mag helpen en ondersteunen. Wanneer die erkenning er komt
leert het kind dat het waarde ontleent aan het geven aan mensen.
Bovendien kan het bepaalde vaardigheden oefenen, zoals het
geven van leiding. Parentificatie als rolomkering heeft - anders
dan voor Minuchin - voor Nagy dus niet automatisch destructieve consequenties. Belangrijk is wel dat het kind niet geschaad
wordt in zijn ontwikkeling.

CONCEPT
PARENTIfICATIE.
Hoe probeer jij een goed kind te zijn
voor je ouders?
Het woord “parentificatie” is in hulpverleningsland wijd
verspreid. Het wordt zo vaak gebruikt en krijgt zoveel connotaties dat het een leeg begrip dreigt te worden. Het begrip
neemt in de opleidingen gezinsbegeleiding, contextuele hulpverlening, counseling en therapie van Balans / VSPW een
belangrijke plaats in. Mensen worden erdoor geraakt. Ze ervaren dit inzicht als een bevrijding of ze worden kwaad. Heel wat
cursisten kiezen dit begrip als centraal thema van hun jaaropdracht of eindpresentatie.
Het begrip “parentificatie” heeft meerdere betekenissen en
dat zorgt wel eens voor spraakverwarring. In dit artikel zet ik
enkele betekenissen op een rijtje. We schetsen de aandachtspunten voor de hulpverlening. Vervolgens bekijken we wat
parentificatie betekent in overdrachtelijke betekenis. Tenslotte
beschrijf ik de insteek die mij het meest helpend lijkt en eindig met een beschouwing over de functie welke dit begrip in de
toekomst nog kan hebben.

Parentificatie als projectieve identificatie
Bij uitbreiding en in het contextueel werken wordt de term ook
gebruikt om aan te duiden dat het kind door de ouder wordt
gebruikt om aan psychische noden tegemoet te komen. Zo is er
bijvoorbeeld de narcistisch gekwetste ouder die van zijn kind de
perfectie verwacht maar tegelijk niet tolereert dat het kind het er
beter afbrengt dan hemzelf. De gekwetste ouder projecteert zijn
afgesplitste stukken op zijn kind die niet anders kan dan deze
gestalte te geven. Dit noemt men projectieve identificatie.
In de film Shine (1996) vertelt de cineast Scott Hicks het levensverhaal van de pianist David Helfgott. De muzikaal begaafde
jonge David raakt gevangen in de paradoxale verwachtingen
van zijn vader: “Schitter (Shine) maar laat mij niet alleen”. De
vader die van zijn eigen joods-orthodoxe vader geen muziek
mocht spelen geeft aan zijn zoon de opdracht uit te blinken
als pianist. “You’re a very lucky boy”, zegt hij. David kan niet
anders dan zichzelf uitputten, tot de psychiatrie toe.

Parentificatie als rolomkering.
Ivan Boszormenyi Nagy en Geraldine Spark lanceren het begrip
in Invisible loyalties (1984).
Parentificatie slaat in zijn eerste betekenis op rolomkering. Deze
betekenis sluit aan bij het parental child van Salvador Minuchin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Parentification). Het kind komt
in de positie terecht waar het voor de ouder gaat zorgen, die
op zijn of haar beurt in de kindpositie terecht komt. Kinderen
zorgen van nature. Zij zien de noden van hun ouders en proberen
met hun kinderlijke constructies antwoorden te geven op de
problemen waar hun ouders mee worden geconfronteerd.
Parentificatie ontstaat wanneer er in het ouderlijke subsysteem
een vacuüm is. Dat vacuüm kan bijvoorbeeld nood aan
instrumentele zorg zijn. Wanneer een van de ouders of een van
de andere kinderen extra zorg nodig heeft is er meer kans dat een
kind zorgtaken overneemt. In een groot gezin gebeurt het vaak
dat de oudste kinderen worden aangesproken om mee te zorgen
voor de jongere kinderen. Ook kinderen in kleinere gezinnen
zorgen spontaan voor elkaar. Wanneer een ouder alleen staat zal
er altijd een kind zijn dat er naast komt te staan. Het kan ook te
maken hebben met omstandigheden die van buiten uit op het
gezin inwerken zoals armoede, uitsluiting, migratie en racisme.
Het trouwe en gevende kind springt in het vacuüm. Zo niet
dreigt het gezinssysteem niet te functioneren. Wanneer het kind
oudertaken op zich neemt kan het gezin voort blijven draaien.
Parentificatie hoeft niet noodzakelijke een destructief karakter
te hebben. Een kind kan de ervaring hebben dat het zijn ouder
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In Leren over leven in loyaliteit (1998) werken de auteurs het
thema parentificatie als effect van projectieve identificatie erg
uit. Zij wijzen op het gegeven dat wanneer een ouder in de relatie met zijn eigen ouders psychisch gekwetst is hij bij zijn kind
leniging zoekt voor deze kwetsuur. Het kind vult iets in dat de
ouder nodig heeft. De auteurs beschrijven hoe een kwetsuur in
een bepaald thema een antwoord van het kind oproept.

