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belang van andere relaties 
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Het kind van vandaag is de patiënt 
van morgen 
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IMH, Selma Fraiberg 
behandeling, onderzoek en beleid 
 

 Infant kinderen van 0 tot 3 jaar 

  

 Mental , verwijst naar de emotionele, sociale en 
cognitieve ontwikkeling 

  

 Health welzijn van jonge kinderen en hun gezin 
binnen de maatschappelijke en culturele context 
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IMH anno nu 
begint te laat en eindigt te vroeg 

 - 10 maanden tot 5 jaar 

  

 Vroege ervaringen doen ertoe 

  

 Invloed van stress tijdens de zwangerschap 

  

 Protectieve en risicofactoren 
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IMH als perspectief voor 
behandeling 

 Wat staat een optimale ouder-kindrelatie in de weg (kind-, 
ouder-, omgevingsfactoren). 

 Doel een verstoorde relatie te herstellen met om de 
ontwikkeling van het kind  te bevorderen 

 Grote belang van observatie 

 Het jonge kind kan niet wachten! 
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Ontwikkeling vindt plaats in de context van 
relaties, maatschappij en cultuur 

 
 De relatie tussen ouder en kind staat 
centraal, begint al tijdens de zwangerschap  

  

  wetenschappelijke pijlers:  

 

 Neurobiologie 

 Cognitieve psychologie 

 Procesonderzoek 

 Gehechtheidsonderzoek 
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Infant Mental Health 
gaat ook over volwassenen! 
 

Infant mental health is the ability to develop physically, cognitively, and 

socially in a manner which allows infants to master the primary emotional 

tasks of early childhood without serious disruption caused by harmful life 

events.   

Because infants grow in a context of nurturing environments, infant mental 

health involves the psychological balance of the infant-family system. 

 

WAIMH Handbook of Infant Mental Health, vol 1, p. 25 
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Recognition in infancy suffering,  

Bob Emde, 2016 WAIMH 
biology in development and morality in development 

  

  

 Rene Spitz, separations, grief and depression,1945 

  

 Waimh 2016, public health message  

 the voice of the infant and  

 the voice of the parent 
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Waarom blijft het zo lastig?? 
Bob Emde (2001) 

 Het is pijnlijk en moeilijk om emotionele problemen bij jonge 
kinderen te herkennen en te benoemen, vraagt scholing.  

 Het serieus nemen van jonge kinderen en hun ouders opent 
‘Pandora’s box 

  

 Collectieve ontkenning en weerstand 

 Het voorkomen van pijn en angst 
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Psychische weerstand 
(Karr-Morse & Willey) 

Rouw, boosheid en verdriet over eigen vroege ervaringen  

Verdriet en schuldgevoel over wat we (ongewild) als ouders 
overdragen op ons kind 

Bang om te schrikken van de pijnlijke realiteit van de hoeveelheid 
jonge kinderen die ‘lijden, maar ook de mate van lijden’ 

Narcistisch conflict, eigen ontplooiing versus verantwoordelijkheid 
voor kinderen, schuldgevoel over vele ballen in de lucht houden 
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Emotionele en sociale weerstand 

 Kunnen jonge kinderen wel lijden onder de problemen van 
hun ouders of verzorgers? 

 Weerstand tegen het geven van een label  (financier) 

 Het kind eet, slaapt en ziet er goed uit, dus is er geen 
probleem ( goede JGZ vanaf vaccinaties) 

 De veronderstelling dat als ouders veranderen, kinderen dat 
vanzelf ook doen klopt niet  
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Nadine Burke ted talk adverse 
childhood experiences (ACE, 17000 pp) 
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_he
alth_across_a_lifetime?language=nl 

 
 Relativering  

 Dat zijn wij niet, gaat over multi problem gezinnen, laag opgeleid, 
andere cultuur 

 Maar meerderheid onderzoeksgroep goed opgeleid en blank  

 Mensen willen het niet horen, waarom ?? 
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Early Life Sterssors is ACE ++ 
(Frans Pijpers NCJ) 

