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 ‘IN’- Motivatie keuze thema  

Ik wilde voor dit eindwerk graag iets doen rond het thema hechting in vluchtelingengezinnen, onder 

meer naar aanleiding van een doctoraatsstudie waarvoor enkele jaren geleden onderzoek gevoerd 

werd met gezinnen uit ons centrum.  Lucia De Haene onderzocht de impact van gedwongen migratie 

op de hechtingsrelaties in gezinnen. Zij gaat ervanuit dat onder meer de (tijdelijk) verminderde 

beschikbaarheid van ouders voor hun kinderen de veilige gehechtheidsrelaties in gezinnen ondermijnt. 

Aan de hand van het boek ‘Helpende handen – Gehechtheid bij kwetsbare ouders en kinderen’ van 

Greet Geenen wilde ik op zoek gaan naar wegen om binnen de context van een opvangcentrum voor 

asielzoekers hechtingsrelaties in gezinnen te ondersteunen. Zo kwam ik uit bij het begrip ‘mentaliseren’, 

een concept dat tijdens deze opleiding nieuw was voor mij. Ik heb veel moeite gehad om te begrijpen 

wat het precies inhield, maar anderzijds leek het voor mij op een bepaald moment de ‘missing link’ in 

het tot stand komen van veilige hechting. Ik heb in dit eindwerk vooral geprobeerd uit te zoeken hoe 

mentaliseren ook in ‘tussendoor’-contacten bevorderd kan worden. Hulpverlening in een 

opvangcentrum gebeurt immers voor een groot deel ‘tussendoor’. 

Doorheen geworstel tijdens het schrijven van dit eindwerk met de mogelijkheden van een benadering 

die mentaliseren wil ondersteunen in de context van het opvangcentrum waar ik werk, bleek het 

onvermijdelijk te zijn ook te reflecteren over de invloed van het teamfunctioneren en de bredere 

context. Hierin is het werk van Myriam van Gael een grote steun geweest. 

 

I. Theoretisch kader  

I.1 Een systemisch perspectief op gehechtheidsrelaties in gezinnen in een context van 

gedwongen migratie 

Hechting wordt in zijn basis als een systemisch proces gezien: het speelt zich af tussen meerdere partners 

en in een bepaalde context, waarbij deze verschillende (f)actoren met elkaar interageren.  

Hechting kan op verschillende niveaus gezien worden als een circulair proces.  

Interactie tussen ouder en kind 

De term gehechtheid verwijst in eerste instantie naar de affectieve band die zich ontwikkelt tussen een 

kind en zijn verzorgingsfiguur. Kind en ouder beïnvloeden mekaar daarbij wederzijds en de 

hechtingsrelatie is het resultaat van complementaire processen tussen hen beiden. Het gedrag van de 

ouder lokt reacties uit bij het kind en het gedrag van het kind lokt reacties uit bij de ouder en deze 

reacties versterken elkaar. Een veilige hechting stelt een kind in staat een goed evenwicht te vinden 

tussen de polen nabijheid en exploratie: het is dan enerzijds in staat een ouder op te zoeken om 

ervaringen te delen of bescherming te zoeken wanneer het hier nood aan heeft, maar voelt zich 

anderzijds ook veilig om de buitenwereld te verkennen met de ouder als ruggesteun. Vanuit systemisch 

perspectief mag de invloed van het kind op de ouder in het denken rond gehechtheid niet uit het oog 

verloren worden. 

Interactie binnen het gezin 

Hechting in gezinsrelaties vindt niet in een één-op-één-context plaats, maar in een samenspel tussen 

meerdere gezinsleden waarin hechtingsrelaties verschillende kwaliteiten hebben naargelang de in de 

relatie betrokken gezinsleden. Hechtingsrelaties in subsystemen beïnvloeden bovendien ook de 

hechtingsrelaties in andere subsystemen (bv kwaliteit hechting partnerrelatie heeft invloed op 
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hechtingsrelatie ouder-kind en omgekeerd). Het concept ‘secure family base’ verwijst naar een 

betrouwbaar netwerk van gehechtheidsrelaties dat gezinsleden in staat stelt waar nodig terug te vallen 

op een veilige basis in en rondom het gezin, en tegelijk vanuit deze basis exploratie van de 

buitenwereld aan te gaan. In gezinnen met een andere culturele achtergrond staat de uitbreiding van 

gehechtheidsrelaties naar het bredere gezins-en familiesysteem vaak nog meer op de voorgrond. 

Interactie met de context 

Hechting binnen een gezin vindt steeds plaats in een bredere context.  Deze sociale context bepaalt mee 

de kwaliteit van de hechtingsrelaties en de mate waarin ouders en kinderen tot veilige hechting kunnen 

komen. De context waarin vluchtelingen- en asielzoekersgezinnen zich bevinden is daarin erg specifiek.   

De ervaring van vluchtelingen en asielzoekers wordt gezien als een complex, langdurig en ingrijpend 

proces waarbij de invloeden van stressoren voor, tijdens en na de vlucht of migratie niet alleen bij 

mekaar opgeteld worden (lineair), maar ook met elkaar gaan interageren (circulair). Zo kan 

bijvoorbeeld de huidige context van verblijfsonzekerheid interfereren met een normaal proces van 

stabilisatie en herstel van traumatische symptomen. Terugkerende herinneringen aan traumatische 

ervaringen of zorgen over de aanhoudende onveiligheid van familieleden die nog in het thuisland 

verblijven, kunnen echter eveneens verhinderen dat een gevoel van veiligheid in een nieuwe omgeving 

herwonnen kan worden.  

Impact van een context van (gedwongen) migratie op hechtingsrelaties in een gezin 

Migratie betekent voor gezinnen eerst en vooral een rechtstreeks verlies van een groot deel van hun 

gehechtheidsnetwerk. Het gezin verliest (leden van) zijn gemeenschap en grotere familie als bronnen 

van steun. Soms zijn ook een aantal leden van het kerngezin niet meegekomen naar het opvangland en 

is er onduidelijkheid over hun verblijfplaats en/of hun welzijn. Langdurige separatie van gezins- en 

familieleden, verlies van een netwerk en soms ook definitief verlies van hechtingsfiguren ten gevolge 

van overlijden vormen een basisonderdeel van de ervaring van vluchtelingen en asielzoekers. Daarnaast 

verliezen zij ook hun ‘thuis’ en worden op die manier eveneens geraakt in hun gehechtheid aan een 

vertrouwde omgeving die deel uitmaakt van een voorspelbare, betrouwbare en veilige basis.  

Deze verlieservaringen hebben vervolgens – samen met andere processen die (wezenlijk onder)deel 

uitmaken van de ervaringen van vluchtelingen en asielzoekers (isolering en marginaliteit, zowel in 

thuisland als in opvangland; traumatisering tgv oorlog, vervolging, foltering; ontworteling en 

onzekerheid mbt toekomstperspectief; acculturatie) – op verschillende manieren invloed op de 

gezinsdynamiek. Communicatiepatronen rond traumatische (verlies)ervaringen (bv stilzwijgen), 

herverdeling van rollen in het gezin (oa ‘parentificatie’), verschillen in acculturatieprocessen tussen 

verschillende gezinsleden, enz. hebben elk hun invloed op de gehechtheidsrelaties in het gezin. Een 

belangrijk aspect van de gezinsdynamiek dat hieronder verder uitgewerkt wordt vanuit het 

gehechtheidsperspectief is de verminderde intrafamiliale steun die vaak het gevolg is van de context van 

chronische stress waarin vluchtelingen- en asielzoekersgezinnen zich bevinden. Ouders en kinderen zijn 

minder beschikbaar voor elkaar als steunfiguren omdat ze elk in beslag genomen worden door hun 

eigen moeilijkheden om zich staande te houden tegenover de ingrijpende veranderingen in hun leven. 

Ten slotte kunnen externe traumatiserende factoren ook zodanig ingrijpen op de gehechtheidsrelaties in 

gezinnen dat de onveiligheid die in deze gehechtheidsrelaties ontstaat zichzelf versterkt of zelfs op 

zichzelf een traumatiserende factor wordt.  Ouder-kind-interacties waarin teruggetrokken, emotioneel 

afstandelijk of angstig gedrag op de voorgrond staat, houden zelf ook de angst en emotionele 

disconnectie die ten gevolge van het trauma ontstond in stand, of verergeren deze. Onverwerkte 

traumatische ervaringen kunnen gewelddadige gezinsinteracties uitlokken die op zichzelf opnieuw 

traumatiserend zijn voor de betrokkenen en de gehechtheidsrelaties in het gezin onder druk zetten, 
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verstoren en onveilig maken. Veilige gehechtheidsrelaties in een gezin kunnen tegenover de impact van 

langdurige nadelige levensomstandigheden echter ook een buffer vormen en beschermen tegen 

mogelijke negatieve gevolgen op het psychisch welzijn van ouders en kinderen. Hechting is dan een 

protectieve factor die gezinnen in staat stelt zelfs in moeilijke omstandigheden een veilige basis te 

bieden aan zijn leden. 

Hoe verloopt dit juist en wat bepaalt wanneer gehechtheidsrelaties in een gezin in staat 

zijn hun protectieve functie te behouden? Twee belangrijke mediërende factoren in het 

tot stand komen van veilige hechtingsprocessen worden hieronder uitgewerkt. 