Wanneer een ouder alleen staat zal
er altijd een kind zijn dat er naast
komt te staan.
De terminologie is ondertussen gemeengoed geworden. De
uitdrukkingen “zorgend kind”, “kind dat kind moet blijven”,
“perfect kind” en “zondebok” zijn in hulpverlenersland erg
aanwezig. Deze terminologie wordt zelfs vaak als een vorm van
(zelf-)diagnose gehanteerd: “Ik ben een perfect kind”. Op die
manier vormen deze uitdrukkingen een label dat op een persoon
wordt geplakt, terwijl parentifcatie per definitie dialectisch is.
Dit lijkt me te kort doen aan de complexiteit van het leven. Het
risico is immers groot dat ouder-kind relaties worden herleid tot
projectieve identificatie. Zij krijgen een zweem van pathologie.
In Leren over leven in loyaliteit is er weinig aandacht voor
feitelijke situaties (grote gezinnen, de geboorte van een kind met
een handicap, een ouder die vroeg overlijdt, armoede…) die een
parentificerend effect hebben.
l
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Parentificatie als manifestatie van ontische afhankelijkheid.
Bij de presentatie in Antwerpen (2008) van de Nederlandse
vertaling van het boek “Ces loyautés qui nous libèrent” (2006)
- “Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit” (2008) - kreeg
Cathérine Ducommun-Nagy de vraag hoe het te verstaan is dat
het “zwarte schaap” in het systeem er toch voor kiest in het
systeem of in een relatie te blijven die zo destructief is. Het
antwoord van Ducommun-Nagy luidde: “It’s better to be a black
sheep than not a sheep at all”. “Je kan maar beter een zwart
schaap zijn dan helemaal geen schaap” (Eigen notities. Eigen
vertaling). Zij wijst daarmee op de ontische afhankelijkheid van
het “zelf”. Het “zelf” is per definitie relationeel. Er is geen “ik”
denkbaar zonder een “niet ik”. De grondvorm van het leven
bestaat uit relaties, onderlinge betrokkenheid. Zonder relatie
met het “niet zelf” is er ook geen “zelf”. Het “zelf” is voor
zijn bestaan dus afhankelijk van een ander. In die zin “gebruikt”
een “zelf” een ander om te kunnen bestaan. Of het “zelf” laat
zich door de ander gebruiken. Ducommun-Nagy hanteert de
uitdrukking “besoin ontique” (2006). In de nederlandse
vertaling (2008) wordt dit “ontische behoefte” maar persoonlijk
kies ik voor “ontische nood”. Relaties zijn noodzakelijk om te
kunnen bestaan.
Parentificatie als ethisch relationeel begrip.
Boszormenyi-Nagy en Krasner (1994) plaatsen het begrip
parentificatie in een ethische context. Parentificatie krijgt dan de
betekenis van onevenwicht in de balansen van geven en nemen.
De één geeft meer dan de ander in de relatie in die mate dat
hij in de ouder-positie wordt geplaatst. Geven heeft een brede
betekenis. Het kan gaan om instrumentele zorg als vorm
van geven, maar ook toewijding zoals aanwezigheid of het
vervullen van andere verwachtingen zijn uitingen van geven. De
ene persoon wordt dan degene die zorg draagt voor de noden
van de ander. Nagy gebruikt het woord “parentificatie” als het
gaat om een vorm van geven en nemen waarbij de ontvanger
zich afhankelijk opstelt van de zorger. Degene die geeft wordt
in deze betekenis de “ouder” van de andere. Daar is niks
pathologisch aan. Ieder stelt zich wel eens afhankelijk op van
een ander. Het zit in de intimiteit van de partnerrelatie maar ook
in andere relaties. Het geven van zorg biedt groeikansen voor
de zorger. Hij of zij verwerft vaardigheden, aanzien, respect
maar ook gerechtigde aanspraak. Dit relationeel-ethische begrip
betekent dat ik op basis van gegeven zorg recht heb op
wederkerigheid. Wederkerigheid kan verschillende vormen
aannemen. Het hoeft niet noodzakelijk te gaan om terugbetaling maar ook om erkenning van de gegeven zorg. Zorg
geven biedt mogelijkheid tot “zelfvalidatie”, het verwerven van
vrijheid, wetende dat ik passende zorg opneem voor de ander.
Parentificatie wordt destructief wanneer de zorger uitgebuit
wordt, wanneer de zorger verplicht wordt iets te geven wat
buiten zijn krachten ligt. Dit kan gebeuren door manipulatie van
de zorger door degene die ontvangt. Vooral kinderen die in de

