
  

 

 

IRTDEP@ECLIPSO.EU 

 

JUSTICEINCARE@GMAIL.COM 

 
 WWW.JUSTICEINCARE.COM 

 

 

IRT 

DOELSTELLING 

IRT (het Onafhankelijk 

Internationaal Research 

Team) heeft na een grondige 

dossieranalyses tal van 

vaststellingen gedaan wat 

betreft diverse werkwijzen 

binnen de hulporganisaties 

die voorafgaan aan het spel 

van de “Trein der 

Dwaasheid” en het “Rad der 

Radeloosheid”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIERECHTBANK 

Een scheiding van het 

partnerschap lijdt tot 

opluchting en hoop einde 

GEWELDRELATIE 

IRT-RESEARCH 
ROADMAP 1 | INTRA FAMILIAAL GEWELD – GEEN 

VECHTSCHEIDING 

ROADMAP IFG : INTRAFAMILIAAL GEWELD 

DOSSIERANALYSE 

 

AAN DE BASIS VAN ONMENSELIJK LIJDEN STAAT VAAK 

INTRAFAMILIAAL GEWELD 

Na jarenlang geweld te moeten trotseren binnen de huiselijke 

kring, krijgt een ouder de moed om recht te staan en geweld een 

HALT toe te roepen. 

De ouder die het intrafamiliaal geweld een HALT  toeroept 

noemen we de KLOKKENLUIDER-ouder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen zijn zich vaak bewust van het geweld binnen de 

communicatie, afkomstige van de GEWELDPLEGER-ouder  en 

zien het STOP gebaar van de KLOKKENLUIDER-ouder  als een 

opgelucht gebaar. 

 

Kinderen worden BONTGENOOT van de KLOKKENLUIDER-ouder  
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FAMILIERECHTBANK-

VERBLIJFSREGELING 

Kinderen worden verplicht 

om bij de andere ouder (de 

GEWELDPLEGER-ouder) op 

bezoek te gaan. Veel 

kinderen staan hier 

huiverend tegenover omdat 

de KLOKKENLUIDER-ouder er 

niet bij is om een HALT toe te 

roepen bij geweld. 

 

DE HULPVERLENERS 

KRIJGEN VIA DE 

POLITIEDIENSTEN 

WEET VAN DIT 

TERUGKOPPELINGSP

ROBLEEEM EN 

GRIJPEN IN 

SCHEIDING VAN GEWELDPLEGER-

OUDER=GELUKKIGE SCHEIDING GEEN 

VECHTSCHEIDING 

Zowel de KLOKKENLUIDER-ouder als de kinderen voelen zich 

opgelucht bij de scheiding met de GEWELDPLEGER-ouder. 

Het kind ontkoppelt zich van de GEWELDPLEGER-ouder. 

KINDEREN WEIGEREN OM ZICH TERUG TE 

KOPPELEN MET DE GEWELDPLEGER-OUDER 

Het ontkoppelen en terugkoppelen van een kind met een ouder 

die geweld pleegde in het gezin, is geen eenvoudige en geen 

natuurlijke klus. Het vertrouwen is zoek en het kind wenst 

veiligheid en moet die nu zelf zoeken. 

Kinderen weigeren op bezoek te gaan en er worden PV’s 

opgemaakt bij politie en meldingen dat het kind weigert om bij 

de geweldpleger-ouder te verblijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kinderen worden in 

observatie geplaatst  

CKG 

MPK 

OOOC 

…. 
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DOELSTELLING VAN DEZE OBSERVATIEPLAATSING VAN DE KINDEREN is niet het afgespeelde geweld 

binnen de huiselijke setting te analyseren maar kinderen onder dwang terug te connecteren met de 

geweldpleger-ouder. 

 

Hier gaat men dan de KLOKKENLUIDER-ouder isoleren van het KIND om het KIND te kunnen bewerken 

zonder dat zij de veiligheid kennen van de KLOKKENLUIDER-ouder. 

