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Voorwoord 

Beste lezer, 

Deze Ggazet is een dubbel nummer: dubbel dik en met meerdere thema’s. 

Enerzijds hebben we het over een aantal ‘nieuwigheden’ in de GGZ, in het bijzonder in 
verband met de klinisch psychologen. Eigenlijk zijn ze al een tijdje de kinderschoenen 
ontgroeid, maar voor sommigen zijn ze nog onder de radar bleven. We hebben het over de 
eerstelijnspsycholoog en over de psychologenkringen. 

 We vroegen toelichting aan Lisa Verbeke rond de terugbetaling van de klinische 
eerstelijnspsycholoog en –orthopedagoog (ELP) nu deze terugbetalingsmaatregel sinds 
2 april 2020 uitgebreid werd en ook van toepassing is op kinderen, jongeren en 65-plussers. 

Sarah Bultynck, kinderpsychologe en gezinstherapeute van groepspraktijk De Oase, geeft 
toelichting bij de werking van de psychologenkring Roeselare-Tielt. 

Beide artikels eindigen met een warme oproep naar psychologen. Wat die juist inhoudt kunt 
u lezen in de desbetreffende artikels. 

Anderzijds grijpen we terug naar het thema uit het vorige nummer: hechting. In de vorige 
editie van GGazet konden we u al enkele boeiende artikels rond hechting bij volwassenen en 
ouderen aanbieden. We blijven binnen het thema ‘hechting’, maar richten ons nu op 
kinderen en jongeren. 

Mieke Keirse, werkzaam in CGG Mandel en Leie, neemt ons mee in de boeiende wereld 
van Attachment Based Family Therapy. Ze beschrijft hoe dit behandelprogramma focust op 
de (hechtings-)relaties van cliënten en waarom zij hier ten volle in gelooft. 

In het volgende artikel vertelt Martijn Devos hoe de hechtingstheorie op mooie 
wijze verankerd is in de adolescentenwerking van Kliniek St-Jozef. 

Afsluitend rond dit thema laten we Dr. Marijke Vandepitte aan het woord. Ze schrijft vanuit 
het Infant Mental Health-gedachtegoed over het belang van vroegdetectie en -interventie. 

Tot slot nemen Cathy Van Gorp en Kelly Vercaigne, medewerkers van repectievelijk de Bres 
en de Bolster en een eigen praktijk, ons mee in het EMDR-proces. In hun pakkend duoverhaal 
schetsen ze  vanuit het perspectief van de therapeut en de beleving van de patiënt het 
verloop van een EMDR-therapie, waarbij ook vertrouwen een belangrijke rol speelt. 

Deze editie wijst op het grote belang van verbondenheid, al van bij het prille begin. Laat deze 
artikels u inspireren en u de energie geven om op een andere manier te kijken, te praten en 
te voelen, waardoor er in de relatie met uw cliënten ook een grotere verbondenheid 
ontstaat. Dat wensen we iedereen alvast van harte toe! 

GGazet gaat dan een tijdje in slaapmodus. Het West-Vlaams platform gaat op in een groter 
geheel van het VLOGG. Het wordt even zoeken naar een gepaste formule en plaats 
voor GGazet. We hopen in ieder geval jullie in het najaar terug te zien.  
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Terugbetaling van de klinische eerstelijnspsycholoog of –orthopedagoog 

Lisa Verbeke, netwerkcoördinator 
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen 

In april 2019 werd het startschot 
gegeven voor de terugbetaling 
van de eerstelijnspsychologische 
zorg. De federale overheid zet 
hier via een Riziv-conventie op 
in. Aanvankelijk was dit enkel 
van toepassing voor volwasse-
nen van 18 tot 65 jaar. Sinds 
2 april 2020 is deze terugbeta-
lingsmaatregel uitgebreid en ook 
geldig voor kinderen, jongeren 
en 65-plussers. 

Mensen kunnen bij een eerste-
lijnspsycholoog of –
orthopedagoog terecht voor een 
kortdurende behandeling van 
verschillende problematieken 
(zie infra praktische aspecten). 
Door de verplichting om binnen 
de maand na de datum op het 
voorschrift het eerste contact te 
hebben, is er een snelle turn-
over. Men slaagt er in om de 
wachttijden te beperken tot het 
minimum en mensen binnen de 
vier weken verder te helpen. 

32% van de (jong)volwassenen 
ervaart, volgens de nationale 
gezondheidsenquête van 2013, 
gedurende zijn/haar levensloop 
psychologische moeilijkheden 
die eerder beperkt zijn in tijd en 
levensdomeinen. Door in te 
zetten op een eerstelijnspsycho-
logische interventie wordt het 
risico van de evolutie van een 
lichte of matige problematiek tot 
een ernstige en chronische pro-
blematiek verlaagd (1). 

 

Eerstelijnspsychologen aan het 
woord 

Sofie Nuytten is werkzaam als 
eerstelijnspsycholoog zowel vol-
wassenen als kinderen en jonge-
ren in regio Zuid-West-
Vlaanderen. Ze startte in 
april 2020 midden in de COVID-
19-crisis. Met een aanbod van 
20u/week binnen de terugbeta-
lingsmaatregel weet ze als geen 
ander hoe belangrijk dit aanbod 
is. 
Filip Vanneste werkt als eerste-
lijnspsycholoog en is recent ge-
start als coördinator van het ELP-
project in regio Zuid-West-
Vlaanderen. We laten hen graag 
aan het woord. 

Hoe ervaar jij de eerstelijnspsy-
chologische functie?  
Sofie: “Ik merk dat er een grote 
nood aan is. De mensen zijn 
dankbaar voor de ondersteu-
ning. Binnen deze kortdurende 
begeleidingen zetten mensen 
vaak grote stappen, hervinden ze 
het vertrouwen in zichzelf en in 
hun eigen krachten, aanvaarden 
ze hun kwetsbaarheden, zoeken 
en vinden ze oplossingen. Ik er-
vaar het als zeer zinvol werk.”  

Waarom is de eerstelijnspsycho-
logische functie belangrijk (voor 
jou)? Wat is de meerwaarde van 
het project? 
Sofie: “Voor heel wat mensen 
die ik ontmoet, is een gesprek 
met een eerstelijnspsycholoog 
hun eerste kennismaking met 
geestelijke gezondheidszorg. Ze 

zetten de stap omdat ze vertrou-
wen hebben in hun huisarts. De 
drempel is laag. Niet enkel door-
dat ze gesteund worden door 
hun huisarts. Ook de lage finan-
ciële drempel helpt. Zelf probeer 
ik als therapeut zeer toegankelijk 
te zijn: zowel in mijn manier van 
communiceren als in de snelheid 
van opstarten. Ik geloof  dat de-
ze lage drempels een heel sterk 
preventief effect hebben. Men-
sen blijven minder lang op hun 
zorgen broeden waardoor ze ook 
sneller terug vertrouwen win-
nen.”   

Filip: “Toegankelijkheid en laag-
drempeligheid zijn inderdaad de 
sleutelwoorden van de eerste-
lijnspychologen. Binnen een 
‘stepped care’ visie staan wij zij 
aan zij met de huisartsen, onze 
belangrijkste verwijzers, aan de 
basis van de gezondheidszorg. 
We bieden hulp bij de meest 
voorkomende emotionele en 
psychische klachten. We werken 
lokaal, met als streefdoel voor 
iedere stad of gemeente min-
stens één ELP beschikbaar te 
hebben zodat we vlot bereikbaar 
zijn. De wachttijd is kort: meestal 
slechts één week tot 14 dagen. 
Zo kan er kort op de bal gespeeld 
worden.  Niet onbelangrijk is dat 
onze zorg heel betaalbaar is. We 
kunnen ons in eerste instantie 
richten op mensen met beperkte 
middelen. Maar bovenal is er 
onze ploeg enthousiaste en be-
kwame eerstelijnspsychologen, 
een groep die zich nog steeds 
verder uitbreidt. 

