
  

 

 

Tilburg University

Gehechtheid, antisociale persoonlijkheidsstoornis en pro justitia rapportage

van den Berg, A.; Verbiest, V.; Oei, T.I.

Published in:
Proces: Tijdschrift voor strafrechtspleging

Publication date:
2007

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van den Berg, A., Verbiest, V., & Oei, T. I. (2007). Gehechtheid, antisociale persoonlijkheidsstoornis en pro
justitia rapportage. Proces: Tijdschrift voor strafrechtspleging, 86(1), 26-34.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/347fd690-3673-4ba1-80f0-d9889f65d026


Inleiding

In 1944 publiceerde John Bowlby, de grondleg-
ger van de gehechtheidtheorie, een artikel in
het gezaghebbende tijdschrift The International
Journal of Psycho-analysis over een onderzoek dat
hij tussen 1936 en 1939 heeft gedaan bij jeug-
dige delinquenten. In dit artikel ‘forty-four 
juvenile thieves’ deed hij onderzoek naar het
karakter, de ontstaansgeschiedenis en de relaties
van de jeugdige dieven. Hierin legde hij al ver-
banden tussen crimineel gedrag en vroege trau-
matisering. De afgelopen twee decennia is er
sprake van een opleving van de verklaringsmo-
dellen vanuit de gehechtheidtheorie, waarbij er
zeker de laatste paar jaar toenemend aandacht
komt voor het denken en onderzoeken vanuit
deze theorie over de antisociale persoonlijk-
heidstoornis.

In aansluiting op deze interessante en inspi-
rerende trend willen wij in dit artikel stilstaan
bij de betekenis die de gehechtheidtheorie kan
hebben voor het pro justitia onderzoek, daar-
mee de draad oppakkend van die van Bowlby,
zestig-zeventig jaar geleden. Hiertoe hebben
we recente wetenschappelijke literatuur over
gehechtheid en antisociale relaties verzameld en
een pilotstudy gedaan naar pro justitia onder-
zoek en gehechtheid. Maar allereerst willen wij
een korte schets geven van de geschiedenis van
de gehechtheidtheorie, en van de theorie zelf.

De geschiedenis van de 
gehechtheidtheorie

In deze paragraaf plaatsen we de gehechtheid-
theorie in de tijd zoals de gehechtheidtheoreti-
ci dit zelf ook doen bij patiënten en cliënten.
We verwijzen daarbij regelmatig naar boeken
en artikelen voor diegenen die nader op de ma-
terie in willen gaan.

John Bowlby schreef in de vorige eeuw een
standaardwerk over de gehechtheidtheorie in
drie delen ‘Attachment and Loss’ waarin hij zijn
lange ervaring met (jonge) psychiatrische pa-
tiënten in gehechtheidtermen beschreef.1 Juist
de antisociale jongeren trokken zijn aandacht
tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog van-
wege de sterke verwaarlozing en onthechting
van nogal wat kinderen in die jaren.Velen wer-
den opgevangen in instituten die in zijn ogen
leidden tot ‘institutionalised children’.Voor de
Wereldgezondheidsorganisatie schreef hij in
1951 op haar verzoek een rapport over de aan-
pak van deze verwaarloosde kinderen.2 Donald
Winnicott borduurde voort op de ideeën van
Bowlby, waarbij hij in de latere verzamelbundel
‘Deprivation and delinquency’ de gezonde en
verstoorde gehechtheid tussen moeder en kind
beschreef in het kader van de delinquente ont-
wikkeling van het kind.3 Deze meer ontwikke-
lingspsychologische benadering werd in de Ver-
enigde Staten voortgezet door onderzoekers en
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theoretici, onder anderen Mary Ainsworth4

(ontwerper van het experiment van de ‘strange
situation test’) en later Mary Main (University
of California, Berkeley) en Erik Hesse.

In Engeland hebben de klinisch psycho-
loog/psychoanalyticus en hoogleraar Peter Fo-
nagy en de klinisch psycholoog Anthony Bate-
man vanaf de jaren tachtig met hun onderzoek
naar borderlinepatiënten en de gehechtheid-
theorie veel bijgedragen aan de ontwikkeling
van de theorie zelf.5 De behandeling van bor-
derlinepatiënten op basis van deze theorie is
succesvol gebleken. Zie hiervoor de metastudie
van Warren et al.6 In dezelfde tijd schreef Van
IJzendoorn begin jaren tachtig een kritisch
commentaar op de theorie van John Bowlby
met het boek getiteld ‘Opvoeden in geborgen-
heid’.7 De gehechtheidtheorie bleef in Neder-
land echter het domein van de pedagogiek, een
wetenschappelijke discipline die zich bezig-
houdt met de opvoeding van het kind.Pas in de
loop van de jaren negentig kreeg zij voet aan de
grond bij de kinderpsychoanalyses en later ook
de psychoanalyses bij volwassenen. Binnen de
psychologie begint de gehechtheidtheorie nu
haar plaats te vinden. Het Nederlands Psycho-
analytisch Instituut (NPI) geeft nu al een paar
jaar trainingen in de afname van het Gehecht-
heids Biografisch Interview (GBI), een verta-
ling van het Adult Attachment Interview (AAI).
Zo heeft de gehechtheidtheorie binnen de
psychoanalyse haar plek gevonden waar zij in
de jaren vijftig uit verdreven is. Pas de laatste
jaren is er nationaal en internationaal aandacht
voor de gehechtheidtheorie en de antisociale
persoonlijkheidsstoornis (ASP). Peter Fonagy8