 

 

De trein der dwaasheid wordt hier gecreëerd DOOR DE hulpverleners en consulenten 

jeugdrechtbank 

 

We zien ook nu dat de KLOKKENLUIDER-ouder CONTACTVERBOD krijgt, en door de hulpverleners van 

het observatiecentrum waar de kinderen verblijven als een MANIPULATOR wordt gezien,  op papier 

ziek wordt in het hoofd; wanen heeft; plots een KOPP- ouder wordt,  

 

KOPP-ouder : Kind van een ouder met een Psychiatrische Problematiek 

 

Er is géén enkele psychiater die de KLOKKENLUIDER-ouder heeft getest op een of andere 

psychiatrische stoornis, meestal hebben de hulpverleners de KLOKKENLUIDER-ouder niet eens 

gesproken, het is een eigenhandige fabricatie komende van de observatie hulpverleners die het kind 

onder dwang met de geweldpleger-ouder terug wil connecteren. 

Ook hun verslagen kennen geen stavingstukken en ook geen medisch bewijs van aandoeningen van de 

klokkenluider-ouder. 

ROADMAP IFG : INTRAFAMILIAAL GEWELD – KINDERMISHANDELING 

VANUIT DE HULPVERLENING OBSERVATIE & CONSULENT 

JEUGDRECHTBANK 

 Kinderen die deze communicatiegeweld aanslagen binnen de observatiesettingen gewaar 

worden, contacteren vanuit deze observaties de politiediensten 

 Ze lopen weg uit de observatie instellingen  

 Er zijn schrijnende telefoongesprekken vanuit deze observatieplaatsen komende van kinderen 

die onder dwang door de hulpverleners aan de geweldpleeg-ouder worden geconnecteerd 

 Kinderen staan onder stress : cortisolgehalte in hun bloed is hoog 

 Kinderen worden voor de keuze gesteld : 
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- Of terug met de geweldouder connecteren 

- Of geplaatst worden in een pleeggezin 

- Of de klokkenluider-ouder NOOIT meer zien 

 Kinderen worden het zwijgen opgelegd 

 Kinderen krijgen een boekje vanuit het observatiecentrum waarin zij gedwongen moeten 

accepteren dat de klokkenluider-ouder ZIEK in het hoofd is – zonder dat deze ouder hier van op 

de hoogte is 

 

 De consulenten van de jeugdrechtbank spelen dit spel duchtig mee. 

 

 
 

 KLOKKENLUIDER-ouder komt zo als DADER in een VOS procedure bij de jeugdrechtbank. 

 

VOS = Verontrustende Opvoedingssituatie 

 

DE TREIN DER DWAASHEID is gecreëerd door de vzw’s en het RAD DER RADELOOSHEID heeft 

nu 2 nieuwe actoren : 
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 De KLOKKENLUIDER-ouder 

 De KINDEREN die getuigen waren van intra familiaal geweld 

 

 

 

 
 

Het enige dat de mens in deze setting wil = GERECHTIGDHEID 

 

Maar daar wordt de actoren op de trein der dwaasheid eens duchtig mee GELACHEN. 
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SOCIALE KAART : VZW HET HUIS : VECHTSCHEIDING 

 Het Huis - Bezoekruimte Antwerpen - Sociale Kaart (desocialekaart.be) 

 

Op de website van vzw HET HUIS lezen we nu dat het de ouders zijn die voor de VECHTSCHEIDING 

zorgen – omdat hun contact onderling verstoord is  - maar nu weten wij wel beter ! 

 

De VECHTSCEIDING werd gecreëerd door de HULPVERLENERS om intrafamiliaal geweld onder de mat 

te stoppen  en de KLOKKENLUIDER-ouder dit geweld te laten afdoen als WANEN 

 

https://www.desocialekaart.be/fiches/591779/algemeen
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ER WORDT EEN DRAMADRIEHOEK GECREEERD DOOR DE ZORG-EN 

AFGESPEELD BINNEN DE RECHTBANK 

Omdat de kinderen zich niet wensen terug te binden met een geweldpleger-ouder wordt er vanuit de 

zorg een drama gecreëerd en dat binnen een driehoek en dat binnen de jeugdrechtbank in een VOS 

procedure gegoten 

 

De KLOKKENLUIDER-ouder = DADER 

                                                       Heeft een vermoedelijke persoonlijkheidsstoornis 

                                                       Deze vermoedelijke psychiatrische stoornis werd door géén enkele arts    

                                                       Vastgesteld 

                                                       Enkel door de HULPORGANISATIES gecreëerd 

                                                       Komt enkel voor in de vonnissen 

                                                       Kinderen worden ontnomen van de klokkenluider-ouder 

                                                       KLOKKENLUIDER-ouder kan kind enkel in de neutrale bezoekruimte zien 

 

 