(1) Morsink S. (2020). Psychologische zorg voor de volwassenen. Een GPS voor de GGZ. huisarts nu, 2, 62-66 
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Praktische aspecten voor de cliënt 

Een bezoek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
• Doelgroep: voor volwassenen (+18 jaar) met een licht tot matig psychisch probleem op het vlak van 

angst, depressie of bij misbruik van alcohol of slaap- en kalmeringsmiddelen. 
Voor kinderen en jongeren (-18 jaar) met geestelijke gezondheidsproblemen gelinkt aan emotionele, soci-
ale of gedragsmoeilijkheden.  

• Kostprijs van een sessie bedraagt €61,17 voor de intake van 60 minuten, en €45,88 voor de volgende ses-
sies van 45 minuten. De cliënt betaalt telkens €11,20 of €4 indien recht op een verhoogde tegemoetko-
ming. 

• Verwijzing door een arts, huisarts, psychiater, pediater, geriater, CLB-arts of arbeidsgeneesheer, op basis 
van een door het RIZIV vastgesteld verwijsvoorschrift. 

• Aantal sessies. Per kalenderjaar heeft een persoon recht op een behandeling van 4 sessies die éénmalig 
op voorschrift van de verwijzende arts verlengd kunnen worden met 4 sessies (max. 8 sessies in totaal). 

 

 

Meer informatie? 

Voor de regio West-Vlaanderen vindt u meer informatie:   
• Voor de doelgroep ‘kinderen en jongeren’ via WINGG: www.wingg.be  

• Voor de doelgroep ‘volwassenen en ouderen’:  
Regio Noord-West-Vlaanderen: www.eerstelijnspsycholoognwvl.be  
Regio Midden-West-Vlaanderen: www.elpkwadraat.be  
Regio Zuid-West-Vlaanderen: www.psyzuid.be    
 

Buiten West-Vlaanderen vindt u meer informatie op http://bit.ly/eenelpzoeken of kunt u ook terecht op de 
Facebookpagina “PSY 1” voor een regelmatige ELP-update vanuit de Federale overheid. 

Oproep 

De Netwerken Geestelijke Gezondheid van West-Vlaanderen doen via deze weg nog een warme oproep naar 
klinisch psychologen en orthopedagogen om in te stappen in het project. Geïnteresseerden kunnen via de 
respectievelijke websites contact opnemen met de verantwoordelijken binnen de regio. 

info@psy107zwvl.be  

file:///D:/Gebruikers/DVH/Documenten/CyberLink
file:///D:/Gebruikers/DVH/Documenten/CyberLink
file:///D:/Gebruikers/DVH/Documenten/CyberLink
file:///D:/Gebruikers/DVH/Documenten/CyberLink
file:///D:/Gebruikers/DVH/Documenten/CyberLink
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De psychologenkring 
Die psychologenkring… Wie zijn 
ze? Wat drijft ze? Wat doen ze? 
In dit artikel hoop ik jullie wat 
meer te vertellen over de Psycho-
logenkring Roeselare-Tielt. 

Een blik op het verleden 
De eerste aanzet voor het oprich-
ten van een psychologenkring in 
onze regio werd gegeven 
door de VVKP, de Vlaamse Ver-
eniging voor Klinisch Psycholo-
gen, die een aantal jaar geleden 
infosessies organiseerde om haar 
leden aan te sporen om zich lo-
kaal te verenigen. Hoewel in een 
aantal Vlaamse regio’s in de jaren 
vooraf al spontaan een kring was 
ontstaan, bleven de psychologen 
in veel gebieden erg versnip-
perd. Ook gaven veel andere ac-
toren in de zorg aan niet te we-
ten welke psychologen actief wa-
ren in hun regio, welke specialisa-
ties zij hadden en hoe ze gecon-
tacteerd konden worden. 

Ongeveer in dezelfde periode 
werd de zorg binnen de eerste 
lijn gereorganiseerd in specifieke 
zones, de zogenaamde eerste-
lijnszones. Ook de kringen dien-
den zich af te stemmen op de 
regionale afbakening van de-
ze ELZ’s. Omdat het aantal psy-
chologen in onze regio niet zo 
groot is en er maar een klein 
groepje geïnteresseerden was om 
het engagement voor een 
kring op te nemen, kozen we er-
voor om met onze kring 
twee ELZ’s te overkoepelen, nl. 

ELZ Rits en ELZ Midden-West-
Vlaanderen… Concreet verenigt 
onze kring dus psychologen uit 
volgende steden en gemeenten: 
Tielt, Dentergem, Pittem, Winge-
ne, Ruiselede, Meulebeke, Oost-
rozebeke, Izegem, Ingelmunster, 
Lendelede, Ardooie, Hooglede, 
Ledegem, Lichtervelde, Moorsle-
de, Roeselare en Staden. Psycho-
logenkring Roeselare-Tielt was 
geboren! 

Oprichting 
Onze kring is georganiseerd als 
vzw. Voor het opstarten van de 
vzw werd ondersteuning voorzien 
door het VVKP in de persoon van 
de kringcoördinator.  

Leden 
Een misvatting is dat de kringen 
zich enkel zouden richten tot psy-
chologen, werkzaam binnen een 
zelfstandig statuut. De kring staat 
open voor alle psychologen en 
kan ook heel wat bieden voor zij 
die in loondienst tewerkgesteld 
zijn. Voorwaarden voor lidmaat-
schap zijn een diploma master of 
licentiaat in de klinische psycho-
logie en registratie bij 
de Psychologencommissie. 

Het bestuur 
In het bestuur van de kring, be-
staande uit vijf psychologen, 
wordt de diversiteit van onze le-
den weergegeven. Regine Claeys 
(werkzaam met volwassenen in 
een zelfstandige praktijk) neemt 
het voorzitterschap op zich. Zij is 

het aanspreekpunt voor de ELZ 
Midden-West-Vlaanderen. Lina 
Helaert, actief in een algemeen 
ziekenhuis en in een zelfstandige 
praktijk, is penningmeester. Olivia 
Byttebier zorgt als secretaris voor 
de verslaggeving, zij is werkzaam 
in een psychiatrisch ziekenhuis. 
Sarah Bultynck (zelfstandig psy-
chologe, doelgroep kinderen en 
jongeren) is als ondervoorzitter 
het aanspreekpunt voor de ELZ 
RITS. Recent sloot ook Michelle 
Deceuninck, zelfstandig psycholo-
ge, bij het bestuur aan. 

Doelstellingen 
Een lokale psychologenkring 
heeft vier centrale doelstellingen. 
Allereerst wil de kring de psycho-
logen uit de regio vertegenwoor-
digen in het werkveld. Ook net-
werking is een belangrijk doel van 
de kring: ze bevordert samenwer-
king tussen de psychologen on-
derling en met andere partners. 
Een derde doel bestaat uit des-
kundigheidsbevordering: de kring 
kan inzetten op het organiseren 
van bijscholingen, maar ook inter-
visie en supervisie. Tenslotte kan 
een kring ook signaleren aan het 
beleid waar zich de noden en 
knelpunten in de regio bevinden 
en advies geven. 

Met onze kring probeerden we in 
de voorbije twee jaar vooral in te 
zetten op netwerking, verbinding 
en verhogen van deskundigheid. 
Zo organiseren onze activiteiten 
in een informele sfeer waarbij 
psychologen elkaar kunnen ont-

Voorstelling psychologenkring Roeselare-Tielt 

Sarah Bultynck, kinderpsychologe en gezinstherapeute 
coördinator Groepspraktijk De Oase 



 

 

moeten. We merken dat dit bij-
draagt tot samenhorigheid en 
verbinding, en het vlotter door-
verwijzen naar elkaar. Ook ma-
ken we de sociale kaart levendig 
door sprekers van diensten uit te 
nodigen. 

De psychologenkring is lid van 
het eerstelijnsforum waar part-
ners uit de zorg en de welzijns-
sector samen komen. Binnen 
Kwadraat, het netwerk geestelij-
ke gezondheidszorg zetelen we 
in de themagroep 
‘eerstelijnspsychologische zorg’. 

