Risicofactoren Complexe scheidingen
Situationeel

X

Relationele problemen

Gebrekkige onderhandelingsvaardigheden, negatieve
conflictoplossingsstrategie (NJI)

Sociale acceptatie
van een scheiding

Psychische problemen

Optimistische
persoonlijkheid (NJI)

PTSS, hechtingsproblemen,
persoonlijkheidsproblemen en
Autisme Spectrum Stoornis
(NJI)

PTSD als gevolg van gecompliceerde bevalling
Naar schatting 3-4% van de moeders ontwikkelt
PTSD als gevolg van een gecompliceerd verlopende
bevalling, waarbij het leven van moeder en/of kind
op het spel heeft gestaan (een grotere groep houdt
er symptomen van posttraumatische stress aan
over). PTSD/PTSS gerelateerd aan de geboorte van
een kind kan leiden tot: spanning op de
partnerrelatie (met in uiterste geval een scheiding
als ultieme uitkomst, maar sommigen komen er juist
beter uit); negatieve emoties, zoals woede en schuld;
gebrek en begrip en ondersteuning bij partners; en
verlies van intimiteit (Delicate, Ayers, Easter, &
McMullen)

Slechte voorbeelden in opvoeding kunnen voor
problemen zorgen in eigen relatie
Veel problemen ontstaan bij mensen die vroeger ook
problemen hadden. Zij hebben slechte voorbeelden
gehad over wat liefde is en hoe relaties werken.
Daarbij heerst er ook een beeld dat het altijd invloed
heeft, terwijl er veel mensen opgroeien in gebroken
gezinnen die prima functioneren.

Financiële
problematiek
Drank- en
drugsverslaving
(NJI)

Individueel

- Hilde Schouten, Mediator en advocaat

Slecht voorbeeld uit
eigen opvoeding

Hoogopgeleide ouders vaak rationeler en
moeilijker
Hoogopgeleide ouders kunnen vaak minder goed
hun emoties bespreken en tonen. Daarbij voelen ze
zich vaak ook “beter” of bovengesteld ten opzichte
van een hulpverlener. Ze hebben daardoor vaak
minder vertrouwen in een hulpverlener en stellen
zich minder naar ze open.

Geweldsproblemen

Psychisch, fysiek en/of seksueel
geweld/misbruik (NJI)

Veerkrachtige
persoonlijkheid

- Cora, gedragswetenschapper JBWest

Hoog
intelligentieniveau

Hoogopgeleide ouders komen vaak met allerlei
termen en manieren om hun partner zwart te
maken en zetten hier ook alles en iedereen voor in
(dus ook professionals etc.)
- Maartje, Familierecht advocaat

Welzijnsniveau/
problematiek bij kinderen

Goede communicatie

Mensen met angsten zijn extra vatbaar voor
vechtscheidingen
mensen met angsten (stoornissen / vrees
/behandeling / onzeker/ faalangst) zijn extra vatbaar
voor vechtscheidingen. Ze hebben niet perse grotere
kans op scheiding, maar als ze gaan scheiden dan is
de kans op een vechtscheiding groter. De angst
zorgt voor controledrang, waardoor ze
eigenaarschap zoeken en vijandig gedrag kunnen
vertonen.
-Peter Vergeer: Relatietherapeut

