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Ten geleide

Al vele jaren staat het thema gehechtheid in de belangstelling. De lijst met 
publicaties over dit onderwerp is lang. De publicaties zijn veelal het resul-
taat van onderzoek en geven toenemend duidelijkheid over de omschrij-
ving van het begrip ‘gehechtheid’ en de betekenis ervan. Het is goed en 
belangrijk dat er zo veel onderzoek naar gedaan wordt, omdat gehecht-
heid een erg grote draagwijdte heeft.
Verder onderzoek is nodig omdat er vraag is naar adequate behandelin-
gen voor problematische gehechtheid. Toch bestaan er behandelingen 
voor jonge kinderen die goede resultaten geven en wetenschappelijk on-
derzocht zijn. Ook voor oudere kinderen en jongeren zijn er behandelin-
gen ontwikkeld, waarvan een enkele behandeling onderzocht is en een 
andere in onderzoek is. Deze behandelingen worden beide positief ge-
waardeerd om hun goede resultaten.
In het dagelijks leven van ouders met een kind bij wie problematische 
gehechtheid is vastgesteld is de behoefte aan een goede behandeling groot 
en ook is er veel vraag naar ondersteuning.
Voor adoptie- en pleegouders en ook voor biologische ouders, is het leven 
met een problematisch gehecht kind niet gemakkelijk. In de praktijk van 
de hulpverlening heb ik voor hen groot respect gekregen, in het bijzonder 
voor hun inzet en voor het volhouden. De kinderen met deze problema-
tiek nemen, samen met hun ouders, qua aantal al jarenlang een grote 
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plaats in mijn praktijk in. Ik heb hun angsten, zorgen en wanhoop mee-
gemaakt, en weet wat deze problematiek concreet betekent voor een kind, 
voor een jongere en voor de ouders.
Zowel kind als ouder verdienen een goede behandeling om de problemen 
te overwinnen en om ‘gehecht’ in het leven te kunnen staan.
In dit boek probeer ik ouders en leerkrachten, maar ook hulpverleners 
een hand te reiken op het gebied van informatie over gehechtheid en ge-
hechtheidsproblemen.
Het is immers niet altijd eenvoudig om in de grote hoeveelheid literatuur 
over dit onderwerp juist die informatie te vinden die iemand nodig heeft 
voor het dagelijkse leven, voor het nemen van beslissingen, voor het kie-
zen van de weg die het best bewandeld kan worden. Dat geldt zowel voor 
ouders als voor hulpverleners.
In hoofdstuk 1 beschrijf ik wat gehechtheid nu precies is, wat veilige ge-
hechtheid inhoudt en wat ouders kunnen doen om hun kind veilig ge-
hecht te laten zijn. Als vervolg hierop gaat hoofdstuk 2 in op wat onveilige 
gehechtheid inhoudt en hoe dit kan ontstaan. Wanneer praat je over een 
gehechtheidsprobleem en wat zijn de verschillen in die problematiek? 
Vanuit deze twee hoofdstukken wordt het duidelijk dat gehechtheid in het 
leven van zowel kinderen als volwassenen erg belangrijk is.
De vervolgvraag is: Wat kun je verwachten als de hechting misgaat? Wat 
zijn dan de gevolgen? Daar ga ik in hoofdstuk 3 op in.
Niet alleen het kind heeft last van de gevolgen; ook de omgeving van het 
kind lijdt eronder. In hoofdstuk 4 bespreek ik wat een hechtingsprobleem 
betekent in het dagelijkse leven en op welke gebieden het kind en zijn 
omgeving de gevolgen hiervan ondervinden. Dit boek wil ook aangeven 
wat er gedaan kan worden aan deze problematiek en wil ouders en kinde-
ren die de gevolgen dagelijks ervaren, helpen met het zoeken naar oplos-
singen. In hoofdstuk 5 worden, aan de hand van voorbeelden, de moge-
lijkheden aangegeven van wat er in de eigen leefsituatie van ouders en 
kind gedaan kan worden. Dat gebeurt veelal samen met deskundige hulp, 
maar wel steeds in het besef dat er in het leven van alledag situaties zijn 
die ouders zelf moeten hanteren. Hoofdstuk 6 geeft de behandelmoge-
lijkheden weer en besluit met een uitgebreid voorbeeld van een behande-
ling. In hoofdstuk 7 zijn de namen opgenomen van organisaties; van web-
sites die informatie geven over gehechtheid, pleegzorg en adoptie; de 
onderzoeken op het gebied van gehechtheid; en de literatuur die gelezen 
kan worden voor wie meer wil weten.
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Met veel plezier ben ik een aantal jaar geleden op de uitnodiging van de 
uitgever ingegaan om een boek over gehechtheid te schrijven voor ouders 
en leerkrachten en voor collega’s die graag een beknopt overzicht willen 
van dit onderwerp.
Als bijzonder ervaar ik het dat van dit boek een herdruk nodig is. Ik hoop-
te dat met dit boek aan de vraag vanuit het ‘veld’ tegemoetgekomen zou 
zijn. De vraag om een herdruk lijkt die vraag positief te beantwoorden.
De veranderingen zijn groot wat betreft de beschrijving van on der zoe-
ken,diagnostiek en behandelingen, de voorbeelden zijn daarentegen 
grotendeels gelijk gebleven. Niet elk hoofdstuk is ingrijpend veranderd 
zo nu en dan is de tekst aangepast en zijn achterhaalde gegevens vervan-
gen voor resultaten uit nieuw onderzoek. Recente literatuur is toege-
voegd voor zo ver die betrekking heeft op het onderwerp van dit boek. 
Door de voorbeelden in een kader te zetten is de leesbaarheid verbeterd.
Mirjam Putman, hartelijk dank voor het meedenken over en aanreiken 
van literatuur maar vooral voor het feit dat je het effect van Fasetherapie 
wetenschappelijk hebt onderzocht. Een onderzoek dat op het moment 
van schrijven (2019) in de eindfase is. 
Eveneens bijzonder bij het schrijven van de eerste druk was voor mij de 
hulp van mijn dochter. Zij heeft vanuit haar taalstudie een bijdrage gele-
verd aan het helder houden van de geschreven tekst. Aan haar draag ik dit 
boek daarom op. Maar ook aan al die kinderen en jongeren met gehecht-
heidsproblemen die ik in de loop der jaren heb leren kennen.