asymmetrische kind-ouder - relatie de meest kwetsbare positie
hebben zijn erg ontvankelijk voor het appél op zorg. Het loyale,
trouwe, gevende kind is steeds bereid te geven. Het is precies de
asymmetrie in de ouder-kindrelatie die maakt dat parentificatie
mogelijk wordt. Het kind is meer afhankelijk. Daardoor is
het ook meer ontvankelijk voor signalen en situaties die zijn

Het geparentificeerde kind heeft recht
op consideratie en compensatie voor
zijn geven.
zorg vragen. Binnen deze asymmetrische relatie is het heel
verleidelijk beroep te doen op het loyale kind. Schuld-inductie
is een erg parentificerende vorm van communicatie. Door de
ander - een kind - ervan te beschuldigen niet genoeg of het
verkeerde te doen wordt hij in een positie gezet waarin hij iets te
compenseren heeft. De gever gaat nog meer geven en de
onbillijkheid in de balansen van geven en nemen neemt toe. Toch
wordt de gever opgezadeld met het gevoel niet genoeg te doen.
Het vraagt een zekere ik-sterkte tegen deze manipulatie in te
gaan. Slachtoffergedrag, maar ook overmatige en ongevraagde
zorg zijn schuld-inducerend.
Ongeziene en destructieve parentificatie creëert een ethisch
deficit. Het geparentificeerde kind heeft recht op consideratie
en compensatie voor zijn geven. Wanneer daar niet aan wordt
voldaan ontstaat het risico dat hij dit op zijn beurt zal verhalen
op een andere partij. Dat kunnen hulpverleners zijn of andere
onschuldige derden. Het uitgeputte kind leunt op een destructieve
manier op zijn gerechtigde aanspraak. Wanneer dit kind zelf ooit
ouder wordt, zijn z’n eigen kinderen de eersten die klaar staan
om hun gekwetste ouder te verzorgen. Op die manier rolt de
roulerende rekening over de generaties heen. Ik pleit ervoor net
als Nagy de uitdrukking “roulerende rekening” bij voorkeur te
reserveren voor de ouder-kindrelatie. In de literatuur en in het
taalgebruik wordt deze soms ook in andere contexten gebruikt w
aardoor voorbij gegaan wordt aan de dwingende asymetrie
in de ouder-kindrelatie. Kinderen kunnen de rekening niet
weigeren. In symmetrisch relaties gaat het ook om leunen op
destructief gerechtigde aanspraak. Degene aan wie de rekening
wordt doorgeschoven kan deze echter wel weigeren.
Consequenties voor de hulpverlening.
Hulpverleners die met kinderen te maken krijgen worden bijna
per definitie geconfronteerd met geparentificeerde kinderen.
Deze kinderen zijn door de feiten of door manipulatie in de
ouder-positie geplaatst. Vaak gedragen zij zich volwassener dan
ze zijn. Het is een valkuil op deze schijnvolwassenheid beroep
te doen om het kind dingen te laten doen die eigenlijk door
volwassene moeten worden uitgevoerd. Zo merk ik meer dan
eens dat opvoeders of begeleiders kinderen aanmoedigen zelf
een afspraak te regelen voor bezoek. Of zij worden ertoe aangezet vader of moeder op te bellen wanneer die lang niet van
zich laat horen. Het gebeurt vaak dat van kinderen begrip wordt
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gevraagd voor de falende ouder. Deze flinke kinderen doen dit
van nature, maar het is een valkuil deze zorg als vanzelfsprekend
te zien. Het lijkt me dat op deze manier de parentificatie wordt
versterkt. Aan het kind de opdracht te geven kenbaar te maken
voor wie het kiest is splijtend. Het is één van de meest destructieve
vormen van parentificatie.
Hulpverleners kunnen de parentificatie vanwege de ouders
niet ongedaan maken. Het is pijnlijk voor de hulpverlener om
dit te moeten aanzien en de drang in te grijpen is groot. Het
belangrijkste dat een hulpverlener kan doen is de last van de
parentificatie benoemen. Taal schept ook hier werkelijkheid.
Door taal te geven aan de last wordt deze last een bespreekbare
realiteit. Dit is de eerste stap naar deparentificatie. De hulpverlener staat niet zelden voor de opdracht deze last ook voor
het geparentificeerde kind zichtbaar te maken. Het kind groeit
op in de voortdurende aanwezigheid van de last wat tot effect
heeft dat deze net als de ingeademde lucht onzichtbaar is. De
hulpverlener moet dan iets zichtbaar maken dat reeds jaren lang
aanwezig is. Hij botst daarbij op de weerstand van het loyale
gevende kind dat moeilijk verdraagt dat een derde het tekort
schieten van de ouders benoemt. Bovendien komt de hulpverlener in de praktijk ook zijn eigen geschiedenis tegen. Elke
hulpverlener heeft geprobeerd en probeert nog steeds een
gevend kind te zijn. Hij kan in zijn cliënten zichzelf herkennen
en proberen voor zijn cliëntjes de erkenning te krijgen die hij
zelf niet heeft gekregen. Anderzijds gebeurt het dat een hulpverlener vanuit zijn eigen parentificatie ongevoelig is voor
deze van zijn jonge cliënten. Vermits de hulpverlener als kind
zelf veel heeft gegeven kan zijn verborgen loyaliteit hem blind
maken voor de last van de kinderen over wie hij de zorg heeft.

