
somatisch lijden in de toekomst. En boven-

dien dat een verstoorde gehechtheid het 

ziektebeloop in negatieve zin beïnvloedde. 

Allemaal heel interessant, maar een reëel 

therapeutisch of preventief handelings-

perspectief leverde dit nog niet op.

 Creating connections

Dat is veranderd nu er interventies ‘op de 

markt komen’ die zich rechtstreeks base-

ren op de attachmenttheorie. Voorbeelden 

hiervan zijn ‘The Mentalization Based 

Parenting Program’ (bedoeld voor ouders 

die worden geacht een verhoogd risico te 

lopen voor het mishandelen en/of verwaar-

lozen van hun kinderen); ‘Mentalization 

Based Treatment’ (mbt, voor mensen met 

een ernstige borderline persoonlijkheids-

stoornis; en ‘Emotionally Focused 

Therapy’ (eft, een vorm van experiëntiële 

systeemtherapie, niet te verwarren met 

eft, ‘Emotional Freedom Techniques’, een 

techniek uit de alternatieve geneeskunde).  

 Met andere woorden, attachment is 

operationeel geworden en dus niet langer 

uitsluitend een verklarend concept. Reden 

voor de psychotherapeut Berry Aarnoudse en 

psychiater Jaap Kool om gesteund door hun 

echtgenotes – hoe kan het ook anders met 

dit onderwerp – enkele wereldtoppers, 

onderzoekers en geïnteresseerde profes-

sionals twee dagen bijeen te brengen in de 

Efteling – waar zou het ook anders moeten 

met dit onderwerp. De doelstelling van het 

congres was dan ook om de versteviging 

van de connectie tussen theorie en prak-

tijk voor het voetlicht te brengen door de 

laatste wetenschappelijke bevindingen 

en praktische resultaten door coryfeeën te 

laten presenteren en met de toehoorders 

te bediscussiëren. James Coan, Mario Miku-

Creating Connections

 Verslag	van	de	Conferentie	‘Creating	Connections.	

On	Attachment,	Neuroscience,	Mentalization	

Based	Treatment	and	Emotionally	Focused	

Therapy’,	op	19	en	20	april	2011	in	de	Efteling,	

Kaatsheuvel.	Prijs:	€	425,-/	€	595,-.	Aantal	

deelnemers:	450.

Gehechtheid, internationaal bekend met 

de Engelse aanduiding attachment, is een 

begrip dat sinds John Bowlby zich er in de 

jaren veertig van de vorige eeuw mee ging 

bezighouden, niet meer van het toneel is 

verdwenen. Bowlby’s systematische en 

retrospectieve onderzoek naar de vroege 

kindertijd van jonge delinquenten bracht 

hem op het spoor van het grote belang van 

een voorspelbare, bereikbare en veilige 

ouderfiguur wanneer het kind stress er-

vaart. In combinatie met vergelijkbare 

observaties van biologen in het dierenrijk 

leidde dit tot een toenemende stroom van 

wetenschappelijk onderzoek. Met name 

het preklinisch onderzoek naar opvoe-

dingsstijlen, naar de reactiepatronen van 

kinderen in gestandaardiseerde testopstel-

lingen zoals de zogenaamde strange situa-

tion en het onderzoek naar neuronale cor-

relaten heeft de laatste decennia een grote 

vlucht genomen.

 Dit onderzoek was vooral van theo-

retisch en wetenschappelijk belang, maar 

voor de praktiserend psychiater en psy-

choloog leverde het vooralsnog weinig 

handvaten op voor het feitelijk thera-

peutisch handelen. Duidelijke voorbodes 

voor een ommekeer hierin waren er wel: 

onderzoek toonde namelijk aan dat een 

problematische gehechtheid in de jeugd 

het risico vergrootte op psychiatrisch en 
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losgelaten?’ Beide therapieën zijn effectief 

gebleken.

 Gehechtheid geeft hersenen rust. Uit steeds 

meer en beter onderzoek is komen vast te 

staan dat de basistoestand van het brein er 

een is waarin relatieve rust heerst zolang 

er hechting is. Is iemand alleen, dan heeft 

hij bij het uitvoeren van stressvolle taken 

meer hersengebieden nodig dan wanneer 

een willekeurige persoon zijn hand vast-

houdt. En nog meer gebieden komen tot 

rust wanneer een geliefde dat doet. Op de 

functionele mri ziet het verbonden brein 

er dan ook opmerkelijk ontspannen uit, 

wat in dit geval veel goeds betekent.