ACE ( FELITTI, 1998) 

 Emotioneel misbruik 

 Fysiek misbruik 

 Seksuele misbruik 

 Emotionele verwaarlozing  

 Fysiek verwaarlozing 

 Moeder die gewelddadig is behandeld 

 Middelenmisbruik in het gezin 

  Psychische ziekten in het gezin 

  Ouder in gevangenis  

 Ouderlijke scheiding, verlies 

  

ELS ,  ( SHONKOFF, 2017) 

 ACE categorieën plus…. 

 Pesten 

 Armoede 

 Onveilige buurt 

 Overlast  

 Schoolstress 

 Druk leeftijdsgenoten  

 Moeten presteren  

 Cumulatief effect, vier of meer 



Nadine Burke ted talk adverse 
childhood experiences (ACE) 
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_he
alth_across_a_lifetime?language=nl 

 
 Relativering  

 Mensen willen het niet horen, waarom …… 

  

 Ieder mens vindt het moeilijk hulpeloos en machteloos te zijn vooral als 
we de wereld zouden bezien vanuit het perspectief van baby’s en 
peuters . 

  

 ACE’s in onszelf, te confronterend, te dichtbij 
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ACE = Adverse Childhood 
Experiences plus ELS  

Stress in de meest gevoelige ontwikkelingsfasen van de hersenen 

 

1. (voor de) conceptie 

2. Zwangerschap  

3. Eerste drie jaren na de geboorte 

4. Adolescentie 



Wat doet ELS met het brein en 
het lichaam 

 Stressnetwerk ( gevoeliger, stress drempel wordt lager) 

 Immuun systeem ( weerstand, infecties) 

 Hormonaal 

 Neuropsychologisch netwerk ( cognitieve ontwikkeling, zelfcontrole, 
concentratie en aandacht) 

 Naast psychische gevolgen ook lichamelijke gevolgen longziektes, 
astma, hart en vaat ziekten, obesitas,…… 



Deze effecten  kunnen al in de  
baarmoeder  beginnen 

 Veranderingen in de foetale programmering als gevolg van langdurende 
moederlijke stress gedurende de zwangerschap.  

 Postnatale riscofactoren, zoals sociaal isolement, verwaarlozing, 
armoede, psychische ziekte en misbruik hebben een onafhankelijk 
effect en versterken de gevolgen die gedurende de zwangerschap zijn 
ontstaan.  

 Het cumulatieve effect van sociale en omgevingsstressoren vroeg in het 
leven ( Ace’s) kan leiden toxische niveaus van stress, heeft gevolgen 
voor zowel lichamelijke als psychische gezondheid  

 Positieve postnatale invloeden zoals stimulering, steun en juiste zorg 
kunnen de gevolgen van stress verlichten en ten positieve veranderen. 
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Soorten stress 

Korte toename hartslag, kortdurende verhoging 
stresshormonen 

 

  

 

Serieuze tijdelijke stressreacties gebufferd door 
zorgzame en veilige relaties 

 

 

 

Langdurige chronische stressreacties in 
afwezigheid van relaties die beschermen 

positief 

Stress 
reactie 

Toxisch of 
chronisch 



Continuüm  
vraagt om geïntegreerde zorg, soma, psyche en sociaal 

domein 

Normale stress Toxische stress 
Traumatische 

stress 

preventie 
specifieke 

interventies 
behandeling 

(port of entry) 



Stress en jonge kinderen  
  

 Ouder is psycho biologische regulator, veilige relaties zijn een buffer   

 Stress heeft de grootste invloed op jonge kinderen via de ouder-
kindrelatie en ouderschap 

 Vaak  meerdere type risicofactoren, kans op slechtere ontwikkeling op 
allerlei terreinen, profielen van clientengroepen 