 Anniek Thoomes-Vreugdenhil

Voor Annelieke
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1
Wat is gehechtheid en wat is 

 
de betekenis van gehechtheid?

Casus 1.1 De boze buien van Lara
Met veel moeite heeft de moeder van Lara (drie jaar) haar 
dochter aangekleed. Zoals altijd gaat het aankleden gepaard 
met geschreeuw en veel boosheid naar moeder toe. Lara was 
tien maanden oud toen ze voor adoptie naar Nederland 
kwam. Al vrij snel begonnen de boze buien, vooral gericht 
naar haar moeder, bij vader is het minder. Lara vraagt de hele 
dag aandacht van haar moeder, maar zit zelden op schoot. 
Als haar ouders haar op schoot trekken, dan gaat ze er direct 
weer af. Lara gaat naar de peuterspeelzaal en daar gaat het 
goed. De leidster heeft geen enkel probleem met Lara.
Lara’s moeder denkt vaak dat zij het niet goed doet. Beide 
ouders hebben van alles geprobeerd, zoals het goed voorbe-
reiden van Lara, spelletjes doen bij het aankleden of haar 
boosheid negeren. Maar niets helpt.
 
Casus 1.2 De ruzies van Ruben
Ruben, negen jaar, komt thuis van school. Zijn stiefmoeder 
zit klaar met thee en iets lekkers. Ruben gaat op de bank zitten 
en zegt niets. Zijn stiefmoeder ziet dat zijn kleren vies zijn en 
dat hij een rode plek op zijn gezicht heeft. Hij heeft weer ruzie 
gehad. Hij vertelt erover op de gebruikelijke manier, namelijk 
dat anderen zijn begonnen en hij zich slechts verweerd heeft. 
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Thuis maakt hij met zijn zusje en stiefzusje zelden ruzie, maar 
zijn stiefmoeder heeft nauwelijks contact met hem. Zijn vader 
iets meer, maar ook niet veel. Ruben en zijn jongere zusje 
hebben veel meegemaakt. Beide kinderen reageren hierop 
heel verschillend. Zijn zusje laat verdriet en boosheid zien en 
praat veel met beide ouders. Ruben gaat zijn eigen gang en 
praat weinig. Op school gaat het niet goed, zowel op school 
als thuis liegt hij veel.

