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Ouderbegeleiding in contextueel 
perspectief.

Het verhaal van David – zoeken naar passende zorg
Als gezinsbegeleider ben ik al een aantal jaren werkzaam in 
MPC Sint-Franciscus. Ik begeleid er gezinnen van kinderen 
met gedrags- en emotionele problemen en/of een mentale 
handicap. Binnen ons centrum hebben we ervoor gekozen om 
de ouderbegeleiding te doen vanuit een contextueel perspec-
tief. Het verhaal van David toont hoe we dit trachten te doen.
David, een jongen van 11 jaar, werd begin dit schooljaar vanuit 
een kinderpsychiatrie bij ons aangemeld met een oppositio-
neel-opstandige gedragsstoornis. Daar werd hij opgenomen op 
vraag van zijn grootouders in 2009. Kort daarvoor overleed zijn 
vader bij een ongeluk. Zijn biologische mama, Karine, was al 
uit zijn leven verdwenen toen hij nog baby was. De partner van 
papa, die door David mama Hilde wordt genoemd, was bereid 
verder voor David  te zorgen. Tijdens de opname in kinder-
psychiatrie haakte mama Hilde af en gaf aan dat David  geen plaats 
meer bij haar had. In diezelfde periode dook Karine ook weer 
op. Davids hoop flakkerde op, maar kort na de opname bij ons, 
verdween Karine en tot heden weet niemand waar zij ergens is.
David werd bij ons opgenomen en eerder noodgedwongen 
namen de paternale grootouders van David de 
zorgen voor hem over. Oma en opa nemen deze opdracht 
op zich, maar dragen naast deze zorg ook veel andere 
lasten op de schouders: het verlies van hun zoon, de papa van 
David, veel bezorgdheden rond hun dochter, de zorg voor haar 
kinderen, veel boosheid naar mama Karine en mama Hilde, …

Het start bij loyaliteiten …
Davids huidige relationele werkelijkheid wordt gekenmerkt 
door een zeer complex geheel van loyaliteiten.
Er is de – openlijke -loyaliteit aan zijn grootouders die in het 
verleden vaak voor hem hebben gezorgd en die hem momenteel 
een ‘thuis’ bieden in weekends en vakanties. Ten aanzien van 
zijn grootouders is deze loyaliteit weliswaar verworven door de 
zorg die ze hem boden, maar ze is ook deels existentieel van 
aard. Ze zijn de ouders van zijn overleden papa.
Naast deze loyaliteit is er ook de existentiële loyaliteit aan zijn 
overleden vader, van wie hij regelmatig hoort dat hij er als twee 
druppels water op lijkt, en zijn biologische mama, Karine.
De tweede partner van zijn vader, mama Hilde, heeft ook heel 
lang voor hem gezorgd en is de biologische mama van zijn half-
zus Esther. Ook daar liggen loyaliteiten. Zeker ook omdat de 
nieuwe partner van Hilde, de beste vriend van zijn papa was.

Het mag dan wel zo zijn dat loyaliteitsconflicten een onver-
vreemdbaar deel zijn van het leven, bij David zijn deze conflicten 
zo uitgesproken dat bepaalde loyaliteiten andere onzichtbare 
dreigen te maken en David in een onmogelijke situatie terecht 

komt. Er ontstaat een situatie waarin onzichtbare gemaakte loya-
liteiten elders de kop zullen opsteken en dreigen op destructieve 
wijze in andere relaties aanwezig te worden.

Maar ook in de balansen van geven en nemen …
De relationele werkelijkheid is voor David weinig betrouw-
baar. Op die manier verwerft David gerechtigde aanspraak, het 
ethische “tegoed” dat ontstaat door het onrecht in de balansen 
van geven en nemen. David kan op zijn beurt op een destructieve 
manier omgaan met deze onbillijkheid.  De zorg waarop David 
recht heeft wordt hem ontzegd. Het eigen lijden en rouwen van de 
grootouders belemmert hen momenteel om erkenning te kunnen 
geven voor Davids verlies en tekort.
David  raakt in die zin geparentificeerd. In zijn bravouregedrag 
toont hij de grote sterke jongen (man?) die de grootouders van 
hem verwachten te zijn. Door zelf niet te rouwen draagt David 
het verdriet en de boosheid van oma en opa.