 Gezin stressmodel : kwaliteit van de gezinsinteracties gerelateerd aan 
emotioneel welzijn van ouders met name moeders 

  

  

  

ouders 

kind 



Gehechtheid is de dyadische  regulatie 
van emoties (Alan Sroufe, 1996)  
 

brain to brain  Brain to brain 

 Mind to mind 

 Body to body 

 Gezicht, geur, expressie 
geluid 
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Gewone ontwikkeling 70% mismatch 
(Tronick, 1985) 

 Gezonde ontwikkeling is de cyclus match- mismatch – reparatie 

 Een belangrijke ontwikkelingsfunctie 

  

 Hoe groter het vermogen van de  ouder om mismatches in regulatieprocessen 
te repareren, hoe waarschijnlijker dat een kind veilig gehecht is met 12 
maanden 
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Hechting komt in vele vormen 
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Prenatale hechting  
  

 De relatie begint voor de 
conceptie 

  

 Deze relatie is een combinatie 
tussen mentale en fysieke 
processen 
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Prenatale hechting 
Gevoelens en gedachtes over het ongeboren kind 

 

De interacties met het ongeboren kind 

 

Ontwikkeling van de identiteit van de ouders 
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Prenatale stress 
(De Bruijn et al. 2009) 

  

Ze vonden een verband tussen prenatale stress en 
emotionele en gedrags problemen later 

 

 Prenatale stress heeft invloed op de relatie met het kind 
en op de ontwikkeling van het kind na de geboorte 

 

Deze kinderen komen ter wereld met een lagere drempel 
voor stress en zijn eerder ontregeld, vragen meer van 
ouderschap  
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Intergenerationele overdracht 
‘transmission gap’ 
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Gehechtheid  

ouder 

 

Gehechtheid  

kind 

? 

• Sensitiviteit 

• Mentaliseren 

• Genetische bagage 

• Angstig/beangstigend 

oudergedrag 

• Onverwerkt trauma 

• Nog onbekende factoren 

 



De classificatie van kinderen 
Drie classificaties: 

1. Vermijdend (A) 

2. Veilig (B) 

3. Ambivalent (C) 

 

Tweede classificatie: 

Gedesorganiseerd (D) 
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Hechting, aangeboren systeem   
Veilige hechting is een balans tussen exploratie en gehechtheidsgedrag 
 

 
 Verzorgers/hechtingsfiguren hebben drie functies: 

  

1. Emotionele vellige basis die spanningen doet afnemen en bron van 
troost en steun ( gevolg van co-regulatie in eerste jaar)  

2. Veilige basis van waaruit wij de wereld exploreren 

3. Veilige haven om nabijheid te zoeken in tijden van stress, angst en 
gevaar 

 

 Interventies kunnen op al deze drie functies gericht zijn 
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De dimensies van gehechtheid 
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Veilig                                                                      Onveilig 

Gehecht                                                   Niet gehecht 

Georganiseerd                                        Ongeorganiseerd 

Minimaliseren                                     Maximaliseren 



Cirkel van veiligheid 
Ouder volgt de behoeftes van het kind 

 

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell 

Exploratie 

Gehechtheid 



Cirkel van veiligheid 
Ouder volgt de behoeftes van het kind 

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell 

Exploratie 

Gehechtheid 
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Cirkel van veiligheid 
Ouder volgt de behoeftes van het kind 

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell 

Ik heb 

jou 

nodig 

Ondersteun mijn 
exploratiedrang 
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Cirkel van veiligheid 
Ouder volgt de behoeftes van het kind 

Let op mij 

Geniet van mij 

Help mij 

Heb plezier 
met mij 

 

 

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell 

Ik heb 

jou 

nodig 

Ondersteun 
mijn 

exploratiedrang 
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Cirkel van veiligheid 
Ouder volgt de behoeftes van het kind 

Vang me op als 
ik naar je toe 

kom 

Ik heb 

jou 

nodig  

Let op mij 

Geniet van mij 

Help mij 

Heb plezier 
met mij 

 