Casus 1.3 Sara heeft geen vrienden
Sara, veertien jaar, zit op de bank en kijkt bedrukt. Haar (biolo-
gische) moeder vraagt wat er is. Sara vertelt dat ze is gepest op 
school en dat ze in de pauze vaak alleen op het schoolplein 
staat. Ze wil niet meer naar school. De problemen van Sara 
zijn al op de basisschool begonnen, vaak kwam ze toen hui-
lend uit school. Ze verzon toen ze in groep 7 en 8 (in Vlaande-
ren het 5e en 6e leerjaar) zat vaak verhalen zoals dat er een 
kinderlokker in de wijk rondliep. Er zijn wel betere schoolperi-
odes geweest, ze hoorde toen bij een groepje meisjes. Vrien-
dinnen had ze wel, maar die wisselden vaak, een vaste vriendin 
heeft ze nooit gehad. Rond het tweede levensjaar van Sara is 
haar moeder een periode opgenomen, en tot haar vierde jaar 
was haar moeder depressief en weinig beschikbaar voor haar.

1.1 Wat is gehechtheid?
Gehechtheid is de nabijheid zoeken van een specifieke volwassene met 
wie een band bestaat die sterk is en een lange tijdsduur heeft. Er is geen 
gedrag dat een sterker gevoel geeft dan gehechtheid. Deze omschrijving 
is van Bowlby (1988), die de grondlegger is van de gehechtheidstheorie. 
In de omschrijving gaat het om een relatie. Een relatie heb je niet met ie-
dereen, maar met mensen die voor jou speciaal zijn. Van een relatie praat 
je niet als het over een korte periode gaat. En een echte relatie kan een 
stootje hebben.
Ervaringen met positieve relaties zijn van groot belang voor de hele ont-
wikkeling en dat begint al vanaf de geboorte. Vroegkinderlijke relaties 
zijn van invloed op relaties in de hele ontwikkeling en ook op onze relaties 
in de volwassenheid (Ogden, 2019).
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Als een kind geboren wordt, heeft het in de meeste gevallen twee mensen 
die van hem zijn, bij hem horen. Als een kind bang is, zal het naar deze 
twee mensen toegaan, bij hen troost, steun of bescherming zoeken. Het 
kind zoekt dan de nabijheid van die specifieke volwassene of van een an-
dere vertrouwde volwassene. Bij jonge kinderen gaat het vaak om de fy-
sieke nabijheid van die volwassene, bij oudere kinderen kan het voldoen-
de zijn om te weten dat die nabijheid gerealiseerd kan worden. Zoals een 
acht- à tienjarige kan bedenken dat als er iets gebeurd is op school, hij dat 
na schooltijd aan zijn moeder kan vertellen.
Het gaat in dit boek om gehechtheid, om de verschillende vormen en de 
ontwikkeling ervan. Het is goed om te bedenken dat gehechtheid staat in 
de hele ontwikkeling van het kind.
In literatuur over de ontwikkeling van het kind is het onderscheid tussen 
nature en nurture (aanleg en omgeving) al een oud onderscheid. Verhulst 
(2017) stelt dat het veel belangrijker is om de vraag te stellen hoe geneti-
sche (aanleg) invloeden en omgevingsinvloeden met elkaar verband hou-
den (blz. 2). Dat is een vraag die ook, of misschien wel juist, van belang is 
bij gehechtheid en gehechtheidsproblematiek. 
In het kader van dit boek voert het te ver om daar uitgebreid op in te gaan 
maar bij de problemen bij een kind is het goed deze vraag te stellen.
In de voorbeelden worden kinderen beschreven met driftbuien. Deze ui-
tingsvorm heeft ook te maken met de aanleg van die kinderen, namelijk 
hun temperament. n de voorbeelden worden kinderen beschreven met 
driftbuien.