Een blik op het heden en op de 
toekomst 
Toen kwam dat bijzondere jaar 
2020… voor een kring in volle 
opstart geen cadeau. Waar het 
een jaar moest worden om onze 
werking verder uit te bouwen, 
psychologen in de regio warm te 
maken voor onze kring en ons 
bekend te maken tegenover an-
dere zorgverleners… werd het 
een jaar van geannuleerde activi-
teiten. Elk plooide terug op zijn 
eigen werk en bubbel. 

Wel probeerden we onze leden 
te informeren over regelgeving 
m.b.t. het uitoefenen van ons 
beroep en mogelijke ondersteu-
ning tijdens de corona-
pandemie. Via de website en de 
ELZ communiceerden we hoe 
psychologische zorg mogelijk 
bleef in de eerste lockdown.   

De bovenstaande doelstellingen 
zijn dus op ons lijstje blijven 
staan en nemen we mee naar 
2021. 

Oproep 
Laat mij afsluiten met een war-
me oproep! Graag willen wij col-
lega-psychologen werkzaam in 
de regio warm maken om lid te 
worden van de kring. Hoe meer 
psychologen zich aansluiten, hoe 
beter we onze beroepsgroep 
kunnen ondersteunen en onze 
plaats kunnen innemen in het 
zorglandschap in de eerste lijn.    

Voor andere actoren in het 
werkveld die een vraag hebben 
inzake psychologische onder-
steuning in onze regio willen wij 

graag een aanspreekpunt zijn.   

Op de website van de kring 
www.psychologenkringroeselare
tielt.be vind je de nodige info om 
je aan te sluiten. Je vindt er ook 
een ledenlijst terug. 

Sarah Bultynck 
Kinderpsychologe en gezinsthe-
rapeute 
Coördinator 
Groepspraktijk De Oase 
Gentstraat 40 
8760 Meulebeke 
Tel.: 0479/44.98.44 
www.groepspraktijkdeoase.be 
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Attachment Based Family Thera-
py is een evidence-
based behandelprogramma voor 
depressieve en suïcidale jonge-
ren. Het model werd ontwikkeld 
door Guy Diamond en Suzy Levy. 
Typerend aan deze benadering is 
dat de focus van de behandeling 
zich niet op de (depressieve) 
klachten en het gedrag richt, 
maar op de relaties. Er wordt 
daarbij gefocust op het verster-
ken of herstellen van het vertrou-
wen in en de communicatie met 
de ouders of de primaire zorgfigu-
ren. Ik ervaarde de manier van 
werken binnen ABFT als een to-
taal andere benadering die te-
vens heel mooie kansen biedt. Uit 
studies naar de effectiviteit van 
ABFT blijkt een verbetering van 
de depressieve symptomen en 
een verbetering of zelfs verdwij-
nen van verlangens naar zelfdo-
ding. Twee jaar geleden volgde ik 
de opleiding ABFT aan de KU Leu-
ven bij het team van Guy Bos-
mans en Tara Santens, op basis 
van de input uit de opleiding licht 
ik graag deze therapievorm ver-
der toe (1). 

Suïcidepreventie en gehechtheid 

Bij de preventie van suïcidaliteit 
spelen het sociaal netwerk en de 
gezinsrelaties een cruciale rol, 
waarbij onveilige gehechtheidsre-
laties risicoverhogend zijn en vei-
lige gehechtheidsrelaties een be-
schermende factor vormen. Jon-
geren die veel stress ervaren in 
hun leven en het gevoel hebben 

daar niet mee bij hun ouders te-
recht te kunnen, lopen meer risi-
co om depressieve problemen te 
ontwikkelen. Jongeren uiten hun 
lijden en zelfmoordgedachten 
niet altijd even gemakkelijk, en 
vaak al helemaal niet aan hun 
ouders. Daarnaast komt vaak 
voor dat ze dit uiten in gedrag dat 
verkeerd wordt geïnterpreteerd. 
Ze willen hun ouders er niet mee 
belasten of hebben het gevoel er 
niet bij terecht te kunnen. ABFT 
zet hierop in en ziet het gezin als 
medicijn om de jongere te helpen 
om zich beter te voelen. Er wordt 
actief gewerkt aan het verhogen 
van betrokkenheid en emotionele 
steun, wat beschermend werkt bij 
suïcidaliteit. Typisch voor ABFT is 
dat deze momenten tussen ouder 
en kind heel bewust gecreëerd 
worden, de hier en nu ervaring in 
de sessie maakt deze therapie 
heel experiëntieel. 

Het ABFT-model 

ABFT is een heel doelgerichte the-
rapievorm. Er zijn vijf grote thera-
peutische behandeltaken en en-
kele basisprincipes die richting 
geven aan het proces. Deze prin-
cipes helpen om op korte tijd heel 
gericht te navigeren naar ge-
hechtheidsthema’s en kwetsbare 
emoties. Het blijft daar-
bij cruciaal om voortdurend af te 
stemmen op het tempo van de 
cliënt. De therapeutische relatie 
en het Zelf van de therapeut blij-
ven uitermate belangrijk. 

Herstel van vertrouwen in de 
ouder als veilige basis en veilige 
haven 
ABFT gaat uit van 
2 basisstellingen: iedereen heeft 
nood aan zorg (zorgnood) en elke 
ouder ziet zijn kind graag en wil 
beantwoorden aan die zorg-
nood (zorginstinct). Mensen die-
nen zich meestal niet zo aan in de 
praktijk en uiten die behoefte 
niet. Vaak zie je afstand, een 
muur, een jongere die kwaadheid 
naar de ouder vertoont, die aan-
geeft de ouder niet nodig te heb-
ben, die zich afsluit, … We zien 
soms dat de ouder vindt dat het 
tijd is dat de jongere op eigen 
benen kan staan, zich gefrus-
treerd of machteloos voelt, het 
gevoel heeft niets voor zijn kind 
te kunnen betekenen, … 

De sleutel van ABFT ligt in het 
mensen helpen (her)ontdekken 
en communiceren dat ze onder-
liggend aan alle conflicten en af-
stand vooral met elkaar verbon-
den willen zijn. 

(2) 

Attachment Based Family Therapy (ABFT) 
Gezinsrelaties als deel van het medicijn bij depressieve jongeren 

Mieke Keirse, psycholoog CGG Mandel en Leie 

(1) Meer informatie over ABFT, achtergrondliteratuur en de opleiding tot ABFT therapeut is te vinden op 
 https://ppw.kuleuven.be/ogop/abft 

(2) Afbeelding overgenomen uit de presentaties van de opleiding ABFT KULeuven 
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In tijden van gehechtheidsnood 
waarbij de jongere geconfron-
teerd werd met (de dreiging van) 
fysiek of emotioneel lijden 
(bijv. stress, pijn, verdriet, ziekte, 
alleen zijn, pesterijen, trauma’s, 
angsten, geweld,  …) is het be-
langrijk dat de ouder sensitief rea-
geert. Als jongeren zich dan be-
grepen, gehoord en ondersteund 
voelen, werkt dat beschermend 
en ondersteunend om vanuit een 
veilige basis de wereld te verken-
nen en om te gaan met deze uit-
dagingen. Door heel veel verschil-
lende redenen lukte dat niet altijd 
voor ouders en kind, wat soms 
heel pijnlijk kon zijn. Risicofacto-
ren voor zo’n breuken in vertrou-
wen zijn o.a. moeilijke levensge-
beurtenissen, trauma’s, ouderlijke 
stress, negatieve interactiepatro-
nen in het gezin, temperament, 
psychopathologie bij ouders, me-
dische aandoeningen, …. Vanuit 
het kader van ABFT richt de thera-
peut zich op het zoeken waar de 
kwetsuren zitten in die relatie, 
naar de pijn en teleurstelling bij 
de jongere en het verlangen om 
toch verbonden te zijn.  

