DOSSIER

Veilig
verbonden
WAT JE OPVOEDING ZEGT OVER JE RELATIES
TEKST NICOLE VAN BORKULO ILLUSTRATIES EMMY-KOOS MEIJER
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Liefhebben kun je leren
Het is misschien wel onze diepste hunkering: veilig
in verbinding zijn met een ander. Maar als dat niet
je eerste ervaring is geweest, kan een goede relatie
een lange zoektocht worden. Kun je jezelf op latere
leeftijd leren lief te hebben?
De manier waarop je je verbindt met anderen is te vergelijken
met een dans: je reageert op elkaars bewegingen, vult elkaar
aan en compenseert elkaar bij een misstap. Je kunt je voorstellen dat als er eentje uit de pas loopt, de dans niet meer zo
soepel verloopt. Hoe je daarop reageert zegt veel: laat je je
gewillig meetronen of zet je je hakken in het zand en neem je
de leiding over? Hoe jij danst, je verbindt, heb je geleerd van je
ouders. Inzicht krijgen in je eigen hechtingstijl kan veel duidelijkheid verschaffen over waarom je steeds tegen dezelfde dingen
aanloopt in relaties of een bepaald soort mensen aantrekt in
je leven. Bovendien kan het helpen voorkomen dat je jouw
patroon op dezelfde manier weer doorgeeft aan je kinderen.
Als je eerste indruk van de wereld een veilige en liefdevolle
was, zul je sterker en zekerder door het leven gaan. Als je in
het vertrouwen leeft dat je ertoe doet - en dat is in wezen
waar iedereen naar verlangt - durf je beter intimiteit aan te
gaan en kun je sneller herstellen van tegenslagen, beter een
‘misstap’ opvangen tijdens het dansen.
Volgens John Bowlby, grondlegger van de hechtingstheorie,
is de wens om je te verbinden een aangeboren behoefte.
Iedereen heeft (minstens) één iemand nodig om een band
mee op te bouwen, als anker. Een kind vraagt van nature om
bescherming, verzorging en nabijheid. Als ouders goed op
deze signalen reageren, draagt dat bij aan een veilige ver
binding. Echter: dertig procent van de mensen heeft op de
een of andere manier last van hechtingsproblematiek.

Hechtingsstijlen
In ‘Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen
(en je kinderen blij zijn dat jij het doet)’ wordt de hechtingstheorie helder beschreven door Philippa Perry. Om uit te leggen
hoe een baby zich moet voelen - inleven is een belangrijke
voorwaarde voor veilige hechting - vergelijkt ze het met uit
de veilige baarmoeder komen, met moederziel alleen in de
woestijn zijn: ‘geen eten, geen onderdak, geen drinken en, het
ergste, je bent helemaal alleen.’ Baby’s zijn volledig afhankelijk
van anderen, kunnen alleen maar huilen of gillen om duidelijk
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te maken wat ze nodig hebben. En dan is het maar de vraag
hoe fijngevoelig de omgeving daarop reageert. Elke keer dat
een baby erin slaagt te communiceren met een volwassene is
het alsof de persoon in de woestijn aandacht heeft weten te
trekken van mensen in de verte, en wordt gered. Dat ‘gered
worden’, kan op verschillende manieren. Wordt er snel, attent
en begripvol gereageerd, dan is de kans groot dat je veilig
gehecht raakt. Wordt er de ene keer wel, de andere keer minder
adequaat gereageerd, kan dat iets doen met je vertrouwen in
mensen in het algemeen, en met je gevoel van eigenwaarde:
dit heet een angstige hechting. Opgroeien in een omgeving
waarin je regelmatig aan je lot wordt overgelaten, kan ervoor
zorgen dat je je in het latere leven een buitenstaander gaat
voelen: dan ben je vermijdend gehecht. Mensen die als kind
misbruikt/mishandeld/verwaarloosd zijn, voelen zich in de regel onveilig bij anderen, dat heet dan een gedesorganiseerde
hechting.

Onvoorwaardelijke liefde
“De grootste voorwaarde voor een veilige hechting is onvoorwaardelijke liefde én de vaardigheden om kinderen te geven
wat ze nodig hebben,” zegt pedagoog en kinderpsycholoog
Paulien Kuipers. Ze schreef het boek ‘Eerste hulp bij hechting’.
“Voorspelbaarheid is belangrijk en beschikbaarheid. Hechten
is een proces tússen mensen, het is niet wat je bent. De interacties tussen ouder en kind zou je kunnen zien als de draden
die een band weven. Alle gebeurtenissen weven een draad,
dat kan een positieve zijn of een negatieve - een weeffoutje
in de hechting - maar alles kan ook weer hersteld worden
door een positieve interactie. De band bestaat uit matches,
mismatches en hersteldraden. Alle relaties zijn verschillend;
de band met vader is anders dan de band met moeder.
De stevigheid van de band en hoeveel kleur hij heeft, is het
resultaat van alle interacties bij elkaar.”
Waar het in essentie om gaat is dat je gezien werd, dat je er
zonder oordeel mocht zijn, wist dat je geaccepteerd werd,
wat voor emotie je ook had. Dat je een ‘helder tegenover’
had, iemand die je emoties onder woorden kon brengen als

je dat zelf niet kon. En af en toe vroeg: ‘Wat heb je nodig?’
Ook belangrijk is om jezelf een paar keer per dag af te vragen
wat het stemmetje in je hoofd zegt. Misschien dat je niet
goed genoeg bent, iets niet voor je is weggelegd - het is een
stem uit het verleden. Sterker: het is vaak de stem van onze
eigen ouders die we horen.