Het is Davids manier om te geven aan en te zorgen voor zowel 
zijn mama’s als zijn oma en opa. Maar wie ziet zijn geven? Wie 
geeft hier erkenning voor? Dreigt David niet meer te kunnen 
ontvangen? Het onrecht in het leven van Davids familieleden 
lijkt hen soms blind te maken voor de beschadigingen die ze 
David zelf aandoen.

In één van de enige contacten die ik had met mama Karine, vlak 
voor ze verdween, stelde ik haar de vraag waarom ze David  zo 
vaak belde en beloftes deed die ze niet nakwam. Ze vertelde dat 
ze noch de kracht noch de energie had om haar beloftes na te 
komen en dat het beloven zelf het enige was wat ze wel nog kon 
doen. Ook omdat ze het nodig had om hem soms eens te horen 
aan de telefoon. Het onrecht in Karines leven belemmert haar 
nog zicht te hebben op wat haar zoon nodig heeft. Wat ze hem 
geeft door enkel te beloven voldoet een behoefte van haarzelf. 
Maar dit is niet passend want blind voor wat David nodig heeft 
en het gaat bovendien voorbij aan het feit dat ze als moeder een 
grotere verantwoordelijkheid draagt.

Oma en opa kunnen niet begrijpen hoe David  ondanks al die 
niet ingeloste beloftes toch Karine blijft verontschuldigen. ‘Er 
zal iets tussen zijn gekomen’, ‘Ze zal geen centjes hebben’,… 
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We blijven er van overtuigd dat het ook 
belangrijk blijft van in kleine acties aan 
te zetten tot passend geven.

Deze loyaliteit is voor oma en opa onbegrijpelijk en ze probe-
ren David dan ook constant te zeggen dat Karine eigenlijk ‘een 
slechte mama’ is. David toont zich als een sterke jongen die zijn 
verdriet voor papa niet toont, de afwezigheid van Karine  en 
Hilde verontschuldigt en zijn lijden ergens diep heeft wegge-
stoken. De aangerichte schade hierdoor lijkt groot. David dreigt 
zijn motivatie te verliezen om nog langer relationeel te investe-
ren. Wat zich toont in ‘zijn diagnose’. 

En daarmee zijn we terug bij hoe David is aangemeld in onze 
voorziening, met een diagnose waarin veel bezorgdheid schuilt 
naar de toekomst van David. Hoe zal David zich verder ontwik-
kelen?

Zoeken naar passende zorg in een contextueel proces
Vanuit de contextuele hulpverlening die we vanuit ons centrum 
willen bieden aan David en zijn gezin zijn we bij opname van 
David begonnen met een verkennende fase waarin we zicht 
hebben proberen krijgen op wat gebeurt in de relationele 
werkelijkheid van David en zijn gezin. Hiervoor heb ik, als 
gezinsbegeleider, gesprekken gehad met zowel de grootouders, 
mama Karine en mama Hilde. Dit leverde ons een eerste 
beeld op van die relationele werkelijkheid, alsook een aantal 
hypotheses waarmee ik aan de slag kon.
De vraag die daar voor ons centraal staat is hoe de behoeften 
van David  weer kunnen samengaan met een betrouwbare 
omgeving? Mijn eigen werkterrein daarbij is vooral de gesprekken 
met oma en opa, gezien de geringe bereidheid van Hilde om samen 
te werken en het verdwijnen van Karine. In deze gesprekken 
die ik deed met oma en opa heb ik vooral veel ruimte gemaakt 
om hen erkenning te geven voor zowel hun verdiensten als voor 
hun onrecht.  Ik heb hiermee een aantal bedoelingen:
Ik denk dat het rouwproces rond het overlijden van hun zoon 
best een plaats krijgt in een hulpverleningscontext zodat hier 
ruimte kan worden gemaakt om de vraag te stellen: ‘Wat heeft 
David van jullie nodig om zelf te kunnen rouwen?’. In één van 
de gesprekken heb ik het ook kunnen hebben over de zorg die 
David toont voor hen door niet te rouwen. In dit gesprek hebben 
ik zo het geven van David zichtbaar kunnen maken. 
De tweede bedoeling is om te zoeken hoe ook in de relatie tussen 
oma en opa enerzijds en Karine en Hilde anderzijds niet 
langer de schuld moet aangerekend worden (ontschuldigend). In 
de hoop dat op die manier er ook voor David weer meer ruimte 
komt om Karine en Hilde graag te zien en hen existentieel loyaal 
te zijn of om in een verder perspectief ook vrij te kunnen rouwen 
rond hun afwezigheid, hun beperkte geven. 
Erkenning geven brengt ook het spreken over recht en onrecht. 
Ik zal op die manier ook het spreken kunnen aanvatten over wat 
recht en onrecht is voor David zelf.