I.2 Medierende factoren in het ontstaan van hechting: sensitieve responsiviteit en 

mentaliserend vermogen  

Meerdere factoren dragen bij aan een veilige hechting tussen ouder en kind, maar vanuit 

gehechtheidsperspectief werden voornamelijk  twee peilers uitgewerkt die de kwaliteit van gehechtheid 

bij het kind bepalen: de emotionele beschikbaarheid en sensitiviteit van de ouder enerzijds, en de 

representaties van de ouder ten opzichte van gehechtheid en zijn capaciteit tot mentaliseren anderzijds. 

I.2.1a. Emotionele beschikbaarheid en sensitieve responsiviteit 

Emotionele beschikbaarheid is de mate waarin een ouder in staat is vanuit een positieve ingesteldheid 

op een ondersteunende manier aanwezig te zijn voor een kind. De wederzijdse invloed en interactie 

tussen ouders en kinderen mag hierbij niet over het hoofd gezien worden: een ouder kan pas 

emotioneel beschikbaar zijn als hij ook respons krijgt van het kind. Het is dan ook belangrijk te kijken 

naar beide kanten van de ouder-kind-interactie: enerzijds de mate waarin ouders sensitief, 

structurerend, niet-intrusief en niet-vijandig optreden tegenover hun kind, en anderzijds de mate waarin 

het kind van zijn kant responsief reageert door op het aanbod van de ouder in te gaan, alsook de mate 

waarin het zelf in staat is de ouder te engageren tot interactie, tot spel, tot steungeven. 

Een aspect van emotionele beschikbaarheid dat in de gehechtheidsliteratuur sterk verder uitgewerkt 

werd, is ‘sensitieve responsiviteit’. Dit begrip verwijst naar het vermogen van een ouder om signalen 

van een kind goed op te merken en de bereidheid en bekwaamheid om er snel en efficiënt op te 

reageren. Adequate reacties spelen vaak in op de noden in termen van gehechtheid die achter het 

gedrag schuilgaan (bieden van nabijheid en vanuit een veilige basis stimuleren van exploratie). 

Adequaat reageren op de noden van een kind omvat ook structureren en begrenzen op een sensitief-

responsieve manier. Structuur en grenzen die op een sensitief-responsieve manier – dwz vanuit de 

noden en het perspectief van het kind – aangebracht worden, bieden het kind veiligheid omdat ze de 

ruimte afbakenen waarbinnen het zich tussen de polen nabijheid en exploratie kan begeven. Binnen dit 

veilig kader wordt het kind ook geholpen zijn eigen gedrag en emoties te leren reguleren en begrenzen. 

Ouders die zelf de ruimte hebben om emotioneel beschikbaar te zijn voor hun kind kunnen op een 

flexibele manier omgaan met conflicten en (zonder zelf gefrustreerd te raken) samen met het kind 

uitwegen zoeken.  

I.2.1b. Invloed ervaring gedwongen migratie op emotionele beschikbaarheid  

Een gebrek aan afstemming op de noden van het kind kan voortvloeien uit externe en interne factoren. 

De omstandigheden waarin ouders van vluchtelingen- en asielzoekersgezinnen zich bevinden 

(onzekerheid over verblijf, zorgen over familie, aanpassing aan centrumleven, sociale isolatie..) kunnen 

de emotionele beschikbaarheid van deze ouders sterk verminderen. Symptomen van posttraumatische 

stress zijn eveneens gerelateerd aan minder sensitief, minder structurerend, vijandiger en intrusiever 

opvoedingsgedrag. Emotionele beschikbaarheid verwijst zoals gezegd naar beide kanten van de ouder-

kind-dyade. Ook kinderen kunnen zich onder invloed van de omstandigheden minder responsief en 
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minder betrokken opstellen ten opzichte van hun ouders. Kinderen kunnen meer teruggetrokken gedrag 

vertonen of een erg zelfredzame houding proberen aan te nemen waarbij ze minder beroep doen op 

hun ouders. Kinderen kunnen echter ook een verhoging van aanklampend gedrag laten zien. 

Bedreigende situaties stimuleren de activering van het gehechtheidssysteem. Kinderen doen dan een 

verhoogd beroep op hun ouders om hun angst te kalmeren. Wanneer deze bedreiging langdurig en 

chronisch is en ook de ouders zelf raakt, zijn de ouders soms niet meer in staat hun kinderen op een 

adequate manier een gevoel van veiligheid te bieden. Het gehechtheidssysteem blijft dan continu 

geactiveerd en ouders zijn niet in staat het te de-activeren, waardoor de angst ook in de ouder-kind-

relatie  blijft bestaan.  Dit kan leiden tot intrafamiliale patronen van stress en conflict die de 

onveiligheid in het gezin nog versterken (zie eerder).  

Emotionele beschikbaarheid van de ouders en een ondersteunende familiale omgeving kunnen voor de 

kinderen een beschermende invloed hebben ten aanzien van nadelige levensomstandigheden en kunnen 

een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van veerkracht en aangepaste ontwikkelingstrajecten. 

Toch is het vaak net deze capaciteit tot het voorzien van een context van emotionele responsiviteit die 

onder druk komt te staan in situaties van chronische stress, waar ouders te zeer in beslag genomen 

worden door eigen verdriet en zorgen. Ook ruimer dan de ouder-kind-relatie kan in het bredere 

gezinssysteem (tussen broers en zussen, partners,..) de intrafamiliale steun aanzienlijk afnemen in 

confrontatie met cumulatieve stress.  

I.2.2a. Reflectief functioneren of mentaliserend vermogen  

Het vermogen van een ouder om signalen van een kind goed op te vangen (sensitiviteit), is onder meer 

afhankelijk van de mate waarin de ouder in staat is de impliciete boodschappen achter het gedrag van 

het kind te begrijpen. Dit vraagt van de ouder dat hij in staat is na te denken over de innerlijke 

belevingswereld van het kind en het gedrag van het kind te herkennen en interpreteren in termen van 

gevoelens, gedachten, verlangens,.. van het kind vanwaaruit het gedrag van het kind gestuurd wordt.  

Men  spreekt in dit kader over het vermogen van de ouder om te ‘mentaliseren’ (ook ‘reflectief 

functioneren’ genoemd). Het begrip mentaliseren verwijst naar de mogelijkheid om te reflecteren over 

mentale toestanden van jezelf en anderen en vandaaruit betekenis te verlenen aan eigen en andermans 

gedrag. Het is het vermogen om te begrijpen wat onszelf en anderen beweegt om te doen zoals we 

doen en wat maakt dat we op elkaar reageren zoals we reageren. Het omvat dus ook reflectie over de 

interactie tussen eigen en andermans gedragingen en de innerlijke wereld die daar bij onszelf en 

anderen achter schuilt. Een ouder kan bijvoorbeeld reflecteren over de beweegredenen van zijn kind bij 

het stellen van een bepaald gedrag, maar moet ook kunnen nadenken over de effecten die dit gedrag 

en/of de (vermoede) achterliggende belevingswereld van het kind bij hem teweegbrengt en de eigen 

reactie die dit vervolgens naar het kind toe uitlokt. Hij moet ook kunnen zien welk effect zijn eigen 

reactie opnieuw op het kind heeft en vanwaaruit het kind hier op zijn beurt op een bepaalde manier 

op reageert (enz.).  

Het mentaliserend vermogen van de ouder legt daarmee een basis voor ouderlijke sensitiviteit: een 

ouder kan vaak op een sensitievere manier reageren op zijn kind wanneer hij inzicht heeft in diens 

gedrag. Mentaliseren verloopt daarbij deels spontaan en onbewust. Ouders die sensitief-responsief 

reageren op hun kind doen dit steeds ook vanuit een intuïtief aanvoelen van wat omgaat in hun kind. 

Mentaliseren kan echter ook explicieter plaatsvinden, waarbij bewust wordt stilgestaan bij de 

wisselwerking tussen mentale toestanden van het kind en van zichzelf. Het vermogen tot mentaliseren 

betekent dan dat ouders in staat zijn afstand te nemen van de onmiddellijke reactie die het gedrag van 

het kind zou kunnen uitlokken. Ze kunnen ruimte maken om na te denken over wat aan de basis ligt 

van het gedrag, maar ook over de betekenis en het effect hiervan in interactie met het kind (hoe 
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reageren ouder en kind op elkaar,  hoe houden deze reacties bepaalde interacties in stand of  versterken 

ze elkaar…). 

Een kind dat systematisch zichzelf en zijn belevingswereld op een gedragen wijze ontmoet dankzij en in 

de mentalisatie van de ouderfiguur zal van daaruit ook zelf het vermogen tot mentaliseren ontwikkelen 

en opbouwen. De ouder houdt het kind als het ware een spiegel voor waarin het zijn eigen gevoelens, 

gedachten, wensen,.. kan gaan herkennen. Een kind ontwikkelt doorheen het spiegelen van de ouders 

een beeld van zijn eigen mentale toestanden en leert deze zien als een deel van hem dat verschillend is 

van anderen, het leert zichzelf en anderen zien als wezens met een eigen binnenwereld. Wanneer de 

ouder bovendien in staat is adequaat te reageren op gevoelens van het kind, dwz deze aan het kind 

terug kan geven op een speelse of troostende manier zodat het kind ermee verder kan, leert het kind 

dat zijn binnenwereld ‘te dragen’ is. Leren mentaliseren is geen louter cognitief proces, het omvat ook 

de capaciteit om affecten ten volle te ervaren omdat er betekenis gegeven kan worden aan gevoelens 

zonder overspoeld te raken. 

