HECHTING
“de blauwdruk van het leven”.
Een veilige hechting tussen ouders en kind vormt de basis voor een gezonde emotionele, sociale,
verstandelijke en zelfs motorische ontwikkeling.
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In het eerste hoofdstuk zal het begrip hechting nader worden toegelicht. Er wordt aandacht besteed aan het
proces dat begint vanaf de geboorte van het kind. Verschillende uitgangspunten die in de opvoeding centraal
kunnen staan komen in hoofdstuk twee aan bod. In hoofdstuk drie zal aandacht besteed worden aan het aspect
zelfvertrouwen. De koppeling tussen een veilige hechting en het zelfvertrouwen van een kind wordt besproken.
Hierop aansluitend zal het belang van zelfstandigheid in hoofdstuk vier worden toegelicht.
De behoefte van het kind vormt de rode draad binnen de opvoeding en wordt uitgebreid besproken in
hoofdstuk zes. De voorwaarden die ten grondslag liggen om een veilige hechting tot stand te laten komen,
worden in hoofdstuk zeven opgesomd. Hoofdstuk acht staat in het teken van een oefening. Met behulp van
deze oefening kunnen ouders en medeopvoeders zich een beeld vormen van de belevingswereld van kinderen
met een verschillende hechting. Aansluitend hierop zullen de soorten hechting besproken worden in hoofdstuk
negen. In hoofdstuk tien worden de gevolgen van een onveilige hechting aan u voorgelegd.

Hoofdstuk 1: Pedagogische benadering van Hechting
Iedereen weet het, iedereen zegt het; de hechting tussen ouders en kinderen is belangrijk. Vrijwel elk kind lokt
van nature hechtingsgedrag uit en in principe beantwoordt elke ouder die lokroep intuïtief. Toch ontbreekt die
veilige basis door uiteenlopende oorzaken bij één op de drie kinderen. Maar wat is nu eigenlijk hechting en
waarom is het zo belangrijk voor de ontwikkeling van het kind?
Veilige basis.
Een kind is lang afhankelijk van de verzorging en bescherming door volwassenen. Maar het is niet de bedoeling
dat hij dat blijft. Hij moet een zelfstandige volwassene worden die niet alleen zichzelf kan verzorgen en
beschermen, maar op zijn beurt ook weer de zorg voor een nieuwe generatie op zich kan nemen.
Men zou zich kunnen voorstellen dat er –te beginnen na de geboorte – een proces in gang wordt gezet van
heel langzaam maar gestaag toenemende zelfstandigheid. In beide gevallen wordt het kind met de dag
competenter in het ‘zelfdoen’, alleen al door zijn toenemende lichamelijke rijping. Maar zelfstandigheid is méér.
Er zitten vooral ook emotionele en sociale kanten aan. Een zelfstandig mens kan met het eigen gevoelsleven
overweg en weet ook hoe hij het sociale contact met andere mensen moet onderhouden.
Baby.
Een baby begint als allemansvriend. Weliswaar hebben we gezien dat hij vrij snel na zijn geboorte moeders stem
en geur herkent, maar een emotionele voorkeur voor haar heeft hij nog niet. Een baby is wel soortgericht. Hij
oriënteert zich op soortgenoten, hun signalen vangt hij op. Hij is vooral geboeid door menselijke gezichten. Het
is aanvankelijk een passieve gerichtheid: hij reageert met beweginkjes en geluidjes het meest op mensen. Maar
er is ook een met de week toenemende actieve gerichtheid: met huilen, kraaien en vastpakken probeert de
baby een soortgenoot naar zich toe te lokken en bij zich te houden.
Dit graag in de nabijheid willen zijn is een simpele vorm van gehechtheid. Men kan baby’s nu eenmaal niet
vragen bij wie zij zich prettig voelen. Men moet dat opmaken uit wat er te zien is. Als een kind tekenen van
ontspanning geeft of ophoudt met huilen of – na ongeveer zes weken- glimlacht, vast men dat op als kennelijke
tekenen van welbehagen.
½ jaar.
Zoals gezegd is een baby de eerste maanden weinig kieskeurig. Iedereen kan hem troosten, kalmeren en laten
glimlachen. Pas met dertig weken worden gezichtsuitdrukkingen belangrijk om de interesse en de glimlach van
een baby te wekken. Omdat juist nu de gezichtsuitdrukkingen de individuele verschillen tussen mensen bepalen,
is het kind dus dán pas in staat om te zien dat de ene mens de andere niet is. Het is duidelijk dat, wil een kind
zich aan bepaalde mensen kunnen hechten, hij die bepaalde mensen van anderen moet kunnen onderscheiden.
In het algemeen is dat in de eerste dertig weken nog niet mogelijk.
De meeste kinderen hebben één belangrijkste verzorger, meestal hun moeder. De moederfiguur speelt bij de
hechting een speciale rol. Daardoor wordt het hun gemakkelijk gemaakt haar te onderscheiden van andere
mensen, eerder dan dat zij andere mensen uit elkaar houden. Het is een leerproces dat geholpen wordt als
moeder erin slaagt zichzelf in hoge mate voorspelbaar te maken voor haar kind; als zij zo’n vast patroon van
zorg en vooral van interactie met haar kind hanteert, dat het steeds gemakkelijker voor hem wordt te weten
wat er komen gaat.

En dat weten straalt op den duur af op moeders gezicht, dat steeds meer een vast punt wordt waaraan hij
details gaat zien en dat hij steeds beter kan onderscheiden van andere. Als een kind iedere dag door een ander
mens wordt verzorgd, zal het blijven steken in het stadium van generalisatie. Niets helpt het tot discriminatie te
komen van bepaalde gezichten die bij bepaalde ervaringen en gevoelens horen. Zo’n kind kan zich dus ook niet
hechten. Een kind kan zich maximaal aan zes personen hechten.
Eenkennigheid.
Het kind leert eerst de moeder onderscheiden van andere mensen. In die periode dat moeder al wel wordt
herkend lijken alle andere mensen voor het kind nog op elkaar. Op dat moment komt zijn afhankelijkheid aan
moeder, die in de voorafgaande maanden onmerkbaar en geleidelijk is gegroeid, naar buiten.
Op een dag merk je dat je baby, die je altijd zo makkelijk even bij iemand anders in handen kon geven, schrikt
wanneer je dit doet. Zijn lijfje verstrakt, hij kijkt je met angstige ogen aan en zet het op een brullen wanneer je
dreigt weg te lopen. Was hij een week geleden nog heel erg open naar iedereen toe, plotseling wil hij dicht bij
je zijn en lijkt ineens bang voor alle mensen om hem heen die hij niet kent. Eenkennigheid is dan ook vaak een
signaal dat een kind veilig gehecht is (wat overigens zeker niet betekent dat een kind dat geen eenkennigheid
laat zien dus niet veilig gehecht is).
Een kind dat eenkennig is, is heel erg gericht op één of een paar mensen in de directe omgeving van het kind.
Meestal zijn dit de ouders, maar het kan ook een direct familielid betreffen of een oppas of dagverblijfleidster.
Het kind zoekt veel steun bij deze mensen en kan erg overstuur raken wanneer het in aanraking komt met
onbekende mensen of een onbekende omgeving. In deze fase van de ontwikkeling kunnen kinderen er erg veel
moeite mee hebben, wanneer de ouders weggaan, ook wanneer het kind bij een zeer vertrouwde oppas blijft.
De heftigheid waarin eenkennigheid zich voordoet kan sterk verschillen per kind. Sommige kinderen laten
helemaal nooit enige eenkennigheid zien terwijl andere kinderen enorm overstuur kunnen raken zodra een
ouder even uit beeld verdwijnt.
Omgaan met een kind dat eenkennig is, kan soms heel lastig zijn voor ouders. Maar alle situaties die het kind
bang maken gaan vermijden heeft ook een verkeerd effect. Het kind krijgt dan het idee dat deze situaties
inderdaad eng zijn. En het kind krijgt niet de mogelijkheid om te ervaren dat het eigenlijk wel mee valt, dat het
minder vervelend is dan het kind van te voren verwacht.
De beste manier om met een eenkennig kind om te gaan bestaat dan ook uit, het kind rustig aan bloot
te stellen aan de situaties die het als eng ervaart. Door het kind te steunen en te begeleiden leert het kind wel
omgaan met de aanwezigheid van onbekende en de afwezigheid van de ouders.
Het is dan ook het beste wanneer het contact met onbekenden rustig opgebouwd kan worden. Geef
het kind de tijd om even te wennen en vraag mensen niet te snel op het kind af te stappen en meteen een
gesprekje te willen voeren of met het kind te willen spelen. Door de omgeving op de hoogte te stellen van de
eenkennigheid van het kind en te vragen of het kind de tijd mag krijgen om te wennen kan een situatie
gecreëerd worden waarin een eenkennig kind zich prettiger voelt. Zo kan een kindje in een onbekende situatie
starten bij moeder op schoot en zo het eerste contact met de andere aanwezige maken. Door het kind dan
rustig aan wat te gaan benaderen (iets zeggen, iets te spelen geven etc.) kan het kind gestimuleerd worden zelf
wat meer contact te zoeken. Vaak durven kinderen dat na een periode van wennen toch wel aan.
Op dezelfde manier kan het bij de ouders vandaan zijn rustig opgebouwd worden. Zo kan gestart worden met
een korte periode dat de ouders weg zijn, wat rustig opgebouwd wordt naar langer bij de ouders vandaan zijn.
Bij het weggaan is het belangrijk dat er op een duidelijke manier afscheid genomen wordt en het kind ook weer
duidelijk begroet wordt, zodat het voor het kind duidelijk is wanneer de ouders weg zijn. Wanneer een kind
erg overstuur reageert kunnen ouders soms het gevoel hebben dat ze beter stilletjes weg kunnen gaan, zodat
het kind niet dat moeilijke afscheid hoeft door te maken. Maar door zonder medeweten van het kind weg te
gaan, kan een kind de angst ontwikkelen dat dit vaker zal gebeuren. Hierdoor kan het kind ook in situaties dat
de ouder helemaal niet weggaat angstig worden. Het kind raakt dan enkel maar meer op de ouder gericht en
meer eenkennig.