‘Relaties
veroorzaken geen
pijn of ongeluk,
ze brengen alleen
pijn en ongeluk
naar buiten die
al in jou zitten’
Eckhart Tolle

Herhalen of compenseren
Orthopedagoog Lonneke van Elburg: “De mensen door wie je
bent opgevoed, vormen een blauwdruk voor hoe jij de wereld
ziet. Vandaaruit heb je bepaalde verwachtingen gecreëerd en
jezelf bepaald coping-gedrag aangeleerd. Wat je vaak ziet is
dat je in je huidige relaties en in je rol als ouder óf ongemerkt
een patroon gaat herhalen - zeker als je je er niet bewust van
bent - óf juist het tegenovergestelde gaat doen en gaat compenseren. Dat kan een mooi stuk groei zijn, maar als je in de
compensatie zit, ben je eigenlijk nog steeds bezig je verleden
te helen. Dat doe je vaak ongemerkt, om je eigen innerlijke
kind die ervaring óók te geven.”
Het meest gezonde is dus als je bewust stilstaat bij een interactie en inziet dat je iets aan het herhalen bent van vroeger of juist aan het compenseren bent, en je afvraagt hoe je dat
anders zou kunnen doen.
Lonneke: “Stel dat je ouders hebt gehad die zeiden: ‘Niet huilen,
hup, doorgaan’ of dat je altijd hebt gehoord: ‘Die redt zich wel’
en er niet zoveel oog is geweest voor jouw behoeften. Dan kan
het zijn dat je dat patroon doorzet door zelf te denken: ik red
het allemaal wel - en dat zo weer voor te leven aan je kinderen.
En als je kind aangeeft dat het angstig is, je het afdoet met: joh,
dat kun je best, even doorbijten. Dan heb ook jij geen oog voor
de emotie of hechtingsgedrag van het kind. De andere kant
zou zijn dat je denkt: dat zal mij niet overkomen, ik ga mijn kind
alle nabijheid bieden die het nodig heeft, alle emotie de tijd en
ruimte geven. Mensen die daarin doorslaan, kunnen bijna
burn-out raken van hun eigen opvoeding - de parental burn-out.
Dan willen ze zoveel voor hun kind gaan dragen, dat het verstikkend werkt en een kind geen vrijheid kan ervaren.
De uitdaging is het zoeken naar de balans tussen die twee.”

Kun je het jezelf geven?
Hoe is de verbinding met jezelf? Als je geen goede verbinding
met jezelf hebt, kun je je ook niet goed verbinden met anderen.

Pas als je durft te kijken naar hoe veilig je zelf bent gehecht,
kun je zien of je in oude patronen stapt, je eigen behoeften
aan het vervullen bent of handelt naar de behoeften van een
ander. Dus voel je een patroon? Zie het als een kans, zie het als
een mogelijkheid het patroon, dat misschien al generaties doorgegeven wordt, te doorbreken. Stap één is bewustwording; hoe
ben jij opgevoed? Hoe voelde jij je als kind? Waar is er tekort
geschoten in jouw opvoeding en kun je dat nu jezelf nog geven?
Als je je eigen innerlijk kind koestert namelijk, zul je zachter en
begripvoller worden, naar jezelf en naar anderen. Elk moment
is goed om te beginnen met zo’n zelfonderzoek. Het is nooit te
laat om je gevoelens serieus te gaan nemen - dat werkt helend
op alle leeftijden. Je bent nooit te oud om te leren dansen.

Hechting voor ouder en kind
• s tichtingkinderleven.nl
Stichting van Paulien Kuipers, behandelt
ouders en hun (jonge) kind om beter op elkaar
afgestemd te raken
• hechter.nu/nl
Hechter! - opgericht door Lonneke van Elburg
en Stefanie van Ruijven - biedt trainingen aan
ouders en professionals in zorg en onderwijs,
op het gebied van Trauma en Hechting, met
als specialisatie lichaamsgericht werk.
Op vrijdag 28 mei organiseren ze een online
dag voor ouders: Hechting in Beweging. Met
onder andere filmpjes met bewegingsspelletjes
die je als ouder kunt doen met je kinderen.
Kijk op de site voor meer informatie.
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interview
Therapeut & trainer Hannah Cuppen
over bindingsangst & verlatingsangst

Als je je geraakt voelt in een oude
pijn, zoek een veilige plek, word stil
en voel wat er allemaal in je lijf te
voelen is, zonder verhaal, zonder drama,
zonder schuldvraag.
Voel wat NU in je lijf gevoeld wil worden
zonder iets weg te drukken of groter te
maken. Vertrouw erop dat de vloedgolf
die komt, hoe intens ook, vanzelf weer
verandert in eb. Dat is het ritme van
het leven. Het komt en het gaat.
Het wil alleen maar gevoeld worden.