 

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell 

Ik heb 

jou 

nodig 

Ondersteun mijn 
exploratiedrang 
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Cirkel van veiligheid 
Ouder volgt de behoeftes van het kind 

Vang mij op als 
ik naar je toe 

kom 

Ik heb 

jou 

nodig 

Let op mij 

Geniet van mij 

Help mij 

Heb plezier 
met mij 

 

 

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell 

Ik heb 

jou 

nodig 

Ondersteun mijn 
exploratiedrang 

Bescherm me 

Stel me gerust 

Geniet van mij 

Help me met mijn 
gevoelens 
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… 

Mama/papa wanneer ik verdrietig of boos word … 
betekent mijn gedrag eigenlijk dat ik je nodig heb 
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Het is voor mij belangrijk dat jij: 

 

 Kalm blijft 

 De leiding op je neemt 

 Lief voor me bent 

 Bij me blijft tot dat we beide   

begrijpen waar mijn gevoelens 

vandaan komen die voor mij 

teveel zijn om alleen op te lossen 

 Woorden geeft 

 Mij helpt om door te gaan waar ik 

mee bezig was 

 

‘Ik weet 

niet wat ik 

moet doen 

met mijn 

gevoelens’ 

CIRKEL VAN HERSTEL 

Mijn kind helpen er vertrouwen in te hebben dat onze relatie (bijna) 

altijd zal zorgen dat het weer in orde komt    
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Hoe kun je affectregulatie en gehechtheid zien 
in de ouder-kind therapie? 
Observeren van ‘the meaning of microevents’ 

 

Het patroon van  interacties 
tussen ouder en kind in het 
hier en nu  

(Beebe & Lachman, 2002) 

 De manier waarop ouders en 
kind met elkaar omgaan in de 
aanwezigheid van de therapeut  

 Het kind toont de geschiedenis 
van de relatie 
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ouderschap, 
intergenerationele overdracht 

Ouders die als jong kind verwaarloosd of mishandeld zijn, hebben vaak 

een beschadigde capaciteit om te kunnen denken over zichzelf en hun 

kind ( mentaliseren)  

Deze weerstand ( blokkeren van het mentale proces)  was vroeger een 

nuttige defensieve reactie op de ontregelende ervaringen   

Nuttig omdat de gedachtes, gevoelens en gedrag van hun verzorgers 

vijandig en/of ontregelend waren.  

Staan nu een optimale ouder-kindrelatie in de weg 

Wereld wordt gezien als onveilig, onvoorspelbaar en onbetrouwbaar  
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Desorganisatie  
 De ouder is zowel bron van veiligheid als een bron 
van angst 

  

 Het kind ervaart een probleem zonder oplossing; 
het kan er niet tegen vechten noch er voor 
vluchten 

  

 Gedesorganiseerd gedrag: gelijktijdig toenadering 
als vermijdingsgedrag vertonen; bevriezen …….. 
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Geheugen jonge kinderen 
 Pre verbale herinneringen worden in het impliciete 
geheugen, zintuiglijk geheugen opgeslagen: 
lichamelijk (geuren, kleuren, geluiden, etc.) en gaan 
een leven lang mee 

  

 Autobiografisch geheugen en narratief ontstaat 
vanaf 2 jaar 
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Impliciete herinneringen 

Ontregelingen gaan de ervaringen in de ouder-
kindrelatie en die van het kind bepalen. 