Ouders kunnen ook in de thuissituatie oefenen met even bij het kindje vandaan zijn. Door even naar boven of
naar de keuken te lopen ervaren kinderen hoe het is wanneer de ouders even weglopen en zien ze dat wie
weggegaan is, ook weer terug komt. En wanneer het kind overstuur reageert, kan op afstand tegen het kind
gepraat worden zodat het kind ook beter leert begrijpen dat hun ouder er best nog is, ook al is deze even niet
te zien.
De fase van eenkennigheid is er een die heel veel kinderen doorlopen.
Zes/zeven maanden.
Het blijkt dat een kind vanaf het moment dat het zo’n zes, zeven maanden is in de nabijheid van zijn moeder
meer rondkijkt, meer rondkruipt en rondloopt en meer met speeltjes in de weer is. Leertheoretisch verklaart
men de stimulerende rol van moeder door te zeggen dat zij een bekend en vertrouwd element is in een telkens
wisselende situatie en als zodanig voor het kind een startpunt om ook over andere elementen iets te leren. Als
alles nieuw en vreemd was, had het kind geen aanknopingspunt.
1 jaar.
Naarmate het kind groter wordt, met name na de eerste verjaardag, kan het kijken naar moeder de plaats in
nemen van haar concreet willen aanraken. Ook op enige afstand houdt zij voor haar kind kennelijk die waarde
van veilige basis en voelt het kind zich veilig, in de zekerheid op haar terug te kunnen vallen. Een kind dat zich
onveilig voelt, laat het niet zo ver komen en blijft bij voorbaat dicht bij zijn moeder.
Opnieuw hechten!
Een baby wordt geboren om ongeveer 2 jaar lang intens door moeder/vader/verzorger verzorgt te worden.
Daarna besluit de baby zich te gedragen als een peuter en ontmoet het kind zijn: EGO. Op dat moment als de
ontmoeting heeft plaatsgevonden, komt er een einde aan de natuurlijke symbiotische verhouding met moeder
en gaat de peuter zich vanuit zichzelf opnieuw hechten aan zijn ouders, opvoeders. Hij ontwikkelt vanaf dat
moment zijn eigen EGO. In deze fase maken ouders de meeste opvoedkundige fouten en zorgen er onbewust
voor dat het kind zich aan hun criteria aanpast. We spreken dan letterlijk over het "aangepaste kind". Vanaf dat
moment gaat het kind leren zich te dissociëren van zichzelf. Vaak zoekt hij een beschermende bondgenoot en
als de onrust aanhoudt, dat hij nog steeds niet zichzelf mag zijn, komt hij in een zogenaamd overlevingsritme
terecht. Ver van de kern verwijdert en het begin van de vorming van een ongezond leven.
Dit kleine verhaaltje laat zien, dat een kind in de peuterpuberteit al erg gevoelig is voor wie hij mag zijn. De
meeste ouders weten niet beter en reageren zoals zij geleerd hebben te reageren. Een klein voorbeeld: weet jij
als ouder of opvoeder dat de geboorte van een tweede kind binnen een tijdsbestek van 2 - 3 jaar onveilig kan
zijn voor de hechting van je oudste kind? Herken je bij je oudste kind, dat hij op negatieve wijze aandacht zoekt
als hij 6 levensjaren is gepasseerd? Gaan je kinderen tijdens de puberteit tegenstrijdige activiteiten ontplooien
waar jij als ouder niet achter kunt staan? De antwoorden op deze vragen liggen al in de peuterpuberteit
vastgelegd. In deze periode vindt de natuurlijke onthechting plaats van je peuter, vanuit de peuter zelf. Is er
geen emotionele veiligheid of is er geen ruimte voor de ontmoeting met de eigen EGO, dan gaat het kind
zichzelf beschermen of erger nog geheel aanpassen. Op latere leeftijd zal dit zich wreken.
Veel ouders zijn niet op de hoogte van deze periode. Toch is het te vergelijken met de puberteit. Ook daar
gaat een kind experimenteren. De peuterpuberteit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling.

2 jaar.
Een kind van twee jaar kan steeds meer en durft dat ook in daden om te zetten. Hij durft steeds verder bij
moeder vandaan te gaan en haar zelfs uit het oog te verliezen, al zal hij steeds weer even komen kijken of ze er
nog wel is. Op een gegeven moment durft een veilig gehecht kind zelfs tegen moeder in te gaan, dingen te doen
die zij niet wil, zijn eigen zin door te drijven. Conflicten ontstaan doordat hij motorisch in staat is dingen te
doen, waarvan hij verstandelijk nog niet beseft dat zij gevaarlijk zijn of hinderlijk of onherstelbaar. Hij durft het
risico aan haar boos te maken. Hij is dan een jaar of twee. Hij wordt tegelijkertijd ook wel bang bij wat hij doet.
Dat hij moeder zal kwijtraken. Als zij hem even bij een ander achterlaat steekt deze scheidingsangst de kop op
en gaat hij huilen. Ook deze angst is niet bij alle kinderen even hevig. Het is wel de leeftijd van veel
kinderangsten, vooral ’s nachts. Van roepen en uit bed komen om te zien of moeder er nog wel is, na alle
conflicten die hij met zijn ‘nee’ en ‘doe niet’ heeft uitgelokt.
Hij draagt in dit stadium van zijn ontwikkeling voorstellingsbeelden van moeder in zich mee die hem
helpen perioden van scheiding te overbruggen. Verstandelijk is hij tot dit afstand durven nemen in staat, omdat
hij tot het besef is gekomen dat mensen na verloop van tijd terugkomen, ook al zoek je hen niet op. Op
eenzelfde manier als hij heeft ervaren dat dezelfde dingen na verloop van tijd opnieuw gebeuren. Dit wordt
zelfs wel eens beschouwd als het allerprilste begin van een tijdsbeleving. Ervaring speelt hierbij natuurlijk een
rol. Bijna twee jaar lang is moeder ook steeds teruggekomen.
Het kind krijgt bovendien steeds meer in de gaten dat moeder een bestaan heeft los van hem, een
eigen leven met eigen plannen waar hij buitenstaat. Aan de andere kant leert hij beseffen dat hij zelf ook
‘doorgaat met leven’ als moeder er niet bij is. Zijn toenemende motorische vaardigheden zullen hem daarbij
ongetwijfeld helpen. Het kunnen weglopen is een mijlpaal.
Steeds vaker gaat hij op zijn eigen kracht op onderzoek uit, waardoor hij ervaringen opdoet waar
moeder buitenstaat. Hij durft zelfs naar andere mensen te kijken, hen aan te raken, iets te zeggen, al schrikt hij
in het begin van zijn eigen moed en rent hij terug naar zijn moeder.
Hechting en ontwikkeling.
Veilige hechting helpt de ontwikkeling. Kinderen met veilige hechtingsrelaties lijken zich dan ook wat betreft
sommige aspecten iets beter en sneller te ontwikkelen dan kinderen met onveilige relaties. Er zijn namelijk ook
onveilige hechtingsrelaties. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak. Aan iemand bij wie je je onveilig voelt, hecht je
je toch niet? Een kind heeft echter geen keus: het is wel afhankelijk van die bepaalde volwassene. Het moet dus
wel op de een of andere manier met diegene optrekken. Zij het dat het zich niet in vol vertrouwen overgeeft.
Een kind dat door verschillende volwassenen op verschillende manieren wordt grootgebracht kan ook op
verschillende wijzen gehecht zijn.
Teveel hechtingsfiguren zorgen voor onveiligheid, onrust. Teveel verschillende opvoeders ontregelen
het ritme. Veilig gehechte kinderen bleken negatieve gevoelens als verdriet en boosheid iets beter te begrijpen
dan onveilig gehechte. Voor het begrip van positieve gevoelens was er geen verband met hechtingskwaliteit. Er
bestaat een zwak maar significant verband tussen de hechtingskwaliteit en de taalontwikkeling, terwijl met de
ontwikkeling van de intelligentie geen verband werd gevonden. Bij veilige relaties blijken jonge kinderen minder
‘straf’ nodig te hebben om ze in het gareel te houden en zijn ze minder snel afgeleid als moeder met hen bezig
is.
Als de hechting tussen moeder en kind is ontstaan, is dat onder meer te merken aan het verschijnsel
dat de moeder degene is in wier nabijheid het kind blijft in voor hem onbekende situaties en protesteert als
moeder weggaat en hem achterlaat met iemand die hij niet kent.