‘Als je de hoop op een beter
verleden opgeeft, ontstaat er
ruimte voor beschikbare liefde’

“Mensen met hechtingsproblematiek hebben de neiging
onbeschikbare partners aan te trekken en daar vervolgens
‘een project’ van te maken. Een partner veranderen lukt
meestal niet, maar als het wel lukt, is dat gek genoeg nog
veel beangstigender. Want als de ander ineens wél
beschikbaar is, worden ze geconfronteerd met hun eigen
angst. Dat is precies de reden waarom mensen met ver
latingsangst (onbewust) mensen met bindingsangst
aantrekken - en andersom: ze zijn allebei even bang voor
echte intimiteit.
Bij de dynamiek in een relatie hebben beide partners een
belang. De natuurlijke dynamiek is dat de twee polen van
verlating en binding elkaar onbewust opzoeken: de een
zoekt nabijheid en de ander wil afstand bewaren, alles om
bij hun eigen angst vandaan te blijven. Het is een soort
koorddansen, niet te dichtbij komen, maar ook niet zo ver
weg zijn dat de relatie verbroken wordt.
Hierin zijn verschillende gradaties: de een wordt de grond
al te heet onder de voeten als hij wordt voorgesteld aan
de ouders van de partner, bij de ander gaat het jaren goed
tot ze gaan samenwonen, trouwen, kinderen krijgen zulke grote verbintenissen zijn extra triggers, want dan kun
je niet zo makkelijk meer weg. Sommige mensen gaan uit
elkaar als de verbouwing klaar is, dan heb je opeens niet
meer iets om je op te richten - ja elkaar, en juist dan wordt
het spannend.”

De andere kant van het sprookje
“Bij het kiezen van een partner ga je voor iemand die
soortgelijke patronen heeft als een van de ouders - voor
een vrouw is dat vaak haar vader, en voor een man vaak
zijn moeder. Waarom val je op iemand die dezelfde pijn
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bij je aanwakkert? Omdat
het vertrouwd is, ook al is
het niet goed voor je: het
systeem kiest voor wat
het kent. Verliefdheid
wordt niet voor niets
soms een ‘tijdelijke psychose’ genoemd. Wat
overblijft als de roze bril
verdwijnt, is een exacte
spiegel van je schaduwkant. En zo is het ook
bedoeld denk ik: het universum brengt partners
bij elkaar die elkaars
dynamiek vol spiegelen, de ideale man/vrouw om je pijnlijkste stukken mee op te lossen. Het leven is toch altijd op
zoek naar heling.
Je geliefde mag na een tijdje toch geen prins/prinses op
een wit paard blijken, in contact met hem of haar zit toch
de potentie om tegen je eigen mindere stukken aan te
kijken. Ook als je die partner op zo’n moment ‘inruilt’ voor
een ander, neem je die eigen patronen toch mee in de
nieuwe relatie. Hetgeen waar je je partner van beschuldigt,
verwijst misschien naar een eigenschap die je in jezelf
mag versterken. Het gaat erom of we bereid zijn om naar
onszelf te kijken. Gaat iemand heel erg over je grenzen of
laat jij over je grenzen gaan? Wat je jezelf mag afvragen is:
wat maakt dat ik dit aantrek, wat zegt het over mij, en de
uitkomst open laten. Het gaat niet over blijven of gaan,
maar over wat je doet in het blijven of het gaan.”
YVETTE KULKENS

Aantrekken en afstoten, knipperlichtrelaties, vallen op een man die op je
vader lijkt: Hannah Cuppen weet
alles van relaties waarin partners niet
tot een gelijkwaardige en intieme
verbinding komen.

Collectief thema
“Om je te beschermen tegen gevoelens die te groot waren
om toe te laten als kind, heb je een jas aangetrokken die
je beschermt. Die jas voelt zo vertrouwd dat hij vaak een
deel van je identiteit is geworden, je valt ermee samen en
je weet niet goed meer wie je bent zónder die jas. Zullen
ze dan nog wel van me houden? Het kan helpen als je je

Uit de Kaartenbox ‘Liefdesbang - 52 inspiratiekaarten
om verlatingsangst en bindingsangst te overwinnen’,
uitgeverij AnkhHermes

Mannelijk & vrouwelijk

De aanname is dat meestal mannen bindingsangst
hebben en vrouwen verlatingsangst. Maar beide
polen zijn in een ieder vertegenwoordigd - het
zijn twee uitingsvormen van dezelfde angst, de
één is vaak meer vertrouwd dan de andere.

realiseert dat de overlevingsgevoelens die je hebt, horen
bij je kleine kind, en niet meer nodig zijn voor de volwassen versie van jezelf. Nu kun je het wél dragen.
En niemand heeft perfecte ouders gehad - het is een
collectief thema. In vorige generaties waren er vastere
rolpatronen waarin we meer afhankelijk van elkaar waren.
Bovendien hing je je vuile was niet buiten. Nu is dat gelukkig
opener, maar dit soort patronen worden vaak van generatie
op generatie doorgegeven. Het grootste geschenk dat je je
kinderen kunt geven, is bezig gaan met je eigen proces dan maak je de weg veel vrijer voor een kind.
Bewustwording, (h)erkenning én integratie van onverwerkte emoties, daarmee heel je jezelf. Het is een diepe
wond. Als je daar nieuwgierig en met zachtheid naar kunt
kijken, kun je stukje bij beetje toelaten wat je hebt
meegemaakt en weer beschikbaar worden voor gelijkwaardige en intieme liefde.”