 

Het kind en ouder gaan beiden een negatieve 
interactie verwachten, co- disregulatie 
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De neurobiologie van traumatische 
ervaringen in de ouder-kindrelatie 

Twee reactiepatronen (Schore, 2002) 

  

 Waakzaamheid  (epistemic mistrust) 

     en  

 Dissociatie 
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Waakzaamheid 
 Angst en ontregeling bij jonge kinderen kan zich uiten in niet eten, niet 
slapen, veelvuldig huilen en onrustig of juist teruggetrokken gedrag 

  

 Het kind en de ouder bouwen in de ouder-kindrelatie steeds meer 
spanning  op, kind kan  bijvoorbeeld gaan overgeven 
(voedingsproblemen) 

  

 Zelfs wanneer de situatie dreigt te escaleren (extreme signalen van 
angst en spanning , zoals hoofd wegdraaien, overstrekken of huilen) 
gaat de ouder door vanwege verlangen naar contact  (chase and dodge) 
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Dissociatie 
 Hierbij richt het kind steeds minder aandacht op 
signalen van de buitenwereld en richt zich steeds 
meer op zijn interne wereld 

  

 Ze verliezen controle over hun lichaam, en trekken 
zich terug 

  

 Dit is een manier om te vluchten terwijl dit fysiek 
en motorisch nog niet mogelijk is 
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Psychobiologische effecten 
 Wanneer kinderen homeostatisch uit balans zijn, 
(emotioneel ontregeld) zullen kinderen al hun 
‘vaardigheden’ inzetten om deze toestand onder 
controle te krijgen.  

  

 Door de energie, tijd en aandacht dit kost, zijn ze 
niet in staat om iets anders te doen of te leren. 

 Schore, 2003 
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Beangstigend of angstig oudergedrag als 
moderator   

Onverwerkt verlies 
of 

Onverwerkt trauma 

Beangstigend/ 
Angstig 

Oudergedrag  

Gedesorganiseerde 
gehechtheid 

kind 
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Het effect van getuige zijn van geweld 
“wij maken alleen ruzie als de kinderen op bed liggen” 

•Extreem risico op jonge leeftijd waar de 

ontwikkelingstaak het reguleren van emoties binnen de 

ouder-kindrelatie is  

•De ouder is een psycho-biologische regulator 

•Het jonge kind is totaal afhankelijk van die ouder 

•Deze ouder is nu juist niet beschikbaar  

•Jonge kind kan niet vechten, vluchten alleen bevriezen 
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De invloed van geweld op de 
ouder 

 Verlies van gevoel van zekerheid en vertrouwen 

  

 Veranderd zelfbeeld ouder: slachtoffer of dader 

  

 Herinnering aan traumatische ervaringen 

  

 Traumatische verwachtingen 
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Jonge kinderen hebben andere vorm 
van herinneringen  

  

 Zintuiglijke prikkels, geluid, smaak, geur, kleur 

 Emoties  

 Actuele herinneringen genereren nieuwe 
herinneringen 

 Dit netwerk van herinneringen creëert een 
constante spanning 
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Verstoord ouderschap en veranderingen 
in de relatie tussen ouder en kind  

 Zichzelf versterkende spiraal 

 

 

• Ouder en kind worden door hun gedrag of gevoel elkaars traumatrigger, 
verwachten negatieve interacties 

 

• De symptomen van ouder en kind versterken elkaar, relationeel trauma, 
verstoorde wederkerige regulatie 

 

21-3-2018 OUDERKINDLIJN(C)2018 



58 

PTSS à deux, relationele PTSS 
de baby als trigger, huilen, voeden slapen 

  

 Ouders die proberen elke herinnering aan de traumatische 
gebeurtenis te vermijden en daardoor ook de relatie met 
hun kind gaan vermijden  

  

 Ouders die gepreoccupeerd zijn met traumatische 
ervaringen  en hun kind overmatig blootstellen aan hun 
traumatische herinneringen  
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Stil trauma 
De angst/ervaring van het kind om 
ongezien en ongehoord te blijven, 
wordt al op zeer jonge leeftijd 
verweven in de ervaringen en 
identiteit van het kind 

Geeft als kind, adolescent en 
volwassene een basaal wantrouwen 
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Hoe schatten wij in  dat kennis/behandeling  
ook echt betrouwbaar is 

Vraagt om de aangeboren waakzaamheid te laten zakken  en te leren van 
ervaringen  