en Gwen Adshead9 in Engeland, Carlo Schuen-

gel10 met zijn onderzoek binnen de Ottho
Gerhard Heldringstichting (OGH) en Anne
van den Berg en Karel Oei11 met hun artikel
over gehechtheid en antisociale relatievorming
brachten de gehechtheidtheorie dichter bij de
ASP.Vermeld moet worden in dit verband dat
Van IJzendoorn et al. in 1997 een onderzoek
hebben gedaan naar gehechtheid en de tbs-po-
pulatie.12 Dit artikel heeft geen tot weinig ver-
volg gekregen.

Samenvattend: de gehechtheidtheorie heeft
zich ontwikkeld van een biologisch evolutio-
nair uitgangspunt waarbij de mens in het kader
van het overleven gebruikmaakt van gehecht-
heid, naar een ontwikkelingspsychologische
beschrijving van gehechtheid door middel van
observaties van kleine kinderen in interactie
met hun gehechtheidfiguren zoals representa-
ties en strategieën,om uiteindelijk uit te komen
op een theorie van de mentale processen waar-
bij de wijze van informatieverwerking en vast-
legging in de representaties binnen het zelf
voorop ligt.

In de volgende paragraaf beschrijven we in
grote lijnen de stand van zaken in de gehecht-
heidtheorie, zoals die nu gangbaar is en tot uit-
drukking komt in de theorie van de Mentaliza-
tion Based Treatment (MBT).

De gehechtheidtheorie in het kort

De vertaling van de Engelse term ‘attachment’
geeft in de praktijk drie Nederlandse woorden
namelijk hechting, binding en gehechtheid.
Hoewel het laatste woord het lelijkst klinkt,
heeft dit toch onze voorkeur omdat met deze
benaming het relationele karakter van het
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psychologische en biologische proces het best
tot uitdrukking wordt gebracht. Het woord
‘hechting’ slaat niet op het psychologische pro-
ces, en ‘binding’ wordt gebruikt in meer socio-
logische criminologische theorieën zoals bij
Gottfredson en Hirschi om de verbondenheid
met de samenleving uit te drukken.13 Bij men-
sen die minder met de samenleving verbonden
zijn is de kans op criminaliteit hoger.

Gehechtheid is een duurzame, affectieve en
afhankelijke relatie tussen kind en verzorger.
Deze komt voort uit de behoefte aan zekerheid
en veiligheid; een biologisch overlevingsme-
chanisme. Bowlby definieert gehechtheid als de
neiging om nabijheid en contact te zoeken met
een vertrouwd iemand in tijden van fysiologi-
sche en psychologische bedreiging ten einde
bescherming te krijgen.14 Het zoeken van vei-
ligheid doet het kind met behulp van gehecht-
heidgedrag. Dit kan glimlachen zijn of fixeren
met de ogen maar ook huilen, en later in de
ontwikkeling naar de verzorger toe kruipen.
Gehechtheidgedrag kunnen we definiëren als het
gedrag waarmee een baby, kind, volwassene na-
bijheid/contact zoekt of probeert te behouden
met de gehechtheidfiguur, zowel non-verbaal
als verbaal.

Zo ontstaat er tussen kind en verzorger een
gehechtheidrelatie in de vorm van steun/contact
bieden en ontvangen, en een gehechtheidband
wat vooral de gevoelde gehechtheidrelatie aan-
geeft (Schuengel).15

De gehechtheidrelatie en -band kunnen al-
leen totstandkomen als het kind in staat is om
een innerlijke zogenoemde gehechtheidrepre-
sentatie van de interactie tussen verzorger en
zichzelf te maken. De gehechtheidpresentatie
van het kind is de weerspiegeling en het zich
van binnen eigen maken hoe de verzorger met
het kind is omgegaan.De weerspiegeling en het
zich eigen maken geven aan hoe de verzorger
de interne toestand van het kind heeft aange-
voeld en benoemd en of hij/zij het kind troost
en veiligheid heeft gegeven als het die nodig
had. Hiertoe moet de verzorger (emotioneel)
beschikbaar zijn, consistent zijn in zijn reacties
en de behoeftes van het kind goed kunnen aan-
voelen en daarop adequaat antwoorden. Ge-
hechtheidrepresentatie kan vanuit deze optiek ge-
definieerd worden als de wijze waarop het kind

binnen het zelf vorm heeft gegeven aan de er-
varingen met gehechtheid en vanuit die ervarin-
gen denkt, voelt en handelt. De gehechtheid-
representatie van het kind wordt mede bepaald
door de gehechtheidrepresentatie van de ver-
zorger, namelijk hoe deze bij zichzelf omgaat
met gehechtheidervaringen zoals angst, verdriet
en nabijheid, en door het temperament van het
kind.