Vanuit die bril gaat de therapeut 
heel gericht luisteren, vragen stel-
len en gehechtheidstaal en emoti-
onele taal aanreiken. Er wordt sa-
men gezocht naar woorden en taal 
die passen bij de gevoelens, de 
gehechtheidsnoden en kwetsuren. 
Kon de jongere zich geborgen, vei-
lig, begrepen, gerust, gezien, ge-
hoord, trots, gedragen voelen, ...? 
Of werd de nood soms niet beant-
woord en kreeg men het gevoel 
zich leeg, waardeloos, in de steek 
gelaten, minderwaardig, overdre-
ven gecontroleerd, tot last, niet 
beschermd, niet goed genoeg, … te 
voelen. 

Met de ouders wordt samen ge-
zocht hoe zij hier, tijdens de ge-
zinssessies, op een empathische, 

ondersteunende manier naar kun-
nen luisteren, hoe zij hun kind kun-
nen aanmoedigen hierover met 
hen te spreken en hun zoon of 
dochter zo te ondersteunen dat die 
zich alsnog begrepen of gehoord 
voelt. 

Werken aan een emotioneel ver-
anderingsproces 
Vanuit deze therapeutische aan-
pak worden emoties verdiept en 
getransformeerd. Het gaat daarbij 
niet enkel om ontlading of empa-
thie, maar ook om het verbeteren 
van het emotioneel bewustzijn, 
de emotionele regulatie, het re-
flecteren over emoties, en het 
transformeren van emoties. Van 
secundaire emoties wordt over-
gegaan naar primaire emoties die 
verbonden zijn met het gehecht-
heidsthema, maladaptieve emo-
ties worden verschoven naar 
meer adaptieve emoties, … Jon-
geren worden geholpen in het 
spreken over hun gevoelens, in 
het ontwikkelen van taal daar-
voor. Ouders worden onder-
steund in het kijken onder het 
gedrag en aandachtig te zijn voor 
de basisnoden, onderliggende 
trauma’s, … Ze leren tevens hoe 
daar meer sensitief en responsief 
op te reageren. 

Behandeltaken  
Taak 1 – Relationele herkadering 

De eerste taak is de relationele 
herkadering. Deze taak gebeurt 
samen met de jongere en zijn 
ouders tijdens het eerste gesprek 
van de behandeling. Mensen ko-
men binnen met de klachten en 
problemen van de adolescent. 
Doorheen het gesprek wordt de 
focus verschoven, naar het wer-
ken aan de ouder-kindrelatie als 
deel van de oplossing. De inhoud 
verschuift van symptomen en 
gedrag naar gehechtheidsbreu-

ken. Er wordt stilgestaan bij de 
pijnlijke gevolgen en de impact 
daarvan op kind en ouders en 
het verlangen naar meer verbin-
ding wordt aangewakkerd. Door 
het gebruik van gehechtheidstaal 
en emotionele taal wordt het 
affect verdiept, wordt er van se-
cundaire naar primaire emoties 
gegaan. Zij worden in contact 
gebracht met hun natuurlijk ver-
langen om verbonden te zijn en 
elkaar graag te zien. De bedoe-
ling is dat de cliënten na dit ge-
sprek hopen dat ze samen de 
problemen kunnen aanpakken 
en dat het de jongere kan helpen 
als ze werken aan de relationele 
problemen. 

Taak 2 en Taak 3 - opbouwen van 
een goede werkrelatie met de 
jongere en met de ouders 

Taak 2 en Taak 3 verlopen paral-
lel, hierbij worden meerdere indi-
viduele sessies voor de jongere en 
oudergesprekken voorzien. In 
deze fase van de therapie ontwik-
kelt de jongere een meer accu-
raat en samenhangend gehecht-
heidsverhaal dat gelinkt is aan de 
aangemelde internaliserende pro-
blematiek. Breuken in vertrouwen 
worden geïdentificeerd. 
(bijv. “Mijn moeder heeft me niet 
beschermd toen mijn vader me 
mishandelde. Hoe kan ik haar nu 
vertrouwen?” of “Mijn moeder 
accepteert me niet.”, “Mijn moe-
der bekritiseert me en is controle-
rend.”, “Mijn ouders vertrouwen 
me niet.”, “Ik wil mijn vader niet 
belasten, hij heeft al genoeg pro-
blemen.”, of “Mijn moeder wordt 
kwaad of flipt als ik over mijn pro-
blemen begin.”). De jongere komt 
in voeling met de bijpassende 
emoties. De impact van dit alles 
op zijn huidig functioneren en zijn 
problemen wordt helderder, de 
motivatie om dit te veranderen 
groeit. 
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De jongere wordt voorbereid op 
het delen van deze teleurstellin-
gen met zijn ouder(s) op een 
authentieke, emotionele, maar 
gereguleerde manier. 

In de parallelle sessies met de 
ouders worden zij op hun beurt 
in voeling gebracht met de ver-
schillende factoren die een im-
pact hebben op het opvoeden 
van hun kind(eren). Hierbij 
wordt stilgestaan bij de huidige 
stressoren en de eigen gehecht-
heidsgeschiedenis. Er wordt 
diepgaand gereflecteerd over de 
impact daarvan op hun persoon-
lijk functioneren en op hun ou-
derschap. Zij worden in voeling 
gebracht met de impact daarvan 
op hun kind. Dit kan voor ouders 
een heel intens proces zijn, 
waarbij voldoende empathie en 
afstemming met hun beleving en 
ondersteuning uiteraard heel 
belangrijk is. Het doel van deze 
sessies is de ouders tot zachter 
en meer afgestemd ouderschap 
te brengen en hen voor te berei-
den op de gezamenlijke gesprek-
ken met hun kind in de Gehecht-
heidstaak.  

Taak 4 - Gehechtheidstaak  

Deze taak is ook gespreid over 
meerdere sessies. De doelstel-
ling hier is om het vertrouwen 
te herstellen of te versterken 
en zo een correctieve ervaring 
te creëren. De jongere vertelt 
zijn verhaal over zijn kwetsuren 
in vertrouwen rechtstreeks aan 
de ouders. Dit is een kans om 
de dingen te brengen die ze 
altijd alleen moesten dragen en 
opkroppen en waarvan ze dach-
ten dat ouders niet zouden luis-
teren, het niet zouden begrij-
pen of niet zouden kunnen dra-
gen. De jongere uit daarbij op 
een directe en gereguleerde 
manier kwetsbare en gehecht-

heidsgerelateerde gevoelens en 
noden. De ouders luisteren sen-
sitief en responsief naar de be-
leving van de jongere en reage-
ren met troost, steun, zorg en 
respect. De adolescent oefent 
hierbij nieuwe vaardigheden 
met betrekking tot conflicthan-
tering en emotieregulatie en de 
ouders oefenen nieuwe opvoe-
dingsvaardigheden zoals sensiti-
viteit en responsiviteit. De the-
rapeut faciliteert dit proces 
door als veilige basis te dienen 
voor zowel jongere als ouders 
en coacht hen hierbij. Als thera-
peut dien je hier heel actief op 
je stoel te zitten en help je het 
gesprek als het ware te boetse-
ren. Je let er daarbij op dat 
noch de jongere noch de ou-
ders in de oude patronen ver-
vallen (bijv. minimaliseren, ver-
dedigen, ontkennen, onmiddel-
lijk gaan oplossen, …). Als thera-
peut zorg je heel actief voor 
een voldoende veilig kader om 
over deze heel moeilijke, kwets-
bare thema’s op een veilige, 
gedragen manier rechtstreeks 
met elkaar te kunnen spreken. 
De eerste sessies zijn voor ou-
ders en jongere vaak ook heel 
spannend en kunnen in het be-
gin wat gekunsteld aanvoelen, 
maar gaandeweg gaat het meer 
vanzelf. Mijn persoonlijke erva-
ring is dat jongeren en ouders 
dit als heel helend kunnen erva-
ren. 

Taak 5 - Autonomie bevorderen 

In de laatste taak wordt er meer 
gewerkt rond autonomie van de 
jongeren, steunend op het ver-
langen om verbonden te blijven. 
Hier verandert de inhoud van de 
gesprekken naar andere rele-
vante thema’s. Er wordt stilge-
staan bij andere stressoren (dan 
vertrouwensbreuken) die bijdra-
gen tot de emotionele proble-

men. Competenties van de jon-
gere worden verder versterkt. 
Thema’s met betrekking tot 
identiteitsontwikkeling worden 
besproken.  

