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VeiLige hechting aLs basis voor ontwikkeLing
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f L(e baby wordt geoore. .ret de reig ng orr^ bij

Lvo-wasse.en LroosL en oescherni^g Le zoeker.
En voLwassenen hebben een aanqeboren nei-
g ng om dle baby te beschermen lBowlby 2003).

Hecht ng is één van de eerste en meest basaLe

ontwikke[ingstaken van kinderen. Het ervaren van

geborgenheid en nabilheid geeft het kind bestaans-
recht, het gevoeLvan het er mogen zrln en ik-besef.
Er ontwikkelt zich een interne b[auwdruk over wat
anderen doen aLs 1e huLp nodrg hebt. Hierbij is de

beschikbaarheid van de ander cruciaal, Al.Leen aan-
wezigheid van een opvoeder is niet voldoende.

0nveitige hechting
Brj één op de drie kinderen is er sprake van min-
der basisvertrouwen, ofweL een onvei Li ge hechting.
Ze laten dan meer internaLiserende en externa-
Liserende problemen zien ÍPolderman,20'l Bl. Dlt
gevoel van basisvertrouwen en basisveiLigheid is

een voorwaa[de voor een gezonde LrchameLrjke,

versta ndelijke, sociaLe en persoonLij kheidsont-
wrkkeLing ICoLonessi et aL. 2012]. ALs een kind
voldoende basisvertrouwen heeÍt, kan het op

schooL 'eruit halen wat erin zit'. In een kLas met
dertig kinderen zitten dus circa tien kinderen met
minder basisvertrouwen.

Levi is een vrlfjarig longetle Zijn ouders zijn
pas geLeden urt eLkaar gegaan. Voor de ."cht
scheiding was eI veeL sprake van Tuzie en
qeschreeuw in huis. Levi heeft in de ochtend
wisselend moeite met afscheid nemen ALs zLjn

moeder hem naar school brengt, klampt hij zich

aan haar vast Hil huiLt en Lrjkt haar niet los te

wiLLen laten. ALs vader hem wegbrengt, beweegt
hrl zrch stoer met zijn broers over het schoo[-
pLein en straaLt hij uit het aL[emaalweLzeLÍ te
kunnen. 0p dagen dat er op schooL rets te doen

is en ouders mogen komen kilken kruipt hil het

Lrefst brj ziln moeder op schoot en Laat haar niet

meer Los. 0p die momenten lukt hei hem nlet

om samen met de klas iets te doen. Levi is wis-
selend aanwezrg. HLl kan Lief en geconcentreerd
óeztgziln en het andere moment is hij fysiek
onrustig en haaLt hij kattenkwaad uit

ALs er thuis niet goed een hechtingsband tot stand

kon komen oÍ aLs het kind Later een hechtings-
f iguur is verloren lzoals bij adoptie of compLexe

scheiding), zaIhet k nd bang zijn om zich nog aan

iemand toe te vertrouwen. Het weten dat de ander
eÍ- vooÍ- hem is en aLtild voor hem zaL blijven, rs er
onvoLdoende. Deze angst van het kind zit heeI drep.

Het kind heeft dan een tekort aan basisvertrouwen.
lndien er daarbil sprake is van internaLserende
of externaliserende prob[emen, spreek je van een
problematische gehechtheid Vaak hebben kin-
deren neL orvoLdoerde bas svertrouwen moeite
om zich aan de volwassenen toe te vertrouwen.
Zij Laten zeLf bepaLend gedrag zien, ziln motorisch
onrustig, hebben concentratieprobLemen en kun-
nen moei[i1k zelÍstandig werken of samen spelen.

Zil kunnen hun emoties nog onvo[doende reguLeren

en eryaren sneL stress. Vaak zijn deze kinderen
hyperaLert en nog zo bezig met het in de gaten h: --
den van anderen, dat zrl nog onvoLdoende kunr=-
herkennen wat zi1 zeLf voeLen [Van der Kolk, ]- -

Stressre gu Iatiesysteem
SignaLen van een verminderd basis,.,e-.-- - =-
kunnen heeLdivers zijn, echter is a..== '.='.--
Lelden tot de angst om zich toe i= =--- - ='.
Verwarrend is dat een k nd : : - - -::. 