De gehechtheidstijl of gehechtheidstrategie is het
zichtbare gedrag dat ook wordt bepaald door
bewuste keuzes die de verzorger maakt in de
interactie met het kind. De gehechtheidstijl
heeft een dubbele functie, namelijk het bescher-
men van het (wankele) evenwicht dat in de ge-
hechtheidrepresentatie is bereikt maar ook om
te onderhandelen met de omgeving om tot
overeenstemming te komen. De verzorger is
niet een slaaf van zijn/haar gehechtheidrepre-
sentaties maar kan nadenken, reflecteren over
wat goed en gezond is voor het kind. Hiertoe
staat de verzorger stil bij het eigen denken en
het daaruit voortvloeiende gedrag. Om hierbij
stil te kunnen staan dient de verzorger in staat te
zijn om te kunnen mentaliseren, Mentaliseren is
het vermogen om zichzelf en anderen te ervaren
als psychologische wezens die handelen op basis
van datgene wat in hun geest (‘mental state’)
omgaat. De reflectieve functie is het vermogen van
iemand om een plausibele relatie te leggen tus-
sen datgene wat hijzelf of een ander doet, casu
quo denkt, op basis van datgene wat in de geest
omgaat.16 Met dit vermogen kan de verzorger
bewust de invloed van de eigen gehechtheidre-
presentatie bijsturen. Dit is zeker van belang als
de verzorger in zekere mate onveilig gehecht is.

Kinderen kennen een veilige en een onveili-
ge gehechtheid die tot uiting komt in de ge-
hechtheidrepresentatie maar ook in de ge-
hechtheidstijl. Een gehechtheidstijl is erop
gericht zo min mogelijk gekwetst te worden en
zo min mogelijk gevaar te lopen waardoor de
veiligheid zo optimaal mogelijk blijft. Deze
strategie is niet altijd even effectief, mede van-
wege de onveilige gehechtheid, waardoor veel
frustraties worden opgelopen.

De volgende gehechtheidrepresentaties
kunnen worden onderscheiden:
1 autonome. Zij hebben een positieve zelf-

waardering en gedifferentieerde kijk op an-
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deren. Hun gedachtegang is coherent. Zij
zoeken wederkerigheid en kunnen inti-
miteit goed verdragen. De gehechtheid-
representatie is veilig te noemen.
Voorbeeld van een autonome gehechtheid-
representatie: ‘Wel, zoals ik al zei, mijn
moeder was nogal een bemoeial, en ze was
echt niet in staat om me op te vangen als ik
overstuur was.En dat doet me af en toe nog
pijn, en ik ben nog steeds hyperalert hoe
mensen op mij reageren als ik overstuur
ben, ook mijn echtgenoot vindt me op dat
gebied hyperalert. Iets anders is dat ik me
dan afschuwelijk voel en dan zeg ik dat me
dat nooit meer zal overkomen maar soms
merk ik dat ik precies zo reageer als mijn
moeder.’
Opvallend in dit interview is dat deze
vrouw geen gemakkelijke of ‘ideale’ moe-
der heeft gehad maar dat zij wel gedifferen-
tieerd over haar praat en het gedrag van
haar moeder met haar eigen functioneren
verbindt, zich autonoom en vrij voelt om
verschillende gevoelens te hebben die zij
tot een geheel kan vormen.

2 gereserveerde. Zij kennen een positieve zelf-
waardering, maar kijken negatief tegen an-
deren aan. Zij vermijden intimiteit en na-
bijheid. Hun gedachtegang is minder
coherent. Zij idealiseren of minimaliseren
en loochenen.Voorbeeld van een gereser-
veerde onveilige gehechtheidrepresentatie
is: ‘Een heel normale kindertijd, zeker heel
normaal,met beide ouders,moet ik zeggen.
Mijn moeder ondersteunde me met alles
wat ik deed, had altijd veel interesse in mijn
schoolwerk, vroeg altijd wat er op school
gebeurd was. Zij legde altijd veel nadruk op
onze onafhankelijkheid. Ze leerde me niet
te lang stil te staan bij allerlei probleempjes,
wat denk ik goed is.’
Interviewer vraagt dan naar duidelijke en
concrete herinneringen over wat ze vertel-
de, maar die kon de geïnterviewde niet
geven. Het bleef bij algemene beschrijvin-
gen.

