
Hechting werkcollege 

Werkcollege 1  

1. Wat is hechting ?  

Hechting =  

• Een langdurige en sterke emotionele verbondenheid tussen twee personen. 
• Het heeft invloed op de psychosociale ontwikkeling en uitkomsten op latere leeftijd. 
• Het vertrouwen in de beschikbaarheid van zorgfiguren voor het vinden van troost, hulp en 

bescherming ( Bosmans, 2015 ). 
 

2. Theoriën  

Hechtingstheorie: Bowlby  

• “ Genetisch geprogrammeerd “ door te huilen of nabijheid van vaste verzorgers te zoeken. à 
Meer kans op overleven en dus ook nakomelingen.  

• Langdurige afwezige bang tussen moeder en kind in de eerste drie levensjaren leidt tot een 
negatief effect voor de mentale gezondheid van het kind. 

• Zorg in tijdens van hulpeloosheid ( kindjes niet laten uithuilen maar troosten ). 

 

Theorie van Erikson 

• Reacties van de ouder op het appel van het kind kan zorgen voor vertrouwen of net 
wantrouwen.  

 

  

 



 
3. Kernconcepten  

Veilige basis: exploratie van de omgeving  

Ø De nabijheid van de ouders geeft kinderen vertrouwen om nieuwe dingen uit te 
proberen en de wereld te ontdekken.  

Bv:  

“ Ik ben bang om te vallen met mijn fiets, af en toe ga ik even bij mama en probeer dan opnieuw “  

“ Ik vind het eten echt vies, gelukkig stelt mama voor om één iets van het menu een kans te geven. Ik 
heb dan gekozen voor worteltjes”  

Veilige haven: Geruststelling bij stress 

Ø Als kinderen overstuur zijn, brengt de aanwezigheid van de ouder rust en troost. 

Bv: 

“ Als het eng is op tv kruip ik onder het deken bij mama en legt ze haar handen voor mijn ogen” 

“ De brooddoos van mijn kleine meid zit terug halfvol in haar rugzak, maar ik merk dat ze nu te moe 
is om te peilen hoe dit komt “ 

 

3.1. Veilige basis  

Vanuit het kind: 

• “ Ik vertrouw op de steun van mijn ouder om mijn spel terug te hervatten “ 
• Uitvalsbasis ter exploratie van de omgeving. 
• Nabijheid van de ouder geeft zelfvertrouwen om nieuwe dingen te proberen en de wereld te 

ontdekken. 
• Na emotionele situatie de moed te kunnen hervatten om terug te verkennen en tot actie te 

komen en hiervoor de hechtingsfiguur even te hebben ingeschakeld als veilige basis.  

Vanuit de ouder: 

• “ Ik bied mijn kind comfort aan bij stress maar laat het ook los om zijn spel te hervatten “ 
• Gaat om emotionele beschikbaarheid en autonome ondersteuning van de ouder. 
• Ouder probeert het perspectief van het kind te kennen en te begrijpen. 
• Ouder reageert op een ondersteunende manier tijdens stressvolle momenten van het kind. 
• Ouder is bereid zijn kind een duwtje in de rug te geven tot verdere zelfstandige ontplooiing 

 

3.2. Veilige haven  

Vanuit het kind:  

• “ Ik bied mijn kind comfort aan bij stress maar laat het ook los om zijn spel te hervatten “ 
• Als het kind zijn gehechtheidsfiguur als veilige basis ziet, zal hij hun meestal gebruiken als 

veilige haven. 



• Als kind overstuur is, brengt de aanwezigheid van de ouder rust en troost. 

Vanuit de ouder: 

• “ Als mijn kind overstuur is probeer ik op een warme manier er te zijn en te luisteren naar 
wat het nodig heeft “ 

• Responsiviteit 
• Gepast het kind benaderen wanneer het stress ervaart. 
• Vermogen van de ouder om gevoelig te zijn voor de ervaringen van hun kind. 

 

 

4. Verschillende reacties op de noden van het kind 

Sensitief – responsief: emotioneel beschikbaar warm, beschikbaar, troostend, geruststellend, 
betrokken, … à Veilige hechting 

Ø Mijn ouder is zacht en warm wanneer ze me troost. 