. Hannah Cuppen schreef ‘Liefdesbang’ in
2014. Inmiddels zijn er meer dan 100.000
exemplaren van verkocht.

Helende meditatie

Zorg voor een fijne plek waar je niet gestoord wordt en ga met
je aandacht naar binnen. Neem de tijd om je gedachten wat tot
rust te brengen. Maak bewust contact met je lijf en voel wat er
van binnen gebeurt, zonder oordeel. Concentreer je op je hart
alsof je via je hart ademt. Maak vanuit je hart contact met het
kleine meisje of kleine jongetje in jezelf dat zich ooit onveilig, niet
geliefd of niet welkom heeft gevoeld, die een veilige of liefdevolle basis gemist heeft. Heet dit kind welkom en kijk er open en
nieuwsgierig naar vanuit jouw liefdevolle volwassen ogen. Hoe
is de houding van dit kind, zit het, ligt het of staat het? Heeft het
de ogen gesloten of open? Waar kijkt het naar? Wat straalt het
uit? Hoe voelt het zich? Voel dan wat een eerste stap is naar een
helende beweging. Geef het kind erkenning voor wat het voelt,
geef het permissie dat het er met alles mag zijn en dat jij beschikbaar bent. Dat jij blijft. Dat het bij jou veilig is om alles te voelen
in zijn of haar tempo. Wees de liefdevolle ouder voor dit kind.
Jij bent de enige die precies weet wat het nodig heeft. Hier ligt
jouw invloed, zorg ervoor zoals jij had gewild dat ervoor gezorgd
was. Heb het lief, koester het en laat het weten dat het welkom
is, dat het al goed is. Dat het geliefd is om wie het is. Dit kan
niemand anders voor je doen. Voel hoe het is om hier zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. Rond het af op de manier
die nu het best bij jullie contact samen past. Misschien wil het
in je hart blijven of naar een andere plek in je lijf. Kom dan weer
langzaam met je aandacht naar buiten. Neem de tijd om even
na te voelen en eventueel je ervaring op te schrijven.
Uit: ‘Liefdeskunst’, het werkboek bij ‘Liefdesbang’, met
oefeningen, visualisaties en meditaties. Er bestaat ook
een online training van. hannahcuppen.nl
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test

WAAR
A

Wat is jouw hechtingsstijl?

Kijk op pagina 75 voor de uitslag.

Het maakt me nerveus als mijn partner te dichtbij komt.
Tijdens een conflict ben ik geneigd om impulsief dingen te doen of te zeggen
waarvan ik later spijt heb, in plaats van er redelijk over na te kunnen denken.

WAAR
A

B

Een ruzie met mijn partner leidt er bij mij gewoonlijk niet toe dat ik onze hele
relatie ter discussie stel.

C

Ik maak me vaak zorgen dat mijn partner op een dag niet meer van me houdt.

Mijn partners willen vaak dat ik intiemer ben dan ik zelf prettig vind.

Ik vind het makkelijk om genegenheid te uiten naar mijn partner.

Ik maak me zorgen dat ik niet aantrekkelijk genoeg ben.

Ik ben bang dat als iemand me echt leert kennen, hij/zij me niet leuk zal vinden.

Mensen vinden mij weleens saai omdat ik in relaties weinig drama veroorzaak.

Ik krabbel na een relatiebreuk snel weer op. Het is best raar hoe makkelijk ik
iemand uit mijn hoofd kan zetten.

Ik mis mijn partner als we niet bij elkaar zijn, maar als we wel samen zijn, voel
ik de behoefte om te ontsnappen.

Als ik geen relatie heb, voel ik me een beetje angstig en incompleet.

Als ik het met iemand oneens ben, heb ik er geen moeite mee om mijn mening
te geven.

Ik heb er moeite mee om mijn partner emotioneel te steunen als hij/zij zich rot voelt.

Ik haat het gevoel dat andere mensen van mij afhankelijk zijn.

Als mijn partner weg is, ben ik bang dat hij/zij geïnteresseerd zou kunnen raken
in iemand anders.

Als ik merk dat iemand in wie ik geïnteresseerd ben naar andere mensen kijkt,
laat ik me daardoor niet uit het lood slaan. Ik voel misschien een steek van
jaloezie, maar dat is zo weer over.

Mijn onafhankelijkheid is belangrijker voor me dan mijn relaties.
Ik deel mijn diepste gevoelens liever niet met mijn partner.

Als ik merk dat iemand in wie ik geïnteresseerd ben naar andere mensen kijkt,
voel ik me opgelucht - dat betekent dat hij/zij niet uit is op een monogame relatie.

Als ik mijn partner laat zien hoe ik me voel, ben ik bang dat zijn/haar gevoelens
voor mij zullen veranderen.