3 gepreoccupeerde. Zij hebben een negatieve
zelfwaardering en kijken positiever tegen
anderen aan. Zij zijn emotioneel oneven-
wichtig en gevoelens zijn vaak heftig. Zij
zijn gepreoccupeerd door traumatische er-

varingen.Het kunnen ervaren en verdragen
van intimiteit is gebrekkig en inconsistent.
Hun gedachtegang is minder coherent.
Voorbeeld van een gepreoccupeerde en on-
veilige gehechtheidrepresentatie is: ‘Mijn
relatie met mijn ouders toen ik kind was.
Tja, laat eens kijken, laten we beginnen met
mijn moeder, dat is gemakkelijk, omdat
juist mijn moeder haar eigen persoonlijke
zaken mijn leven bepaald hebben… Zoals,
ze probeerde me zo ver te krijgen dat ik
haar alles wat er in mijn leven gebeurde,
hoe klein ook, aan haar zou vertellen, en ik
verzon er dingen bij die nog niet genoeg
waren want ze had zoveel onderwerpen die
ze zelf inbracht waar ze alles van wilde
weten en die ik tot in detail moest vertel-
len,waar ze alles van wilde weten… Ze was
liefdevol, vol liefde, kuste ons, omhelsde ons
en vertelde ons dat ze ons lief had. Maar ze
was tevens boos…’

4 gedesorganiseerde/onverwerkte. Er is sprake van
een duidelijk verlies aan samenhang in ge-
dachtegang, zeker bij emotionele onder-
werpen zoals verlies en misbruik. Zij ken-
nen veel magisch denken en lange pauzes
in hun uitingen. Zij hebben een negatieve
waardering van zichzelf en anderen. Ze
verdragen weinig intimiteit omdat deze te
bedreigend is.
Voorbeeld van een gedesorganiseerde en
onveilige gehechtheidrepresentatie: ‘We
gingen naar het ziekenhuis, hoe was het ook
alweer, ik denk dat het een grijze Buick was,
ik zat achterin, rechts van mijn moeder, ik
droeg jeans en een poloshirt, nee ik geloof
geen jeans, weet je, maar een kakibroek, en
we reden eerst de Weststreet door en er was
heel veel verkeer, dus namen we…’
Terwijl de geïnterviewde gewond was ge-
raakt, wordt de aandacht niet bij het licha-
melijke letsel gehouden maar wordt er
bijna lukraak geassocieerd van het een naar
het ander.

Bij onderzoeken van forensische populaties
(Adshead,17 Van IJzendoorn18) blijken de gere-
serveerde en gedesorganiseerde gehechtheidre-
presentaties significant het meest voor te
komen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
patiënten met een borderline persoonlijkheids-
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stoornis waar de gepreoccupeerde vorm het
meest voorkomt.

Gehechtheidstijlen kunnen hyperactiverend
en deactiverend zijn.19 De eerste geeft aan dat
kinderen en volwassenen wel actief gehecht-
heid zoeken, maar de (dreigende) frustratie bij
voorbaat al inbouwen.Zij verlangen actief maar
zijn waakzaam vanwege de vaak inconsistente
houding van vroegere gehechtheidfiguren. Zij
reageren boos en ambivalent. De houding is
vaak die van slachtoffer en is afhankelijk. Deze
stijl heeft connecties met de gepreoccupeerde
gehechtheidrepresentatie.De tweede stijl omvat
een houding van schijnbare autonomie en on-
afhankelijkheid.Men gaat contact uit de weg en
probeert ervoor te zorgen dat de ander geen
toegang krijgt.Deze houding komt voort uit de
ervaring van constante afwijzing door gehecht-
heidfiguren. Deze stijl heeft connecties met de
gereserveerde gehechtheidrepresentatie. Daar-
naast bestaat er ook de autonome gehechtheidstijl.
Deze laat zich kennen als dat het kind of de
volwassene, al naar gelang de situatie, flexibele
strategieën hanteert, de ene keer actief contact
zoekend omdat dat nodig is en er een gehecht-
heidfiguur aanwezig is, en de andere keer aflei-
dend omdat deze niet beschikbaar is. Om deze
autonome stijl te kunnen hanteren is men in
staat om te kunnen reflecteren op zichzelf en de
ander in de actuele situatie.

Het innerlijke werkmodel kan gezien worden
als de resultante van de verschillende gehecht-
heidrepresentaties van waaruit een kind of vol-
wassene de vorm van de gehechtheidstijl kiest
al naar gelang de omstandigheden om zich
goed tot de omgeving te verhouden en de stress
te verminderen.

In de gehechtheidtheorie komen zowel in-
vloeden vanuit de biologie, (ontwikkelings-)
psychologie, de sociologie als de culturele an-
tropologie naar voren.