Het beschikken over reflectief vermogen is zowel voor ouder als kind heel belangrijk om emoties en 

impulsen te kunnen reguleren. Het zorgt voor een buffer tussen gevoel en actie, waardoor impulsen 

beter ondervangen kunnen worden. Dit is noodzakelijk om bevredigende en betekenisvolle relaties met 

anderen te kunnen opbouwen. Mentaliseren bevordert zo de ontwikkeling van een stabiel zelfbeeld en 

helpt een beeld van anderen op te bouwen dat het kind in staat stelt betrouwbare hechtingsrelaties aan 

te gaan, ook buiten het gezin. Een kind dat zelf niet beschikt over een goed ontwikkelend 

mentaliserend vermogen zal het moeilijker hebben relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten omdat het 

niet in staat is na te denken over eigen emoties en die van de ander en het deze emoties dus niet kan 

begrijpen en reguleren.  

De beelden die iemand over zichzelf, over anderen en ten aanzien van gehechtheid ontwikkelt, worden 

binnen het gehechtheidskader ook representaties genoemd. Deze representaties spelen een rol in het 

verloop van nieuwe en oude hechtingsrelaties. Een kind dat zijn ouder bijvoorbeeld over het algemeen 

als niet-sensitief-responsief ervaart, zal vanuit dit beeld ook vooral negatieve interacties verwachten met 

andere mogelijke verzorgingsfiguren.  

Basisvoorwaarde voor het ontwikkelen van reflectief vermogen is het ervaren van veiligheid in relatie 

met verzorgingsfiguren. Een kind leert mentaliseren in veilige gehechtheidsrelaties doordat zijn 

omgeving op een mentaliserende en sensitief-responsieve manier met hem omgaat. Tegelijk is het dus 

juist het mentaliseren en vandaaruit sensitief reageren van ouders in de relatie met hun kind dat voor 

veiligheid in de relatie zorgt. Vervolgens wordt ook het kind via de mentaliserende benadering van zijn 

ouders en de veilige gehechtheidsrepresentatie die vandaaruit wordt opgebouwd, in staat gesteld zelf 

het vermogen tot mentaliseren te ontwikkelen en op basis daarvan veilige relaties aan te gaan met 

anderen. Als het kind ten slotte zelf ouder wordt van zijn eigen kind, worden het doorgeven van een 

veilige representatie ten aanzien van gehechtheid en een goed ontwikkeld vermogen tot mentaliseren 

belangrijke mediërende factoren in het tot stand komen van veilige hechtingsrelaties in 

transgenerationele zin. Mentaliseren, sensitieve responsiviteit en veilige hechting zijn op dus op 

verschillende manieren circulair met elkaar verbonden. 

 

Het mentaliserend vermogen of het reflectief functioneren ontwikkelt zich doorheen de ontwikkeling in 

verschillende fasen en is nooit volledig verworven, men kan dit vermogen blijvend verder ontwikkelen. 

Ook zijn er factoren die het mentaliserend vermogen (tijdelijk) kunnen verminderen. Stresserende 

omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat iemand zijn vermogen tot mentaliseren gedeeltelijk verliest. 

I.2.2b. Invloed ervaring gedwongen migratie op mentaliserend vermogen & hechtingsrepresentaties  
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De ervaring van gedwongen migratie kan op verschillende manieren van invloed zijn op de capaciteit 

tot mentaliseren van ouders en kinderen en op de representaties die zij met betrekking tot zichzelf, de 

ander en ten aanzien van gehechtheid hebben.  

Net zoals emotionele beschikbaarheid kan een goed ontwikkeld vermogen tot mentaliseren een 

beschermende factor zijn ten overstaan van risicofactoren. Een hoog stressniveau doet mensen echter 

overschakelen op automatische reactiepatronen (fight flight freeze), waardoor ze hun mentaliserend 

vermogen verliezen. De aanhoudende stresserende omstandigheden kunnen het voor ouders moeilijk 

maken nog mentale ruimte over te houden om te mentaliseren over het gedrag van hun kinderen en 

hun eigen reactie daarop.  

Daarnaast speelt ook de impact van de context van gedwongen migratie op de representaties ten 

aanzien van gehechtheid in deze gezinnen een rol. Zicht krijgen op welke representaties aan de basis 

liggen van een mogelijke verstoring in de ouderlijke zorgcapaciteiten, kan een beter begrip geven van 

de achterliggende processen die betrokken zijn bij een vermindering van emotionele beschikbaarheid en 

veilige gehechtheid. Deze representaties kunnen een destructieve of juist een protectieve en 

transformerende rol spelen in het omgaan met de invloed van ervaringen van gedwongen migratie.  

Representaties van ouders ten aanzien van gehechtheid kunnen positief of negatief gekleurd zijn vanuit 

hun eigen gehechtheidsgeschiedenis. Veilig gehechte ouders kunnen bijvoorbeeld vanuit een 

transgenerationeel doorgegeven verhaal van ervaringen waarbij de familie zich ondanks moeilijke 

omstandigheden weet te redden, in staat zijn een hoopvolle boodschap vast te houden tegenover hun 

kinderen. Veilig gehechte ouders kunnen vaak ook een positieve connectie behouden met familieleden 

die in het thuisland achtergebleven zijn. Ouders kunnen echter ook mede ingegeven door de huidige 

context geneigd zijn terug te grijpen naar hardere vormen van discipline als deel van een poging om 

connectie en continuïteit te herstellen met de familiegeschiedenis of met culturele gewoontes. 

Representaties van ouders over zichzelf als verzorgingsfiguur kunnen beschadigd raken door 

traumatische ervaringen. Een vader in het centrum vertelde bijvoorbeeld dat zijn zoon van zes hem 

‘niet meer gelooft’ omdat zijn zoon getuige was van gewelddadige invallen in het huis waarbij het 

gezin bedreigd werd. Vader kon hierbij noch zichzelf noch zijn zoon verdedigen of beschermen en heeft 

het gevoel dat hij zijn gezag en geloofwaardigheid als vader in de ogen van zijn zoon verloren is. 

Representaties van ouders over hun kind kunnen eveneens beïnvloed zijn door traumatische 

ervaringen. Het kind kan bijvoorbeeld als trigger functioneren die de traumatische ervaring weer op de 

voorgrond haalt (bv bijzondere situatie zwangerschap tgv verkrachting). 

Ook de onder invloed van ingrijpende ervaringen gewijzigde representaties van het kind ten aanzien 

van gehechtheid en ten aanzien van zijn ouder zijn van invloed op de huidige hechtingsrelatie. Een kind 

met veilige gehechtheidsrepresentaties kan de vlucht of migratie bijvoorbeeld zien als een daad van 

bescherming vanwege de ouder. Een kind kan echter ook bang zijn van ouderlijk geweld of ouderlijke 

rollen gaan overnemen omwille van de machteloosheid die het waarneemt bij de ouder. De 

representaties van het kind ten aanzien van gehechtheid zijn dan onveilig geworden.  

 

II. Aanpak in de praktijk  

Bij het bevorderen van veilig gehechtheidsgedrag in gezinnen kunnen beide hierboven beschreven 

determinanten van gehechtheid (sensitieve responsiviteit en mentaliserend vermogen) ondersteund 

worden.  Hierbij kan aandacht besteed worden aan zowel ouder als kind, alsook aan andere 

gehechtheidsrelaties binnen (en buiten) het gezin met elk een mogelijk andere kwaliteit. 
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In een opvangcentrum zijn begeleiders voortdurend getuige van interacties tussen ouders en kinderen 

en kinderen onderling. Ouders worden continu uitgedaagd te reageren op signalen van het kind die 

niet altijd eenduidig zijn. Al deze situaties kunnen door begeleiders aangegrepen worden als momenten 

waarop geoefend kan worden met sensitieve responsiviteit en mentaliseren, zowel door de ouder als 

door de begeleider zelf. Het gaat hierbij niet om het inzetten of aanleren van bepaalde technieken, 

maar veeleer om het stimuleren van een bepaalde – sensitief-responsieve en mentaliserende – houding. 

Deze houding kan zowel in ‘tussendoor’-contacten als tijdens meer geplande gespreksmomenten als 

focus voor ogen gehouden worden. 

II.1 Ondersteunen van sensitieve responsiviteit 

Ouders kunnen gestimuleerd worden om op een sensitieve manier met hun kind om te gaan en zich af 

te stemmen op de specifieke noden van dit kind. Belangrijk daarbij is dat ouders eerst leren kijken naar 

wat zich in de interactie tussen hen en hun kind afspeelt. Een begeleider observeert daartoe zelf met 

open blik het gedrag tussen ouder en kind en zoekt naar wegen om ook de ouder op dit gedrag attent 

te maken. Hij probeert een aandachtige houding voor de signalen van het kind te installeren. Een 

begeleider kan stimuleren dat een ouder aandacht geeft aan signalen van het kind door zelf actief relatie 

aan te gaan met het kind. De ervaring dat de begeleider ook met het kind contact maakt, kan de ouder 

uitnodigen zich mee(r) op het kind te richten.  