=^oe'
ged'ag kan Lalen z en o3- .- - . - -. - --^en
kinderen tot twaaLf jaa.:. r= =--::^ ..ende opvoe-

ders ander hechtlnos:::-:: .:-:^ zren. Vanaf

twaaLf laarwordi r::-. -l::=rraE meeTeen per

soonLilkheidsire< : : :=.:-::ige bij iedereen op

mrn op meeT d:z:.':: ^-:i er L'aat zien. Dit is ove -

rigens tot op vo.\,,!rass:n LeeÍtrjd nog te verander:-

\
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Veiligheid:wot dt onderandère'ga.boden door grenzen te stelten
en binnen dié grqízen.Cok,keÉaemogetijkheden te geven

De problematiek vormt een spectrum van licht tot
extreem stressgevoelig IPoweLL, Cooper, Hoffman,
& Marvrn, 20141.

ZoaLs Levi zich brl zijn vader en in de klas kan

gedragen, zie je een groep kinderen die te veeL

exp[oreert en zich te zelfstandig gedraagt. Het

hechtingsgedrag wordt door deze kinderen
geminimaL.iseerd vanuit een tekort aan basisver-
trouwen ln anderen Ze lijken nergens bang voor

en Laten overmat g zeLfbepaLend gedrag zien Op

school uit zich dat vaak in verzet tegen opdrachten
en regel.s, Vanuit de gehechthe dtheorle, zoaLs

beschreven door Powel, Coopel loffman en

Marvin [2014], wordt d t de vermrldende gehechi-
heid genoemd.
Bij een tweede groep kinderen rs de stressgevoe-
Ligheid durde[r1k zrchtbaaq zoals dat b I Levr ook n

contact met ziln moeder is. Dlt is de angst g-amb -

vaLente gehechtherd lPowell Cooper, HoÍÍman,
& Marvin, 2014) Deze kinderen maximallseren
hun hecht nqsqedraq vanuit een tekort aan basis-
vertrouwen in zichzeLf. Z I k[ampen zich vast aan

opvoeders en Leerkrachten. Ze huiLen sneLen utten

zich boos. Vaak ls er sprake van faaLangst.

Een derde groep kinderen Laat opvaLLend

tegenstrijdig gedrag zien, een combinatie van

bovengenoemde categorieën. Het kind zoekt op

onvoorspeLbare wijze toenadering, stoot contact
af en kan verstarren. Er is vaak sprake van een

Laag zeLfbeeLd, controLerend gedrag, moeite in

contact met andere kinderen en het kind oogt
gespannen. Vee[ van deze kinderen hebben

rekenproblemen. Hier wordt gesproken van een

gedesorganiseerde gehechtheid IPoweLL, Cooper,

Hoff man, & Marvin, 2014J.

ConcentratieprobLemen en motorische onrusi
zie je in aL[e drie de groepen terug. Er zijn echter
ook kinderen met weinig basisvertrouwen die

op schooI hel.emaaL niet opvaLLen. Zil doen aL[es

wat de Leerkracht vraagt, maar blijken ook te
veeLstress te ervaren. Zij Laten internaliserende
probLematiek zien en kunnen brlvoorbeeld heel
verlegen zrjn en drchtk[appen bij vragen

Tekort is te herstetten
Inmiddels is vanuit de prakt lk en wetenschappeIjk
onderzoek bekend dat een tekort aan bastsver-

trouwen te herste[[en is, en dat het vermogen om

emoties te requ[eren toeneemt naarmate het basis-

vertrouwen groe t, zodra er gerichte interventles
pLaatsvinden op factoren dle cruciaaLzijn voor het tot
stand brengen van een verI ge hechting ICoLonessi et

al.,2012; Powe[[, Cooper, Hoffman, & Marvin 20,14J.

