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Inleiding en situering

Erik De Belie & Filip Morisse

‘Imagination is more important than knowledge’
a. einstein

Het herkennen van een gehechtheidsproblematiek bij personen met een ver-
standelijke beperking is niet eenvoudig omdat deze problematiek op heel 
verschillende manieren tot uiting kan komen. We denken onder andere aan:

� Verschillen in uiting van (on-)veilige gehechtheid bij personen met en 
zonder verstandelijke beperking

� Verschillen bij (jonge) kinderen, jeugdigen en de evolutie op volwassen 
leeftijd

� Verschillen naargelang het niveau van verstandelijke beperking
� Meer externaliserende uiting van onveilige gehechtheid (in bvb. gedrags-

problemen), dan wel internaliserende uiting (in bvb. gestoord contact)
� …

Deze heterogene verschijningsvormen kunnen leiden tot handelingsverle-
genheid bij hulpverleners en onzekerheid bij ouders (zie ook www.lkng.
nl). Daarom is het nodig om onze kennis met betrekking tot dit thema ter 
beschikking te stellen van een zo ruim mogelijk publiek. In deze publicatie 
vind je teksten die geschreven werden naar aanleiding van de vier SEN-
studiedagen ‘Gehechtheid en gehechtheidsproblemen bij personen met 
een verstandelijke beperking’. Deze teksten worden aangevuld met enkele 
andere relevante teksten.

Tijdens deze studiedagen maakten we kennis met het denken over ge-
hechtheid en de vertaling van dit denken in mogelijke houvasten voor de 
ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstande-
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lijke beperking. Dit denken biedt ons een kader om diverse relationele en 
gedragsproblemen bij deze cliënten beter te begrijpen en te begeleiden. Ook 
de kwetsbaarheid voor stemmingsstoornissen, angststoornissen en per-
soonlijkheidsstoornissen kan in heel wat situaties begrepen worden op basis 
van een onveilige (gedesorganiseerde) gehechtheidsstijl (Nicolaï, 2004). 

Hoewel we uitgebreid stilstaan bij het feit dat een veilige gehechtheid 
bij personen met een verstandelijke beperking door tal van factoren onder 
druk staat (zie 3), willen we benadrukken dat gehechtheid, onveilige ge-
hechtheid, scheidingsangsten, losmakingsconflicten,… universeel mense-
lijke fenomenen zijn waar ieder mens meer of minder mee te maken heeft, 
los van handicap of pathologie.

De verschillende teksten uit deze publicatie kunnen als ‘werkteksten’ ge-
bruikt worden in het kader van teambegeleiding, opleiding en consulen-
tenwerking. 

We richten ons in eerste instantie tot basiswerkers die deze cliënten da-
gelijks begeleiden. Maar deze begeleiding doe je (gelukkig maar) nooit al-
leen. We hopen dan ook dat deze basiswerkers in hun team gecoacht worden 
door stafleden, opleiders of consulenten. We bevelen dan ook aan om deze 
teksten samen te lezen, te verwerken en te vertalen naar de eigen cliënten 
en hun omgeving. In dit verband zijn we trouwens van mening dat het om-
gaan met gehechtheidsproblemen bij deze doelgroep niet altijd een zaak van 
‘doen’ is, maar ook van ‘niet-doen’, reflectie, verdieping in team, intervisie,…

Indien er nood is aan verdere verdieping kan er gebruik gemaakt worden 
van de middelen uit de expertisewinkel van het SEN (zie www.senvzw.be). 

Wat de gebruikte terminologie betreft, hebben we gekozen voor een 
consequent gebruik van de termen ‘gehechtheid’ en ‘verstandelijke beper-
king’, omdat deze beide termen aansluiten bij de Angelsaksische literatuur 
waarin sprake is ‘attachment’ en ‘intellectual disability’. 

Waar we het hebben over ‘de gehechtheidsfiguur of de moeder’ bedoe-
len we in de eerste plaats de functie van meest beschikbare verzorgingsfi-
guur in de vroege ontwikkeling van de baby en het jonge kind.

Zoals we hoger schreven zijn de teksten gegroeid uit de lezingen en work-
shops van de studiedagen die in 2005 en 2006 door de stuurgroep ‘Per-
sonen met een verstandelijke handicap en bijkomende gedragsproblemen’ 
georganiseerd werden. 