woordelijkheid” soms gebruikt om de veldwerker opdrachten te
laten uitvoeren die hoger in de asymmetrie thuis horen.
Een grote autonomie is niet altijd een zegen, vooral niet
wanneer in de autonomie beslissingen moeten worden genomen
die eigenlijk op een “hoger” echelon moeten worden genomen.
Teams die zichzelf moeten aansturen en daarbij onvoldoende
worden opgevolgd worden geparentificeerd. Wanneer de
leidinggevende bijvoorbeeld aan het team de opdracht geeft zelf
een permanentieregeling uit te werken voor in de zomermaanden
delegeert hij een beslissing die hij zelf moet nemen. Collega’s
met tegengestelde belangen worden verplicht hun zorg voor hun
gezin ondergeschikt te maken aan de noodzakelijkheid van een
minimumbezetting. De leidinggevende maakt de collega’s op
die manier tot elkaars concurrent. Verzuimen van supervisie of
verzuimen grenzen aan te geven (in tijd en ruimte) heeft een
parentificerend effect.
Het uitstellen van noodzakelijke beslissingen veroorzaakt een
beslissingsvacuüm. Dit plaatst de medewerker voor de paradoxale opdracht dit zelf te moeten invullen zonder dat hij
daarvoor een mandaat heeft met het risico daarop
gesanctioneerd te worden.

Afgeleide betekenissen
Het begrip “parentificatie” wordt in de literatuur ook gebruikt
in afgeleide betekenissen. Het wordt dan losgekoppeld van de
feitelijke ouder-kind-relatie en overgeplaatst naar andere asymmetrische relaties.

De jeugdrechter die de opinie van de veldwerker hanteert als
voornaamste argument voor zijn beslissingen parentificeert de
hulpverlener. Deze komt in de positie waarin hij enerzijds een
vertrouwensrelatie met ouders moet opbouwen en anderzijds de
adjudant wordt van de rechter die beslissingen neemt die ingaan
tegen het verlangen van de ouders.

Leerkrachten hebben de opdracht hun leerlingen voldoende
instructies te geven om taken en lessen tot een goed eind te
brengen. Wanneer de leerkracht onvoldoende richtlijnen geeft
en reageert met “dat had je toch wel moeten weten”, schuift
hij zijn eigen opdracht door. Het zit in uitdrukkingen als “zijn
verantwoordelijkheid nemen”, zonder in te vullen wat dit voor
een veertienjarige precies betekent. Er wordt een vacuüm
gecreëerd en de afhankelijke in de relatie is kwetsbaar in de
wijze waarop hij dit moet invullen. Op die manier ontstaat er een
parentificerend communicatiepatroon. Degene die in de asymmetrie aan de onderkant staat krijgt de opdracht zelf in te vullen
wat er van hem wordt verwacht. Hij kan niet anders dan falen.

Parentificatie kan ook aanwezig zijn in symmetrische relaties.
Met “symmetrisch” bedoel ik dat er geen structureel machtsverschil is in de relatie. De verschillende partners hebben
gelijke rechten en plichten. Voorbeelden daarvan zijn relaties
tussen broers en zussen, vriendschapsrelaties en de partnerrelatie. Nagy gebruikt het woord parentificatie ook wanneer hij
het heeft over de partnerrelatie. In een symmetrische relatie kan
een van beide partners zich consequent afhankelijk opstellen.
Hoewel hij dezelfde verantwoordelijkheden draagt kan hij deze
niet invullen en deze feitelijk doorschuiven naar de andere. De
uitdrukking “het is me gelijk” heeft een parentificerend effect.