Tot slot 

Via ABFT leerde ik persoonlijk 
een nieuwe manier kennen om 
te werken aan de behandeling 
van depressieve klachten en su-
ïcidaliteit. Als therapeut maak je 
bij het begin van de sessies een 
agenda. Doorheen de sessies 
stuur je voortdurend naar in-
houd, affect en proces. Deze 
systematische manier van wer-
ken vormt een uitdaging. Dit 
model biedt mooie kansen daar 
waar onderliggend aan de aan-
gemelde psychopathologie 
kwetsuren in de gehechtheidsre-
laties zitten. Het is dan ook rui-
mer toepasbaar dan enkel bij 
depressie. Ook bij (jong)
volwassenen kan het toegepast 
worden. De grote kracht van dit 
model is voor mij dat je cliënten 
helpt om op een veilige manier 
met elkaar over deze kwetsbare 
thema’s te praten, op een heel 
oprechte, emotioneel doorleef-
de manier. Wanneer de ouders 
het verhaal en de emoties van 
hun kind kunnen ontvangen en 
daar sensitief op reageren is het 
zoveel krachtiger voor de jonge-
re dan wanneer jij als therapeut 
dit doet. Uiteraard haken men-
sen soms ook af, maar als ze 
doorzetten is het mijn ervaring 
dat cliënten dankbaar zijn deze 
gesprekken met elkaar te kun-
nen voeren en dat ze het als 
heel helend ervaren. 
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In de kliniek Sint-Jozef 
Pittem, zorgprogramma Jeugd, is 
de gehechtheidstheorie één van 
de belangrijke denkkaders. Zo 
proberen we in onze werking te 
functioneren als een veilige ha-
ven, waarnaar de jongere kan 
terugkeren bij spanning of moei-
lijkheden. Tegelijk willen we ook 
een veilige basis vormen, van 
waaruit de jongere vrijuit kan le-
ren exploreren. Om dit te berei-
ken moeten we beschikbaar en 
betrouwbaar zijn, met voldoende 
afstemming op hun noden. In de-
ze bijdrage schets ik enkele ele-
menten uit deze werking. 

De jongeren die bij ons opgeno-
men zijn, hebben als adolescent 
eigenlijk de opdracht om een an-
dere positie te vinden tegenover 
zichzelf, hun zorgfiguren en de 
buitenwereld. Enerzijds moeten 
ze opnieuw wat losser komen te 
staan van hun zorgfiguren en hun 
eigen identiteit verder gaan ont-
wikkelen. Anderzijds moeten ze 
ook op zoek gaan naar een nieu-
we manier van verbonden zijn 
met hun zorgfiguren. Een hele 
opdracht, zeker als men in het 
verleden veel onveiligheid kende 
binnen belangrijke relaties. Hulp 
durven én willen vragen aan een 
volwassen zorgverlener, wringt 
dus eigenlijk wel met de ontwik-

kelingsopdracht waarvoor men 
staat. Tijdens de opname wordt 
dit door de jongeren volop ten 
tonele gebracht in relatie met 
de hulpverleners. Zo willen ze 
vaak - ogenschijnlijk - niet gehol-
pen worden of stellen ze zich 
moeilijk kwetsbaar op… om op 
andere momenten dan tóch weer 
om hulp te vragen. 

In de werking zetten we daarom 
maximaal in op de therapeuti-
sche relatie. Deze relatie biedt 
het dragende kader waarbinnen 
het verhaal van de jongere en zijn 
context zich kan ontvouwen. Sa-
men met de zorgfiguren zoeken 
we naar wederzijdse afstemming 
met de jongere. In feite zoeken 
we voortdurend naar een balans 
tussen verbondenheid en auto-
nomie. Vaak is dit balanceren op 
een slappe koord. Jongeren willen 
zogezegd “op de schoot”, maar er 
tegelijk ook “van”. Zo proberen 
we bijvoorbeeld op vlak van mo-
gelijk risicovol gedrag 
(zelfverwonding, alcoholmis-
bruik , …), de jongeren ook vol-
doende speelruimte te geven. 
We zitten niet de hele dag 
‘bovenop’ hen en gaan niet con-
troleren. Ook tijdens vrije mo-
menten krijgen ze bijvoorbeeld 
voldoende ruimte om met andere 
jongeren uit het zorgprogramma 

contact te hebben. Het creëren 
van deze ruimte om te exploreren 
(autonomie bevorderen), wil na-
tuurlijk niet zeggen dat we hen 
volledig loslaten. We blijven met 
hen bezig en proberen hen als het 
ware vast te houden in onze 
‘mind’. 

Tijdens de opname spreken we 
hun autonomie aan door hen 
mee verantwoordelijk te maken 
voor het proces dat ze met ons 
doorlopen en voor de sfeer bin-
nen de zorgeenheid. Zo betrek-
ken we hen bij het opstellen van 
hun eigen therapieprogramma, 
het behandelplan, de afdelingsre-
gels, de aanpak van risicovol ge-
drag, etc. Voor jongeren die zich 
te veel uit het contact gaan terug-
trekken, zoeken we dan weer 
naar elementen om meer verbin-
ding mogelijk te maken, zoals in-
dividuele dagafsluitingen, etc. 

Tijdens de behandeling speelt ook 
de groep leeftijdsgenoten een 
heel belangrijke rol op vlak van 
gehechtheid. Bij het afronden van 
de opname verwijzen veel jonge-
ren naar deze leefgroep als datge-
ne wat hen het meeste hielp. 
Sommige jongeren durven bij-
voorbeeld niet zelfstandig wor-
den of op verkenning trekken in 
de wereld. Ze willen dan voortdu-
rend in contact staan met hun 

Gehechtheid in de werking bij adolescenten 

Martijn Devos, afdelingspsycholoog Jeugd behandeling Kliniek Sint-Jozef Pittem 

… Neem een kind dat zijn eerste stappen zet.  

Het gaat niet over vasthouden, maar over - zou ik? - loslaten en lang kijken.   

(naar “Cadeau” - H. De Coninck)  
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ouders of sommige teamleden, 
zonder echt voldoende bijgetankt 
te geraken. Als deze jongeren zich 
dan kunnen hechten aan een 
leefgroep, helpt - het hen vaak 
om de eerste stappen richting 
autonomie tóch te durven zetten. 
Onder invloed van de groep, durft 
men al eens naar de winkel te 
gaan, het openbaar vervoer te 
nemen, het woord te nemen tij-
dens een groepsgesprek, of troost 
te vinden bij elkaar… Dit proces 
vraagt natuurlijk tijd. Geleidelijk 
richten de jongeren zich zo meer 
naar de buitenwereld, op zoek 
naar spiegels: wie ben ik, wie wil 
ik zijn? Men ziet gelijkenis en ver-
schil bij andere jongeren uit de 
leefgroep, en geeft zijn eigen 
identiteit zo verder vorm. Ook 
tijdens de opname proberen we 
de ‘peer’groepen (vanuit bepaal-
de hobby’s, school...) zoveel mo-
gelijk aanwezig te stellen. Op de-
ze manier willen we de natuurlij-
ke realiteit van ‘buiten de kli-
niek’ zoveel mogelijk integreren 
‘binnen de kliniek’. 