                                                                                                              DADER=KLOKKENLUIDER-ouder 

                                                                                                                   “vermoedelijke psychiatrische stoornis” 

 

                                                                                                                           Wanen – hysterie – ouder is ziek                    

 

 

Omdat de  hulporganisaties niet in intra familiaal geweld geloven moet de andere ouder maar 

GEK    zijn = DADER – EEN VERMOEDELIJKE STOORNIS IS DE OORZAAK  VAN EEN 

VERMOEDELIJKE KINDERMISHANDELING EN EEN VERONTRUSTENDE 

OPVOEDINGSSITUATIE 

 

De GEWELDPLEGER-ouder = SLACHTOFFER   : DEZE KRIJGT ALLE AANDACHT  

 

                                                                                                DADER = DE KLOKKENLUIDER-OUDER 

                                                                                                                                                                            

SLACHTOFFER= GEWELDPLEGER-ouder 
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De REDDERS van deze gecreëerde dramadriehoek zijn de : 

1. Hulpverleners 

2. De consulenten SDJ 

3. De jeugdrechters 

4. Het parket 

5. De contextbegeleiders 

6. De rechters Hof van Beroep 

7. De jeugdadvocaten 

8. De politiediensten 

9. De psychologen van de kinderen 

10. …. 

 

ONMENSELIJK LIJDEN = 

 

Kind/kinderen worden op brutale wijze van de KLOKKENLUIDER-ouder verscheurd 

KLOKKENLUIDER-ouder wordt GEISOLEERD van het KIND – CONTACTVERBOD 

KARAKTERMOORD : KLOKKENLUIDER-ouder 

 

Klokkenluider-ouder wordt beschuldigd van het VECHTEN tegen de ex partner ! 

 

KINDEREN worden het zwijgen opgelegd 

 

Jeugdadvocaten luisteren niet meer naar de kinderen 

 

Jeugdrechters luisteren niet meer naar de kinderen 

 

Verslagen van de consulenten SDJ staan vol leugens & worden op de laatste dag neergelegd zonder dat 

de klokkenluider-ouder deze kon lezen of rectificeren. 

 

Medische attesten die aantonen dat de KLOKKENLUIDER-ouder géén medische stoornis heeft worden 

door de rechtbank als éénzijdig gezien en dus VERWORPEN 

 

Kinderen krijgen vaak de stempel ADHD, AUTISME,… 
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Kinderen vervreemden van de afwezige ouder- de KLOKKENLUIDER-ouder 

 

Kinderen worden in de school en CLB niet ernstig genomen 

 

 

Er wordt verborgen geweld gepleegd door de zorginstanties en door ons rechtssysteem. 

 

Vele ouders onder deze omstandigheden raken aan lager wal, verliezen familieleden en steunfiguren, 

verliezen hun zelfvertrouwen en zitten in een rouwproces dat ooit begon maar NOOIT kan worden 

afgesloten…. 

 

HET RAD DER RADELOOSHEID blijft draaien …en de actoren van de Trein der Dwaasheid zijn nu in de 

verf gezet. 

 

Besluit : 

Belgie heeft een laag percentage intra familiaal geweld 

Belgie heeft een laag percentage psychiatrisch gestoorde ouders – dit omdat de diagnose door 

rechters wordt gegeven en door hulpverleners die géén artsen zijn  en zo de fake medische data NIET 

tot in de mutualiteit terecht komen. 

 

Wat met de cijfers van de kindermishandeling die huizen onder de noemer “verborgen geweld” en 

verder leven in STILTE ? 

 

 

Wanneer de klokkenluider-ouder de neutrale bezoekruimte CAW of vzw Het Huis bezoeken dan 

aanvaarden zij dat ze de volledige verantwoordelijkheid van deze verdoken kindermishandeling op 

zich nemen en zo wassen de hulpverleners en de vele REDDERS de handen in ONSCHULD 

 

                                                             VECHTSCHEIDING & 

KINDERMISHANDELING 

                                                  Een bewuste creatie van de zorg 

                Binnen de LIST & BEDROG dossiers  
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WYSINWYG             WHAT YOU SEE IS NOT WHAT YOU GET 

WAT IS HET WELZIJN VAN HET KIND ? 

 

 

 

 

 

 


	ROADMAP IFG : intrafamiliaal geweld – kindermishandeling vanuit de hulpverlening Observatie & Consulent Jeugdrechtbank