Gehechtheidtheorie en antisociale
persoonlijkheidsstoornis

De gehechtheidtheorie is moeilijk te vertalen
naar de Diagnostische Classificaties zoals die
van de DSM IV waaronder de ASP. Dit komt
mede omdat er binnen de gehechtheidtheorie
meer gelet wordt op hoe er gesproken of gedaan
wordt dan wat er gezegd of gedaan wordt.
Symptomen of kenmerken zoals in de DSM IV
worden niet zo beschreven. Bowlby greep in

zijn artikel ‘Forty-four juvenile thieves’ wel
terug op toenmalige diagnostische categorieën
als ‘hyperthymie’ waarin duidelijk de huidige
ADHD-classificatie (DSM IV 314.01) zichtbaar
wordt en de ‘affectionless’ waarin de gedrags-
stoornis (DSM IV 312.8) en de oppositioneel-
opstandige gedragsstoornis (DSM IV 313.82)
gedeeltelijk te herkennen vallen. Bowlby pleit-
te al in 1944 voor meer statistisch onderzoek
zoals hij in dit artikel deed met behulp van een
controlegroep van kinderen die geen delicten
hadden gepleegd. De twee genoemde catego-
rieën kwamen significant meer voor bij de de-
linquente kinderen. Hij merkt nog even fijntjes
op dat statistisch onderzoek in de psychoanaly-
tische traditie niet voorkomt. Overigens heeft
Bowlby pas na dit artikel de gehechtheidtheo-
rie ontwikkeld waarbij hij het belang van
onderzoek trouw is gebleven.

Bij de antisociale persoonlijkheidsstoornis
kunnen we vanuit de gehechtheidtheorie in
beschrijvende zin aan de volgende elementen
denken:
1 de normale biologische behoeftes van het

kind zoals honger,dorst, behoefte aan licha-
melijkheid (troost bij pijn) worden door de
verzorger vanuit zijn innerlijke werkmodel
alleen gezien als middelen van het kind om
macht over hem/haar uit te oefenen, en
niet als primaire behoeftes om te overleven
door zich te hechten en ook niet als uiting
van affectieve behoeftes;

2 de gehechtheidstijl van de verzorger is op
basis van de hiervoor genoemde waarne-
ming gericht op het controleren van het
kind door macht uit te oefenen, die kan va-
riëren van de macht van de disciplinering
zoals het strakke tijdschema tot aan mishan-
deling, of is gericht op het negeren van het
kind omdat de verzorger zich niet wil laten
bepalen door het kind, met verwaarlozing
als gevolg. Deactiverende en hyperactive-
rende gehechtheidstijlen door de verzor-
ger(s) wisselen elkaar hierbij af;

3 in het innerlijke werkmodel van de verzor-
ger zijn veel representaties gevuld met
agressie die hij niet goed heeft kunnen re-
guleren, en die door de afhankelijkheid en
eisen van het kleine kind worden geacti-
veerd. Het uitageren van agressie bepaalt
voor een groot deel de gehechtheidrelatie;

4 de verzorger is niet goed in staat om de af-
fectieve behoeftes van het kind zowel in
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woord als gebaar te benoemen of in zijn
houding te reflecteren. Hierdoor krijgt het
kleine kind veel reflecties terug op basis van
macht en agressie en niet op basis van warm-
te, liefde en het leren verdragen van angst;

5 de woorden en begrippen, de tweede orde
representaties, die kleine kinderen worden
bijgebracht zijn beperkt, en zijn vooral geba-
seerd op macht en overwinnen, het tegen-
overgestelde van zwak en kwetsbaar zijn en
verliezen.De organisatie van de gehechtheid-
representaties verloopt eenzijdig met behulp
van dit beperkte begrippenkader. Dit inner-
lijke werkmodel is te vergelijken met de
basic assumption ‘figh-flight’ van Bion;20

6 de in de vroege kindertijd opgelopen trau-
ma’s vanwege mishandeling en het negeren
van angst door zowel het kind als de ver-
zorger worden door het kind omgezet in
tegen-agressie, ook wel ‘roofdiergedrag’ ge-
noemd. De aanval is hierbij de beste verde-
diging.

‘Vijandige opvoeding kan tot onveilige ge-
hechtheid leiden, in het bijzonder tot gereser-
veerde gehechtheid omdat het kind leert de
ouders niet te provoceren tot afwijzend gedrag
door negatieve emoties te tonen.’21 Gereser-
veerd gehechte kinderen, en later ook volwasse-
nen, zijn namelijk (praktisch) niet in staat tot
empathie die nodig is voor het zich op moreel
gebied eigen maken van normen. Het niet in
staat zijn tot empathie leidt tot het voortdurend
schenden van de rechten van anderen zonder
zich daarbij schuldig te voelen. Het niet in staat
zijn tot het zich moreel eigen maken van nor-
men en waarden kan leiden tot een onvermo-
gen om zich aan de sociale eisen aan te passen
die aan het leven als adolescent of volwassene
gesteld worden, met alle gevolgen van dien.