Ik voel niet veel behoefte om me af te reageren in mijn liefdesrelaties.
Ik ben in gedachten veel met mijn relaties bezig.
Ik heb er moeite mee om te vertrouwen op liefdespartners.
Ik ben geneigd heel snel gehecht te raken aan een liefdespartner.
Ik heb er weinig moeite mee mijn behoeften/wensen kenbaar te maken aan
mijn partner.
Ik voel me soms boos op - of erger me aan - mijn partner zonder te weten
waarom.
Ik ben erg gevoelig voor de stemmingen van mijn partner.
Ik geloof dat de meeste mensen van binnen eerlijk en betrouwbaar zijn.
Ik heb liever ongebonden seks met meerdere partners dan intieme seks met
één persoon.
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Als ik merk dat iemand in wie ik geïnteresseerd ben naar andere mensen kijkt,
maakt dat mij gedeprimeerd.
* Vrij naar de ECR-vragenlijst van Fraley, Walter en Brennan (2000).

Over het algemeen ben ik tevreden over mijn liefdesrelaties.

C

Ik vind het prettig om mijn persoonlijke gedachten en gevoelens te delen met
mijn partner.

Kennis van de manier waarop jij gehecht bent, kan je helpen om
jezelf beter te begrijpen én te begrijpen hoe je je verhoudt tot anderen.
Zelfkennis is de eerste stap naar betere relaties.
Zet een vinkje in het hokje naast elke bewering die waar is voor jou.
Als een bewering niet waar is, noteer dan helemaal niets bij die vraag.

B

Als iemand met wie ik een poosje heb gedatet kil en afstandelijk begint te
doen, vraag ik me misschien af wat er gebeurd is, maar weet ik wel dat het
waarschijnlijk niets met mij te maken heeft.
Als iemand met wie ik heb gedatet kil en afstandelijk begint te doen, laat me
dat waarschijnlijk onverschillig; misschien voel ik me zelfs opgelucht.
Als iemand met wie ik heb gedatet kil en afstandelijk begint te doen, maak ik
me zorgen of ik iets verkeerd heb gedaan.
Als mijn partner de relatie zou verbreken, zou ik mijn best doen om hem/haar
te laten zien wat hij/zij mist (een beetje jaloezie kan geen kwaad).
Als iemand met wie ik al een paar maanden iets heb me vertelt dat hij/zij niet
meer met me wil afspreken, voel ik me eerst wel gekwetst, maar ik zou er wel
overheen komen.
Als ik krijg wat ik wil in een relatie, weet ik soms niet meer zo zeker wat ik wil.
Ik zou er niet veel problemen mee hebben om contact te houden met mijn ex
(strikt platonisch) - we hebben tenslotte veel met elkaar gemeen.
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Tel al je aangevinkte hokjes in kolom A bij elkaar op:
Tel al je aangevinkte hokjes in kolom B bij elkaar op:
Tel al je aangevinkte hokjes in kolom C bij elkaar op:

Scoresleutel
Hoe meer beweringen in een categorie je hebt aangevinkt,
des te meer kenmerken van de bijbehorende hechtingsstijl
je zult vertonen.

CATEGORIE A staat voor de angstige hechtingsstijl.
CATEGORIE B voor de veilige hechtingsstijl.
CATEGORIE C voor de vermijdende hechtingsstijl.

Angstig

Veilig

Vermijdend

Je bent graag heel dicht bij je liefdespartners
en beschikt over het vermogen tot vergaande intimiteit. Je bent echter wel vaak bang
dat je partner niet dezelfde mate van nabijheid wenst als jij graag van hem of haar zou
willen. Relaties slokken een groot deel van je
emotionele energie op. Je bent geneigd om
erg gevoelig te zijn voor kleine wisselingen in
de stemming en het doen en laten van je
partner, en hoewel je dingen vaak goed
aanvoelt, vat je het gedrag van je partner te
persoonlijk op. Je ervaart binnen de relatie
veel negatieve emoties en bent snel van slag.
Het gevolg is dat je geneigd bent tot af
reageren en dingen zeggen waar je later spijt
van hebt. Geeft de ander jou daarentegen
een hoop veiligheid en geruststelling, dan
lukt het je om je zorgen grotendeels los te
laten en je tevreden te voelen.

Warm en liefdevol zijn in een relatie gaat
jou van nature gemakkelijk af. Je geniet van
intimiteit zonder je overdreven zorgen te
maken over je relaties. Als het om de liefde
gaat, neem jij het zoals het komt en je raakt
niet snel van slag over relatiekwesties.
Je communiceert je behoeften en gevoelens
goed naar je partner en je bent sterk in het
oppikken van en goed reageren op zijn of
haar emotionele signalen. Je eigen successen
en problemen deel je met je maatje en als het
nodig is, ben jij er ook voor hem of haar.

Het is heel belangrijk voor jou om je onafhan
kelijkheid en zelfstandigheid te behouden,
en je geeft vaak de voorkeur aan autonomie
boven intieme relaties. Ook al wil je wel dicht
bij anderen zijn, bij te veel nabijheid voel je je
niet op je gemak en je bent geneigd je partner
op afstand te houden. Je zorgen maken over
je liefdesrelaties of over afgewezen worden
zijn zaken waaraan jij niet veel tijd besteedt.
Je bent geneigd je niet open te stellen voor
je partners, en die klagen er vaak over dat je
emotioneel afstandelijk bent. In relaties ben
je vaak erg alert op elk teken van controle of
inbreuk op je territorium door je partner.