Voorbeeld: mama doen!
Vroeg in de ochtend wordt je wakker van het geroep van je zoontje. Slaperig loop je naar zijn kamer om te
kijken wat er aan de hand is. Boos kijkt hij je in het halfduister aan en roept: "Nee, niet jij, mama moet komen."
Je probeert het nog even met de mededeling dat mama nog slaapt, maar mijnheer is onvermurwbaar, mama
moet komen."
Heel wat ouders zullen deze situatie herkennen, is het niet bij het slapen dan wel bij andere dagelijkse
bezigheden in huis. Veel kinderen ontwikkelen op een gegeven moment een lichte of sterke voorkeur voor een
van beide ouders. Soms is dit alleen bij een bepaalde situatie op de dag , bijvoorbeeld bij het in bed leggen, bij
andere kinderen zien we dat de ene ouder bijna niets mag en het kind wenst dat de andere ouder alles doet.
Een vervelende situatie, vooral voor de ouder die afgewezen wordt. Maar wel een situatie die veel voorkomt.
Overigens betekent een voorkeur voor de ene ouder lang niet altijd een afwijzing van de andere ouder, al voelt
het vaak wel zo voor de ouder die niet de voorkeur heeft.
Over het algemeen zien we dat het kind nadat het een tijdje veel aandacht gevraagd heeft van een ouder, weer
meer de vraag om aandacht gaat verdelen en beide ouders weer gaat vragen om zorg en begeleiding. Maar
soms zien we dat een kind lange tijd erg gericht blijft op een ouder.
Dit kan komen doordat de ene ouder veel meer aanwezig is dan de andere ouder, waardoor het kind er aan
gewend raakt de zorg van de ene ouder te krijgen. Anderzijds kan afwezigheid er ook toe leiden dat het kind
zich juist helemaal richt op de ouder die afwezig is geweest en dan weinig van de ouder wil weten die de
meeste zorg op zich nam Het kind uit hiermee dat het de afwezige ouder gemist heeft. Ook kan door een
verschil in opvoeding tussen de ouders een situatie ontstaan waarbij het kind erg naar een ouder toe trekt.
Bijvoorbeeld omdat het kind weet dat het meer mag bij de ene ouder of zich meer geborgen voelt bij een
ouder. Ook kan het dat de karakters van de ouder en het kind gewoon botsen, waardoor het kind meer naar
de andere ouder toetrekt.
De eerste maanden richt een baby zich nog niet specifiek op zijn of haar ouders. Vanaf 5/6 maanden begint het
kind zich echt bewust te hechten aan de personen in zijn of haar directe omgeving. We zien dan vaak dat één
persoon centraal komt te staan (exclusieve gehechtheid). En dit is over het algemeen de ouder die de meeste
zorg op zich neemt. Wanneer een moeder borstvoeding geeft en er geen fles bijgegeven wordt kan dit er voor
zorgen dat het kind sterk naar de moeder toe trekt.
Het is belangrijk om als ouder elkaar in de waarde te laten als ouder. Wanneer een ouder staat te stuntelen
met een truitje is het beter dit even op zijn beloop te laten. Door in te grijpen, krijgt het kind een verkeerd
signaal. En iedere ouder heeft ook zijn eigen manier om dingen te doen en het is goed om dit ook van elkaar te
accepteren.
Aan de voorkeur van een kind wat betreft de zorg van de ouders moet zo min mogelijk toe gegeven worden.
Wanneer er namelijk toegegeven wordt aan deze voorkeur zal het kind steeds meer naar deze ouder
toetrekken en steeds minder de andere ouder gaan opzoeken. Het is dan ook belangrijk de zorgtaken zo veel
mogelijk te blijven verdelen. Maar niet door het te forceren, het kind zal zich niet prettiger gaan voelen
wanneer het gedwongen wordt iets met de ouder te doen die het afwijst. Beter is het situaties te laten
ontstaan waarbij het kind even alleen is met de ouder die het kind minder opzoekt, zodat er geen keuze is wie
die luier verschoont, voorleest of in bed legt. Zorg voor een situatie waarin het kind soms mag kiezen en soms
ook gewoon genoegen moet nemen met hoe de situatie verloopt en wie voor het kind zorgt. Belangrijk is dat
beide ouder blijven zorgen voor het kind en betrokken blijven.
Wanneer het kind zich erg verzet kan het soms een oplossing zijn om tijdelijk even een aantal dingen als ouders
samen te doen, zodat het kind er aan went dat de ouder die op dat moment niet de voorkeur heeft ook
aanwezig is bij deze dingen. De ouder die de voorkeur van het kind heeft kan dan langzaam aan een stapje terug
doen en de zorg meer aan de andere ouder overlaten.

Het is aan te raden het initiatief tot contact soms ook een beetje bij het kind te laten. Wanneer het kind
aangeeft niet te willen spelen met de vader, is het het beste dit te accepteren en wat afstand te nemen. Vaak
zien we dan dat het kind na enige tijd toch de vader gaat opzoeken. Terwijl het kind blijft hangen in de afwijzing,
wanneer de vader blijft aandringen. Jonge kinderen willen graag zelf de controle hebben over het contact. Hoe

meer de ouder zijn best doet, hoe meer het kind de ouder gaat afwijzen.
Wat vaak ook helpt is op zoek te gaan naar een eigen manier om aansluiting te vinden bij het kind. Veel ouders
proberen de aanpak van de andere ouder over te nemen om zo aansluiting te vinden bij het kind. Dit terwijl
het vaak beter werkt om een eigen aanpak te hebben. Hierdoor raakt het kind er aan gewend dat mama dingen
anders doet dan papa en dat het met allebei leuk is. Juist door het anders te doen kan een kind interesse
krijgen voor de andere ouder.
Door iets te hebben wat de ouder en het kind samen delen (bijvoorbeeld samen fietsen, samen gaan
zwemmen, samen in de tuin werken), iets wat exclusief van de ouder en het kind is, kan de band tussen de
ouder en het kind ook versterkt worden en kan ook in een situatie waarin het kind een sterke voorkeur heeft
voor de ene ouder een goede relatie bestaan met de andere ouder.
Een voorkeur voor een van de ouders komt vaak voor en is over het algemeen van tijdelijke aard en dan ook
geen probleem. Wanneer de voorkeur langer aanhoudt is het goed om het contact tussen de ouder en het kind
wat extra te gaan stimuleren zonder dingen te forceren. Een kind mag ook een voorkeur hebben voor een van
beide ouders, maar zal wel moeten accepteren dat beide ouders voor het kind zorgen.

Hoofdstuk 2: Uitgangspunten & vaardigheden.
De volgende uitgangspunten nemen een belangrijke plaats in binnen de opvoeding.
Uitgangspunten.
Gebruik je talenten;
Gevoelens worden serieus genomen;
Je mag dingen uitproberen;
Doe zelf wat je zelf kunt doen;
Leer van de fouten die jij en anderen maken;
Je mag zijn zoals je werkelijk bent;
Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid die jij aankan.

Hoofdstuk 3: Zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je als mens hebt in je eigen kunnen en zijn. Een kind dat zelfvertrouwen
heeft vindt zichzelf de moeite waard, weet waar zijn of haar capaciteiten liggen, maar kent ook zijn of haar eigen
beperkingen en heeft er vertrouwen in de taken en uitdagingen die het tegenkomt in het leven aan te kunnen.
Een kind met zelfvertrouwen heeft een positief zelfbeeld. Een kind wordt niet geboren met zelfvertrouwen, al
lijkt het ene kind wel meer aanleg te hebben voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen dan het andere kind.
Het verkrijgen van zelfvertrouwen is een ontwikkelingsproces dat tijd neemt en vaak nog ver tot in de
volwassenheid door loopt.
Een pasgeboren baby heeft nog zo weinig besef van zichzelf en de wereld. Een baby ziet zichzelf ook nog niet
los van de wereld. Toch is de eerste omgang tussen ouders en kind wel al van invloed op het gevoel van
eigenwaarde. Een kind dat liefdevol bejegent wordt ontwikkelt een andere gevoel van eigenwaarde dan een
baby die door omstandigheden het met minder liefde en aandacht moet stellen. Al vanaf de eerste dagen heeft
een baby drang om te leren en zich te ontwikkelen.
Gijs (7 maanden) is al dagen druk bezig met proberen te gaan zitten. Zijn ouders moedigen hem aan en helpen hem zo
af en toe wanneer hij er bijna is, maar het net niet helemaal lukt. Maar ze laten hem vooral veel zelf proberen.
Wanneer het Gijs eenmaal is gelukt, reageren ze enthousiast. Gijs straalt en is duidelijk heel erg trots op zichzelf.
Wanneer de ouders het kind hier in stimuleren, helpen en iedere ontwikkelingstap van het kind waarderen,
stimuleren zij het zelfvertrouwen van hun kindje al. Het besef van het feit dat je zelf dingen in gang kunt zetten
en het plezier krijgen in eigen prestaties.
Ook het betrekken van jonge kinderen bij grote-mensenkarweitjes levert zelfvertrouwen op. Steeds komt het
dan aan op een dosering door volwassenen van zelf laten doen, aanmoediging en steun. Vaders lijken voor
zowel zonen als dochters een belangrijke rol te spelen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen. In het algemeen
doen zij meer dan moeders een beroep op het zelf kunnen van kinderen. Daarmee laten ze blijken dat ze ook
denken dat hun kind dat kan.
Zelfrespect.
Langzaam aan ontdekt het jonge kind een individu te zijn (vanaf ongeveer 1 jaar). Het kind gaat zich een beeld
vormen van zichzelf en leert vertrouwen op zijn of haar omgeving. In de eerste jaren vormt het kind zich een
zelfbeeld. Dit begint met 'hoe zie ik er uit'. Het kind ontdekt zijn lichaam en langzaam aan wat het er mee kan.
En het kind leert zich onderscheiden van anderen. Het ontdekt dat er jongens en meisjes zijn, dat er kinderen
en volwassenen zijn en dat er zo nog veel meer onderscheid te maken is tussen mensen. Het zelfbeeld
ontwikkelt zich dan van niet alleen 'hoe zie ik er uit' ook naar 'wat kan ik allemaal' en 'wat heb ik allemaal'. In
deze fase (meestal zo rond de kleutertijd) wordt het zelfbeeld nog geheel gevormd vanuit de eigen beleving van
het kind. Langzaam aan gaan de gevoelens en ideeën van het kind een grotere rol meespelen in het zelfbeeld en
raakt het meer gericht op het innerlijk. Minder 'hoe zie ik er uit' en 'wat kan ik', maar meer 'hoe voel ik mij'
Bij het ouder worden, gaan ook steeds meer de reacties uit de omgeving van het kind een rol meespelen bij de
vorming van het zelfbeeld van het kind. Het kind merkt dat de omgeving een oordeel heeft over het kind en dat
dit niet altijd overeen stemt met de beleving van het kind. Dit oordeel uit de omgeving kan het zelfbeeld enorm
beïnvloeden.