1.2 Veilige gehechtheid
Kinderen kunnen veilig en onveilig gehecht zijn. Kinderen van ouders die 
gericht zijn op dat wat hun kind nodig heeft en in staat zijn de signalen 
van hun kind goed op te vangen, zijn veilig gehecht. Er zijn weinig alge-
mene richtlijnen te geven van wat een kind nodig heeft. Dat kan per kind 
verschillen en per leeftijd anders zijn.

Een voorbeeld hiervan is Tobias, een jongen van zes jaar, die buiten speelt. 
Hij valt en schaaft daarbij zijn knie. Huilend gaat Tobias naar binnen en 
laat zijn knie aan zijn moeder zien. Moeder troost door een arm om hem 
heen te slaan en te erkennen dat het pijn doet. Ze maakt dan het wondje 
schoon en plakt er een pleister op.
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Een moeder die troost en het kind verzorgt, geeft het kind wat het nodig 
heeft, ze heeft het signaal van het kind (huilen) goed opgevangen en rea-
geert adequaat. Deze moeder toont sensitief gedrag en volgens Ainsworth 
(1983) hebben veilig gehechte kinderen sensitieve ouders.

In het voorbeeld van Sara vangt haar moeder ook goed het signaal op dat 
Sara geeft, namelijk het bedrukt kijken. Alleen kan ze Sara de hulp die ze 
nodig heeft niet geven, ze kan er niet voor zorgen dat er vriendinnen zijn. 
Dat heeft een reden (zie hoofdstuk 2).

Ouders zullen niet altijd alle signalen van hun kinderen opvangen, dat is 
ook niet nodig. Het gaat voornamelijk om de combinatie van signalen 
opvangen en geven wat het kind nodig heeft.
Het voornaamste wat een kind nodig heeft, is veiligheid. Dat geldt eigen-
lijk voor iedereen, als er geen veiligheid is, is het leven bedreigend. Veilig-
heid geven aan een kind heeft direct te maken met beschikbaarheid. Be-
schikbare ouders zijn betrouwbare ouders, een kind weet bij hen waar het 
aan toe is, weet dat het op hen kan rekenen als er iets gebeurt, als het hulp 
nodig heeft. Dit geldt ook voor de leiding in een kinderopvang en voor 
onderwijzers en leraren.
Beschikbaarheid betekent niet dat ouders er altijd moeten zijn, dat kan 
ook niet.

Stella, een meisje van zeventien jaar, vertelde dat haar moeder er altijd 
was en is. Zij ging als jong kind twee dagen per week naar de kinderop-
vang en als basisschoolkind twee keer per week naar de BSO (buiten-
schoolse opvang). Dus haar moeder was er niet altijd. Toch heeft Stella wel 
dat gevoel omdat haar moeder haar gaf wat ze nodig had aan aandacht, 
belangstelling en zorg, en omdat ze wist dat ze op haar kon rekenen als ze 
hulp nodig zou hebben.

Signalen van het kind opvangen en adequaat reageren wordt ‘spiegelen’1 
genoemd. Spiegelen begint al in de babytijd. Een baby die in zijn wiegje 
ligt en wakker is, kan met handen en voeten een signaal geven. Een baby 
maakt veelal contact met lichaamstaal: uitstrekken van de armpjes, bewe-