. Deze vragenlijst komt uit het boek ‘Verbonden, hechting & liefde’,
Amir Levine en Rachel Heller, uitgeverij Boom

Gedesorganiseerde hechting
Naast de angstige en vermijdende is er nog een derde
onveilige manier van hechten: de desorganiseerde
hechting, een mix van de eerste twee, vaak voort
komend uit mishandeling of verwaarlozing.
Martin Appelo schreef er een boek over ‘(h)echt niet’
en noemt het een hechtingshandicap.
‘Deze mensen ervaren ambivalentie in zichzelf:
kunnen niet voorspellen hoe iets bedoeld is. Ze reageren daarom vanuit hun oerbrein op toenadering:
fight, flight, freeze.’
Zo’n hechtingshandicap is niet te genezen volgens
Appelo, je kunt er wel mee leren leven als je cognitief
compenseert wat je emotioneel mist.
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Daar heeft hij een stappenplan voor gemaakt.
Wat zijn aanpak totaal anders maakt dan die van
anderen is dat hij aanraadt je vooral niet te richten
op je ware zelf (met een hechtingshandicap zou dat
een bodemloze put zijn) en niet moet luisteren naar
je gevoel, omdat dat zo ambivalent is.
Niet jezelf zijn en niet naar jezelf luisteren - daarmee
volgt hij de lijn van Freud, die zei: ‘Succesvolle
therapie brengt je van neurotisch lijden naar gewoon
ongelukkig zijn.’

. ‘Hecht niet - verbeter je relaties als hechten
echt niet lukt’, Martin Appelo, uitgeverij Boom
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interview
Psychiater Hans van Wechem
over het nut van therapie

De cijfers

65%

‘Soms blijven mensen kiezen
voor wat ze kennen in plaats van
waar ze op hopen’

van de mensheid
is veilig gehecht.

Waar hechting het vermogen is om
duurzame relaties aan te kunnen
gaan, is bonding het vermogen om
überhaupt relaties aan te kunnen
gaan. Hans van Wechem vertelt wat
er voor nodig is om diep verankerde
gedragspatronen te veranderen.

35% van de mensen

Ik heb niemand nodig
“Mensen met hechtingsstoornissen hebben veel vaker
dan mensen die veilig gehecht zijn last van aandacht- en
concentratiestoornissen, angst en stemmingsstoornissen
en stoornissen die je ziet bij mensen die getraumatiseerd
zijn. Voortdurend de omgeving scannen of het allemaal
wel veilig is, om alles maar een stap voor te blijven, daar
gaat nogal wat energie in zitten. Het merendeel van de
mensen herkent zich zowel in kenmerken van angstige als
van vermijdende hechting. Angstig-gehechte mensen
gaan problemen uit de weg, hebben niet zelden enorme
controledwang, zitten meer in het obsessieve spectrum.
Vermijdend-gehechte mensen gaan teleurstellingen en
confrontatie met hun eigen behoeftes uit de weg, ze
identificeren zich met autonomie en het gevoel van ‘ik
heb niemand nodig’. Dat zijn de mensen die sociaalmaatschappelijk heel succesvol kunnen zijn en van zichzelf niet zo snel vinden dat ze een probleem hebben zolang het goed gaat. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf
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JULIA DE BOER

“Als je bent opgevoed door beschadigde ouders, is de
kans groot dat je in je partner een soortgelijk patroon
herkent en onbewust ook opzoekt, omdat jij het ziet als
‘normaal’. Als je jezelf elke dag wijsmaakt dat je niet bent
om van te houden, ga je met die overtuiging op zoek naar
relaties, en zal je hele leven in dienst gaan staan van het
in stand houden van die realiteit. Het worden self fulfilling
prophecies. Het zijn de mensen die zich bewust zijn van
dat innerlijke conflict - en op een dieper niveau begrijpen
dat het negatieve beeld dat ze van zichzelf hebben niet
de waarheid is - die hulp vragen in de vorm van therapie.”

en zijn als ze niet meer alle
ballen in de lucht kunnen
houden geneigd er een
tandje bij te zetten, nog
meer hun best te gaan
doen. Tot het echt niet
meer gaat, dan ligt een
burn-out op de loer. Soms
is er een duurzaam onvermogen om zich te kunnen
binden: mensen durven
geen relaties aan te gaan
en snappen niet waarom
anderen ze niet begrijpen.
Of ze hunkeren naar een
relatie, maar worden overspoeld door het contact. En omdat
ze zich voor zichzelf geen alternatief kunnen voorstellen,
houden ze vast aan wat ze kennen. Dan maar die mishandelende partner, die ze slaat zoals hun vader dat deed: hij houdt
van me, dus hij slaat me. Als die associatie tussen liefde en
geweld tot stand is gekomen, is het heel lastig je een voorstelling te maken van een relatie waarin dat ontkoppeld is.”

Bijwerkingen
“Een belangrijke bijwerking van individuele psychotherapie
is mogelijk partner- en relatieproblematiek. Op het moment
dat je heel doelbewust de relatie met jezelf gaat veranderen,
veranderen alle relaties om je heen. Als je doorkrijgt dat
hoe je partner met je omgaat in het verlengde ligt van hoe
er altijd met jou is omgegaan - en waarvan je begint te beseffen dat dat niet gezond was - dan neem je daar óf geen
genoegen meer mee óf je schikt je erin omdat je je nog
steeds geen voorstelling kunt maken van hoe het anders kan.
Dan zie je dat therapieën vastlopen, dat mensen maar blijven
kiezen voor wat ze kennen - in plaats van waar ze op hopen.”