Vb Muhammed (3j) crosst druk door de kamer op zijn fietsje. Zijn ouders spreken tegen mij over hem. Als 

Muhammed met zijn fietsje tussen ons in komt rijden, begroet ik hem en vraag ik hem of hij ook iets wil 

vertellen. We hebben geen gemeenschappelijke taal, maar zowel hij als zijn ouders zien aan het non-

verbale gedrag tussen ons dat ik contact met hem probeer te leggen en geïnteresseerd ben in wat hij ervan 

vindt. 

Een begeleider zal niet onmiddellijk tussenkomen in de interactie tussen ouder en kind, maar samen 

zoekend op weg gaan en rekening houden met wat de ouder zelf bezighoudt in de relatie met het kind, 

waar hij belang aan hecht. Een begeleider gaat daarbij erg op zoek naar kansen om bevestiging te geven 

voor de mogelijkheden van de ouder om op een constructieve manier met de signalen van het kind om 

te gaan. Het bekrachtigen van positieve interacties (‘moments of meeting’) tussen ouder en kind en van 

momenten waarop de ouder in staat is een eventuele mismatch in zijn afstemming op de signalen van 

het kind te herstellen (‘interactive repair’), versterkt het vertrouwen en de zelfwaarde van de ouder in 

interacties met het kind. Dit is belangrijk om de kracht te vinden om ook in interacties die minder 

adequaat verlopen, veranderingen door te voeren die noodzakelijk zijn voor het welzijn van het kind. 

Vb Zahra heeft net een emotioneel verhaal gedaan over de problemen die ze ervaart in de relatie met 

haar oudste zoon van vijf. Hij doet dingen die volgens haar ‘niet normaal’ zijn, ze begrijpt hem niet en 

weet niet wat ze met hem moet doen. Moest zijn vader hier zijn, zouden de problemen misschien 

opgelost zijn zegt ze. Ik probeer doorheen haar verhaal ook haar eigen krachten als vrouw en moeder 

naar voor te halen. Op een bepaald moment ververst ze de pamper van haar jongste zoon, die hier heel 

gewillig op reageert. Ik benoem dit door haar erop te wijzen hoezeer haar jongste zoon geniet van deze 

interactie en probeer ook de jongen van vijf die nieuwsgierig komt kijken te betrekken in het rustige 

moment tussen moeder en kind(eren).  

Aandacht voor de responsiviteit van het kind en de wederkerigheid in de interactie is hierbij dus 

opnieuw van belang. De ouder kan doorheen positieve contacten gestimuleerd worden sensitiever en 

opmerkzamer te worden ten opzichte van signalen van het kind. Het kind op zijn beurt zal zich 

ontwikkelen tot een responsievere partner in de relatie omdat hij ervaart dat zijn signalen worden 

opgevangen. Er is ook een onmiddellijk positief effect in de interactie hier en nu: ouders en kinderen 

ervaren allebei dat hun signalen opgemerkt worden en voelen zich gezien in hun ontmoeting met 

elkaar.  
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Een begeleider kan het sensitief-responsief reageren van een ouder ook explicieter aanmoedigen door 

de ouder te helpen zoeken naar een gepast antwoord op het gedrag van het kind. Hij zal hierbij echter 

niet de positie van de ouder gaan overnemen door voor te doen hoe het moet.  Een kind dat weinig 

responsief of uitnodigend reageert op een ouder, bijvoorbeeld een kind dat verstijft, naar een ander 

toeloopt, alles zelf wil doen, kan zelf ook expliciet aangemoedigd worden om beroep te doen op de 

ouder voor hulp en om nabijheidszoekend gedrag ten opzichte van de ouder te ontwikkelen.  

Spel en speelsheid aanmoedigen kan een onderdeel zijn van het stimuleren van nabijheid in de ouder-

kind-relatie. Men kan kijken naar hoe men ouders en kinderen meer gelegenheden kan geven om 

samen te spelen, maar ook naar hoe men de interactie in de dagelijkse omgang speelser kan maken. 

Veel ouders zijn niet gewoon om met hun kind samen te spelen, dit kan cultureel bepaald zijn of vanuit 

het idee dat spelen voor kinderen is. Ouders kunnen ook omwille van de omstandigheden het 

vermogen tot speelsheid (tijdelijk) kwijtgeraakt zijn. Een speelse attitude in dagelijkse activiteiten kan 

bijvoorbeeld taken als eten, wassen,.. verlichten. Een begeleider kan een speelse attitude stimuleren 

door zelf speels in te gaan op wat zich in het hier en nu aandient, bijvoorbeeld een spontaan spelletje 

beginnen spelen met het kind op basis van wat het kind aanbrengt. Het modelleren van speelsheid en 

daarmee de sleur of spanning van hier-en-nu-interacties doorbreken, kan wellicht makkelijker 

aansluiting vinden bij de belevingswereld van de ouder dan het expliciet aanmoedigen van de ouder 

om meer met het kind te gaan spelen.  

II.2 Ondersteunen van mentaliserend vermogen 

Het ondersteunen van sensitieve interacties in de ouder-kindrelatie wordt op verschillende manieren 

aangevuld en ondersteund door een benadering die zich richt op het versterken van de mentaliserende 

vaardigheid van ouders en kinderen:  

- Een mentaliserende benadering geeft inzicht in gedrag en interacties en dit inzicht maakt het 

makkelijker om sensitief-responsief op het gedrag te reageren. Een ouder moet de signalen van 

het kind juist kunnen interpreteren om er adequaat op te kunnen reageren.  

- Soms is een ouder omwille van stresserende omstandigheden of interne spanningen niet in staat 

opmerkzaam te zijn voor wat zich in het hier en nu afspeelt tussen hem en het kind (eerste stap 

voor sensitieve responsiviteit). Ook kunnen representaties van de ouder ten opzichte van 

gehechtheid en ten aanzien van zichzelf als gehechtheidsfiguur een filter zijn waardoor de 

aandacht voor relaties in het hier-en-nu vertekend wordt. Er is dan eerst ruimte nodig voor het 

perspectief, de gedachten en gevoelens van de ouder, vooraleer er ruimte komt om na te 

denken over mogelijkheden om de interactie met het kind hier en nu sensitiever te maken.  

- Ten slotte kan op basis van een observatie van gedrag in termen van sensitieve responsiviteit 

niet altijd een volledige inschatting gemaakt worden over de kwaliteit van de gehechtheid in de 

relatie. In gezinnen waar bijvoorbeeld een eerder harde omgangsstijl gehanteerd wordt, kan 

toch sprake zijn van veilige gehechtheid wanneer  het mentaliserend vermogen van ouders en 

kinderen goed ontwikkeld is. De intentie die de ouder heeft met het gedrag blijkt dan 

belangrijker dan de concrete uiting, met name wanneer het kind op zijn beurt in staat is 

betekenis te hechten aan het gedrag van de ouder in functie van deze intentie.  

Ouders stimuleren om op een mentaliserende manier met hun kind om te gaan betekent dat de 

begeleider ouders helpt stilstaan bij het hoe en waarom van het gedrag van hun kind en van de eigen 

reacties van de ouder. Een begeleider probeert verwondering op te wekken over het gedrag en 

nieuwsgierigheid naar mogelijke gevoelens, verlangens, intenties,.. die daarachter schuilgaan. Een eerste 

stap daarin is het bevorderen van de aandacht voor gedragssignalen vanuit het idee dat het kind met 

zijn gedrag iets wil communiceren (zie ook sensitieve responsiviteit). Vandaaruit kan de begeleider 

samen met ouder en kind op zoek gaan naar wat dat ‘iets’ zou kunnen zijn. Een begeleider vertrekt 
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hierbij vanuit een ‘not knowing’-houding: hij wil een openheid stimuleren ten aanzien van verschillende 

mogelijkheden, waarbij het niet nodig is het ‘juiste’ antwoord te kennen. Hij probeert samen met 

ouders en kinderen voortdurend te begrijpen wat er in het hier en nu tussen hen gebeurt en focust zich 

niet op het vinden van oplossingen of het aanreiken van gedragsalternatieven.   

Een begeleider kan op een open manier de interactie tussen ouder en kind benoemen en bevragen. Hij 

houdt hierbij zowel het perspectief van het kind als van de ouder in het oog. Hij probeert het 

perspectief van het kind bij de ouder in te brengen door samen met de ouder na te denken over hoe de 

signalen van het kind ook in termen van gehechtheidsnoden geïnterpreteerd kunnen worden (bv kind 

huilt omdat het pijn heeft én omdat het door mij als ouder getroost wil worden). Een begeleider kan 

rechtstreeks een mogelijk perspectief van het kind aanbieden aan de ouder (zou het kunnen dat..?) of 

kan dit doen door te ‘spreken voor het kind’. Daarmee geeft hij tegelijk op het moment zelf erkenning 

en spiegeling aan het kind voor diens gevoel.  

Vb Salah (2j) blijft onder aan de trap staan terwijl zijn moeder met mij naar boven loopt. Hij begint te 

huilen en zet zich op de grond. Zijn moeder zegt hem dat hij daar moet wachten. Ik zeg haar ‘misschien 

begrijpt hij niet waar je naartoe gaat en is hij bang’. Ik kan ook in zijn plaats spreken en zeggen ‘oei mama 

waar ga je naartoe, ik ben bang...’ 