1  Winnicott (1971) heeft vooral over spiegelen geschreven en ook Fonagy (2002).
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gen van de beentjes en lachen. Als moeder2 binnenkomt en de baby moe-
der ziet, dan strekt het de armen uit, beweegt de beentjes en geeft daar-
mee het signaal opgepakt te willen worden. Als de moeder dat doet en 
ondertussen dat wat ze doet verwoordt, spiegelt ze het gedrag en de emo-
ties van het kind adequaat. Het kind kan dan de gespiegelde emotie inte-
greren in ‘het constitutionele zelf’. Dit is een begrip dat hulpverleners 
gebruiken. Hiermee doelen ze op alles wat een kind in aanleg meeneemt 
als het op de wereld komt, zoals intelligentie en temperament. Als ouders 
de signalen van hun kind goed opmerken en goed verwoorden, dan kan 
het kind dat in zichzelf een plaats geven. Dat wordt ‘integreren in het 
constitutionele zelf’ genoemd. Als dat gebeurt, is het gevolg dat ‘het zelf’ 
van het kind groeit. Ouders hebben dan adequaat gespiegeld. Adequaat 
spiegelen kun je een stap noemen op weg naar eigenheid, naar het wor-
den tot een eigen persoon. Spiegelen is een belangrijke interactie tussen 
het kind en zijn gehechtheidspersonen. Ouders spiegelen regelmatig, als 
een moeder antwoord geeft op een vraag van een tweejarige, dan spiegelt 
ze. Vragen zoals waarom het regent, waarom de hond blaft, waarom de 
hond geen jas aan hoeft buiten. Er is dan nabijheid tussen het kind en de 
volwassene. Spiegelen is daarmee één van de nabijheidsvormen tussen 
ouders en kind waardoor gehechtheidsgedrag ontwikkeld wordt en het 
zelf van het kind groeit. Met gehechtheidsgedrag laat het kind blijken zich 
te hechten en dat gebeurt in iedere ontwikkelingsfase op een andere wij-
ze.

1.3 De Cirkel van Veiligheid
Hieronder staat de Cirkel van Veiligheid. Deze laat zien wat een kind no-
dig heeft om zich veilig te voelen. Als we de plaatjes volgen van boven af, 
dan zegt een kind dat hij nodig heeft dat hij ondersteuning krijgt bij het 
ontdekken van de wereld. In de afbeelding heet dit exploratie. Ouders 
kunnen dat ondersteunen door te benoemen wat een kind tegenkomt in 
bijvoorbeeld een winkel, of in het bos. Ook door het kind te laten spelen 
en ontdekken in een tuin.
Daarnaast vraagt het kind om hem in de gaten te houden en te helpen. 
Bijvoorbeeld door het te begeleiden, zodat het niet plotseling een straat 

2  Natuurlijk kan hier ook ‘vader’ gelezen worden.
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oversteekt of zal vallen bij het klimmen. Maar ook vraagt hij zijn ouders 
om te genieten van hem en samen met hem plezier te hebben.

Powell, Cooper, Hoffman, Marvin (2018) hebben een methode ontwik-
keld, de Cirkel van Veiligheid-Interventie om ouders te helpen hun kinde-
ren een veilige gehechtheid te geven.
Onderaan de cirkel zegt het kind nodig te hebben dat zijn ouders laten 
merken dat hij bij hen mag komen, als hij bijvoorbeeld vragen heeft of iets 
nodig heeft. In het laatste plaatje vraagt het kind hem te beschermen, te 
troosten, van hem te genieten en zijn gevoelens te integreren (spiegelen).
De twee handen geven aan dat het kind om zich veilig te voelen een veilige 
basis en een veilige haven nodig heeft. Ouders die hun kind geven waar 
het om vraagt (cirkel), creëren daarmee een veilige basis van waaruit het 
kind kan gaan ontdekken en een veilige haven waar het kind kan terugko-
men als hij hulp of steun nodig heeft.

1.4 Ontwikkeling van gehechtheidsgedrag
In de ontwikkeling van baby naar adolescent zijn verschillende nabij-
heidsvormen te onderscheiden. De vorm wordt vooral bepaald door het 
ontwikkelingsniveau van het kind. Bij een baby ben je als ouder op een 
heel andere wijze nabij dan bij een tienjarige. Beiden kunnen bijvoor-
beeld geknuffeld worden, maar wel op een andere manier. 
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moet je
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Mijn exploratie
ondersteunen

  op me letten:
• me helpen
• plezier delen

Voor mij
moet je

Er zijn als ik 
me tot je wend

• me beschermen
• me troosten
• plezier in me beleven
• mijn gevoelens in 
 goede banen leiden

Cooper, Powell e.a. (1999), vertaling Schuengel & Sterkenburg (2004).
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