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En het kind wil zó graag …

 

 
 

Dia 3 
John Bowlby
1907-1990

Psychoanalyticus
Grondlegger van de 
Attachment-theory

Bowlby:

Elke baby wordt geboren met de neiging bij 
volwassenen troost en bescherming te zoeken. 
En volwassenen hebben een aangeboren neiging om die 
baby te beschermen.
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Dia 4 
Wat is hechting?

Het vormen van een schema over 
wat mensen doen als je in nood bent
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Het gaat om beschikbaarheid bij een probleem,
niet zozeer nabijheid
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RESPONSIVITEIT
Het aansluiten van de ouder op de behoefte van het kind
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Dia 6 

Eerste half jaar: 
Ouder en kind: elkaars taal leren begrijpen

Functies drinken:

noodzaak voedingsstoffen
hongergevoel stillen
troost
nabijheid gehechtheidsfiguur
in slaap vallen
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Dia 7 
Tweede half jaar: 
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Troost van voedsel leren loskoppelen

Alternatieven voor troost vinden

Leren slapen versterken

 

 
 

Dia 8 Veilige hechting Onveilige hechting
1 Consistent onresponsief: 
angstig-vermijdend
Je kunt niet op mensen rekenen als je in 
nood bent. Je moet zoveel mogelijk 
mensen inschakelen, maar niet te diep
contact maken, want dat is niet effectief, 
straks laat die je in de steek en dan heb je 
niets.
2 Inconsistent responsief (naar eigen wens):
angstig-afwerend
Je kunt niet op mensen rekenen als je 
in nood bent, integendeel dan moeten 
ze nog iets van jou ook

3 Wisselvallig responsief:
angstig-gedesorganiseerd
Je kunt geen peil op mensen trekken als
je in nood bent, soms helpen ze je, dan
laten ze je in de steek, dan moeten ze 
weer wat van je.

Consistent 
responsief
In principe kun je
op mensen rekenen 
als je in nood bent
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Onderzoek naar hechting?

Kijk naar de reactie van een kind bij een probleem

Vraag naar de reactie van een kind bij een probleem

 

 
 

Dia 10 

Meisjes kijken al de 
eerste dag na hun 
geboorte langer naar 
gezichten.

Jongens kijken al de 
eerste dag na hun 
geboorte langer naar 
voorwerpen.

Connellan et al, 2001
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Verwachting van hulp

Verwachting van geen hulp
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veilig Onveilig, afwerend

Onveilig, vermijdend

Onveilig, 
gedesorganiseerd
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Dia 13 Sekseverschillen

Werk en kind

Spel versus zorg

Voeding versus uitdaging

Bescherming bij gevaar versus 
weerbaar maken bij gevaar

Zorgen maken over hechting
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Hoeveelheid tijde

(Zorg)hormonene

hechtmerriee
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Dia 14 

Hechting is te groot en te 
groots om het in één sekse 
te kunnen vatten
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