Wanneer jongeren de wereld wil-
len exploreren, gaan ze soms 
grenzen uittesten of ons behan-
delkader uitdagen ... Zo moeten 
er ook duidelijke en respectvolle 

bakens zijn binnen de werking. 
Vaak zijn deze jongeren niet echt 
op zoek naar meer vrijheid, maar 
naar personen die echt houvast 
bieden. “Als ik zo fel mijn duivels 
ontbind, hou je me dan nog 
vast?”. Ze hebben nood aan vaste 
gehechtheidsfiguren die afstand 
en nabijheid kunnen toelaten, die 
bestand zijn tegen conflict en de-
pressieve verwarring… of die 
grenzen moeten kunnen bieden 
wanneer nodig. Tijdens de behan-
deling zullen de jongeren dan ook 
wel eens kwaad of ontgoocheld 
zijn in de hulpverleners. Als we 
die pijn en ontgoochelingen hel-
pen dragen, én de relatie met hen 
blijven vasthouden, helpen we ze 
over die gevoelens heen. Zo kan 
het vertrouwen in de ander gaan 
groeien. Ze leren de gevoelens, 
gedachten en bedoelingen van 
zichzelf en de ander beter begrij-
pen. We hechten daarom ook 
veel belang aan herstel van de 
relatie na een moment van ge-
brekkige afstemming zoals bij een 
vertrouwensbreuk of een conflict. 
Dit herstel kan zowel vanuit de 
teamleden als vanuit de jongeren 
zelf (bv. a.d.h.v. herstelopdracht) 
komen. Zo proberen we met hen 
een tijdelijke veilige gehecht-
heidsrelatie te installeren. Voor, 

tijdens en na de behandeling wil-
len we deze dragende relaties 
duurzaam houden en niet plots 
gaan afbreken (bijvoorbeeld bij 
heropnames, veranderen van zor-
geenheid of leefgroep, etc.). We 
besteden ook veel aandacht aan 
de eerste ontmoeting of het af-
rondingsproces van de jongere. 

Adolescenten bieden ons als 
hulpverleners tot slot de kans om 
ons te doen nadenken over onze 
eigen adolescentie (Hoe sta ik 
tegenover experimenteergedrag? 
Hoe los kan ik de jongeren laten? 
Hoe belangrijk vind ik ouders in 
de behandeling? Wat vind ik van 
onze afdelingsregels?). In het ant-
woord die de jongeren krijgen op 
hun hechtingsnoden, klinkt vaak 
een echo uit de adolescentieperi-
ode van de hulpverleners zelf. 
Spreken en reflecteren over de 
relaties die de jongeren met ons 
aangaan, is dan ook cruciaal in de 
hele werking. 
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It is better to build strong children, than to repair broken men! 
Dr. Marijke Vandepitte, kinder- en jeugdpsychiater, netwerkarts WINGG 

De geestelijke gezondheidszorg 
voor baby’s, jonge kinderen en 
hun zorgfiguren staat nog in zijn 
kinderschoenen. Er is nood aan 
een breed gedragen Infant Men-
tal Health visie met wrapped care 
rond gezinnen over verschillende 
hulpverleningsorganisaties heen. 
Baby’s en jonge kinderen kunnen 
niet wachten. 

There is no such thing as a baby, 
there is a baby and someone…., 
zei Winnicot (1). Een baby die ter 
wereld komt is volledig afhanke-
lijk van zijn zorgomgeving om te 
overleven. Maar overleven heeft 
een veel bredere betekenis dan 
gevoed en verzorgd worden. Van-
af de eerste ontmoetingen leren 
baby’s dat ze deel zijn van een 
relationele wereld. Die relaties 
vormen de blauwdruk voor alle 
toekomstige relaties en zijn bepa-
lend voor de balans tussen veer-
kracht en kwetsbaarheid in het 
latere leven.  

Infant Mental Health (IMH) bete-
kent letterlijk de geestelijke of 
mentale gezondheid van baby’s 
en jonge kinderen. IMH wordt 
gedefinieerd als de gezonde soci-
ale en emotionele ontwikkeling 
van een jong kind vanaf het mo-
ment van de conceptie tot de 
leeftijd van 5 jaar. We spreken 
van infant mental health als het 
jonge kind de capaciteit toont dat 
het emoties en gevoelens kan 
ervaren, reguleren en uitdrukken, 
als het veilige en betrouwbare 

relaties kan uitbouwen met ande-
ren van waaruit het de omgeving 
kan ontdekken en tot leren kan 
komen. De centrale vraag in de 
IMH visie is: hoe beïnvloeden ou-
der, kind en omgevingsfactoren 
de ouder-kind relatie en hoe kun-
nen we de kwaliteit van de ouder-
kind relatie bevorderen zodat dit 
ten goede komt aan de ontwikke-
ling van de baby of peuter. 

Zoals Marja Rexwinkel, docent 
van de IMH opleiding aan de RI-
NO in Amsterdam, zegt: “De posi-
tieve ervaringen en vaardigheden 
die een kind op jonge leeftijd op-
doet kan je zien als geld op de 
bank. Als je wat gespaard hebt, 
kun je later leuke dingen doen. 
Met minder geld op de bank 
wordt dat moeilijker en als je 
schulden hebt al helemaal.“ Hoe 
meer risicofactoren aanwezig zijn 
op jonge leeftijd, of hoe meer 
protectieve factoren ontbreken, 
hoe meer kans op problemen. 
Zoveel ouders worstelen in grote 
eenzaamheid met hun proble-
men. Maar ‘it takes a village to 
raise a child’ en hulpverleners 
kunnen helpen om de verbinding 
en relatie tussen het jonge kind, 
ouders en zijn omgeving op een 
goede manier te maken. 

Jonge kinderen tonen via hun li-
chaam dat het niet goed met hen 
gaat omdat ze nog niet met woor-
den betekenis kunnen verlenen 
aan hun ervaringen. Zorgen van 
ouders rond jonge kinderen gaan 

dan ook vaak over eten, slapen en 
huilen. Kinderen verschillen on-
derling zeer sterk in de manier 
waarop ze op prikkels reageren 
en hoeveel hulp ze van anderen 
nodig hebben om tot regulatie te 
komen. De ontwikkeling van re-
gulatie loopt niet bij alle kinderen 
even vlot - de meeste kinderen 
leren zichzelf steeds beter regule-
ren maar bij een deel van de ba-
by’s blijven er problemen be-
staan. Ze gaan ontroostbaar hui-
len, tonen slaapproblemen, rea-
geren overgevoelig op prikkels of 
hebben aanhoudende eetproble-
men. 

Bij het beluisteren van ouders 
met jonge kinderen horen we hoe 
vicieuze cirkels en een negatieve 
interactiespiraal ontstaan. Denk 
aan een baby die overmatig huilt 
en niet te troosten is. Ondanks 
alle adviezen uit de omgeving, het 
nogmaals veranderen van voe-
ding na consultatie bij de kinder-
arts en het lezen van babyboeken 
lukt het hen niet om hun baby te 
troosten, te reguleren. Na ver-
loop van tijd raken deze ouders 
uitgeput en weten ze zich geen 
raad meer. Ze worden overbe-
zorgd of trekken zich terug uit het 
contact met hun baby. 

De baby of het jonge kind voelt 
deze onrust en huilt nog meer, 
wat de ouders opnieuw bevestigt 
in hun bezorgde machteloosheid 
en de bal gaat aan het rollen. 

(1) Winnicott, D.W. (1960a). The theory of the parent-infant relationship. In The maturational processes and the 
facilitating environment: Studies in the theory of emotional development (pp. 37-55). London, New York: Karnac 
Books, 2005. 



 

 

13 

De vroege ontwikkeling van ge-
hechtheidsrelaties kan ook ver-
stoord worden door traumatische 
levensgebeurtenissen bij de ou-
der(s) of onverwerkte verlieserva-
ringen. Selma Fraiberg (2)  introdu-
ceerde het concept van spoken in 
de kinderkamer ( ‘ghosts in the 
nursery’) om de bezoekers uit het 
verleden van een ouder te be-
schrijven. Ze doelt hier op oude 
en onverwerkte gevoelens die 
ouders vanuit hun eigen geschie-
denis onbewust opnieuw projec-
teren in de relatie met hun kind. 
Deze indringers uit het verleden 
vertegenwoordigen de traumati-
sche jeugdervaringen, die ouders 
zelf opliepen in relatie met hun 
hechtingsfiguren. Kinderen raken 
altijd oude pijnplekken, ook die 
waarvan ouders niet wisten dat 
ze ze hadden. Infant mental 
health gaat dus ook over relaties 
die relaties beïnvloeden. 