Een wezenlijke oorzaak voor het ontstaan
van de gereserveerde gehechtheid is dat de ver-
zorger niet in staat is sensitief te reageren op de
signalen van zijn/haar kind om gehechtheid te
kunnen ervaren. De verzorger raakt ge-
frustreerd door de signalen die het kind afgeeft
en ziet deze louter als aandachttrekkend gedrag.
Het gebeurt dan ook vaak dat de verzorger het

kind bedreigt met verlating om een einde aan
dit gedrag te maken in plaats van de behoefte
aan nabijheid te verwezenlijken.

Verminderd vertrouwen in zichzelf en an-
deren, gecombineerd met minder in staat zijn
tot het reguleren van de eigen emoties, kan lei-
den tot lagere niveaus van moreel denken en tot
milde vormen van agressief en antisociaal ge-
drag.22

Desorganisatie verwijst naar een (tijdelijke)
verstoring van veilige en onveilige gehecht-
heidstijlen, wanneer het kind wordt geconfron-
teerd met twee onverenigbare bronnen van
angst: een stressvolle en bedreigende situatie,
gecombineerd met een beangstigende volwas-
sene die de enige gehechtheidpersoon kan zijn
die troost kan bieden.23 Het woord ‘desorgani-
satie’ zegt het eigenlijk al: de gehechtheid is on-
georganiseerd. Er is niet sprake van één onveili-
ge gehechtheidstijl; integendeel, het kind heeft
geen stabiele strategie meer en toont in boven-
genoemde confrontatie incoherente gedragin-
gen van verschillende onveilige gehecht-
heidstrategieën omdat het tussen twee vuren
zit.

Het zoekt bescherming, veiligheid en
troost in bedreigende situaties, maar juist dege-
ne die de veilige persoon behoort te zijn vormt
een bron van angst. Het gevolg is dat het kind
tegelijkertijd zowel benaderend als vermijdend
gedrag gaat vertonen ten opzichte van de ver-
zorger omdat het niet weet of het nu toenade-
ring moet zoeken, of dat het zich beter uit de
voeten kan maken. Door deze tegenstrijdige si-
tuatie wordt de regulatie van negatieve emoties
zoals angst, boosheid en frustraties bemoeilijkt
(evenals bij gereserveerde gehechtheid).Volgens
P. Renn toont onderzoek aan dat disregulatie
van angst in de eerste kinderjaren resulteert in
permanente gevoeligheid voor stress wanneer
men volwassen is. Dit is zeer gevaarlijk, omdat
deze mensen later niet in staat zijn stressgevoe-
lens te hanteren waardoor een excessieve reac-
tie niet kan worden voorkomen.24

Van een beangstigende verzorger is duide-
lijk sprake wanneer deze zijn/haar kind mis-
bruikt en/of mishandelt. Dit leidt bij het kind
tot een diepgaand wantrouwen ten opzichte
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van anderen en een gebrek aan vertrouwen in
het zelf. Het kind, en later de volwassene, voelt
zich onmachtig, angstig, vernederd en boos
door wat hem/haar overkomen is. Het gevolg
daarvan is dat het voortdurend deze gevoelens
ongedaan moet maken – om zo psychische des-
integratie te voorkomen – door de situatie om
te keren en anderen aan te doen wat het zelf is
aangedaan. Dit geeft gevoelens van controle en
macht over de situatie. In feite komt het neer op
ontkenning en loochening van de macht van de
verzorger waardoor het kind mishandeld en/of
misbruikt is en deze zelf uit te oefenen. Gedes-
organiseerde gehechtheid komt dan ook vaak
voor bij misbruikte en/of mishandelde kinde-
ren.Toch hoeft er niet altijd sprake te zijn van
een ‘welbewust beangstigende verzorger’. De
angst die de verzorger op het kind overbrengt
of bij het kind opwekt, kan namelijk dieperlig-
gende oorzaken hebben en is meestal onbe-
doeld. Zo komt het voor dat verzorger tijdens
de vroege jeugd zelf te kampen heeft gehad met
het verlies van een gehechtheidpersoon en dit
(nog) niet heeft kunnen verwerken. De kans is
groot dat deze hierdoor ook onveilig gehecht is
geraakt waardoor er sprake kan zijn van een
intergenerationele overdracht van onveilige ge-
hechtheidstijlen. Maar ook andere onverwerkte
trauma’s kunnen een belangrijke oorzaak zijn
voor het vertonen van beangstigend gedrag
doordat de verzorger wordt overvallen door pe-
rioden van herbeleving. Voor een kind is er
niets beangstigender dan een angstige ouder,
omdat een kind niet begrijpt en niet kan be-
grijpen waar die angst vandaan komt.