Therapie & bewustzijn
“De meeste mensen komen onbewust onbekwaam binnen:
ze voelen zich niet goed, maar weten niet waarom.

Zij vertrouwen op zichzelf en de ander,
voelen zich veilig, en geloven dat ze de
moeite waard zijn. Ze kunnen groeien
naar volwassen autonomie en goed samen
én alleen zijn. Veilige hechting maakt
het makkelijker om je goed te voelen
ten opzichte van anderen en intimiteit
aan te gaan.

is niet veilig gehecht,
van wie

15%
een angstige

hechtingsstijl heeft:

‘Deze mensen hebben een kinderlijk naïef
vertrouwen in anderen. Zolang de ander
daaraan voldoet, zijn ze veilig.’

Zij worden zich meer bewust in therapie, maar zijn dan
nog niet in staat om hun gedragspatronen te veranderen
en blijven op deze bewust onbekwame periode hangen.
Als dat te lang duurt, haken ze af en voelen zich bevestigd
in ‘zie je wel, ik kan het niet’. Maar als ze doorzetten, kunnen
ze stapje voor stapje leren hun gedrag te veranderen en
worden ze bewust bekwaam: de verstokte roker die het
voor elkaar krijgt om ‘nee’ te zeggen tegen een sigaret,
maar nog steeds de neiging om ’m aan te nemen moet
onderdrukken. Als deze periode te snel afgesloten wordt,
is er het risico om terug te vallen. De druk van de buitenwereld is vaak groot, want die context is niet veranderd.
Pas als er een intrinsieke motivatie komt, kunnen mensen
onbewust bekwaam worden: ze denken niet eens meer
aan roken, dromen er niet van. Hun lichaam is gereset.”

Van cognitief naar emotioneel
“De stap die je in therapie te maken hebt, is van het cognitieve naar het emotionele stuk. Je eigen behoeften leren
begrijpen en vervullen is een proces van emotionele groei
en rijpheid. Als je op een andere manier naar je eigen proces
leert kijken, met emotionele empathie, dan hoef je het jezelf niet meer kwalijk te nemen. En als je ook nog in groter
verband leert denken, dan snap je: mijn moeder heeft zich
niet zo gedragen omdat zij mij een vervelend kind vond, mijn
moeder heeft zich zo gedragen omdat ze niet wist hoe het
anders moest. Dat geeft meer mildheid, meer acceptatie.”

	10% een vermijdende
hechtingsstijl heeft:

‘Mensen met de vermijdende stijl vertrouwen
zichzelf - de Pippi Langkousjes: ‘Ik heb het nog
nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’.
Ze hunkeren er eigenlijk naar dat voor hén
gezorgd wordt, maar durven daar niet op te
vertrouwen, dus doen ze het toch maar zelf.’

	10% een

gedesorganiseerde
hechting heeft:

‘Mensen met een gedesorganiseerde hechting
vertrouwen eigenlijk niemand, ook zichzelf
niet. Die weten: ik maak er vroeg of laat toch
weer een zooitje van. De ander gaat toch bij
me weg, ik ga me toch weer vervelen.
Mensen die zichzelf vertrouwen en daarmee
ook de ander kunnen vertrouwen voor wie hij
is, authentiek zijn, veilig zijn, kunnen relaties
zien als een meerwaarde. Hoe meer de relatie
een voorwaarde wordt, hoe groter de kans
dat je daardoor in de problemen raakt. Want
hoe groter de verwachting, hoe dieper de
teleurstelling,’ aldus bondingspsychotherapeut
Hans van Wechem.
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De 4 mantra’s
van Thich Nhat Hanh
De boeddhistische monnik en vredesactivist Thich
Nhat Hanh heeft prachtige boeken geschreven,
onder ander over de liefde. Deze mantra’s helpen je
meer verdraagzaam te zijn en verlichten het lijden
als jij of je partner het moeilijk hebben.

1.

Als je van iemand houdt, is je aandachtige
aanwezigheid het mooiste wat je kunt bieden. Dus
kijk je geliefde af en toe diep in de ogen en zeg:

Liefste, ik ben er voor je

2. Gezien worden voor wie je bent is een van

de belangrijkste dingen voor de mens, zo geef je
iemand erkenning:

Liefste, ik zie je staan

Hormonen
Hoe veilig je opgroeit, en dat begint al
in de baarmoeder, bepaalt onder andere
hoe de hormoonsystemen in je lichaam
zich ontwikkelen. Als je opgroeit in een
koesterende omgeving, komt de oxyto
cineproductie goed op gang, wat goed
is voor het vertrouwen en een gevoel
van veiligheid. Oxytocine (het knuffelhormoon) helpt om een sterke band te
creëren tussen geliefden, dus later in
het leven ben je als het goed is prima in
staat een intieme relatie aan te gaan.
Mensen die in een stressvolle omgeving
grootgebracht zijn, hebben over het
algemeen hogere cortisolspiegels
(stresshormonen), wat weer niet zo
gunstig is voor de aanmaak van gelukshormonen serotonine en dopamine. Zij
reageren in relatie tot de ander eerder
vanuit angst en boosheid. Interessant
om te weten: oxytocine en cortisol zijn
de polen van één as: als oxytocine wordt
aangemaakt, zal cortisol worden gedempt, en andersom. Angstig gehechte
mensen zijn vaak chronisch gespannen
en vermijdend gehechte mensen hebben de aanleg zich eenzaam en alleen
te voelen. Goede ervaringen met de
liefde echter kan de hormoonhuis
houding ook weer veranderen.
Zelfliefde is een mooi begin.
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3.