Wanneer een leidinggevende verzuimt helderheid te verschaffen
over taken, doelen en middelen verzuimt hij leiding te geven.
Ook in deze relaties wordt de uitdrukking “neem uw verant-
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Het zet de ander in de positie uit te vissen wat zijn partner
werkelijk wil. Hij of zij moet de keuze maken in de plaats van
de partner. Wanneer dit de belangrijkste vorm van communicatie
is wordt de relatie zwaar belast. Vooral op het vlak van seks en
intimiteit is het laten raden naar de eigen wensen op termijn
nefast.
Wèg ermee?
Het woord parentificatie heeft ondertussen zoveel betekenissen,
maar er kleeft vooral een schuld-inducerende connotatie aan
- het is allemaal de schuld van de ouders. We lopen het risico
te denken dat we het over hetzelfde hebben terwijl dit niet
per definitie zo is. Van Der Pas (2009) pleit ervoor het woord
“parentificatie” gewoon te dumpen, omdat het onrecht doet aan
de complexiteit en het circulaire karakter van interacties.
Immers: elk kind heeft een eigen aanleg en temperament en ook
deze beïnvloeden het proces van “overnemen” van verantwoordelijkheid.

Daarbij verhoudt het zich op de noden
van de ouders, maar ook op feitelijke
omstandigheden, de samenstelling van
het gezin, de cultuur en de tijdsgeest.
Afgezien van het feit dat het schrappen van dit woord niet
haalbaar is, lijkt me dit ook niet wenselijk. Zorgvuldigheid en
volledigheid in de beschrijving van de inhoud die wordt
gehanteerd is wenselijk.
Als opleider en auteur hanteer ik het woord vooral in zijn
relationeel - ethische betekenis. Parentificatie verwijst naar de
asymmetrie in de balansen van geven en nemen waarbij van
iemand verwacht wordt meer te geven dan billijkerwijze van
hem mag verwacht worden. Parentificatie wordt destructief
wanneer dit geven schadelijk wordt voor de gever. Dit kan
door een langdurig patroon van onbillijkheid maar ook door
éénmalige serieuze grensoverschrijding zoals mishandeling,
verwaarlozing of sexueel misbruik. We moeten af van de zweem
van pathologie die hangt rond kinderen in de zorgers-positie.
Het is het ethische recht van kinderen om zorg te dragen voor
hun ouders. Kinderen zijn loyaal en zij zorgen van nature.
Ik gebruik zelf deze formulering: “Elk kind probeert een goed
kind te zijn voor zijn ouder.” En daar is niks pathologisch
aan. Het kind ziet de noden van de ouder en probeert met zijn
kinderlijke constructies daar iets tegenover te stellen.
In haar roman De Vriendschap (1995) beschrijft Connie
Palmen hoe haar hoofdfiguur Kit voortdurend begaan is met
het wel en wee van haar ouders en broers. Kit spant zich
voortdurend in een goed kind te zijn maar weinigen zien de
inspanningen van dit kind. Connie Palmen geeft ons op sublieme
wijze inzicht in de constructies en gedachtenwereld van dit
kind.

In plaats van op zoek te gaan naar pathologie lijkt het me
eerder constructief zichtbaar te maken hoe een kind probeert
een goed kind te zijn. Daarbij verhoudt het zich op de noden
van de ouders, maar ook op feitelijke omstandigheden, de
samenstelling van het gezin, de cultuur en de tijdsgeest. Het
is aan de hulpverleners, begeleiders en therapeuten het geven
van dit kind zichtbaar te maken. Daarbij wordt automatisch de
vraag gesteld wat het kost aan dit kind en of er iemand is die
dat ziet. Begeleiding in situaties van parentificatie vraagt van
de hulpverlener de kunst taal te geven aan het geven van een
kind. Op die manier wordt dit geven zichtbaar. Op die manier
wordt ook zichtbaar wanneer een kind geeft boven van wat van
hem kan worden verwacht. Daarbij moet de hulpverlener zich
heel bewust zijn van de invloed van zijn eigen levensverhaal op
wat hij ziet en zegt. Vandaar dat ik deze vraag ook voorleg aan
elke hulpverlener: “Hoe probeer jij een goed kind te zijn voor
je ouders?”
Paul Heyndrickx
Opleider gezinsbegeleiding, contextuele hulpverlening,
begeleiding en counseling.
Opleider Ervaringsdeskundige in Armoede
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