Gedesorganiseerde gehechtheid verzwakt
de ontwikkeling van de reflectieve functie van
het kind en daarmee de capaciteit tot het orga-
niseren en inschatten van eigen en andermans
emoties en intenties. Deze reflectieve capaciteit
is cruciaal want het vormt een buffer tussen
overweldigende gevoelens en impulsief en
agressief gedrag.25

Zo leren gedesorganiseerd gehechte men-
sen niet stil te staan bij welke gevoelens hen
overspoelen maar worden deze direct uitge-
ageerd in (auto)agressief gedrag. Hiermee kan
de voedingsbodem gelegd worden voor later

crimineel gedrag dat de vorm kan krijgen van
een ASP. Bewust wordt in deze zin het begrip
‘kan’ gebruikt omdat niet alle mishandelde kin-
deren later een ASP ontwikkelen, zoals ook niet
alle misbruikte kinderen later als volwassenen
zelf gaan misbruiken. Dergelijke lineaire ver-
banden zijn in de ontwikkeling van persoon-
lijkheidsstoornissen niet aanwezig omdat er tal
van andere factoren in meespelen zoals tempe-
rament, sociale status, geluk et cetera. Het voert
te ver om hier verder op in te gaan.

Gehechtheidtheorie en pro justitia
rapportage

De pro justitia rapportage omvat een inschatting
door de rapporteur van de relatie tussen de ten-
lastegelegde strafbare feiten en een eventuele
ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikke-
ling van de geestvermogens.Vanuit deze inschat-
ting wordt de mate van toerekeningsvatbaarheid
afgeleid. Hierbij maakt hij gebruik van zowel de
classificatiesystemen zoals die van de DSM IV
maar ook van een eigen weging van de patholo-
gie van de verdachte op basis van de individue-
le psychologische, psychiatrische en systemische
gegevens die hij over hem heeft verzameld. In
dit laatste geval kan de gehechtheidtheorie haar
bijdrage leveren op twee manieren:
1 door niet alleen te luisteren naar de inhoud

van de antwoorden die de verdachte geeft
in het kader van het pro justitia onderzoek
maar ook te luisteren naar de wijze waarop
de verdachte zijn antwoorden geeft in de
vorm van vermijding, blijven hangen op
details, coherentie et cetera. In de systeem-
theorie heet deze manier van luisteren: met
‘the third ear’;

2 door te vragen naar de relaties met vroege-
re verzorger(s) en of er sprake kan zijn van
vroege traumatisering door dood, mishan-
deling en/of misbruik.

Vroege traumatisering is een van de predicto-
ren die in het BooG (Beslissingsondersteuning
onderzoek Geestvermogens)26 traject wordt
genoemd als medebepalend voor het al dan niet
adviseren van een pro justitia rapportage. Uit
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wetenschappelijk onderzoek blijkt dat misbruik
een belangrijke prospectieve factor is voor het
ontwikkelen van een DSM IV Cluster B per-
soonlijkheidsstoornis zoals de ASP.27

Eurelings-Bontekoe en Snellen onder-
scheiden zes domeinen voor diagnostisch
onderzoek die met elkaar onderling gerelateerd
dienen te worden:28

1 de objectief en subjectief waarneembare
symptomen, syndromen en gedragsstoor-
nissen, alsmede de persoonlijkheidsstoor-
nissen volgens DSM IV;

2 de situatie, het systeem en de context;
3 bewust toegankelijke cognitieve schema’s,

copingstijlen en mentale representaties van
het zelf en de ander;

4 dynamiek: impliciete schema’s, aard object-
relaties, aard en intensiteit van intrapsychi-
sche conflicten en afweerconstellaties;

5 veiligheid gezinsklimaat, opvoeding, vroege
traumatische ervaringen, mentale gehecht-
heidrepresentaties, en gehechtheidstijlen;

6 voor een groot deel genetisch bepaalde sta-
biele persoonlijkheidskenmerken en tem-
peramentfactoren.

De gehechtheidtheorie kan met haar integratie-
ve benadering diagnostische gegevens genereren
voor al deze domeinen, maar is niet volledig en
tamelijk globaal.Voordeel van deze theorie is dat
zij zorgt voor een verbinding tussen de domei-
nen waardoor het ‘plaatje’ van de verdachte meer
één geheel vormt. Nadeel is dat de wetenschap-
pelijke verbinding tussen de gehechtheidtheorie
en het ontstaan van crimineel gedrag nog flinter-
dun is.Dat geldt overigens voor meer theorieën.

Pilotstudy gehechtheidtheorie en pro
justitia rapportage

Om enig zicht te krijgen op de toepassing van
begrippen uit de gehechtheidtheorie is in het
kader van een afstudeerscriptie van V. Verbiest
in 2005 een dossieronderzoek gedaan bij een
van de Forensisch Psychiatrische Diensten
(FPD’s) in Nederland.29

Vraagstelling van de pilotstudy was om na
te gaan of en in welke mate in de pro justitia

rapportage gebruikgemaakt werd van factoren
die de gehechtheidrelatie en theorie betreffen,
bezien vanuit het oogpunt van de verzorger en
die van de verdachte.