Verandering in het aannemen van een meer mentaliserende houding wordt maar mogelijk via het 

ervaren van emoties bij concrete situaties. Een begeleider kan in ‘tussendoor’-contacten stem proberen 

geven aan innerlijke ervaringen van het kind in de interactie op dat moment. Het spiegelen van een 

gevoel van het kind kan echter pas aanleiding zijn om mentaliseren op gang te brengen wanneer dit bij 

de ouder weerklank vindt en eveneens een gevoel teweegbrengt. Goed afstemmen en voorzichtig 

aftastend, zoekend en vragend te werk gaan zonder een bepaalde interpretatie op te dringen (zou het 

kunnen dat, ik heb het gevoel dat, misschien..) zijn hierbij belangrijk. Het gaat er opnieuw om een 

proces bij de ouder op gang te brengen,  niet om bepaalde technieken toe te passen of aan te leren. 

Vb Amadou (4j) staat huilend aan de keukendeur waar zijn moeder Mariama aan het koken is. Ik vraag 

hen wat er scheelt, Mariama zegt dat hij van de kip wil die andere bewoners in de cafetaria aan het eten 

zijn en zegt tegen hem ‘ga het dan vragen’. Amadou blijft huilend staan, ik vraag hem of het klopt wat 

zijn mama denkt dat hij graag kip wil eten, hij knikt bevestigend. Ik vraag hem of hij een stukje kip zou 

kunnen vragen zoals mama zegt, hij blijft huilen. Ik vraag of hij dat misschien niet zo goed durft en of 

mama een beetje moet helpen. Hij bevestigt, Mariama lacht en loopt met hem naar de cafetaria.   

Een begeleider staat ook stil bij het perspectief en de (hechtings)noden van de ouder. Hij onderzoekt 

wat het effect is van het gedrag van het kind op het gevoel van de ouder hier en nu in deze interactie 

en probeert hiervan bij de ouder iets binnen te brengen. Wanneer een kind bijvoorbeeld spontaan geen 

toenadering zoekt tot de ouder of dit doet op een manier die voor de ouder enkel frustratie uitlokt, 

moet de ouder eveneens erkenning krijgen voor hoe moeilijk dit ook voor hem is. Erkenning voor het 

perspectief van de ouder door diens gevoel bij de interactie op te merken kan de weg openen om 

nadien het mentaliserend vermogen van de ouder aan te spreken om zich te verplaatsen in het 

perspectief van het kind. Leren stilstaan bij de eigen ervaring kan een aanzet zijn om meer stil te gaan 

staan bij de ervaringen van een ander. Bedoeling is vooral het spontaan mentaliseren van de ouder 

(opnieuw) op gang te brengen. Ook hier zijn er dus verschillende dimensies in ‘spreken voor de ouder’ 

en moet er aandacht zijn voor waar de ouder op dat moment aan toe is. Men probeert in eerste 

instantie het gevoel van de ouder goed te weerspiegelen, later kan er ook een link gelegd worden met 

gevoelens en gedrag van het kind en ten slotte ook met de impact van het gedrag van de ouder 

daarop.  

Vb Even later staat Amadou (nog steeds 4j) opnieuw hartsgrondig te huilen aan de keukendeur. Hij is 

weggelopen van de tafel met kip zonder dat hij van de kip gegeten heeft en dit keer wil hij de frietjes, die 

zijn moeder aan het maken is. Zijn moeder reageert ongeduldig omdat hij zijn interesse voor de kip 
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alweer meteen verloren is en al om iets anders staat te huilen. Ik was blij met haar eerdere initiatief om 

hem te gaan helpen en voel mee met haar frustratie. Nog wat later loopt Amadou opnieuw huilend rond 

voor de keuken, volgens Mariama omdat zijn zus hem geslagen heeft en omdat hij moe is. Ze stuurt hem 

naar zijn kamer en zegt dat hij moet gaan slapen. Ik zeg haar dat het voor haar ook wel vermoeiend moet 

zijn als Amadou zo de hele avond loopt te huilen en zij telkens moet proberen begrijpen wat er scheelt. Ik 

dring op dat moment niet verder aan op sensitief-responsieve acties van haar kant en ga niet met haar 

reflecteren over hoe een gebrek aan sensitief-responsieve reacties van haar kant mogelijk mee het huilen 

van Amadou in stand houdt.      

Er zijn dus verschillende niveau’s te onderscheiden in het vermogen tot mentaliseren en het is belangrijk 

aansluiting te proberen vinden bij het niveau waarop de ouder zich op dat moment bevindt. Dit niveau 

is onder meer afhankelijk van de mate waarin ouders zelf opgegroeid zijn met of zonder 

verzorgingsfiguur die hen mentaliserend tegemoet trad en aldus in hun eigen geschiedenis een 

‘mentaliserend voorbeeld’ hadden. Een ouder kan zoals gezegd echter ook tijdelijk een deel van zijn 

vaardigheden tot mentaliseren verloren zijn omwille van de omstandigheden of kan in specifieke 

emotioneel belastende interacties met het kind op bepaalde momenten minder in staat zijn een 

mentaliserende omgang met het kind te bewaren. Soms kunnen eigen intense onverwerkte gevoelens 

van de ouder zodanig in de weg staan van het op een betrokken manier kunnen omgaan met de noden 

en gevoelens van een kind, dat expliciete aandacht voor de ouderpool en eerst erkenning geven voor 

de innerlijke wereld van de ouder de enige manier is om het mentaliseringsproces bij een ouder op 

gang te brengen en vandaaruit openheid te creëren voor het perspectief van het kind. Een begeleider 

kan dan op zoek gaan naar de representaties van de ouder over gehechtheid in het algemeen (onder 

meer onder invloed van de eigen hechtingsgeschiedenis van de ouder), over de gehechtheidsrelatie met 

zijn kind, over zichzelf als verzorgingsfiguur of over het kind zelf (bv ‘kind is altijd probleemkind 

geweest’). Ook de interactie met gehechtheidsrepresentaties van het kind kan hierbij aan bod komen. 

Vb Mariama vertelt dat ze van haar zes kinderen de moeilijkste relatie heeft met Amadou. Amadou was 

erg gehecht aan zijn vader, die niet meegekomen is naar België en van wie niet geweten is waar hij 

momenteel verblijft. Het gezin is enkele maanden geleden het contact met hem verloren. Mariama zegt 

dat Amadou altijd al veel meer naar zijn vader trok en veel minder toenadering tot haar zocht. 

Samen met de ouder onderzoeken wat het effect is van vastgelopen verklaringen en verhalen kan 

ruimte geven aan nieuwe gezichtspunten. Doelstelling blijft het bevorderen van de interactie tussen 

ouder en kind in het hier en nu. Mentaliseren werpt een pauze op tussen het opmerken van een 

bepaald gedrag dat een kind stelt en de reactie van de ouder daarop. Het is een uitnodiging om niet 

onmiddellijk in actie te treden, een stap achteruit te zetten en verwonderd stil te staan bij wat het kind 

met zijn gedrag wil vertellen. Met het ondersteunen van een zoekende houding probeert de begeleider 

de ouder aan te zetten deze houding ook zelf (terug) te gaan aannemen ten opzichte van zijn kind. Dit 

verbetert de algemene relatie tussen ouder en kind, geeft ruimte om een veiligere hechtingsomgeving te 

creëren en helpt ouders en kinderen anders om te gaan met crisismomenten wanneer overspoeling 

door een negatieve dynamiek dreigt.  

Bevorderen van het mentaliserend vermogen in gezinnen omvat niet alleen de relatie ouder-kind, maar 

ook de relatie van verschillende gezinsleden ten opzichte van elkaar. Broers en zussen kunnen 

gestimuleerd worden om te mentaliseren over elkaars intenties en verlangens. Oudere kinderen kunnen 

zelf ook mentaliseren over het effect dat zij hebben op hun ouders.  Het weer op gang brengen van 

mentaliserende processen in gezinnen doorheen interacties in het hier en nu, zorgt ervoor dat de 

verschillende gezinsleden zich meer gezien en begrepen voelen door de anderen. Het verbetert de 

kwaliteit van de onderlinge relaties waardoor het gevoel van onderlinge steun, verbondenheid en 

veiligheid in het gezin wordt vergroot. Er ontstaan meer gedeelde ervaringen over wat er speelt bij de 

verschillende gezinsleden en hierdoor is het gezin vaker in staat terug eigen oplossingen te vinden voor 

problemen.  
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Vb Amadou is vanuit de keuken niet naar zijn kamer gelopen om te gaan slapen zoals zijn moeder hem 

zei, maar loopt huilend het tv-lokaal binnen waar enkele van zijn broers en zussen naar de televisie zitten 

te kijken. Hij zet zich huilend in de zetel naast hen. De andere kinderen kijken verder naar de televisie. Ik 

vraag hen of iemand weet waarom Amadou zo aan het huilen zou zijn. Niemand weet het. Uiteindelijk 

zegt Amadou zelf dat zijn zus hem geslagen heeft. Er ontstaat wat discussie tussen de kinderen en Amadou 

stopt stilaan met huilen omdat er toch iets van aandacht is voor wat hij probeert te vertellen. Ik had dit 

moment nog verder kunnen aangrijpen om met de kinderen stil te staan bij hun eigen en mekaars gevoel 

over dit gebeuren en hen vervolgens mogelijk ook aan te moedigen om zelf te komen tot iets van 

herstelgericht gedrag naar Amadou toe.  