Sensrtiviteit en responsiviteit van de opvoeder
werden tot dusver gezten a[s cruciaaIvoor het

ontstaan van een veil ge gehechtheid/basisver-
trouwen ÍDe WoLff & Van l.Jzendoorn, 19971. Een

sensitieve opvoeder is gevoeL g voor de initiatieven

van het kind en geeft daar ook gehoor en woorden

aan Íresponsiviteit) Bil het voorbeeld van Levi kan

dit bijvoorbeeLd betekenen dat je je op ooghoogte
begeeft aLs hrj wiebeLt op ziln stoeL, dat 1e aangeeÍt
dat 1e drt ziet en begrilpt en hem een aai over ziin

boL of een schouderklop geeÍt.
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opvoedgedrag en mind_mindedness

,bevoroeren een veilige genechtheid.
verwarTrng scheDpend gedrag van de
oovoeder lzoaLs angsi oí verdriet van
krnderen weg[achenJ verhooot heL
rrsrco op een onveiLige gef,ejf f,eiO.
rn een perrode van stress en min_
der basisvertTouwen kan een kind
een extra gevoel van veitigheid
krr.1gen door het vergroten van de
sensitivitert en mind_mindedness
van de opvoeder of de leerkracht
Recent onderzoek van Zeegers et aL.

VoLgens nieuwe jnzichten uit een onderzoek van
Vern3gs er aL. [201óJ brilNt rind mi.rdeJ;;r= 

"

:::re: een nog be[arg.ij[ere [acror te zijn voor
net 0rllslaan van een veitige nechting. Een .nind_
mrnded opvoeder benoemt wat hq oizrl ziet of
denkt te zien bi1 het kind aan interne gÉÀààà.a0.
standen Ígevoelens, gedachren, *"n.-.n .; i;i.;
tres]. ten miro-minded reactie in ner voorbeeld
met Levi is: .Je wiebeLt op je stoeL, le vrndt À.ir..,
sparnend dat le vanavond niel nelr naar 0aDa
gaat, maar naar mama.' Dus sensitref-.".ponri.f

effect van mind-mindedness dee[s liep via hun
sensitreve opvoedgedrag. De resultaten irnpL,..-
ren dat beide ouders een belangrijfo. .oL .puL,
i n d e o n twi k ke Li n g va n e m oti e re"g u La t, u _."i. o:t. it
brl het.1onge krnd. De impact van moeders is
mogelr.1k eerder zichtbaar, doordat moeders over
het aLgemeen - in ieder geval de moeders in de
studie - meer tijd doorbrengen met hun p..gË
boren baby dan vaders, ondÉr andere ;.ffi;;
verlofregetingen en borstvoeding. Kortom nËcf-l
tingservaringen in het eerste tev"ensjuut. [p.irnulre
hechtingsprob[ematiek genoemdl L,jf"n ,." à
spelen brl hoe we [eren onze emoties te reguleren.
Er kan ook secundaire hechtingsprobt"r.'t;ï

!!tsta3n bi1 een comptexe schóiding b4voorbeetd,
url pesLen, geen aansluitrng vinden b1 de iesstof,

3lb1l 
..1 ziel^enhuisopname van een ouder of het

Krnd zelr. 0p latere teef tild kan er in de hechrjno
nog een inhaals[ag worden gemaakt door het r,i r_
groten van de sensitiviteit, responsiviteit en mind_
mindedness van de opvoeders. Ook leu.L.a.ltun
speLen hierin een belangrijke roL.

Leren onmogetijk bij stress
Getukkig is emor,eregularre geen vaststaande
eigenschap en kunnen kjndJren oot op Late.. L"ef-
Lijd een gezonde oïgang mer e.nolies orrwikke_
Len, aLs opvoede.s s,tualres sneL ku.nen ombuiqen
en zo kunnen voorkomen dat het toinA te veelstiers
ervaart. 0pvoeders kunnen hierbrl hetpen door hun

lolats co-reguLaror op te pakken Ln net k jno Le
netpen brl het Leren herkennen en organiseren van

[20 tBJ tiet zien dat moederi die btr1k
gaven van een hoge mate van mind_mindedness,
vaker een baby hadden met een hogere hart_
slagvariatie tijdens rust, en daarmeÉ u.n b"t"..,
emotieregulatie-capacitejt Dit bLeek .o*"tào uËr^
ars op twaaLl maanden. Bi1 vaders trad het eÍfecL
ook op, maar dan alleen op LwaaLi maanden. Bii
vaders vonden de onderzoekers daarnaasi Ori[",
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zijn oÍ haar emoties. Een behandeLing die effec-
tief is bij het vergroten van het basisvertrouwen
en mind mindedness centraaLste[t, is de Basic
Trustmethode, ontwi kkeLd cioor Polderma n 120 1 8,.