De pilotstudy betrof een steekproef van 16
ambulante dubbel pro justitia rapportages,
waarvan acht < 18 jaar en acht > 18 jaar, uitge-
bracht in het jaar 2004.

Het resultaat van de studie was in het kort,
over alle acht dubbelrapportages bezien, dat bij
jeugdigen 39 keer de term gehechtheid of een
term daarop gelijkend werd gebruikt, waarbij
de psychiaters (28) dit meer deden dan de
psychologen (11). Bij de volwassenen werd de
term gehechtheid drie keer gebruikt.

Bij jeugdigen onder de 18 jaar werden
trauma’s door gedrag van anderen zoals mis-
bruik en door life events zoals overlijden van
een ouder 49 keer genoemd waarbij weinig
verschil tussen psychiaters (26) en psychologen
(23) geconstateerd kon worden. Bij volwasse-
nen werden deze 38 keer genoemd waarbij er
ook weinig verschil was tussen psychiaters (18)
en psychologen (21)

Bij jeugdigen werd meer gerapporteerd
over trauma’s dan bij volwassenen.

Ook de factoren vanuit de verzorger zijn
nagegaan, zoals ernstig psychiatrische proble-
matiek van de verzorger, mishandeling door de
verzorger en situationele factoren zoals zieken-
huisopname van een ouder na geboorte van de
verdachte. Bij jeugdigen werden deze factoren
45 keer genoemd waarbij de psychologen (25)
dit wat meer deden dan de psychiaters (20), en
bij volwassenen werden deze factoren 23 keer
genoemd waarbij de psychologen (13) dit ook
weer wat meer deden dan de psychiaters (10).

Uit het onderzoek komt naar voren dat de
rapporteurs bij jeugdigen meer gericht zijn op
gehechtheidfactoren dan bij volwassenen. Dit
geldt zowel voor de jeugdigen zelf als voor de
verzorgers, meestal de ouders.

Psychiaters zijn meer geneigd dan psycholo-
gen termen als gehechtheid te gebruiken. Dit
geldt alleen voor jeugdigen. Bij volwassenen
denken beide disciplines amper aan gehechtheid.
Psychologen benoemen iets meer dan psychia-
ters de achtergrondfactoren die met gehecht-
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heid te maken hebben. Mogelijk hebben psy-
chiaters wat meer oog voor het individu en de
psychologen wat meer oog voor de omstandig-
heden.

Deze uitkomsten zijn op basis van een zeer
beperkt onderzoek. Het kunnen vingeraanwij-
zingen zijn voor een vervolgonderzoek. Derge-
lijk onderzoek is interessant als verbatims van
het pro justitia onderzoek bij verdachten wor-
den onderzocht op het reflecterend en mentali-
serend (hoe gesproken wordt in plaats van wat
verteld wordt) vermogen gecombineerd met de
bij hen behorende gehechtheidrepresentatie.
Deze kunnen indicatief zijn voor het bepalen
van iemands geestelijke stoornis en de daarbij
passende behandeling.

Samenvatting en conclusie

De gehechtheidtheorie bestaat al geruime tijd.
Deze integratieve theorie maakt gebruik van di-
verse psychologische invalshoeken, maar ook
het denken vanuit de sociologie en biologie kan
in de theorie zijn plek vinden. Pas de laatste tijd
komt er belangstelling voor de gehechtheid-
theorie en de antisociale persoonlijkheidsstoor-

nis. Op andere terreinen zoals de borderline-
stoornis is deze theorie al verder uitgebouwd en
vinden succesvol behandelingen plaats op basis
van de uitgangspunten van de theorie. Het han-
teren van stress, het leren reflecteren en mentali-
seren op basis van de behandelrelatie zijn hierbij
behandeltechnieken.Zover we weten is er nooit
iets gepubliceerd of onderzocht op het gebied
van pro justitia rapportage en de gehechtheid-
theorie. Uit een door ons uitgevoerde pilotstu-
dy op dit terrein blijkt dat er in de praktijk wei-
nig kennis en oog is voor deze theorie en de fe-
nomenen die met gehechtheid samenhangen.
Deze theorie is in die zin aantrekkelijk voor pro
justitia rapporteurs dat het gaat om een brede
manier van kijken waarbij de verschillende do-
meinen van diagnostiek en onderzoek goed
kunnen worden beschreven. Er ontstaat
daardoor geen versnipperd beeld van de onder-
zochte zoals dat het geval is door het gebruik
van classificatiesystemen als de DSM IV en door
een opsomming van symptomen en klachten.
Aan de andere kant is er nog weinig onderzoek
gedaan op het terrein van de gehechtheidtheo-
rie en ASP,en is de validiteit van de theorie voor
ASP nog een vraag.
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