Een mentaliserende benadering kan niet alleen toegepast worden als ‘tussendoor’-methodiek, maar kan 

ook ingezet worden via specifiekere interventies en methodieken. Systemische interventies zijn op zich 

vaak al interventies die het mentaliseren bevorderen. Circulair vragen stellen draagt bijvoorbeeld bij 

aan de mogelijkheid om situaties ook vanuit het perspectief van anderen te gaan bekijken en zich te 

verplaatsen in gevoelens en intenties achter gedrag. Men wordt aangemoedigd tot nieuwsgierigheid 

naar elkaars denken en voelen. Tijdens gezinsgesprekken horen ouders wat hun kinderen bezighoudt. 

Een begeleider kan dit stimuleren door de kinderen actief te betrekken en hen expliciet te vragen wat ze 

nodig hebben (vb video 2). De circulariteit in reacties in het gezin kan ook zichtbaar gemaakt worden 

door interactiesequenties te benoemen tussen gebeurtenissen, interpretaties, gevoelens en gedragingen.      

Men kan ook expliciet aan psycho-educatie doen met een ouder of gezin en uitleg geven over 

gehechtheidsnoden en de rol van mentaliseren. Men kan informatie geven over hoe gehechtheid in de 

wederzijdse interactie tussen ouder en kind verloopt en hoe ouders de gehechtheidsnoden van een kind 

in termen van nabijheid en exploratie kunnen ondersteunen (‘cirkel van veiligheid’; ’cirkel van herstel’). 

Ook kan men uitleggen wat de rol van mentaliseren hierin is en hoe een hoog spanningsniveau het 

vermogen tot mentaliseren (tijdelijk) kan verminderen (‘inhibitiecirkel’). Opnieuw is het belangrijk te 

zoeken naar aansluiting bij het niveau van mentaliseren waarop de ouder zich reeds bevindt. Bij een 

aantal ouders zal dit vermogen op basis van hun eigen ontwikkelingsgeschiedenis – en eventueel op 

basis van cultureel bepaalde invloeden? – minder ontwikkeld zijn. Bij veel ouders gaat het er echter niet 

om hen een vaardigheid ‘aan te leren’, maar eerder om inzichtelijk te maken hoe en wanneer ze deze 

vaardigheid verliezen. Inzicht hierin en het ervaren van begrip hiervoor vanwege de begeleider 

stimuleert ouders om zelf veranderingen aan te brengen in interacties. Een mentaliserende benadering is 

ook hier niet gericht op het rechtstreeks bijsturen van gedrag, maar wel op het verhogen van begrip en 

reflectie. 

Creatieve methodieken kunnen ingezet worden om onderlinge relaties zichtbaar te maken en hierover 

te reflecteren. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld ook afwezige hechtingsfiguren aanwezig gesteld 

worden (vb video 1). Narratieve interventies kunnen onder meer bijdragen aan het herstellen van 

continuïteit door bijvoorbeeld verbindingen te zoeken met veilige gehechtheidsrepresentaties uit het 

verleden.  

II.3 Belang van het aangaan van relatie   

Een begeleider is zelf een actor in de interactie met kind, ouder en gezin.  Om in de begeleiding van een 

gezin aan de slag te kunnen rond sensitiviteit en mentaliseren, is het aangaan van een relatie met het 

gezin en het creëren van een band met ouder en kind een noodzakelijke voorwaarde. Parallel aan de 

gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind, gaat een begeleider een relatie aan met het gezin, waarbij hij 

als (tijdelijke) hechtingsfiguur voor het gezin een veilige basis probeert te creëren. Dit betekent dat hij 

eveneens tracht op een sensitieve en mentaliserende manier met het gezin om te gaan. De band tussen 

begeleider en gezin is een noodzakelijke voorwaarde om met het gezin te kunnen werken, maar wordt 

tegelijk ook juist mee gecreëerd door de sensitieve en mentaliserende houding die de begeleider 

tegenover het gezin aanneemt. Om als begeleider het mentaliserend vermogen in gezinnen te 

stimuleren, moet de begeleider zelf ook vanuit een mentaliserende houding het gezin benaderen. Dit 

betekent dat hij in de interactie met hen voortdurend probeert te begrijpen wat hen drijft, vanwaaruit 
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zij op elkaar en op de begeleider reageren. Hij benadert het gezin bevragend vanuit een betrokkenheid 

op affectieve gebeurtenissen in de onderlinge relaties in het hier-en-nu. 

 

Zoals kinderen het vermogen tot mentaliseren verwerven doordat ouders mentaliserend met hen 

omgaan, wordt ook het mentaliserend vermogen in gezinnen ontwikkeld of ondersteund door de 

mentaliserende houding van de begeleider ten opzichte van het gezin zelf. Als de begeleider vanuit een 

veilige relatie blijft mentaliseren met het gezin, draagt hij hen mee om elkaar op een andere manier te 

gaan benaderen. Het ervaren van veiligheid in de relatie begeleider-gezin is net als in de relatie ouder-

kind voorwaarde voor het ontwikkelen van het vermogen tot mentaliseren. Evengoed draagt 

mentaliseren zelf in beide relaties bij tot het ontstaan van veiligheid in de relatie. Veiligheid ontstaat 

wanneer ouder en kind ervaren dat een begeleider hen probeert te begrijpen vanuit hun eigen unieke 

overtuigingen, gedachten en verlangens. 

 

Het is dan ook van groot belang dat een begeleider zelf in staat blijft tot mentaliseren over het gezin en 

over zijn relatie met het gezin. Hij moet in staat zijn een niet-wetende houding vast te houden ten 

opzichte van de drijfveren en dynamieken in het gezin en hierover telkens opnieuw op een zoekende 

manier met het gezin in dialoog kunnen gaan. Ook wanneer onbegrip en frustraties in de relatie met 

het gezin hoog oplopen, moet hij trachten de pauzeknop van mentaliseren in te drukken, dwz niet 

onmiddellijk te reageren, een stap achteruit te zetten en verwonderd stil te staan bij wat het gezin met 

zijn gedrag wil vertellen. 

Vanuit het voorgaande komt het belang van het aangaan van een goede relatie op de voorgrond, 

tevens als voorwaarde om andere interventies mogelijk te maken. In de context van een 

opvangcentrum zou het belang van relatie bovendien wel eens extra gewicht kunnen hebben juist 

omwille van de impact van de specifieke context. Vluchtelingen en asielzoekers zijn immers vaak juist 

omwille van hun vluchteling- of asielzoeker-zijn geraakt in hun (gehechtheids)relaties. Hun 

gehechtheidsnetwerk is verstoord door verliezen en breuken. Hun ervaring van een ‘secure base’ kan 

ontwricht zijn door oorlog of vervolging. Georganiseerd geweld is er soms expliciet op gericht schade 

toe te brengen aan gezins- en familierelaties. Vervolgens komen zij terecht in een asielsituatie waarin 

(wederzijds) wantrouwen in de relatie met asielinstanties zich soms uitbreidt naar relaties met 

landgenoten, medebewoners in het opvangcentrum, en uiteraard vaak ook naar de relatie met 

begeleiders. In de relatie met begeleiders interageert dit wantrouwen bovendien ook nog eens met 

elementen van machtsongelijkheid, onder meer omdat van bewoners in een opvangcentrum verwacht 

wordt dat ze zich schikken naar de reglementen van het centrum.  

De impact van een context van gedwongen migratie kan in die zin enerzijds het aangaan van een 

hulpverleningsrelatie extra belasten, maar kan anderzijds ook juist de grote rol van relationele veiligheid 

extra onderstrepen: juist in deze context kan het aanbieden van een ‘veilige basis’ als ondersteuning 

voor het versterken van de gezinsrelaties van grote waarde zijn. Uiteraard zijn hulpverleningsrelaties in 

opvangcentra van zeer korte duur, maar zelfs dan kan een begeleider door zijn manier van in relatie 

treden een verschil maken. Indien de begeleider een aanbod kan doen om met een open geest te 

luisteren naar het verhaal van het gezin, zonder onmiddellijk te willen ingrijpen en veranderen, en  

indien nodig in te grijpen vanuit een sfeer van respect, kan mogelijk een begin gemaakt worden met het 

herstellen van het mentaliserend vermogen in gezinnen waar dit vermogen ten gevolge van 

hechtingsbreuken aangetast was. 

 

III. Implicaties voor beleid  

Een invalshoek met de focus op gehechtheid en mentaliseren, en het belang van de relatie tussen 

hulpverlener en gezin hierin, brengen een aantal belangrijke aanwijzingen met zich mee voor de 

globale beleidsaanpak ten aanzien van de begeleiding van gezinnen in een opvangcentrum. 
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III.1 Veiligheid context en belang van stimuleren hechtingsrelaties  

Vanuit het idee dat de mate van veiligheid in gehechtheidsrelaties in gezinnen mede afhankelijk is van 

het functioneren van de omringende systemen, is het onze verantwoordelijkheid na te denken over hoe 

we als opvangcentrum een veilige context en omgeving kunnen creëren voor de relatie tussen ouders 

en kinderen. 