Onvoorspelbaar – niet beschikbaar of overbetrokkenheid à angstige hechting ( onveilig ) 

Ø Mijn ouder negeert mij of overweldigd mij als ik verdrietig ben. 

Afwezigheid van reactie: koud, afstandelijkheid, nefast, onbeschikbaar, onverschilligheid, … à 
vermijdende hechting ( onveilig ) 

Ø Mijn ouder is nors en verwijdert mij als ik hulp inroep. 

 

4.1. Veilige hechting 

Veilige haven en veilige basis functioneren goed! 

Beleving bij het kind: 

• Het kind voelt zich veilig om de wereld te ontdekken. 
• Er is een balans tussen het kind dat op haar hechtingsfiguur vertrouwt en dat op haar eigen 

vaardigheden leert vertrouwen.  



Houding van de ouder: 

• De ouder is beschikbaar bij stress. 
• De ouder speelt in op de noden van het kind. 

Bv: 

Mila is zenuwachtig voor haar eerste les zwemmen. Vanochtend keek ze er nog naar uit, maar nu ziet 
ze het niet meer zitten. Mama zegt dat het normaal is om het een beetje eng te vinden. Daarom 
vertrekken ze op tijd zodat mama en Mila samen rustig het zwembad kunnen verkennen voordat de 
les begint. Zo wordt Mila al wat rustiger. Wanneer haar vriendinnetje Lotte aankomt begint ze al 
enthousiast te zwaaien. Ze is er klaar voor! Mama blijft nog even kijken bij de start van de les. Als ze 
merkt dat Mila op haar gemak is, gaat ze terug weg. Achteraf vertelt Mia trots hoe goed ze al kan 
drijven.  

Een veilige hechting vergroot de kans dat: 

• Je vertrouwen hebt in anderen en jezelf. 
• Je met minder psychische problemen geconfronteerd wordt in je leven. 
• Je als volwassene kwaliteitsvollere relaties aangaat. 

 

4.2. Vermijdende hechting 

Houding van het kind:  

• Geen vertrouwen in de beschikbaarheid van de ouder. 
• Lijkt heel zelfstandig. 
• Zoekt weinig contact met de ouder. 

Houding van de ouder: 

• Ouder is consistent afwezig en onbeschikbaar. 
• Kan geen geruststelling bieden bij stress. 
• Kind is op zichzelf aangewezen om te exploreren. 

Bv: 

De ouders van Lukas zijn gescheiden. Hij woont afwisselend 5 dagen bij zijn mama en 5 dagen bij zijn 
papa. Zijn mama is heel trots dat Lukas zo zelfstandig is voor zijn leeftijd. Zij heeft het namelijk druk 
want ze is net bevallen van een tweeling en de zorg voor de baby’s vraagt veel van haar. Gelukkig kan 
Lukas zich goed alleen bezig houden. Het valt haar echter op dat Lukas vaak onverschillig reageert 
wanneer ze hem komt ophalen in de opvang. Terwijl de andere kinderen naar hun moeder rennen, 
blijft hij verder spelen. Ook de juf van Lukas zegt dat ze het moeilijk vindt om echt contact te maken 
met hem. 

 

4.3. Angstige hechting 

Houding van het kind: 

• Wordt moeilijk getroost. 
• Komt amper tot exploratie. 



• Nabijheid van ouder steeds zoeken en behouden ipv eigen vaardigheden te vertrouwen. 

Houding van de ouder: 

• Inconsequente aanpak ( onvoorspelbaar ). 
• Slecht getimede betrokkenheid. 
• Soms overbescherming. 
• Uitputting door aanklampend gedrag. 

Bv:  

De papa van Jens kampt al jaren met een alcoholproblematiek. Als papa gedronken heeft, is hij vaak 
luid en luistert hij niet naar wat Jens wilt vertellen. In deze periodes speelt hij ook amper met hem. 
Op andere momenten toont hij net wel veel interesse voor Jens en zijn spel. Jens begrijpt het niet 
goed. Hij houdt zijn papa goed in de gaten om zijn gedrag te kunnen voorspellen. 