Bange ouders maken bange kinderen.
Een kind tegen alles beschermen is niet alleen onmogelijk, maar ook onwenselijk. Door soms dingen te doen
die het kind, of jij, niet prettig vindt, ontdekt het waar zijn grenzen liggen. Weerbaarheid ontwikkelt een kind
vooral door ervaringen, leuke en minder leuke. Natuurlijk moet je wel de veiligheid en gezondheid van je kind
in de gaten houden. En dat is niet het enige wat je kunt doen. Door een kind voldoende zelfvertrouwen mee te
geven, vergroot je ook zijn weerbaarheid. Een zelfverzekerd kind zal minder gevoelig zijn voor de invloed van
anderen en meer uitgaan van wat het zelf wil en vindt. Van de ouder vergt dat betrokkenheid. Wie een kind
aandacht geeft, weet waar hij mee bezig is. En door hem het gevoel te geven dat hij geliefd is en altijd bij je
terecht kan, creëer je een stevige en veilige basis. Dat geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor
grootouders, leerkrachten en anderen die veel met kinderen omgaan. Door een kind heel regelmatig
complimenten te geven, vooral over zijn of haar goede eigenschappen, vergroot je zijn eigenwaarde. Datzelfde
geldt voor het bieden van een harmonieus en eenduidig thuis. Ouders die elkaar steeds tegenspreken, wekken
verwarring en dat veroorzaakt bij hun kind onzekerheid. Ook als ouders niet meer bij elkaar zijn, kunnen ze
afspreken wat ze met de opvoeding willen bereiken.’
Veel zelfvertrouwen hebben neemt de gevaren natuurlijk niet weg. Ook goede voorlichting is belangrijk.
Onthoud daarbij dat kinderen echt niet snel te bang zijn en dat een beetje angst bovendien noodzakelijk is. Net
zoals je kinderen op de gevaren wijst van het verkeer of van water, moet je ze waarschuwen voor de gevaren
die in andere mensen kunnen zitten. Daarmee ontwikkelen ze een gezonde dosis argwaan en zijn ze op hun
hoede als dat nodig is. Het subtiele verschil tussen je kind goed voorbereiden en het (te) bang maken, zit hem
erin dat je wel feitelijk vertelt over bijvoorbeeld mannen die zich met verkeerde bedoelingen op internet
voordoen, maar zonder daarbij te onderstrepen dat jij bang bent dat je kind iets overkomt.
De stijl waarin ouders met hun kind tussen twee en drie jaar praten over dagelijkse gebeurtenissen kan van
invloed zijn. Moeders spreken bij onjuistheden niet tegen maar vragen meer om uitleg. Op de een of andere
manier wordt de kinderen toegestaan hun eigen ideeën te hebben.

Zelfvertrouwen groeit als je:
Gebeurtenissen in gang kunt zetten;
Een beetje tegendraads mag zijn;
Plezier krijgt in eigen prestaties;
Grote mensen mag helpen;
Voldoende autonomie krijgt;
Zo nodig wordt geholpen;
Gelijkwaardig wordt behandeld;

Hoofdstuk 4: Zelfstandigheid.
Autonomie is het vermogen om zelf dingen te doen, om je in je eentje uit de slag te trekken. Dat autonomie
een menselijke behoefte is, wordt al heel vroeg duidelijk: een baby grijpt naar zijn knuffel, kruipt rond, probeert
iets te pakken, maakt zijn eerste stapjes. Hoe groter het kind wordt, hoe meer vrijheid het zal verwerven: het
zal zelf zijn kleren kiezen, zelf zijn boekentas dragen, zakgeld krijgen, uitgaan, misschien zelfs met een brommer
rijden… Autonoom worden geeft niet alleen vrijheid, maar beantwoordt ook aan een reële behoefte: die om
niet van anderen afhankelijk te zijn. Als ouder weet je dat je je kind in dit proces naar zelfstandigheid moet
begeleiden.
Peuterpuberteit.
Bijna iedere ouder krijgt er vroeger of later mee te maken, een koppig peutertje die enkel zijn eigen zin wil
doen en niet tot reden vatbaar lijkt te zijn. Het kind is dwars en verzet zich tegen alle grenzen en eisen die
door de ouders gesteld worden. Er wordt dan ook vaak gesproken van de peuterpuberteit. Het is de fase van
het 'zelluf doen" en het veelvuldig "nee zeggen".
Het is een moeilijke fase zowel voor de ouders als voor het kind. Maar het is ook een noodzakelijke fase en
deze fase hoort bij de ontwikkeling van het kind. Het is de eerste stap naar individualisatie en zelfstandigheid.
Het kind ontdekt een persoon te zijn die los staat van de ouders, met een eigen mening en een eigen wil. En
dat is natuurlijk een heel erg belangrijke ontdekking. De koppigheidsfase, die meestal zo rond de ander half de
kop begint op te steken en vaak zo rond de drie en half/ vier jaar weer begint te verdwijnen, is dan ook zeker
een belangrijke fase die bijna ieder kind doormaakt.
Wel is het ene kind natuurlijk veel koppiger dan het andere kind. Het karakter van het kind speelt hier
een belangrijke rol in. Wanneer het kind de koppigheidsfase helemaal niet doormaakt kan het kind later moeite
krijgen met grenzen, bazig gedrag gaan laten zien en moeite hebben met de omgang met leeftijdgenoten omdat
het moeilijk rekening kan houden met de wensen van anderen.
Het is dan ook zeker geen slecht signaal wanneer een peutertje dwars is, slecht luistert of erg zijn eigen zin wil
doordrijven. Hoe gek dit ook klinkt het is zelfs wel een goed signaal. Wanneer een kind namelijk dwars durft te
zijn betekent dit dat het de relatie met de ouders als veilig en zeker ervaart. Het kind vertrouwt er op dat de
ouders ondanks het dwarse gedrag van het kind blijven houden.
We zien dan ook vaak dat ouders verbaast aangeven dat hun kind bij anderen altijd zo braaf is en
alleen thuis zulk lastig gedrag laat zien. Dit kan tot grote frustratie bij de ouders zorgen omdat de ouders het
gevoel krijgen dat het kind hun probeert uit te dagen. Maar dit is niet het geval. Het kind is niet koppig om het
dwars zijn, maar is aan het experimenteren met de eigen wil. En vaak durven kinderen dit alleen in de
vertrouwde omgeving van hun ouders.
Een peuter loopt ook voortdurend tegen zijn eigen grenzen en de grenzen die door de ouders gesteld zijn op
en dit kan tot de befaamde peuterdriftbuien zorgen, die ook zeker een onderdeel zijn van de koppigheidsfase.
Daarbij is het ook goed om je als ouder te realiseren dat kinderen van deze leeftijd nog niet echt rekening
kunnen houden met de gevoelens en wensen van anderen. Het kind is hier verstandelijk gewoon nog niet aan
toe, het heeft nog geen inlevingsvermogen. Ze ontdekken net zelf dat ze gevoelens en wensen hebben die los
staan van die van hun ouders en anderen. Ze ontdekken een persoon te zijn en ontwikkelen een "ik"gevoel
hetgeen leidt tot egocentrisme. In de beleving van het kind draait de wereld om het kind. Dreumessen en
peuters plaatsen hierdoor hun eigen behoefte nog helemaal centraal. En peuters zijn zich in het geheel nog niet
bewust van de consequenties van hun eigen wil of wensen en hebben een nog maar beperkt ontwikkeld
geweten. Peuters doen dat wat verboden is niet, omdat het niet mag en niet omdat het kind beseft dat het
verkeerd is. We spreken bij peuters van een extern geweten.

Opdat je kind zelfstandig zou kunnen worden, moet je ook 'risico's' durven nemen. Dus zonder mopperen de
vloer van de keuken schoonmaken wanneer je kind zelf met zijn lepel mocht eten, je kind een schaar laten
gebruiken bij het knutselen, de hulpwieltjes van zijn fiets durven halen, je kind alleen naar de bakker laten gaan,

enz. Je moet tolerant zijn, fouten en beperkingen aanvaarden en het leerproces aanpassen aan de mogelijkheden
van je kind.
Wanneer we het over autonomie hebben, denken we eerst en vooral aan de activiteiten van het dagelijks leven.
Nochtans is autonomie ook belangrijk voor de vrije tijd, de mobiliteit, de communicatie, enz. U dient dus in alle
aspecten van de ontwikkeling van uw kind aandacht te hebben voor autonomie.
Voorbeelden:
Alex leert zijn t-shirt aantrekken.
Liam leert een spelletje kiezen in de kast.
Matthias helpt zijn mama met de afwas: hij spoelt de borden af.
Bert leert zijn kamer stofzuigen.
In de kinderlijke ontwikkeling is het zelfstandig oefenen van vaardigheden een belangrijk aspect. En daarbij
hoort ook af en toe worstelen met bepaalde taakjes. Als ouder kun je geneigd zijn al snel bij te springen en een
helpende hand te verlenen als je jonge kind moeite heeft met het uitvoeren van een taak zoals het slijpen van
een punt of het maken van een puzzel. De manier waarop er bij gesprongen wordt is erg belangrijk.
Aanmoedigen en stimuleren van het zelf oplossen van taakjes motiveerde de kleuters. Wanneer de moeders
het taakje (even) overnamen waren de kleuters meteen minder gemotiveerd.
De onderzoekers stellen dat als een kind te veel werk uit handen wordt genomen, het gevoel van
autonomie kan worden ondermijnd. Kinderen zullen zich dan passiever opstellen.
In de opvoeding is een coachende houding vaak het positiefst: als een kind wordt gestimuleerd over
problemen eerst zelf kritisch na te denken hoe het de taak zou oplossen of zelf op onderzoek uit kan gaan , zal
het trotser zijn bij succes. Ook zal het kind een volgende keer eerder geneigd zijn zelfstandig iets te proberen.
Het kind stelt zich uiteindelijk minder hulpbehoevend op.