WINGG staat voor het West 
Vlaams Integrerend Netwerk voor 
Geestelijke Gezondheid. Binnen 
het netwerk WINGG zijn enkele 
mobiele teams werkzaam waar-
onder het infant team dat zich 
richt op de zorg voor de aller-
kleinsten. We laten ons daarbij 
inspireren door de IMH visie 
waarbij de focus ligt op het be-
vorderen van de kwaliteit van de 
ouder-kind relatie om zo de ont-
wikkeling van het opgroeiende 
kind te optimaliseren. De ouder-
kind relatie is onze patiënt en de-
ze relatie staat dus centraal, ook 
wanneer problemen hun oor-
sprong lijken te hebben bij het 
kind (vb.: ontwikkelingsstoornis) 
of de ouder (vb.: psychische pro-
blemen van de ouder).  IMH is in 
essentie een relationele aanpak, 
die zich richt op het sociale en 
emotionele welzijn van jonge kin-

deren binnen de context waarin 
voor hen gezorgd wordt.  

Vroege interventies zijn niet al-
leen een morele maar ook een 
economisch verantwoorde inves-
tering. We weten dat wanneer 
kinderen zich hebben aangepast 
aan een ongunstige of slechte 
omgeving, de gevolgen niet zo-
maar ongedaan kunnen worden 
door de omgeving te veranderen 
- het groeit er niet zomaar uit. 
Behandeling is noodzakelijk maar 
behandelingen moeten korter, 
goedkoper en efficiënter . Behan-
deling vroeg in het leven kan hier-
op een antwoord zijn. Door vroeg 
in het leven van jonge kinderen, 
zelfs al tijdens de zwangerschap 
te interveniëren kunnen we de 
relatie tussen ouders en kind ver-
beteren en kan het ontstaan van 
psychopathologie voorkomen 
worden. 

Gezien het grote belang van de 
ouder-kind relatie voor de ont-
wikkeling van het jonge kind die-
nen vroedvrouwen, verpleegkun-
digen van Kind & Gezin, kinder-
artsen, kinderdagverblijven en 
kleuterscholen, psychiaters maar 
ook jeugdrechters en hulpverle-
ners verbonden aan voorzienin-
gen die werken met jonge kin-
deren - bekend te zijn met de 
IMH visie. Een IMH specialist kan 
niet gedefinieerd worden vanuit 
een bepaalde discipline maar is 
veel meer iemand met een kern-
overtuiging, met specifieke com-
petenties en vaardigheden, die 
zich een relatiegerichte benade-
ring van jonge kinderen en hun 
gezinnen heeft eigengemaakt en 
tegelijkertijd de baby of peuter 
beschouwt als een actieve deel-
nemer in het therapeutisch pro-
ces. 

Het is dus van wezenlijk belang 
om de IMH-visie te integreren, zo 
niet leidend te laten zijn, in die 
(geestelijke) gezondheidssys-
temen en bij die professionals die 
zich bezighouden met zwangere 
vrouwen, jonge kinderen en hun 
ouders. Ontwikkeling is meer dan 
een louter cognitieve ontwikke-
ling - kennis over de emotionele 
en relationele ontwikkeling van 
jonge kinderen in kleuterscholen 
is verder nodig. Vroege interven-
tie is vaker kortdurend bij baby’s, 
peuters en kleuters, gezien ont-
wikkeling van jonge kinderen een 
‘self righting tendency’ vertoont. 
Laat ons dus de wachtlijsten in 
hulpverlening weg werken door 
vroeg in te zetten op de zorg voor 
de allerkleinsten. Investeren in de 
allerkleinsten is een noodzakelij-
ke investering in de toekomst met 
een fantastische return of invest-
ment.  

(2) Fraiberg, Selma, Adelson, Edna and Shapiro, Vivian. (1975). Ghosts in the Nursery: A Psychoanalytic Approach to 
the Problems of Impaired Infant-Mother Relationships. Journal of American Academy of Child Psychiatry. 14 (3): 387
-421. 
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EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) in de praktijk, 
deel van het proces op de weg van trauma naar eigen kracht 

Cathy Van Gorp, klinisch psycholoog-systeemtherapeut 
coördinator en groepstherapeut dagziekenhuis psychiatrie De Bres AZ Groeninge Kortrijk 

Kelly Vercaigne, ervaringswerker beschut wonen De Bolster Groep Zorg H. Familie Kortrijk 

Geen enkele techniek staat los 
van de relatie. De vraag is zelfs of 
het wel correct is EMDR een tech-
niek te noemen. Het is net als 
elke andere psychotherapeuti-
sche act een proces. Pas na 
20 jaar in het werkveld, startte ik 
met de EMDR-opleiding. Achteraf 
bekeken misschien wel een beet-
je jammer. Ik merk dat het wat 
zoeken is om het EMDR-proces 
als vanzelfsprekend in mijn dag-
dagelijkse therapeutische zijn te 
integreren. Dit nadeel duidt on-
middellijk ook wel op het voor-
deel van jaren ervaring. Het valt 
in vruchtbare grond, waardoor ik 
het beschouw als extra twijgjes 
aan mijn reeds lang geplante 
boom van therapeutische know-
how. 

‘Misschien is EMDR wel goed voor 
jou’, stelde Griet me voor op het 
einde van een therapiesessie 
waar ze het worstelen met mijn 
herinneringen gevoeld zal heb-
ben. Spreken deed ik toen nog 
niet over wat me overkomen was. 
‘Wat voor een beest?’ vroeg ik 
haar, wat ironisch. Ik kreeg uitleg 
en tijd tot de volgende sessie om 
er over na te denken of dit iets 
voor mij kon zijn. Het gegeven dat 
ze voelde dat er onderliggend bij 
mij heel veel borrelde, deed mijn 
vertrouwen in haar nog meer 
groeien. 

EMDR heeft als concrete doelstel-
ling de emotionele lading van be-
dreigende ervaringen beter te 
integreren. Triggers zorgen er-

voor dat overspoeling optreedt in 
je neurale netwerken en dus in je 
lijf. Triggers blijven hun werk 
doen lang nadat je alles al, zoals 
men dat dan noemt, ‘geplaatst’ 
hebt. Deze neurale overspoeling 
zet overlevingsgedrag in gang ook 
al weet je dat dat hier en nu niet 
meer nodig is. EMDR brengt zo-
doende innerlijke rust, zichtbaar 
in gedrag en voelbaar in lijfelijke 
responsen. 

Lichamelijke rust was het voor mij 
in eerste instantie, zeker niet. 
EMDR bracht me bij diepere lagen 
van mijn traumastukken. Ik door-
voelde het opnieuw, wetende dat 
er een veilige ander in de buurt 
was. Wanneer ik tijdens de EMDR 
terug naar een gevoel ging, werd 
ik vaak uit de realiteit getrokken, 
de gevoelens waren zo overweldi-
gend dat ik het niet kon regule-
ren. Einde sessie betekende dit, of 
toch einde van de specifieke ver-
werking. Telkens had ik nood aan 
stabilisatie-oefeningen achteraf. 
Dit was nodig om op een goede 
manier naar huis te kunnen gaan. 
Mijn veilige plek opzoeken, waar 
ik in de eerste sessies EMDR leer-
de naartoe gaan. Ogen dicht, 
ademen en proberen in gedach-
ten naar die veilige plek gaan. Na 
enkele sessies kon ik wel meer 
lichamelijke rust voelen. Ik voelde 
na een tijdje dat de emotie bij de 
herinnering niet meer zo hevig 
was. Maar het vraagt tijd, heel 
veel tijd. Het roept twijfel op, om-
dat je plots ook andere zaken be-

gint te herinneren, bepaalde geu-
ren komen terug, bepaalde gelui-
den. In het hier en nu kunnen blij-
ven, is een must maar geen evi-
dentie. 