5. Invloedrijke methodes 

Type  Voorbeeld  Leeftijd  
Gecontroleerde observatie  Vreemde Situatie Procedure 9 – 18 maanden  
Methode mbt representatie Test met 

gehechtheidsverhalen 
3 – 9 jaar  

Interview  Child Attachment interview 8 – 14 jaar  
 

5.1.  Vreemde Situatie Procedure 

WAT ? Methode om hechtingskwaliteit te meten via reactie van de kinderen. 

HOE ?  

• Observeren achter een one way mirror en mensen laten binnenkomen. 
• Kind in vreemde omgeving. 
• Episodes van separatie en terugkeer ouders. 

Nadelen: 

• 1 momentopname 
• Kost veel tijd en moeite. 
• Niet voor kinderen <9 maand of >18 maand. 

 

5.2. Child Attachment Interview 

WAT? Meting intern werkmodel tov primaire hechtingsfiguur ( metacognitie ) 

HOE? Semi gestructureerd interview ( 14 hoofdvrgn ) waarin verschillende subschalen worden 
gemeten. à “ Wat gebeurt er wanneer jouw mama boos is op jou ?” 

Ø Haalt het kind voorbeelden aan ? 
Ø In welke mate wordt ouder omschreven als emotioneel beschikbaar ? responsief ?  

 

 



5.3. Test met gehechtheidsverhalen 

WAT? ‘The Attachment Story Completion Task’ ( ASCT ) methode om mentale representative van 
hechtingsrelatie te meten. à Hoe gaat het kind met stress-inducerende situaties om ?  

HOE? Proefleider interviewt kind ahv 5 gehechtheidsverhalen met poppetjes die familiefiguren 
voorstellen à “ Toon me wat er volgens jou gebeurt” 

Wordt gecodeerd: 

1. Doet het kind beroep op de ouder ?  
2. Wordt het kind nu rustiger ?  
3. Kan het kind nu verder exploreren ?  

 

 

Antwoordprofiel veilige hechting: 

• Kind doet spontaan beroep op de ouder. 
• Kind wordt getroost of wordt rustig door interventie ouder. 
• Ouder reageert actief op vraag kind. 

Antwoordprofiel angstige hechting: 

• Kind doet beroep op de ouder. 
• Ouder slaagt er niet in om het kind te troosten of aan te moedigen tot exploratie. 

Antwoordprofiel vermijdende hechting: 

• Kind doet geen beroep op de ouder. 
• Ouder reageert afwijzend. 

 

Werkcollege 2: 

1. Hechtingsstijl bepalen 

Hechting gaat om: 

• De reactie van de ouder als er aan zijn mouw wordt getrokken en de aard van deze reactie. 
• De verwachting van het kind dat er zal gereageerd worden op zijn vraag. 

è Hoe de ouder omgaat met het appel van het kind = sleutel voor veiligheid en vertrouwen  

Hechting gaat niet om: 

• Angst bij scheiden van ouders. 
• Type en aard van emoties bij stress. 
• Precieze afloop van verhaal. 



 

 

  

2. In de praktijk 

Buidelwerking: 

• Inhalen van een moeizame hechting. 
• Gezinnen met kinderen 0 – 12 jaar. 
• Gezinsbegeleider en kindbegeleider per gezin. 
• Ouder en kind werken samen aan verbeteren opvoedingsrelatie. 
• Max 1 jaar. 
• Ventilatiemoment à spelmoment à evaluatie en maken afspraak 

Amberwerking: 

• Preventieve gezonde hechting. 
• Voor ouders die zich onzeker voelen en zelf een moeilijke start hebben gehad. 
• Laatste week zwangerschap – 6 maanden. 
• Er komt elke week een gezinsbegeleider langs. 
• Individuele doelstellingen. 
• Stopt als ouders alle antwoorden op hun vragen hebben. 

 

3. Besluit  
• Verschillende verhalen bieden een hertest. 
• Houd rekening met antecedenten. 
• Blijf kritisch en leg linken met de theorie. 
• Aan de hand van extra vragen kunnen we nieuwe dynamieken ontdekken.  

 
 

 

 



 

 