Hoofdstuk 5: Behoefte van het kind.
In het gezinsleven zullen er altijd ups en downs zijn. Onderdeel van het ouderschap is, dat de behoeften van het
kind soms voorgaan en dat we het een of ander dat voor ons belangrijk is, voor ons kind moeten opgeven. We
moeten echter tegelijkertijd niet onze eigen behoeften uit het oog verliezen.
Waarom gedragen wij ons zoals we doen en waarom gedraagt een kind zich zoals hij doet? Laten we ervan
uitgaan dat alle gedrag gericht is op het vervullen van behoeften, van ons en van het kind.
Wanneer het gedrag van ons kind onze behoeften doorkruist, of ons gedrag het zijne doorkruist, ontstaat er
een probleem. Meestal reageren we op de oppervlakkige betekenis van het gedrag van ons kind zonder de
onderliggende behoefte te begrijpen of te weten hoe we daarop moeten reageren.
Een kind zal zijn behoeften overbrengen door middel van zijn gedrag, en dus waarschijnlijk niet zeggen: “ik heb
je aandacht nodig.” Inzien bij wie een probleem hoort is een mogelijkheid om de behoeften achter bepaald
gedrag te herkennen en is een hulp om adequaat te reageren. Wangedrag is vaak een poging van een kind om
zijn behoefte te bevredigen maar op een manier die wij onacceptabel vinden. Wat doet je kind dat jij als
onacceptabel beschouwt? Denk eens na over de verschillende dingen die hij doet en kijk dan eens of je er uit
kunt komen wat voor behoeften hij daarmee probeert te bevredigen.
Kijk naar je kind. Zie en luister waar het naar vraagt. ‘Goodness of fit’: Afstemming tussen de verwachtingen en
andere eigenschappen van ouders en de capaciteiten, motivatie en gedragsstijl en behoeften van het kind.
Afstemmen op temperament, anders ‘misfit’, reactieve of functionele problemen bij het kind zijn het gevolg.
Kijken naar je kind, erkennen, inspelen op vraag en behoefte. Wat kan een kind, wat vraagt de ouder?
Afstemming?
Regels en grenzen kunnen op verschillende manieren aan kinderen worden aangegeven. Één manier is: het
voorbeeld dat je zelf aan kinderen geeft. Ouders staan in veel opzichten met hun gedrag voor hun kinderen
model. Bewust of onbewust volgen kinderen een voorbeeld.
Soms herkennen ouders in het ongewenste, onacceptabele gedrag van hun kind iets van zichzelf. Een moeder
die zelf stevig rookt, zal er waarschijnlijk niet vreemd van opkijken als haar dochter van vijftien ook stiekem
begint te roken. Ouders die zelf veel krachttermen gebruiken, horen die nogal een terug uit de mond van hun
kind. Maar in veel gevallen zijn ouders zich er niet van bewust dat het kind alleen maar hun voorbeeldgedrag
navolgt.
Echter, hoe zit het dan met de ouders als informatiebron? In de ontwikkeling van het kind spelen ouders een
belangrijke en centrale rol. Het gezin vormt de belangrijkste referentiekader voor de persoonlijke ontwikkeling
van het kind. Ouders zijn de opvoeders en behoren hun kinderen normen, waarden en sociale vaardigheden te
leren. Ze zijn tevens een voorbeeld voor hun kinderen, niet alleen omdat kinderen vaardigheden en kennis
leren van hun ouders, ze nemen ook gedrag van hen over.
In deze fase maken ouders de meeste opvoedkundige fouten en zorgen er onbewust voor dat het kind zich aan
hun criteria aanpast. We spreken dan letterlijk over het "aangepaste kind". Vanaf dat moment gaat het kind
leren zich te dissociëren van zichzelf. Vaak zoekt hij een beschermende bondgenoot en als de onrust aanhoudt,
dat hij nog steeds niet zichzelf mag zijn, komt hij in een zogenaamd overlevingsritme terecht. Ver van de kern
verwijdert en het begin van de vorming van een ongezond leven.

Hoofdstuk 6: Hechtingsproblemen.
Wanneer men spreekt over hechting, kijkt men naar drie kenmerken:
-

Wanneer baby’s getroost willen worden, of honger hebben, zullen ze zich richten tot de personen met
wie ze
Daarnaast zullen baby’s gemakkelijker gekalmeerd worden door verzorgers met wie ze een
hechtingsrelatie hebben opgebouwd.
En ten derde vertonen ze voor deze vertrouwde personen weinig angst.

Om goed te kunnen hechten zijn een aantal voorwaarden noodzakelijk:
-

Lichamelijke en geestelijke gezondheid van het baby’tje:
Een kind met ernstige autistische problemen kan de aanraking van de ander gewoon niet verdragen.
Daardoor weert hij of zij het contact met de ouders af en zet het op een huilen wanneer het
geknuffeld wordt.

-

Het temperament van het kindje speelt een grote rol;
Sommige kinderen zijn zo temperamentvol dat ze ook wel superouders moeten hebben om adequaat
sensitief responsief te blijven. Andere kinderen zijn zo stil dat er in een druk huishouden niet veel
nodig is om hen te weinig te stimuleren.

-

Fysieke toegankelijkheid van de opvoeder;
Er zijn als het jonge kind de ouder nodig heeft is uiteraard van groot belang.

-

Psychische toegankelijkheid van de opvoeder;
Het kind met het gevoel hebben dat de ouder er voor hem is wanneer hij de ouder nodig heeft. Dat
de ouder aanvoelt wat het kind nodig heeft en daar normaal adequaat op weet te reageren. Dat
ebtekent ook het kindje van een jaar aan de spreekwoordelijke elastiek te laten experimenteren en
exploreren. Zo kan de primaire hechting prima verlopen maar kan het kindje daarna niet stap voor
stap individualiseren en separeren.

-

Stabiel opvoedingsarrangement, niet te veel en te kortdurende relaties;

-

Veilige gehechtheid van de opvoeder zelf;

De hechting komt niet goed tot stand wanneer de ouders niet voldoende gevoelig blijken voor de vragen van
het kind en/of niet adequaat reageren op diens vragen.
Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag waarom het ene kind wel een adequaat aanbod krijgt in de
opvoeding en de andere niet. Hieruit blijkt dat de eigen emotionele en relationele jeugdherinneringen van de
centrale ouder van erg groot belang zijn voor de mate van sensitieve responsiviteit naar hun kinderen.
Wanneer een ouder zelf nooit de liefde en aandacht heeft gekregen toen hij jong was, is vaak niet in staat om
deze toe te passen op hun eigen kinderen.
Er is een kleinere groep ouders bij wie de hechtingsherinneringen prima in balans zijn maar bij wie
andere oorzaken een rol spelen, waardoor ze niet voldoende sensitief responsief konden zijn. Denk aan
verstandelijk zwaar gehandicapte autisten of kinderen met een geboortetrauma. Ik ken een geweldige vader die
een zwaar hechtingsproblematische zoon van acht jaar heeft. Het kindje werd na zeven maanden geboren en
had allerlei lichamelijke problemen. Het baby’tje verbleef zijn eerste levensjaar in het ziekenhuis, werd
meermaals geopereerd en de ouders mochten geen fysiek contact hebben met het kindje in de couveuse. Na
een jaar lukte het moeder niet meer om echt contact te onderhouden met het kind.
Of denk aan situaties met een alleenstaande chronisch psychotische moeder of een ouder die zeer
langdurig depressief is, waarvan de partner fulltime werkt en voor wie nauwelijks bekenden of familieleden
kunnen inspringen. Maar ook de kinderen met pittige temperamentfactoren, waardoor ouders op hun beurt
van heel goede huize moeten zijn om adequaat sensitief responsief te blijven. Of huilbaby’s die maanden aan een
stuk door huilen.

Het beeld dat uit hechtingsonderzoek naar voren komt is, dat de risicofactoren op het niveau van de ouders
veel zwaarder doorwegen dan de risicofactoren op het niveau van het kind (Van IJzendoorn, 1994).

Hoofdstuk 7: Oefening.
Deze oefening is ontworpen door Wim Schouten, contextueel gezinstherapeut. Tijdens deze oefening vraagt
Wim zijn collega met de ogen dicht tegenover hem te gaan zitten. Voor de collega zijn de ogen sloot, reikte hij
zijn handen naar hem uit. Wim vroeg hem om zijn handen vast te nemen, met mijn ogen dicht.
-

De eerste keer zocht de collega zijn handen en kon ze niet vinden. Wanhopig zoekend hoopte hij de
handen te vinden maar ze waren er klaarblijkelijk niet hoewel hij ze net toch gezien had.
De tweede keer zocht hij de handen eveneens en toen hij ze net zachtjes gevonden had tikte Wim
razendsnel met een kleine ferme tik boven zijn handen. De collega schrok en trok zijn handen acuut
terug.
De laatste keer zocht hij zijn handen en Wim omhelsde zijn handen warm met de zijne.

Een simpele maar prachtige illustratie om te ervaren wat een kind met aan vermijdende, ambivalente of veilige
hechting voelt.

Hoofdstuk 8: Soorten hechting.
De soorten hechting vanuit de oefening zullen in dit hoofdstuk nader worden toegelicht.
Kinderen met een vermijdend hechtingsprobleem hebben opgeslagen dat relaties en emoties onbelangrijk zijn.
Ook hier heeft het niet met ‘de’ schuld van de ouders te maken maar de werkelijkheid blijft dat deze kinderen
geleerd hebben dat er onvoldoende aandacht bestaat voor hun persoontje en hun emotioneel welbevinden.
De ambivalent gehechte kinderen hebben in hun brein opgeslagen dat de ouder onbetrouwbaar is. De ene keer
reageert de ouder heel vriendelijk, zorgzaam, betrokken, lief en gevend en de andere keer raakt hij bij een
gelijksoortig gedrag over zijn toeren. Kinderen met een ambivalent hechtingsprobleem benaderen relaties altijd
met argwaan en achterdocht.. “je weet maar nooit”.
Ouders met veilige hechtingsherinneringen erkennen het belang van de vroegere relaties in hun gezin van
herkomst voor het opvoeden van hun kinderen. Tijdens het bespreken van de ontwikkeling van hun kind
kunnen zij ook open spreken over de hechtingsperiode van hun kind en over hun eigen sensitieve responsiviteit
naar hun kind. Wanneer je deze ouders vraagt of zij het eens zijn met het feit dat de wijze waarop je opvoedt
voor een groot deel mede bepaald wordt door de wijze waarop je opgevoed bent, dan zijn ze het hier mee
eens. Deze ouders spreken open over de positieve en negatieve ervaringen in hun jeugdjaren. Ze beschrijven
de sfeer thuis helder en zonder extreme tegenstrijdigheden in het verhaal. Je hoort weinig pijn, verdriet of
boosheid. Er is sprake van een gebalanceerde en inlevende kijk op hun eigen aandeel vanuit hun
karakterstructuur en op het aandeel van hun ouders. Het gevoelsleven bij deze mensen lijkt rijk en in balans
wanneer je over de vroegere thuissituatie spreekt. Mensen met veilige hechtingsherinneringen beschrijven hun
ouders als adequaat liefdevol, ondersteunend en begrenzend, adequaat sensitief responsief.
Het is de mens eigen om de wereld zo te zien, dat hij zijn eigen waarheid steeds bevestigd krijgt. Koop je een
volkswagen, dan zie je veel volkswagens rijden. Beschouw je relaties bijvoorbeeld argwanend, dan zie je vooral
de negatieve acties van de ander. Vind je dat niemand aandacht voor je heeft dan is het feit dat de ander
‘gewoon’ gaat koken al voldoende om bevestigd te krijgen dat je er alleen voor staat. De kleur van je
brillenglazen kleurt de wereld.