Net zoals elke therapeutische act 
is ook EMDR niks waard als het 
niet ingebed is in een veilige dra-
gende relatie, zeker wanneer 
men een trauma dient te verwer-
ken. Ik vind het daarom een must 
dat je als psychotherapeut opge-
leid bent vooraleer je de EMDR 
kapstok aangereikt krijgt. Een er-
kende opleiding tot therapeut 
omvat immers een leertherapie 
en supervisie zodat je zelf vol-
doende, gegrond bent om staan-
de te blijven bij de soms zeer sen-
sorische en mogelijks ook voor 
jou overspoelende inhoud.  
Als therapeut goed zitten in je 
eigen hechtingsnetwerk, letterlijk
-lijfelijk zowel als figuurlijk-
systemisch, is een belangrijke 
voorwaarde om je werk te doen. 
Zoals de vader van de client cen-
tered benadering, Carl Rogers, 
het al aanleerde, is authenticiteit 
een grondvoorwaarde om aan 
psychische verandering te wer-
ken. Nabij en gepast aanwezig 
zijn, is moeilijker als je niet in con-
tact staat met je eigen binnen-
kant. 

Een veilige ander was voor mij 
een must. Die put afdalen naar de 
herinneringen en gevoelens van 
toen, het vraagt heel veel moed. 
De veiligheid die ik bij mijn thera-
peut voelde, was al aanwezig 
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voor ik aan EMDR startte. Ik durf 
zelfs te stellen dat ik zonder die 
veilige ander mezelf nooit had 
kunnen toelaten om in mijn don-
kere herinneringen terug te gaan. 
Een leven lang drukte ik ze weg 
uit angst, angst voor wat me zou 
overkomen. Dan opeens word ik 
gevraagd om er ten volle weer 
naar toe te gaan. Het was ook 
niet altijd zo evident, meermaals 
brak ik de sessie af. Dan stond ik 
op en vertrok. EMDR ging niet van 
een leien dakje, er waren sessies 
bij dat ik het amper 5 minuten 
kon volhouden. De herinnering 
was te hevig en te intens. Mijn 
therapeut kon me veiligheid bie-
den, mijn eigen lijf nog niet. Dat 
heb ik gaandeweg moeten leren. 
De lijfelijke rust kwam er dus niet 
in een paar sessies maar in enkele 
jaren. Niet alle traumastukken 
heb ik laten behandelen met 
EMDR. De innerlijke rust bracht 
me ook rust in de niet behandelde 
stukken. Het heeft me vooral ge-
leerd om veiligheid bij mezelf te 
vinden, ook in die donkere kelder 
die er nog ergens diep in mij zit. 

Bij EMDR zit je, zeker als je de 
oogbewegingen of het tappen op 
de knieën gebruikt, letterlijk dicht 
bij je patiënt. Een patiënt vertelde 
me hoe ze die letterlijke nabijheid 
nodig had. Jaren eerder ging ze 
voor EMDR naar een andere dan 
haar vaste therapeut. Nu ze aan 
verwerking is begonnen in een 
vertrouwde therapeutische rela-
tie, merkt ze hoeveel verder haar 
dit brengt. Ze is zich nu ten volle 
bewust dat haar systeem niet 
toeliet bepaalde inhouden te be-
werken bij de therapeut waarmee 
ze geen vertrouwensband had. 
Daarnaast werd in de verwerking 
van het aan de oppervlakte zicht-
bare trauma duidelijk dat de on-
derliggende sleutelherinneringen 
zoveel verder gingen dan ook zij-
zelf kon vermoeden. Destabilisa-

tie was het gevolg, want ook ik 
had geen idee van de broze basis 
die eronder lag. Kunnen terugval-
len op mijn bredere systeemthe-
rapeutische en ervaringsgerichte 
knowhow én de input van mijn 
supervisor, hielpen me om het 
therapeutisch proces veilig en 
gefaseerd verder te zetten. 

Het tikken op mijn knieën werkte 
voor mij zoveel beter dan de oog-
bewegingen. Op deze manier 
voelde ik de therapeut. Het hielp 
me in het hier en nu te blijven, en 
niet mee te drijven met die nare 
herinneringen. Soms kon mijn 
hoofd helemaal ijl worden, de 
herinneringen brachten me in 
angst, de angst van toen. Benoe-
men waar die angst zich vast-
klampte in mijn lijf was zeer hel-
pend om door en op termijn voor-
bij de angst te geraken. Ik kon de 
angst en op termijn mezelf ge-
woon laten bestaan. 

Je systeem met zijn ingebouwde 
beveiliging, laat je -vernuftig als 
het is- normaal niet verder gaan 
dan wat je op dat moment kan 
dragen. En toch kan een laag er 
zomaar afgepeld worden zonder 
dat je er controle over hebt. Niet 
evident voor een beginnend the-

rapeut, of voor de patiënt die niet 
kan terugvallen op een veilig net-
werk rondom zichzelf. EMDR mag 
allerminst enkel als techniek inge-
zet worden. Het is net als goeie 
therapie een fijnmazig heen en 
weer bewegen tussen bewust 
worden, toelaten, denken, voelen 
en gewaarworden. EMDR inte-
greert dit alles in een robuuster 
neuraal netwerk. 

Ook mijn systeem liet niet meer 
toe dan wat het aankan. Ik heb 
moeten leren hierop te vertrou-
wen. Ik had zoveel schrik van wat 
er in mijn lijf gebeurde toen ik 
helemaal in die diepe kelder van 
herinneringen zat. Laag per laag 
heb ik afgewerkt. En hoe dieper 
de lagen, hoe makkelijker ik het 
kon reguleren. Ik kwam sneller uit 
overspoeling, het hyperventileren 
werd minder. Hyperventilatie is 
extra akelig. Die pijn in mijn borst-
holte zinderde uren later nog 
steeds na in mijn lijf. Hoe dieper 
de lagen hoe meer mijn systeem 
kon toelaten om te doorvoelen en 
vooral te resetten. Soms twijfel ik 
om nog resterende stukken via 
EMDR van onder het stof te ha-
len, maar nee ik voel dat het geen 
essentie is om alles benoemd te 
krijgen en uit te klaren. Wel wil ik 



 

 

me bewust zijn van wat bepaalde 
triggers met me doen. Het is vol-
doende dat ik ze herken, er niet 
meer door overspoeld geraak en 
er dus bewust mee aan de slag 
kan. Mijn verdediging is niet meer 
nodig, ik kan gewoon zijn. 

EMDR als proces werkt ook ont-
schuldigend. Last blijven voelen 
van triggers na al je harde werk in 
therapie kan het schuldgevoel 

waar een trauma je mee opzadelt 
versterken. Dat een nabije relatie 
met een veilige ander je op weg 
kan zetten naar een veilige en 
waardige relatie met jezelf cre-
ëert hoop. EMDR voegt iets extra 
toe, als een voedingsbodem, een 
stevigere grond onder je voeten 
die door overweldigende ervarin-
gen toch altijd weer even als 
moerasgrond kon blijven voelen.  

Moerasgrond is wat ik voel bij 
sommige triggers. Door het EMDR
-proces heb ik houten rustbalken 
in mijn moeras geïnstalleerd waar 
ik met mijn 2 volle voeten op kan 
staan. Zo kan ik zonder vrees de 
diepte in kijken en ervoor kiezen 
om te verspringen naar een vaste-
re ondergrond. 

Cathy Van Gorp is klinisch psycholoog en systeemtherapeut, werkzaam als coördinator 
en groepstherapeut van de Bres, psychiatrisch dagziekenhuis AZ Groeninge Kortrijk en 
in haar eigen praktijk. 
 E-mail: cathy.vangorp@telenet.be 

Kelly Vercaigne werkt bij De Bolster als ervaringswerker, is docent aan de opleiding 
ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg UCLL Heverlee, 
projectcoördinator Herstelacademie Zuid, Herstelcoach bij Momentum Avelgem. 
 E-mail: kelly.vercaigne@momentumavelgem.be 

 

Smaakt het lezen van onze coproductie naar meer, neem een kijkje op onze maande-
lijkse blog: 
Blog Trauma en herstel 
https://www.ck-nieuwe-verhouding.be/blog-ck-nieuwe-verhouding/ 
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