0nderzoek Laat zren dat deze interventre ook zorgt
vooT een betere emotieregulatre en voor afname
van rnternaLiserende en externaL serende probLe-

matiek. De Basic Trustmethode is speciÍ ek voor
hechtingsprobLematiek ontwikkeld in de k[inrsche
praktijk en rs a[s eÍfectieve interventie opgenomen
in de databank van het Neder[ands Jeugdinstituut
lwaarle ook andere effectieve interventies aantreft,
waarvan somm ge deels gebaseerd ziln op de

Basic Trusimethode, zoa[s NIKA en ITGG]. Door
consequent en op neutraLe wilze te benoemen
wat het kind denkt, voeLt, wr[t, enzovoort, krrlgt het
kind steeds een spiegeI voorgehouden die hem of
haar [aat zren wat er vanbinnen gebeurt Dit is een

eerste essent ëLe stap voor kinderen om te leren
omgaan met hun gevoelens.

0ok Leerkrachten dragen hieraan bij door in de basis
voor veiLigheid en oveTZ chtelijkheid te zorgen in de

klas Zrl kunnen brl Basrc Trust leren om de signaLen

van minder basisvertrouwen b j kinderen te herken
nen en traumasensitief met kinderen om te gaan.

Kinderen eryaÍ-en zo minder sneLstress. Daarnaast

doe 1e er goed aan om als Leerkracht het kind het
gevoeL te geven dat het gezien en gehoord wordt.
Dat geldt uiteraard voor de heLe k[as, maar hoe doe

1e dat nog specrf ieker voor een kind met te we nig

basisvertrouwen? Laat dagelilks vaak merken dat
je het krnd echt ziet. Dat kan met name door het

gedrag vriendeLrlk te benoemen. Benoemen begint

met 1r1 rs neutraaL geste[d, in het hier-en-nu, en is

ste[[end, brjvoorbeeLd: -Jr1 steekt 1e vrnger op ' Dit

wordt altrld gevolgd door een vervolgzin, een tweede
stap. In dit voorbeeLd: 'Zeg het maar.'

VeiLigheid wordt verder geboden door grenzen te
ste[Len en binnen die grenzen ook keuzemogelijk-
heden te !even; -Jij wiLt graag op de schommeL.

ALLeen zit Sanne er nu aL op. Je kunt hier even

wachten totdat Sanne kLaar is, ofle gaat nog even

in de zandbak speLen.'

0m het kind te he[pen zijn emotres beterte Leren

kennen en daardoor te reguleren, benoem 1e

regeLmatig zijn gevoeL, wensen oÍ gedachten: Jij

wiL.t misschren nu aL naar buiten' Ieerste stap).
'ALs iedereen klaar is, mag dat. Ga nog maar even

op 1e plek zitten' Jderde stap). Deze aanpak is

ook he[pend aLs kinderen iets doen wat niet mag.

Door eerst te benoemen wat je feiteLijk ziet en dan
positief voor te zeggen wat de verwachting is, geeÍ

1e het krnd het gevoel dat je het zret: Jil hangt op

taÍeL. Ga maar op 1e stoeL zitten, zo kan je beter
schrilven.' Vaak kan het krnd dan beter de controLe

Los[aten en ervaart het de door de Leerkracht
gestelde gT-ónzen a[s minder afdwingend. Als het

kind zrch gevoLgd weet door de Leerkracht, kan
het vaak ook gemakkelijker weer de leerkracht
voLgen. Het gaat zich dan vaak beter concentTeTen
en komt meer aan Leren toe. =
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