Hoofdstuk 9: Gevolgen.
Een kind dat onveilig gehecht is en dus een gevoel van basisveiligheid mist:
Het kind heeft geen vertrouwen in volwassenen, is bang om relaties aan te gaan en stoot ouders (vaak
de moeder) af;
Het kind voelt zich anders dan de rest van het gezin; het kind voelt zich tekortschieten. Mede
hierdoor wordt het kind eenzaam;
Probeert alles in de gaten te houden; het kind is geniaal in het observeren, taxeren en manipuleren van
de mensen om zich heen, en het lukt het kind regelmatig om de ouders tegen elkaar uit te spelen.
Hierdoor is het eigenlijke (hechtings)probleem voor mensen buiten het gezin vaak onzichtbaar;
Maakt slecht contact; sommige kinderen isoleren zich van de buitenwereld: zij hebben geen echte
vrienden bij leeftijdsgenoten en het kind heeft de neiging oppervlakkige, makkelijk inwisselbare
contacten aan te gaan.
Doet vaak stoer;
Is snel boos en verongelijkt;
Het kind handelt zonder geweten, leert niet van zijn fouten en heeft een sterke vernietigingsdrang gericht op zichzelf (automutilatie) én op anderen (vaak de moeder). Vindt aanval de beste verdediging;
veelvoorkomend gedrag bij mensen met een hechtingstoornis: fysiek geweld, wreedheid jegens dieren,
(dwangmatig) vreten, stelen, vernielen, slapeloosheid, provocerend seksueel gedrag en weglopen.
Kan moeilijk stil zitten, is beweeglijk, druk en onrustig;
Maakt een gespannen, soms zenuwachtige indruk;
Heeft angstige fantasieën;
Faalt vaak bij taakjes; het kind heeft meestal een normaal of hoog IQ. Dit blijkt niet uit
schoolresultaten: leerprestaties en creativiteit blijven vaak achter.
Het kind:
voelt zich van binnen onrustig en onveilig
heeft geen vertrouwen in zichzelf en in de mensen om zich heen
heeft het gevoel nergens bij te horen
heeft het gevoel waardeloos te zijn
heeft gedragspatronen ontwikkeld om zichzelf te handhaven (zie kenmerkend gedrag).
heeft nooit ervaren dat je je naar bepaalde regels kunt gedragen omdat degene die om jou geeft dat
fijn vindt. Daardoor heeft het zich waarden en normen niet eigen gemaakt. Daar kun je als leerkracht
dus ook niet op terugvallen.
Daardoor lijkt ook besef van waarden en normen, van wat goed en niet goed is, te ontbreken. Vaak blijkt dat
besef er wel te zijn, maar is het niet geïnternaliseerd en handelt het kind er niet naar. Voor hem is relevant om
het hoofd boven water te houden, niet om zich aan regels te houden.
Kenmerken van reactief hechtingsgestoorde kinderen op school:
Weinig belangstelling voor het leren, lui, vertikken iets te doen.
Weinig menselijk vertrouwen, hebben weinig vaste relaties en fladderen van de ene naar de andere.
Hebben enkel zakelijke nutscontacten. Kunnen manipuleren en houden ervan relaties van anderen te
verstoren.
Contact zoeken en afbreken: telefoneren en als je reageert met hallo, leggen ze de hoorn neer. Spelen
huisje, maar sluiten zich af voor bezoek. Halen vriendjes thuis, maar spelen er dan niet mee. Verstopen zoekspelletjes.

•
•
•

Faalangst;
Lage zelfwaardering;
Weinig tot geen zelfvertrouwen;

•
•
•
•

Perfectionistisch;
Moeite om relaties aan te gaan;
Moeite om mensen te vertrouwen;
Sociale achterstand.

Hoe herkent een ouder een onveilig gehecht kind? Beantwoord bijvoorbeeld eens de volgende vragen. Was uw
kind een huilbaby? Apathisch of angstig? In zichzelf gekeerd als peuter of verschrikkelijk dwars als kleuter? Gaat
het gebukt onder faalangst, of overschat het zichzelf op het gevaarlijke af? Kan het niet tegen frustraties?
Concentreert het zich slecht? Is het manipulatief of leugenachtig? Verveelt het zich vaak of is het extreem goeiig
tegen vriendjes?
Al deze eigenschappen zijn slechts enkele kenmerken van een hechtingsprobleem – en waarschijnlijk heeft
iedere vader of moeder er wel eens een paar bij zijn of haar kind gesignaleerd. In de meeste gevallen zal het om
momentopnames gaan, om fases die voorbij gaan. Maar de ouder die langdurig het gevoel heeft: hier klopt iets
niet, maakt zich misschien wel terecht zorgen.
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Hoofdstuk 11
ONTWIKKELING VANUIT VEILIGE HECHTING (psychologisch oogpunt)
Onderzoek Iris Mulder aangevuld door Ruud van Lent (stagebegeleider en docent)
ONDERZOEKERS: JOHN BOWLBY, MARY AINSWORTH, MAIN, FONEGY

John Bowlby komt uit de freudiaanse school en was erg geïnteresseerd in het onderzoek van Harlow met
resusapen. Dit onderzoek bewees, dat apen (sociaal dier) die afgezonderd werden, eerder sterven, depressie
verschijnselen vertonen en een ongelukkige indruk maken. Er werd geëxperimenteerd met baby aapjes, door ze
weg te nemen vlak na de geboorte en ze te isoleren. De resultaten werden later gekopieerd naar de mens en
de onderzoeken naar hechting is nog in volle gang.

Bowlby maakte zich sterk voor het gelijk aanleggen van een pasgeboren baby aan de moedersborst, zodat de
geur en haar reuk bekend en veilig overkomt. Nog niet zo lang geleden werden prematuren (baby’s met de
keizersnede geboren vanaf 27 weken) in couveuses gelegd, zodra ze uit de buik gehaald waren. Er was geen
contact met de moeder die vaak nog onder narcose was. De hechting is niet natuurlijk verlopen. Longitudinale
onderzoeken (lange termijn volgen van onderzoekpersonen) gaven na 20 jaar al inzicht in de problematiek.
Baby’s die niet natuurlijk gehecht waren, raakten verstrikt in binding met andere soortgenoten. Moeilijke
relaties waren het vervolg en uiteindelijk blijft er een leeg gevoel achter. Bowlby heeft dit met de resultaten van
dit onderzoek aangetoond het belang van een natuurlijke hechting. Overal worden prematuren eerst in contact
gebracht met de moeder, zelfs de keizersnede gebeurt onder gedeeltelijke narcose, zodat de moeder alert
aanwezig is bij de geboorte.

John Bowlby heeft meerdere bewijzen vastgelegd in onderzoek naar de hechting. Zo heeft hij ontdekt dat een
groot aantal angststoornissen en depressies te maken hadden met een onveilige hechting in de kindertijd.
Verder heeft hij al vastgelegd, dat onveilige gehechte kinderen later weer een onveilige hechting realiseren bij
hun eigen kinderen. Het patroon blijft zo instant.

John Bowlby onderzocht de beginfase van het leven. Hij ontdekte dat een baby al snel nabijheid zoekt, waar hij
zijn voorkeur bij heeft (veiligheid). Op deze wijze ontwikkeld de baby een veilige basis, dit uit zich bij ongeveer
8 maanden in de eenkennigheidfase, waarbij de moeder vaak de veilige persoon is die niet uit het zicht mag
geraken.

Mary Ainsworth heeft nader onderzoek gepleegd naar de verschillende soorten hechting.
Ainsworth die als ontwikkelingspscyholoog en als wetenschappel;ijk onderzoeker werkzaam was aan de
universiteit van Toronto schreef boeken en diepte de theorie van bowlby uit door longitudinale onderzoeken
te doen. In Oeganda kreeg Mary voet aan de grond bij de moeders binnen stammen. Uitermate traumatische
scheidingen van moeder en kind werden in kaart gebracht. Maandenlang bestudeerde ze de moeders en de
baby’s. Uit dit onderzoek kwam haar Strange situation tot uiting. Ze ging naar Baltimore om nader onderzoek
te gaan doen met haar Strange situation ingang. Baby’s kregen vreemde situaties voorgeschoteld en dit leverde
veel materiaal op om verschillende soorten hechting in kaart te brengen.

Ze concludeerde, dat er vier type aanduidingen gemaakt kunnen worden, namelijk

Type A angstig – vermijdend (vluchtgedrag ontwikkeling)

De baby of peuter uit zich als volgt: onverschillig in de relatie met moeder. Huilt niet als de moeder weggaat en
staat vreemden toe te troosten. Dit gedrag ontstaat bij een baby, waarvan de baby voelt dat de moeder haar
kind afwijst. Met name gevoelsmatig is dit een ontdekking voor de baby.
Aangezien de baby’s onophoudelijk exploreren en bij het vertrek of terugkomst van de moeder zichtbaar
onbewogen blijven, kan hun klaarblijkelijk gemis aan emotionele stress gemakkelijk verkeerd worden opgevat
als kalmte. In werkelijkheid is hun hartslag tijdens de separatie episodes even hoog als die van hun zichtbaar
gestreste, maar veilig gehechte leeftijdgenootjes, terwijl de stijging van hun cortisolniveau zowel voor als na de
sessie beduidend hoger is dan bij veilig gehechte baby’s.