De auteurs zijn hoofdzakelijk mensen met praktijkervaring die telkens 
weer op zoek gaan naar de dynamiek bij de individuele cliënt en van hieruit 
met veel vallen en opstaan de ondersteuning van de cliënt, zijn/haar na-
tuurlijke omgeving en zijn/haar hulpverleners, proberen gestalte te geven. 
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Je vindt in dit boek dan ook geen lijstjes met gedragskenmerken van een 
onveilige gehechtheid of protocollen voor de aanpak van gehechtheidspro-
blemen bij personen met een verstandelijke beperking.

In het eerste hoofdstuk beschrijft en illustreert Nicole Vliegen het ont-
staan van de gehechtheidsrelatie. Nicole stelt enkele basisveronderstel-
lingen uit de gehechtheidstheorie voor en omschrijft de diverse gehecht-
heidsstijlen. Verder besteedt ze aandacht aan de ‘krachten en kwetsbaar-
heden’ van de gehechtheidsfiguur en aan de ‘prille’ wederzijdse interac-
ties tussen ouders en hun baby. 

Daarna beschrijft Erik De Belie de wijze waarop de ontwikkeling van een 
veilige gehechtheidsrelatie bij kinderen met een verstandelijke beperking 
onder druk staat. Verder stelt hij een belangrijke basishouding, met name 
‘emotionele beschikbaarheid’, voor. De tekst wordt afgerond met enkele 
praktijkillustraties.

In deze twee meer theoretische basisteksten wordt het belang duidelijk 
van de sensitieve responsiviteit van verzorgers en van de preventieve on-
dersteuning van deze eerste zorgfiguren. Dit thema komt verder niet ex-
pliciet aan de orde maar wordt wellicht het onderwerp van een afzonderlijk 
project van het Steunpunt ExpertiseNetwerken.

Na deze inleidende teksten volgen vier bijdragen die geschreven werden 
naar aanleiding van diverse workshops. In deze bijdragen worden telkens 
aan de hand van het verhaal van één cliënt de verschillende stappen bij 
diens begeleiding en behandeling beschreven. Deze teksten werden (sa-
men) geschreven door mensen uit de gehandicaptenzorg, bijzondere jeugd-
zorg, geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie. Ze zijn naar onze mening 
voorbeelden van ‘goede praktijk’ in Vlaanderen. In deze teksten wordt aan-
dacht besteed aan de behandeling en begeleiding bij diverse doelgroepen: 
zwakbegaafde kinderen en jongeren, kinderen en jongeren met een lichte 
tot matige verstandelijke beperking, volwassenen met een matige en ern-
stige verstandelijke beperking… 

In de volgende tekst beschrijft Luk Steemans de invloed van splitsingsme-
chanismen op de persoon van de hulpverlener en de teamsamenwerking1. 
Deze mechanismen zijn veel voorkomende verdedigingsmechanismen bij 
personen met een onveilige gehechtheid.

1. Voor een verdere situering van een aantal psychoanalytische concepten, in het bijzon-
der ‘projectieve identificatie’ en splitsing verwijzen we naar de basiswerk van Hinshel-
wood (1989) en Cullberg (1988).
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Myriam Van Gael licht in haar tekst de wijze waarop gehechtheidsproble-
men het mentaliseren over de hulpverleningsrelatie(s) en de teamsamen-
werking onder druk zetten toe. In de laatste tekst beschrijft Wil Buntinx de 
organisatorische voorwaarden die nodig zijn om personen met een proble-
matische gehechtheid ‘goed genoeg’ en duurzaam te kunnen begeleiden. 

Deze publicatie wordt afgerond met een literatuurlijst en weblinken 
die de geïnteresseerde lezer de mogelijkheid bieden om diverse thema’s 
verder te verkennen. 
 
We eindigen deze inleiding met een welgemeend dankwoord aan alle au-
teurs voor hun inspirerende bijdragen en aan de leden van de redactieraad 
die het ganse proces opgevolgd hebben: Johan De Groef (psychoanalytisch 
therapeut, directeur Home Zonnelied, voorzitter Stuurgroep Gedragspro-
blemen), Katrijn Van Loock (orthopedagoog, DienstVerleningsCentrum 
Zwart Goor, SEN Antwerpen), Trees Vangansbeke (orthopedagoog, con-
sulentenwerking Ampel, SEN West-Vlaanderen), Geert Vannieuwenhuyze 
(vormingsverantwoordelijke, De Lovie), Eddy Weyts (orthopedagoog, Uni-
versitair Psychiatrisch Centrum Sint-Camillus). 
 

Erik De Belie & Filip Morisse
13 december 2006
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