Deze gebruik je als je ziet dat iemand het zwaar
heeft, het alleen al laten weten dat je er bent voor
iemand kan verlichting bieden:

Liefste, ik zie je lijden, ik ben er voor je

4. Als je lijdt en je het gevoel hebt dat dat komt
door degene van wie je houdt, zou je het liefst
alleen zijn en een potje op hem of haar gaan
mopperen, maar je kunt het ook uitspreken, dat
geeft meteen een ander, lichter gevoel:

Liefste, ik heb het moeilijk,
ik doe mijn best, help me alsjeblieft
Niemand kan het verwoorden zoals hij, kijk hoe Thich Nhat
Hanh het zelf uitlegt aan Oprah op Supersoul Sunday:
happinez.nl/liefdesmantra

Niet praten maar voelen
Vaak wordt gedacht dat de gemiste hechting niet te corrigeren is. Volgens
bondingpsychotherapeuten kan dat wel als er vanuit het lichaam wordt
gewerkt en niet vanuit de mind. Om problemen te behandelen, gaan mensen
doorgaans in gesprekstherapie. Als ze na een tijdje weten wat de oorzaken en
valkuilen zijn, kan de ontwikkeling in de therapie stokken. Dat komt doordat
negatieve overtuigingen over jezelf liggen opgeslagen in je lichaam, op een
dieper niveau dan cognitief begrijpen. Psychotherapeut Hans van Wechem:
“Wij werken met het impliciete geheugen, op lichaamsniveau, waar emotionele
reflexen zitten en onbewuste overtuigingen. Door in groepstherapie oude
pijn en negatieve emoties uit de kindertijd in een veilige omgeving op te
zoeken, kun je ervaren dat de overlevingsstrategieën van toen, nu niet meer
nodig zijn. Zo kunnen patronen uiteindelijk worden gereset.”
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Toegang
tot je hart
We leven veel in ons hoofd, daar waar de
patronen vastzitten. De mind laat zich vaak
leiden door angst, niet door liefde. Maar je
hart weet alles. Je moet soms door lagen van
pijn heen om bij dat hartgevoel te komen,
dat maakt het misschien spannend. Maar je
hoeft je eigen pijn niet te vrezen. Het is er
al. Het hoort bij je, heeft je gevormd. Het
wil erkend worden. Elke keer dat je het aandacht geeft, zal het milder worden en de weg
openen naar je ware gevoel. Als je in je hart
kunt leven, kun je het leven recht aankijken,
open zijn, vergeven. In ons hart woont de
meer compassievolle versie van onszelf,
die boven zichzelf uit kan stijgen. Hoe beschadigd ook, iedereen heeft daar toegang
toe. Een deel van jezelf is misschien bang
het leven in eigen hand te nemen, te doen
wat je hart je ingeeft, omdat dat niet is hoe
je het geleerd hebt. Maar ieder hart wil
gehoord worden.
Leg je handen op je hart, en buig je hoofd.
Haal diep adem. Geef je over. Geef jezelf
toestemming om je hart te voelen.
Voel je iets veranderen? Gaat er iets stromen,
wordt het warm? Een paar van deze momenten per dag zorgen dat je beter bij je gevoel
kunt komen. Je hart zal je dankbaar zijn.
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Holding Space
Holding space betekent letterlijk
de ruimte voor iemand dragen,
zonder kritiek, verwachtingen of
oordeel, beschikbaar zijn voor
wat zich aandient. De ruimte
bieden of de bedding zijn voor
een bepaald proces, zodat het
zich kan ontvouwen. Het helpt
om niet meteen te reageren op
een situatie, maar te bedenken:
wat wil hier gebeuren? Het is de
bereidheid naast een ander te

lopen, met respect voor welke
ontwikkeling hij of zij dan ook
doormaakt. Adem diep in vanuit
je buik, voel je gronding en je
verbinding met de kosmos,
open je handen en open je hart
en maak contact met de diepe
stroom in jou, waar je weet dat
het veilig is en alles er mag zijn.
Voel dat je onderdeel bent van
een groter geheel, en dat alles
gebeurt met een reden.

Verder lezen
• ‘Verbonden, hechting & liefde’,
Amir Levine en Rachel Heller,
uitgeverij Boom
• ‘Ik ben je moeder niet - loskomen
van ouder-kind relaties’,
uitgeverij AnkhHermes
• ‘Eerste hulp bij hechting’,
Paulien Kuipers, uitgeverij Boom
• ‘Houd me vast – zeven gesprekken
voor een hechte(re) en veilige relatie’,
Sue Johnson, uitgeverij Kosmos