Type B veilige hechting

De peuter speelt op zijn gemak. Zijn reactie is positief op vreemden, als zijn moeder erbij is. Vreemden kunnen
niet troosten als moeder weggaat en is blij als moeder terugkeert. Voordeel op oudere leeftijd is dat kinderen
van 6 jaar een groter concentratievermogen hebben en lang kunnen spelen. Kinderen vanaf 4 jaar spelen in
harmonie met anderen.
Veilig gehechte baby’s hebben blijkbaar geleidelijk toegang to hun impulsen om te exploreren, wanneer ze zich
op hun gemak voelen en om troost te zoeken wanneer dat niet het geval is. Kinderen die veilig gehecht waren
hoe gespannen ze ook raakten door separatie, waren bijna onmiddellijk weer gerustgesteld bij een hernieuwd
contact met hun moeër, waarna ze daarna weer graag gingen spelen. Dit soort flexibiliteit en veerkracht leek
de vrucht te zijn van de erfenis van interacties met een sensitieve moeder die reageerde op de signalen en
boodschappen van haar baby. Doorgaans waren de moeders van veilig gehechte baby’s er snel bij om hen op te
pakken als ze huilden en hadden ze hun kindjes teder en zorgzaam vastgehouden, maar alleen als de baby’s zelf
vastgehouden wilden worden.

Type C angstig/tegenwerkend gedrag (rebel)

Kinderen blijven dichtbij moeder en lijken geagiteerd als moeder weggaat. Ze willen niet getroost worden als
moeder weggaat of terugkomt. Bij terugkomst nemen kinderen afstand van hun moeder. Dit gedrag ontstaat als
de moeder inconsequent is, zodat de baby niet weet wat nu van hem/haar verlangd wordt. Onveilig dus.

Type D gedesorganiseerd gedrag

Deze kinderen missen controle bij stresssituaties. Ze reageren verdwaasd bij de aanwezigheid van hun moeder.
Ze kruipen huilend op moedersschoot om ineens afstandelijk te zijn als ze bij haar zitten. Dit komt voor bij
kinderen die misbruikt, mishandeld zijn, waar moeder erg inconsequent heeft gereageerd.

Bowlby en Ainsworth kregen meerdere volgelingen. Iemand die er met kop en schouders bovenuit klom is
Main. Zij is degene die de nuances heeft aangebracht om kinderen te testen op hun veiligheid. Vanuit de basis

gedachten ontwikkelde Main testen voor kinderen. Een paar bekende testen zijn HSL, PSI. Inmiddels heeft
Fonegy weer verdieping aangebracht en zijn de Nederlandse deskundigen nog bezig diagnostisch zicht te
brengen op oorzaken en verloop. IJzerdoorn en Oudenhove zijn deskundigen op dit gebied. Sinds kort wordt
er gekeken naar de terminologie van gehechtheid. Een studiegroep onder leiding van Dr. Rolf van Geel
ontwikkeld en zoekt informatie in het gebied van zekere gehechtheid. Hier is tot op heden nog weinig
onderzoek naar gedaan.
Hoofdstuk 12 Voorbeeld onveilige hechting bij preoccupatie in de gehechtheid
Borderline persoonlijkheidsstoornis
herkenning
Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis verkeren op de grens van persoonlijkheidsstoornis en
psychose. Zij hebben extreme wisselingen in hun gevoel, stemming en gedrag en zijn instabiel in het
onderhouden van een beeld van zichzelf en in het onderhouden van relaties. Het wordt ook wel instabiele
persoonlijkheidsstoornis genoemd. Vroeger waren ook termen als pseudo-neurotische schizofrenie en
psychotisch karakter in omloop.
Het gedrag is onvoorspelbaar en per definitie functioneren mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis
onder hun niveau. Herhaaldelijk kunnen zij zelfbeschadigende acties ondernemen, zoals snijden of krassen in de
polsen of op meer verborgen plaatsen. Soms vragen zij op deze manier om hulp van anderen, uiten zij hun
boosheid of proberen zij zichzelf ongevoelig te maken voor overweldigende of pijnlijke emoties. Aangezien
mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis zich enerzijds afhankelijk voelen en soms tegelijkertijd
vijandigheid speelt, verlopen hun relaties vaak moeilijk. Soms storten zij zich in kortdurende intieme relaties,
gaan vreemd en stellen overdreven vertrouwen in iemand die zij nauwelijks kennen. Soms weten zij niet goed
hun eigen seksuele voorkeur.
Van binnen voelen mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis zich vaak leeg. Zij kunnen moeilijk een
antwoord geven op de vraag: wie ben ik? Vaak voelen zij letterlijk dat hun identiteit vervloeit met die van
iemand anders. Iemand anders wordt als liefdevol en beschermend ervaren of juist helemaal als vijandig en
bedreigend. Zij wisselen daarom nogal eens van vertrouwenspersoon. Zij beleven mensen in goed of slecht, wel
zwart-wit denken genoemd. Er kunnen perioden van achterdocht zijn evenals droomachtige toestanden die op
een psychose lijken en dissociaties worden genoemd. In zulke perioden is er wel bewustzijn van wat er gebeurt,
maar men maakt toch geen deel van de wereld uit. Juist tijdens zulke momenten is men geneigd om zichzelf te
beschadigen, ook kan men daarmee beginnen om zo'n dissociatie uit te lokken. Alles is er dan op gericht om er
even niet te zijn, even niets te hoeven voelen. Anderen denken dan misschien dat iemand op het punt staat
zelfmoord te plegen, maar dat is voor betrokkene iets heel anders. Overigens kunnen er van tijd tot tijd wel
overwegingen in die richting aanwezig zijn. Zorgvuldigheid is dus altijd geboden.
Wanneer iemand impulsief en onberekenbaar is kan het zijn dat er meer aan de hand is. Mensen met een
borderline persoonlijkheidsstoornis laten je soms maar de helft van hun leven zien. De andere helft krijg je pas
te zien als het te laat is en de vriendschap voorbij. Dat zij zich chronisch leeg voelen bijvoorbeeld zullen ze niet
gauw vertellen. Dat zij kortgeleden iemand helemaal in vertrouwen hebben genomen en daarna weer als een
baksteen hebben laten vallen, ook niet. Opmerkelijk is echter dat wanneer je er direct naar vraagt je wel een
eerlijk antwoord krijgt. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn vaak niet zo goed in liegen.
Maar ze kunnen je wel kwalijk nemen dat je ze een eerlijke vraag stelt. Hoewel zij trouw en eerlijkheid dus
hoog in het vaandel hebben kunnen zij niet naar die standaard leven. Vaak spreken zij dan ook over zichzelf als
niks waard, stom en lelijk. Het helpt niet dat je ze een compliment geeft. Zij kunnen daar met achterdocht op
reageren.
Soms blijft iemand weg zonder bericht te geven. Het kan zijn dat je je ongerust maakt en achteraf krijg je het
vervelende gevoel dat het ook op een of andere manier de bedoeling was. Je kunt je dan gemanipuleerd voelen.

Pas op met dat te zeggen want iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan zich daardoor enorm
beledigd en afgewezen voelen. En dat is een belangrijk kenmerk: de angst voor afwijzing en verlating.
Het is vaak crisis bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. De stemming wisselt tussen somber
en leeg, ruziezoekerig, prikkelbaar. Er kunnen korte perioden zijn waar de greep op de werkelijkheid verloren
gaat. Wanneer je lange tijd een gevoel van leegte van binnen ervaart, niet goed weet wat je wilt met je leven,
twijfelt over je seksuele geaardheid of niet weet of je je vrienden wel echt wilt en kunt vertrouwen dan kan het
zijn dat je een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt. Wanneer je drugs gebruikt, zomaar met mensen naar
bed gaat en dingen doet waardoor je in gevaar komt dan kan dat ook een aanwijzing zijn. Ook het in jezelf
krassen en snijden met een scherp voorwerp kan zo'n gevaarlijke actie zijn, of een sigaret op je arm uitdrukken,
ook al vind je zelf dat het helemaal niet gevaarlijk is omdat je heus wel weet wat je doet.
Individuele kwetsbaarheid
•
•
•
•

Erfelijkheid speelt een rol.
Mensen met borderline zijn emotioneel kwetsbaar. Ze zijn zeer gevoelig voor emotionele dingen. Daar
reageren ze heftig op en het duurt lang voor ze weer een evenwicht hebben bereikt.
Ze hebben een bijzondere combinatie van een negatief gevoelsleven en ontremming. Deze combinatie
lijkt gedeeltelijk te komen door trauma's in de kindertijd.
Er is een aantal lichamelijke factoren dat een rol speelt bij mensen met borderline. Dit heeft te maken
met processen in de hersenen en met hormonen.

Omgeving
•
•

Mensen met borderline wonen vaker zonder partner. Dit is niet vreemd, want relaties zijn vaak
instabiel.
Er is geen verband met opleiding of woonomstandigheden.

Levensgebeurtenissen
•

Mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik in de jeugd komen vaak voor bij mensen met
borderline. De helft van mensen met borderline is mishandeld of seksueel misbruikt. Wordt
emotionele mishandeling meegeteld, dan ligt dit aantal nog hoger.

Borderline structuur heeft een binding met een onveilige hechtingsperiode tijdens de peuterpuberteit.
Onderzocht wordt momenteel nog steeds in hoeverre de symbiotische verhouding met moeder aan de basis
staat. Er zijn uitspraken gedaan, waar geconcludeerd werd, dat borderline genetisch bepaald is (nature). Echter
afwijkingen in de genen of samenstellingen van het dna die zou kunnen afwijken is nog niet aangetoond. Wel is
er aangetoond dat nurture (leren door opvoeding) een belangrijke oorzaak is van het activeren van de stoornis.

