaan wij uit van 15 mogelijke zorgregelingen, die passen bij de 
ontwikkelingsleeftijd en hechtingsbehoefte van kinderen. De regelingen zijn opgesteld op 
basis van wetenschappelijk onderzoek van Dr. Joan B. Kelly, klinisch psycholoog en zelf ook 
werkzaam geweest als scheidingsbemiddelaar en ouderschapstherapeut. Wij helpen ouders 
vanuit onze kennis en ervaring de behoeftes van hun kind centraal te stellen en verder te 
kijken dan wat in praktische zin haalbaar is. 
 

 



Hoe gebruik je de 15 mogelijke zorgregelingen? 

 

Met de “eerste ouder” (blauw gekleurd, de lichtste kleur) wordt de ouder bedoeld bij wie de 

kinderen het meest overnachten. De “tweede ouder” (paars gekleurd, de donkerste kleur) 

staat voor de ouder bij wie de kinderen het minst overnachten. Onder de titel van elke 

mogelijke zorgregeling staat de periode van het omgamgsrecht bij deze “tweede” ouder. 

 

Elke grafiek geeft twee opeenvolgende weken weer. Het aantal overnachtingen van de 

“tweede” ouder ten opzichte van het totaal staat ook telkens vermeld, gemeten over een 

periode van vier weken. 

Bij verblijfsregelingen waarbij de kinderen evenveel overnachten bij elke ouder, worden de 

ouders aangeduid als “ouder A” en “ouder B” en respectievelijk blauw en paars gekleurd. 
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11. Eén weekeinde op twee en elke week twee vaste weekdagen (2/2/3): 

 

van de laatste schooldag van de week (of vrijdag) na school/dagopvang tot de eerste daarop 

volgende schooldag (of maandag) voor school/dagopvang, 

 

en van woensdag na school/dagopvang tot de laatste schooldag van die week (of vrijdag) 

voor school/dagopvang; 

En vervolgens hetzelfde voor de andere ouder. 

Dus altijd “wisselen” op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend aan school – indien er 

school/dagopvang is. 

 

14/28 overnachtingen, 50% van de tijd in de schoolweken. 

 

Schema 11 (14 overnachtingen op 28) 

ochtend              

              

              

middag              

              

avond              

              

nacht              

Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za 

 

Deze regeling beperkt de maximale scheiding tussen het kind en elk van zijn ouders tot drie 

dagen. Hetzelfde geldt voor regeling 10, maar deze regeling is eenvoudiger (vaste dagen, 

geen halve weekeinden). 

Beide ouders hebben om de week juist hetzelfde schema, en even veel dagen met of zonder 

“kinderlast”. 

Deze regeling is dus eveneens geschikt voor kleuters (vanaf 3 jaar), en blijkt bijzonder goed 

te werken tot alle kinderen ten minste 5 of 6 jaar zijn. Bovendien houdt zij geen risico in dat 

de kinderen conflicten tussen hun ouders aan de deur moeten meemaken. 









15. “Nestzorg” 

Niet de kinderen “verhuizen” van de ene ouder naar de andere: zij blijven in de 

gezinswoning, waar elk van hun ouders hen om beurten komt verzorgen. 

 

Dit is mogelijk voor alle tijdsverdelingen, alle voorgaande schema’s. 

 

Deze regeling bespaart de kinderen de stress van de herhaaldelijke aanpassing aan een 

nieuw milieu; zij blijven in hun vertrouwde “nestje” in hun vertrouwde omgeving. Dit is het 

makkelijkst te realiseren wanneer beide ouders een nieuwe partner, familie of vrienden 

hebben waar ze bij kunnen logeren in de periodes wanneer zij niet voor hun kinderen 

moeten zorgen. Ook wanneer het huis groot genoeg is opdat elk van beide ouders in een 

eigen gedeelte van het huis kan wonen. 

Deze oplossing is bovendien financieel voordelig. De tweede woning hoeft niet groot te zijn, 

omdat kinderen er niet logeren. Vooral wanneer er veel kinderen zijn, maakt dit een groot 

verschil en zeker als beide ouders afwisselend in dezelfde studio kunnen gaan wonen.  

Deze regeling wordt meestal maar als overgangsoplossing gebruikt, bijvoorbeeld tot beide 

ouders een eigen woning hebben gevonden of kunnen betalen, die groot genoeg is om hun 

kinderen er te laten logeren. 
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