Hyperwaakzaamheid, je kunt maar beter op je hoede zijn, kennis is 
onbetrouwbaar (Ik voel mij alleen en onbereikbaar) 

Wantrouwen: niemand en niets is te vertrouwen je kunt alleen maar 
jezelf vertrouwen  

Reactie hulpverleners : machteloos gefrustreerd, zoek het maar uit, 
verwijzen 

 

Belang van samenwerken door domeinen heen 

Prevetie en interventie 

Corrigerende nieuwe ervaringen 
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Ouders met 
persoonlijkheidsproblematiek 

Problemen in de ouder-kind relatie 

 Inflexibiliteit en Instabiliteit 

 Emotieregulatie problemen, angst en frustratie 

 Moeite met inleven in het perspectief van het kind 

 Zelf geen goede ervaringen als kind, dus geen impliciet goed voorbeeld van ouderschap 

Problemen in de context van de ouder 

 Problemen in interpersoonlijke relaties ~ steunsysteem 

 Problemen met werk ~ financiële problemen, huisvesting 

Problemen van het kind 

 Genetische kwetsbaarheid 

 Temperament 
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kind is een dagelijkse 
ontregelaar, 

Sommige kenmerken lokken meer 
positieve of negatieve emoties uit  

 

Moeilijk temperament/kind 
factoren kan mentaliseren van 
ouder ondermijnen 

 

Zwangerschap en stress, negatieve 
spiraal 
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‘Inhibitiecirkel’ van niet mentaliseren 

OUDERKINDLIJN(C)2018 

Beangstigende 

ondermijnende, 

frustrerende en 

dwingende interacties 

Slecht 

mentaliseren 

Onvermogen 

aandacht te 

besteden aan 

kind of 

hem/haar te 

begrijpen 

Kind lijkt 

onbegrijpelijk 
Proberen kind te 

controleren of te 

dwingen 

Verlies van de 

overtuiging, dat 

gedachten niet 

‘reëel’ zijn 

Sterke 

emotie, bv 

ouder  bang 

van woede 

kind 
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Ouderschap als motivator om te 
veranderen, kind ‘voedt’ ook de ouder 
signaleren, reguleren, herkennen en teruggeven 

 

o Emotieregulatie van jezelf 

o Het kind zien als een persoontje met wensen, verlangens en intenties  

o Emotie regulatie voor je kind 

o Flexibiliteit 

oVolgen van je kind 

o Leiding geven aan je kind 

oJe competent voelen in een hechtingsrelatie 
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GEEF  I EDER  K I N D EEN  VE I L I GE ,  GEZON DE EN  K A N SR I JKE  STA RT   

VOOR KOM  HET  DOORGEVEN  VA N  PSYCHOPAT HOLOGIE,  
ON VERWER K T  T R AUM A  EN  ON GEL I JKHEID  N A A R  DE  VOLGEN DE 
GENERAT IE!  

M OR ELE  EN  ECON OM ISCHE PL I CHT  A LS  M A ATSCHAPPI J  



Uitdagingen: integratie soma, psyche en 
sociaal domein maar ook jeugd en 
volwassenzorg ( citaat ‘het is werkelijk waar’)  

 

 Vraagt concreet samenwerken volwassen- en jeugdzorg rondom cliënten,  
de  volwassene is ook ouder en het kind is de volwassene van morgen 

 Aandacht voor ouderschap en het kind al tijdens intake, all inclusive:  

Vijf keer praten over je zwangerschap  

Vijf keer praten over je baby of peuter 

 Projekt Dimence, samenwerking jeugd en volwassenzorg 

 Ouder baby/peutergroepen volwassen en jeugdafdeling, integratie qua   
behandelaars ( depressieve ouders, borderline problematiek, 
mindfullnessgroep met je kind,  leren omgaan met stress in aanwezigheid 
van je kind) 
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Laat het kind van vandaag niet 
de patiënt van morgen zijn……. 
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