Waddington heeft ons in 1957 al gewezen op het ontstaan van nieuwe structuren bij kinderen door de
interactie tussen bestaande structuren en de omgeving. Het epigenetisch landschap neemt structuren aan op
natuurlijke wijze. Als een kind gevoelig is voor een bepaalde structuur en zijn omgeving laat deze structuur zich
ontwikkelen, zal er zeker een nieuwe structuur ontstaan. Als je gevoelig bent voor een borderline structuur,
dan hoeft dat nog niet tot ontwikkeling te komen. Echter als de nabije omgeving ervoor zorgt dat het onveilig
is, zal de structuur zich ontwikkelen tot een nieuwe vorm. Met deze wetenschap kun je vermoeden, dat de
borderline structuur zich ontwikkeld in de vroege kinderjaren. Er zijn wel bepaalde vormen nodig om voeding
te geven aan het ontstaan. Allereerst is de moeder iemand die inconsequent gedrag vertoont en vaak haar
boosheid botviert op de baby. De baby raakt van slag van alle emoties die in de huiselijke kring afspelen. In de
onthechtingfase (vanaf 15 maanden) is het erg onveilig voor een peuter om zich opnieuw te hechten aan een
moeder en aan een vader. Als vader en moeder veel strijd leveren, zal het kind zich ongewenst voelen en
voortdurend rondgeslingerd worden in de emoties die er spelen. Het kind komt in de overlevingsfase en zal

zich terugtrekken. Het kind ontwikkelt geen natuurlijke gevoelswaarden, zoals boosheid, vrees, verdriet,
vreugde en schaamte. Als de puberteitleeftijd is gekomen, zal het kind wederom een onthechtingfase beleven,
vanuit een hechting die onveilig is geweest. Cumulatief krijgt het kind dan wederom een opdonder in zijn
vorming. Tijdens de adolescentie zal de borderline structuur tot een hoogtepunt komen.
Hoofdstuk 13 Wat is nu onthechten?

Onthechten komt na de periode van eenkennigheid. Tijdens de eenkennige periode merkt het kind dat
scheiding van een vertrouweling (meestal moeder), eng kan zijn. Het kind wordt aan zichzelf overgeleverd en
aan zijn eigen perceptie (waarneming). In die fase ontwikkelt de amygdala zich verder in de hersenen. De
amygdala of amandelkern is een gedeelte in de hersenen die voor de emoties zorgt. Het ontvangt de prikkels
vanuit het lichaam en zend prikkels uit naar het lichaam als er sprake is van boosheid of angst. We kunnen dan
vluchten of vechten en daarvoor is een biologisch schema in het lichaam voor verantwoordelijk. De amygdala
zit in ieder mens. Als je die wegneemt kun je als het ware niet meer leven. Je voelt niet meer wanneer je
angstig bent en tegelijkertijd merk je ook niet meer waar je alert op hebt te zijn. Ook kun je boze gevoelens
niet meer voelen en uitten. Je grenzen kunnen dus doorgaans overschreden worden, iets wat maakt dat je geen
eigen identiteit meer kunt aannemen. De baby wordt dus geconfronteerd met het weggaan van moeder. De
symbiotische periode is een periode vanaf geboorte tot zo’n 15 maanden. Piaget verlengt de periode naar 2
jaar, echter nieuwe onderzoeken wijzen erop, dat een kind in deze tijd zich eerder onthecht dan 2 jaar. De
baby is in die symbiotische periode geheel afhankelijk van degene die het kind opvoed (meestal moeder). Bij
eenkennigheid gaat de baby langzaam de wereld ontdekken. Er zijn meerdere mensen in zijn omgeving en de
baby ontdekt, dat hij zelf een eigen mensje aan het worden is. Zijn Ego ontdekt hij (Freud).

Vanaf zo’n 13 maanden gaat het kind beseffen, dat zijn ego er mag zijn. Niemand kan die groei tegenhouden,
echter wel vervormen. De onthechting aan ouders begint al vaak bij 15 maanden. Als het kind net heeft leren
lopen, ontdekt het de wereld. De motoriek heeft alle aandacht gehad en nu wordt het tijd voor de
hersenontwikkeling. Vanaf 9 maanden groeit de neo cortex (lange termijn geheugen) mee met het kindje. Aan
de hand van herhalingen slaat het gegevens op. Het kindje kan nu lopen en zoekt zijn eigen mogelijkheden op
die vaak grenzeloos zijn. De peuter gaat alleen op stap, wil vooral alleen lopen en ver voor de rest uit (of
achteraan). Als de peuter maar het idee heeft dat het zelf kan doen wat het wil. Alleen weet een peuter niet
wat de grenzen zijn voor veiligheid. Na het oplopen van trauma’s ervaart de peuter wat gevaarlijk kan zijn of
niet en dat willen we als ouder niet op deze wijze meegeven. Daarom is het van groot belang het kindje de kans
te geven om alleen op stap te gaan in gebieden waar het veilig is.

Een tweede voorbeeld is het traplopen. De peuter klimt eerst op de knie omhoog en als het kan lopen is het
zo boven. Veel ouders rennen achter het kind aan en schreeuwen vaak hun angst uit, dat het kind kan vallen.
Het kind wordt dus met een gevoel van angst geconfronteerd die het kopieert van de ouder. Dat zorgt ervoor
dat het kind niet verder op onderzoek uitgaat en dat is jammer. Als een ouder gewoon achter het kind aangaat
en het kind zelf naar boven laat gaan, is er niets aan de hand. Een kind kan dan veilig vallen, je hoeft als ouder
alleen te observeren. Bij een val reageert je als ouder vanzelf (mits je niet afgeleid bent). Het kind leert zo zelf
zijn groei te stimuleren en zijn beperkingen te ontdekken.

Dit zijn twee voorbeelden van onthechting van de symbiotische verhouding. De moeder hoeft het kind niet
meer geheel te verzorgen, het kind is in staat ook zelf te ontwikkelen. In deze fase die tot ongeveer 3 jaar
duurt (met uitloop naar 4 jaar), leert het kind zich te onthechten. Daarom spreken we van onthechting vanuit
het kind en niet vanuit de ouder. Tijdens deze fase kan er veel mis gaan. Want als de moeder het kind blijft
beschermen, zal het kind niet kunnen onthechten. Met vele afhankelijkheidsstoornissen op latere leeftijd tot
gevolg.

Na de onthechting gaat het kind zelf een nieuwe hechting aan met de moeder en met de vader, broertjes of
zusjes. Dat kan alleen als het voor het kind veilig is. Is er veel ruzie of worden emoties verdrongen door
ouders, dan voelt het kind zich niet op zijn gemak om zich opnieuw te gaan hechten. In deze fase die zeker tot
4 jaar duurt, zal het kind zichzelf een bescherming aan gaan meten. Het gedrag van het kind kan zich dan richten
op terugtrekken of rebelleren. Ook deze fase is van belang bij de rest van zijn leven. Heb je jezelf aangeleerd
om te rebelleren, dan zal dit de vorm zijn die als overleving wordt gehanteerd in de rest van je leven. Vaak
kopieert het kind een gedrag van een ouder. Uiteraard zitten in het DNA sporen van deze overlevingsstrategie
die ouders zelf ook vaak bij zichzelf herkennen.

Als er in deze periode een tweede baby wordt geboren is dit altijd bedreigend voor de oudste. De ego die aan
het ontwikkelen is, vraagt veel aandacht. Als die aandacht naar een nieuwe baby gaat (nieuwe symbiotische
verhouding met opvoeder), krijgt de peuter niet wat hij zelf nodig heeft. Vaak ontspoord dit in gedrag als het
kind ouder wordt dan 6/7 jaar. We kennen allemaal de voorbeelden als er op die leeftijd op negatieve wijze
aandacht gevraagd wordt. Deskundigen zijn het erover eens, dat een veilige leeftijd voor het tweede kind zeker
4 jaar verschilt met de eerst geborene. Dan zal de hechting van de oudste peuter veiliger verlopen.

Een tweede fase van onthechting vindt plaats tijdens de puberteit. Het puberale brein is nog steeds niet
volgroeit. Met name planning en routine zijn vage gebieden bij de pubers. Wij volwassenen en ook ons
schoolsysteem houdt hier geen rekening mee. Vandaar dat ontsporing bij een puber vaak gebeurt, als er in de
peuterpuberteit onveilige gehechtheid is geweest en als tijdens de puberteit de ouders of opvoeders niet mee
veranderen of groeien met het kind.

Interessante ontwikkeling:

Rond het jaar 1900 hebben we een twee splitsing gezien in opvoedkundige stellingen. Aan de ene kant is
Watson verantwoordelijk geweest voor de term Behaviorisme en aan de andere kant is het Gesell geweest die
Maturisme heeft neergezet. Twee geheel tegengestelde systematiek. Behaviorisme staat garant voor het leren
door te leren, meestal door volwassenen gedoceerd. Maturisme kijkt naar het rijpingsproces van het kind en
ieder proces van cognitie (denken) meld zich als het kind daaraan toe is. Inmiddels hebben wij de interactie
tussen deze twee theorieën verwelkomt. Beide stellingen hebben we nodig. Na de tweede wereldoorlog is er
binnen ons onderwijs gekozen voor behavioristische grondslag. Piaget heeft meer onderzoek gedaan naar deze
grondslag, dan te luisteren naar de andere theorie. Montesorri, Sneider, Dalton, Jena, etc. richten zich meer
naar de maturistische principes. Vanuit het kind onderwijs aanbieden, datgene wat kind op een bepaalde leeftijd
kan leren. Een mix van deze twee is eigenlijk de meest complete versie om je kind onderwijs aan te bieden.
Want aan de ene kant kopieert het kind al snel en leert het in verschillende stadia, terwijl aan de andere kant je
richting kunt geven, zeg maar gerust sturing kunt geven, aan de richting die de ouder wenst.

Gelukkig beseffen steeds meer organisaties, dat het huidige onderwijssysteem niet meer functioneert. Er wordt
regelmatig geëxperimenteerd vanuit de pedagogiek. Alleen duren deze processen decennia lang, eer er zicht
komt op ontwikkelingen.