Om te beginnen kunnen we een bewuste keuze maken om relationeel te werken, met oog voor het 

gezin als systeem. Met zowel ouder als kind een relatie aangaan is essentieel om beiden, alsook de 

relatie tussen hen, voldoende groeikansen te bieden. Een begeleider en hechtingsfiguur houdt 

kind/ouder/gezin ‘in mind’ door hun verhaal vast te houden doorheen onderbroken contacten (bv 

terugkomen op iets dat gebeurde tijdens vorige dienst; voorspelbaarheid in discontinuïteit: zicht geven 

op welke begeleider wanneer op dienst is). In de manier waarop een begeleider voor kind en ouder 

aanwezig is, drukt hij uit steeds de ouder-kind-relatie in gedachten te houden en kind en ouder dichter 

bij elkaar te willen brengen. De begeleider kan als tijdelijke hechtingsfiguur het gezin helpen (terug) 

beter te gaan mentaliseren en sensitief-responsief te reageren: elke situatie met nabijheid kan 

aangegrepen worden als oefensituatie voor het ontwikkelen van mentaliserend vermogen en sensitieve 

responsiviteit. Het belang van het ervaren van emotionele beschikbaarheid om zich ondanks moeilijke 

omstandigheden sociaal en emotioneel goed te kunnen ontwikkelen, wijst erop dat inspanningen ter 

ondersteuning van de sensitiviteit en emotionele beschikbaarheid van directe verzorgingsfiguren en 

andere (tijdelijke) gehechtheidsfiguren in de omgeving van het gezin cruciaal kunnen zijn.   

Vanuit gehechtheidsperspectief is het eveneens belangrijk aandacht te besteden aan de bredere context 

van een gezin. Een begeleider kan ondersteunen in de (her)opbouw van (nieuwe) relaties, het herstellen 

van verloren banden (via gezinshereniging, maar ook narratief aanwezig stellen) en het uitbouwen van 

een nieuw relationeel netwerk. Het verstevigen van het sociale netwerk van kwetsbare ouders/gezinnen 

is zeer waardevol omdat isolatie en gebrek aan sociale steun van de ouders risicofactoren zijn voor het 

ontstaan of behoud van veilige gehechtheid in het gezin. Het ervaren van steun is daarentegen een 

belangrijke factor in het vinden van mogelijkheden tot verandering. De aanwezigheid van een netwerk 

dat een veilige omgeving creëert voor het gezin, bepaalt de mogelijkheden van de gezinsleden om 

sensitief-responsief met elkaar om te gaan. Een begeleider kan daarom vanuit een ondersteunende 

vertrouwensband met ouder/gezin bijdragen aan de uitbreiding van het gezinsnetwerk en indien nodig 

daarbij een brug vormen om de veilige basis die hij het gezin probeert te bieden uitbreiding te laten 

vinden naar een breder netwerk van veilige relaties. De aandacht voor de opbouw van een netwerk 

binnen de eigen context is des te meer van belang omwille van het tijdelijke karakter van de 

hulpverleningsrelatie. In een opvangcentrum kan zowel binnen als buiten het centrum op zoek gegaan 

worden naar reeds bestaande en nieuwe contacten die een ondersteunende rol kunnen vervullen (bv 

bewoners die als alleenstaande in het centrum verblijven, maar bijvoorbeeld in hun thuisland eveneens 

ouder zijn, kunnen soms van ouders in het centum mee een opvoedende rol krijgen – cf. ‘it takes a 

village to raise a child’).  

Daarnaast kan vanuit de organisatie van een opvangcentrum een kader gecreëerd waarin ouder en kind 

op een speelse manier met elkaar kunnen omgaan. Het aanbrengen van een mentaliserende benadering 

kan eveneens uitgebreid worden naar andere contactfiguren van de kinderen in het centrum, bv 

bewoners die op vaste basis kinderactiviteiten begeleiden. Begeleiders moeten uiteraard ook zelf 

aandachtig zijn om in individuele of groepscontacten met de kinderen, zij het ‘tussendoor’ of in het 

kader van een activiteit, het zoeken naar sensitief-responsieve en mentaliserende manieren van reageren 

mee te nemen in hun omgang met de kinderen, ook los van de gezinscontext.  

III.2 Luisteren naar het perspectief van de betrokkenen  
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Het belang van relatie aangaan als start voor verdere hulpverlening lijkt nauw verbonden te zijn met 

een ander betekenisvol aspect in hulpverlening, met name rekening houden met de eigen vraag van de 

betrokkenen. Het luisteren naar de stem van de betrokkenen is evengoed een basisvoorwaarde om een 

goede relatie op te kunnen bouwen. Oog hebben voor de eigen cultuur en leefwereld van bewoners 

helpt respect op te brengen voor verschillen in omgangsstijl en in prioriteiten die zij leggen, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de opvoeding van hun kinderen. Om te voorkomen dat begeleidingen 

stroef of vast zouden lopen en mensen alleen nog maar als ‘moeilijk’ ervaren worden door begeleiding, 

kan men oog hebben voor het wederzijds expliciteren van verwachtingen als startpunt van begeleiding. 

Verwachtingen en ideeën van de gezinnen ten aanzien van de hulpverlening in een opvangcentrum 

kunnen expliciet bevraagd worden. De invloed van de context waarin begeleiders en bewoners met 

elkaar moeten samenwerken op de mogelijkheden van hun onderlinge relatie kan expliciet benoemd 

worden.  

In die zin is de aandacht voor de manier van kijken van de betrokkenen ook nauw verbonden met 

mentaliseren: een begeleider probeert te mentaliseren over de achterliggende belevingswereld en over 

de invloed van contextfactoren op het gedrag van gezinnen in hun relatie met begeleiding. Om zicht te 

krijgen op de verwachtingen, wensen, verlangens van mensen dient een begeleider mentaliserend met 

hen om te gaan, dwz aandacht te besteden aan de manier waarop zij interacties ervaren en aan het 

effect hiervan op het gedrag dat wij waarnemen. Wederzijdse verwachtingen kunnen, wanneer ze 

geëxpliciteerd worden, ook naast elkaar geplaatst worden, zodat er onderhandeling over mogelijk is en 

tot wederzijds gedragen afspraken gekomen kan worden. 

Samen met de betrokkenen vanuit openheid en dialoog initiatieven ontwikkelen (‘stem geven aan 

mensen die weinig stem hebben’) kan via momenten van bewonersparticipatie. Via oudervergaderingen 

kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan een gezamenlijke aanpak voor het organiseren van het 

centrumleven met betrekking tot de kinderen. Ouders kunnen samen met begeleiders bedenken hoe ze 

in het centrum het voor hun kinderen gewenste opvoedingsklimaat kunnen creëren. Ze kunnen onder 

meer via een mentaliserende benadering gestimuleerd worden om zelf tot oplossingen te komen en 

eigen ideeëen te realiseren.  

Ook doorheen ‘tussendoor’-contacten kan relatieopbouw als gelijkwaardige partners op de voorgrond 

geplaatst worden. Alledaagse conversatie kan hiertoe bewust gehanteerd en benut worden 

(‘bavardage’): ouders (en kinderen) in gewone contacten ‘terloops’ laten vertellen over hun eigen 

leven, visie, ervaringen,.. draagt bij aan het opnieuw ontwikkelen van een rijker beeld van zichzelf, 

zonder dat hierop expliciet de focus gelegd wordt. Mensen die zich in moeilijke situaties - in het 

bijzonder situaties gekenmerkt door grote machteloosheid - bevinden, zijn zich soms niet meer of 

verminderd bewust van het feit dat zij ideeën hebben, betekenissen toekennen of invloed uitoefenen. 

Een mentaliserende benadering in ‘tussendoor’-contacten kan dit besef terug naar voor halen en zo een 

bijdrage leveren aan het opnieuw ontwikkelen van een mentaliserende houding tegenover zichzelf en 

zijn omgeving. 

III.3 Mentaliseren als team 

Om vanuit een mentaliserende benadering te kunnen werken met gezinnen, moet dit ook vanuit het 

beleid en in het team gedragen worden. Zoals een begeleider het mentaliserend vermogen van een 

gezin ondersteunt door zelf te blijven mentaliseren, moet een team het mentaliserende vermogen van 

begeleiders ondersteunen door op een mentaliserende manier met elkaar om te gaan.  Het beleid, de 

organisatie van het centrum en het teamfunctioneren kunnen op die manier bijdragen aan het 

installeren van een veilige basis en haven voor kind, ouder, gezin én begeleider.  

Tegelijk is veiligheid ook hier opnieuw een voorwaarde om mentaliserende interacties in een team te 

laten ontstaan. Een aantal basisregels moet gerespecteerd worden vooraleer teamleden zich veilig 
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genoeg zullen voelen bij een mentaliserende benadering. Men moet openstaan voor mekaars ideeën en 

respect kunnen opbrengen voor emotionele reacties van collega’s. Een mentaliserende benadering 

houdt dan in dat elke begeleider ervaart dat er geprobeerd wordt problemen ook vanuit zijn 

perspectief te begrijpen. Als hiervoor voldoende respect opgebracht kan worden, vergemakkelijkt dit 

het kijken naar en nadenken over andere perspectieven. Ook hier weer moet steeds erg gewaakt 

worden over het vasthouden van een ‘not knowing’-positie, er is niet één waarheid of verklaring voor 

bijvoorbeeld het gedrag van een bepaald gezin. Verschillen in visie moeten benaderd worden als 

verschillende mogelijkheden die elk hun waarde hebben en bijdragen aan een vollediger, 

genuanceerder en rijker beeld van het gezin. Mentaliseren in team leidt zo tot een betere 

teamsamenwerking en meer veiligheid in het team, wat op zijn beurt de mogelijkheden van individuele 

begeleiders verhoogt om beroep te doen op hun eigen mentaliserend vermogen.  