Het geven van erkenning gaat natuurlijk samen met het formu-
leren van hypothesen over de balansen van geven en nemen en 
onderzoek naar wat voor alle betrokkenen billijk is. 
De bedoeling is om ook de loyaliteiten zichtbaar te maken.
David  lijkt een jongen die iedereen graag wil zien: zijn grootou-
ders, zijn papa die er niet meer is en zijn mama Karine  en mama 

Hilde, zijn halfzus Esther,… Hij kan zijn liefde en loyaliteit ech-
ter niet meer tonen aan papa en hij is niet vrij openlijk loyaal te 
zijn tegenover zijn mama.

Weerstanden en belemmeringen.
Tijdens de begeleiding stellen zich steeds opnieuw in de realiteit 
situaties van onrecht:  Karine verdwijnt, Hilde en oma en 
opa zien elkaar voor de rechtbank ivm bezoekrecht voor 
Esther, … Een situatie van voort-durend onrecht vraagt steeds een 
hernemen van het geven van erkenning en duwt mensen steeds 
weer in een beschuldigingsproces.
Mede hierdoor komt ook mijn meerzijdige partijdigheid onder 
druk. Voor oma en opa zijn goede hulpverleners, hulpverleners 
die voor hen kiezen. Het vraagt veel van mij als hulpverlener om 
hiermee om te gaan. Ik kan immers niet voor iedereen tegelijk 
goed doen.

Door de afwezigheid van Karine en Hilde is er een breuk in de 
dialoog. Er is een praktische onmogelijkheid op dit moment 
voor mij om met hen te werken. Dit onrecht kunnen we samen 
met David proberen (ver)dragen, maar het is zo groot dat 
David ooit als volwassene voor de opdracht zal staan met dit 
grote verlies iets te doen. Het lijkt me dat David in ons centrum 
ook nu al best therapeutische ondersteuning krijgt. De deur 
van de roulerende rekening staat immers wijd open. Wij willen 
alles doen om te vermijden dat die openstaande rekening wordt 
gepresenteerd aan de volgende generatie.

Het doel van mijn  proces is om als hulpverlener te blijven staan 
op mijn eigen plaats. Om vanuit die meerzijdige partijdigheid 
blijvend aanwezig te zijn, de vragen te stellen rond geven en 
nemen, erkenning te geven voor verdiensten en voor onrecht 
wanneer die zich tonen.
Zoekend naar waar loyaliteiten bespreekbaar worden.
We blijven er van overtuigd dat het ook belangrijk blijft van in 
kleine acties aan te zetten tot passend geven. Wat kan David 
doen voor zijn overleden vader? Hoe kunnen zijn grootouders 
David toestaan een trouwe zoon te zijn voor zijn moeder? Het 
is in de gesprekken gebleken dat het werken met wat zich in 
het ‘hier en nu’ voordoet belangrijk materiaal levert om mee te 
werken.
We hopen alvast in deze manier van werken jongeren te zien 
voorbij hun gedrag, te luisteren naar wat er vaak echt gezegd 
wordt en dit tot onderwerp van dialoog te maken, opdat er op-
nieuw passende zorg kan ontstaan.
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