 

 Attachment verandert

Be aware and reflective. Attachment is niet 

alleen iets tussen mensen maar ook iets ‘in 

jezelf’. Daniel Siegel presenteerde zijn visie 

op psychopathologie. In die visie zijn de 

variabelen chaos en monotonie versus inte-

gratie en harmonie de relevante dimensies 

en niet stemming, affect, cognitie enzo-

voorts. Door contact te maken met je li-

chaam en gedachten – een soort mindfulness 

dus – is het mogelijk ontsporingen van de 

geest te herstellen. Het klonk allemaal wat 

zweverig en het valt niet te ontkennen dat 

Siegel bij de legitimering van zijn ideeën 

deels wordt gedragen op de vleugels van 

zijn voordrachtskunst. Toch krijgt hij uit 

onderzoek veel steun voor zijn gedachten. 

De toekomst zal leren of Siegel zijn belof-

tes gestand doet. De eerste trials heeft hij 

op stapel staan.

 Attachment brings change. Dat is bijzon-

der nieuws in een tijd waarin maatschap-

pelijke onthechting de norm wordt, iets 

waarin het land waar de sprekers vandaan 

kwamen – de Verenigde Staten van Ame-

lincer, Jon Allen, Daniel Siegel, Philip Shaver 

en Susan Johnson gaven allen een lezing en 

gingen op een later tijdstip in een work-

shop dieper op de materie in. 

 Boodschappen

Inhoudelijk waren het twee boeiende 

dagen. Niet alleen was er een brede varia-

tie in theorie/onderzoek en praktische 

toepassingen, maar ook in focus: het ging 

over hersenen, psyche en sociale interactie. 

Als relatieve buitenstaanders was er voor 

ons veel nieuws te beleven, maar om dit nu 

even kort samen te vatten, valt niet mee. 

We beperken ons tot vijf boodschappen.

 Twee kunnen meer dan één. De prestaties 

van mensen zijn aanmerkelijk beter als ze 

in gezelschap zijn van een betekenisvolle 

tweede of als ze deel uitmaken van een 

hechte groep. En: hoe hechter de groep, 

hoe beter de prestaties. Dat geldt voor 

sterk uiteenlopende activiteiten als basket-

bal in de mba (de eredivisie van het Ame-

rikaans basketbal), problemen oplossen 

in klassenverband en het inschatten van 

toekomstige inspanningen.

 Het achterste van je tong laten zien werkt. 

eft, de nieuwe loot aan de stam in relatie-

therapie, gaat ervan uit dat herstel en 

veilige hechting tot stand komen als part-

ners hun kaarten op tafel leggen. En dat 

op tafel leggen bestaat eruit dat partners 

elkaar inwijden in hun emoties achter de 

boosheid of het gebrek aan contact, en 

door de therapeut worden uitgedaagd om 

zich voor te stellen wat het verbreken van 

verbondenheid met hun partner doet. Ook 

in mbt speelt verbondenheid een hoofd-

rol. Gaat het daar mis tussen therapeut en 

patiënt dan tracht de therapeut te repare-

ren in termen van ‘Waar hebben we elkaar 
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rika – voorop lijkt te lopen. Toch ontmoe-

digt dit de sprekers niet. Integendeel. De 

eerste pogingen om de kennis over attach-

ment in beleid om te zetten hebben in de 

vs al vorm gekregen in projecten op lagere 

scholen.

 Nieuw perspectief

Voor ons als psychiaters was wellicht nog 

wel het meest uitdagende dat attachment 

de nog steeds van elkaar gescheiden con-

cepten van hersenen, gedrag en omgeving 

samenbrengt onder één conceptuele noe-

mer. Attachment heeft het als concept in 

zich om uit te groeien tot een nieuw para-

digma voor de psychiatrie. Het voordeel 

van dit omvattend kader voor onderzoe-

kers is, dat uitkomsten van onderzoek naar 

gedrag vanuit sterk uiteenlopende tradi-

ties beter met elkaar te vergelijken zijn. 

Voor hulpverleners maakt gehechtheid 

als kader niet alleen ieders betrokkenheid 

bij de behandeling beter zichtbaar. Het 

voorziet ook in een structuur om de onder-

delen van de behandeling tot een samen-

hangend geheel te integreren. En van dat 

perspectief werden we aan het einde van 

twee boeiende dagen in de avondzon van 

de Efteling net voorbij Langnek toch wel 

een beetje vrolijk. 
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