Wanneer er onvoldoende mentaliserend vermogen in een team aanwezig is, kan gekeken worden naar 

factoren die hierop van invloed zijn. Onder hoge emotionele druk verliest men zijn vaardigheden om 

mentaliserend met een probleemsituatie om te gaan. Deze druk kan uitgaan van de bewoners, van het 

onderlinge teamfunctioneren, of van de context waarin beiden zich bewegen. Bij niet-mentaliserende 

manieren van ervaren en denken worden gevoelens en gedachten als realiteit aangenomen en worden 

intenties van bewoners rechtstreeks afgeleid uit hun gedrag of uit het effect van dat gedrag op de 

begeleiders. Bewoners worden ervaren als ‘moeilijke’ cliënten. Ongementaliseerde, hevige emoties 

leiden tot vermijding, vijandigheid, overbescherming en verwerping. Gebrek aan mentaliseren kan 

onder meer leiden tot een preoccupatie met regels en verantwoordelijkheden, het zoeken naar een 

schuldige en ontkenning van eigen betrokkenheid bij het probleem.  

 

Men kan dan trachten opnieuw te gaan reflecteren over wat maakt dat een team niet meer in staat is 

tot mentaliseren in een bepaalde context of wat maakt dat een individuele begeleider zijn 

mentaliserend vermogen verliest ten opzichte van een bepaald gezin. Hierover kunnen mentaliseren als 

team moet het team en de begeleider in staat stellen om tegen alle druk in te blijven mentaliseren in 

relatie met bewoners. Problemen moeten eerst gementaliseerd worden – dwz begrepen in termen van 

gevoelens, gedachten, verlangens – vooraleer ze (misschien) opgelost kunnen worden. Een begeleider 

moet ondersteund kunnen worden om stil te staan bij hoe bewoners naar de hulpverlening kijken en 

wat hun reactie tegenover begeleiding bepaalt.  De emotionele reacties van begeleiders op bewoners 

onderzoeken kan het team iets leren over de wisselwerking tussen bewoners, begeleiders en context. 

Hierbij kan het nuttig zijn in het oog te houden dat dat wat het mentaliseren van cliënten 

bedreigt/bevordert, vaak ook het mentaliseren van de teamleden en van het team als groep 

bedreigt/bevordert (bv thema machteloosheid).    

Bewoners die zelf niet mentaliseren in de relatie met begeleiders kunnen een sterke emotionele druk 

uitoefenen op begeleiders om rechtstreeks op hun gedrag te reageren. Het lijkt alsof het niet-

mentaliseren besmettelijk werkt in de relatie tussen beiden (circulair). Begrip van hoe deze circulariteit 

verloopt, kan een aanknopingspunt zijn om opnieuw stil te staan bij wat er speelt in de relatie tussen 

begeleiders en bewoners.  

Ook de invloed van het teamfunctioneren op de manier van werken met gezinnen kan onder de loep 

genomen worden. In teams waar de werkdruk hoog ligt, het verantwoordelijkheidsgevoel sterk 

aanwezig is en er onvoldoende tijd is voor intervisie of reflectiemomenten kunnen ongementaliseerde 

emoties een negatieve rol gaan spelen. Ook persoonlijke eigenschappen van begeleiders, zoals hun 

eigen hechtingsgeschiedenis, kunnen zowel de groepsdynamiek als hun relatie met gezinnen 

beïnvloeden.  

 

Vb Een gereserveerde, afstandelijke manier van in relatie treden kan het gekende hechtingspatroon zijn 

voor een begeleider vanuit zijn eigen geschiedenis, kan een zelfbeschermingsreactie zijn tegenover de 

vraag van bewoners, kan een overlevingsstrategie zijn in een team dat niet veilig is, kan een reactie zijn 

op een context waarin machteloosheid een grote rol speelt, en kan ten slotte uiteraard ook ontstaan en 

bekrachtigd worden vanuit de interactie tussen alle voorgaande. 
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Het (opnieuw) installeren van een mentaliserende benadering in het team kan aangestuurd worden via 

intervisiemomenten en via het geven van expliciete informatie (psycho-educatie) aan het team over 

mentaliseren. Ook het gehechtheidskader kan aan het team uitgelegd worden ter ondersteuning van de 

manier van omgaan met en het begeleiden van gezinnen. Daarnaast moet mentaliseren vooral (terug) 

een houding worden, die doorheen zowel formele als informele overlegmomenten gesteund wordt. Dit 

impliceert ten slotte ook dat een mentaliserende benadering ook doorheen gewone conversaties met 

collega-begeleiders kan aangebracht worden als manier van reflecteren. Net zoals bij gezinnen kan 

mentaliseren in een team dus ook in ‘tussendoor’-contacten bevorderd worden.  

 

 

 

 

 

 

‘Uit’- Persoonlijke reflectie  

Het begrip ‘mentaliseren’ leek voor mij bij de start van dit eindwerk op een bepaald moment een 

‘missing link’ op te vullen, niet alleen in mijn theoretisch beeld over het ontstaan van gehechtheid, maar 

ook in mijn denken over mijn eigen hechtingsgeschiedenis en in mijn mogelijkheden om als 

hulpverlener relatie aan te gaan. Gaandeweg doorheen het schrijven van dit eindwerk heb ik moeite 

gehad met het begrijpen van wat mentaliseren nu eigenlijk precies inhoudt en heb ik geworsteld met de 

vraag in welke mate ik nu zelf wel of niet goed in staat leek tot mentaliseren en in welke mate een 

mentaliserende benadering wel of niet een aanpak is die aansluiting kan vinden in mijn werkcontext.   

Bij mijn pogingen om in de praktijk aan de slag te gaan met mentaliseren merkte ik dat ik bijna heen en 

weer geslingerd werd tussen een gevoel van grote evidentie van een mentaliserende benadering (alsof 

mentaliserend te werk gaan zo evident zou moeten zijn dat het bijna overbodig was dat ik er speciaal 

over zou moeten schrijven) en een gevoel van grote moeizaamheid in het effectief inzetten van 

mentaliserende interventies in ‘tussendoor’-contacten (een juiste woordkeuze in het uitdrukken van 

mentaliserende interventies was niet zo simpel als het leek en de meerlagigheid van verschillende 

niveau’s van mentaliseren bleek niet zo makkelijk te integreren). Ik herkende me dan ook in de teksten 

van Myriam van Gael die schrijft dat je geneigd bent te denken het concept van mentaliseren toe te 

kunnen passen zodra je het goed begrepen hebt, maar dat je mentaliseren pas echt leert door het te 

zien voordoen, het zelf te doen en het effect ervan te ervaren. Dank dus aan de opleidingsgroep en 

opleiders om de voorbije twee jaar een mentaliserende context aan te bieden waarin ik deze drie 

aspecten kon ervaren! 

Het aan de slag gaan met een mentaliserende benadering biedt mij naar mijn gevoel mogelijkheden om 

meer relatie aan te gaan in begeleiding van gezinnen en in die zin op te schuiven op het continuüm van  

hulpverleningsstijlen van een meer afstandelijke naar een meer nabije houding. Of misschien helpt het 

eerder om een brug te slaan tussen een sensitief aanvoelen en een (kunnen hanteren van het niet) 

weten hoe hiermee om te gaan. Een mentaliserende houding legt immers erg de nadruk op een 

vasthouden aan ‘not knowing’, je hoeft niet alles op voorhand te begrijpen en je hoeft ook niet te 

weten wat de ‘oplossing’ is, die kunnen mensen zelf vinden als een begeleider open blijft zoeken naar 

een passende weerspiegeling.  



 

 

 
 17 

 

De teksten van Myriam van Gael hebben mij eveneens erg geholpen om zelf terug een mentaliserende 

houding aan te kunnen nemen tegenover mijn team, vooral vanuit het idee dat het hoog oplopen van 

(eigen) emoties wijst op een (tijdelijk) verlies van mentaliseringsvermogen en je dus op zoek kan gaan 

naar hoe dit komt, waardoor je eigenlijk alweer aan het mentaliseren bent.  

Ik heb het gevoel dat ik met dit eindwerk nog maar een aanzet heb gegeven voor mezelf in de 

mogelijkheden om aan de slag te gaan met een mentaliserende benadering en ik hier telkens opnieuw 

verder in kan gaan verdiepen. Mentaliseren in praktijk brengen en verdiepen lijkt dus ervaringen op te 

roepen van erin willen springen en er weer uit gegooid worden en relatie proberen aan te gaan en er 

terug uitstappen in functie van reflectie, waarbij reflectie ook juist nieuwe motivatie creëert om er 

opnieuw in te willen springen en nieuwe aanknopingspunten biedt om terug relatie te kunnen aangaan. 

Het gaat dus onder meer toch over een vlotter heen en weer schuiven op het continuüm nabijheid – 

afstand (relatie - reflectie) of om bij wijze van stijlfiguur het cirkeltje rond te maken met dan toch maar 

een verwijzing naar hoe Jef het bijzonder beeldend placht te zeggen: “‘in’ en ‘uit’”. 
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