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Samenvatting Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen

met een autistische stoornis wel degelijk hechtingsrelaties

kunnen vormen met hun verzorgers, ondanks hun duide-

lijk afwijkende sociale gedrag. Minder duidelijk is of de

kwaliteit van de hechting van deze kinderen vergelijkbaar

is met die van normaal begaafde, zich normaal ontwik-

kelende kinderen. Om meer te begrijpen van de aard en

de kwaliteit van de hechting bij kinderen met een autis-

tische stoornis en een verstandelijke handicap deed de

opleiding Pedagogiek van de Universiteit van Utrecht

onderzoek op dit gebied. Het onderzoek laat zien dat

kinderen met een autistische stoornis en een verstande-

lijke beperking door de ouders vaker als onveilig gehecht

worden beschreven dan normaal begaafde kinderen,

maar dat deze verschillen heel goed te verklaren zijn

door hun ontwikkelingsachterstand. Verder blijkt dat

deze kinderen veel vaker dan andere kinderen een gedes-

organiseerd hechtings patroon laten zien, ook als we hun

typische sociale en emotionele gedragskenmerken en hun

ontwikkelingsachterstand in ogenschouw nemen.

Diverse verklaringen worden besproken.

Keywords hechting � autistische stoornis � verstandelijke
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inleiding

De traditionele beschrijving van kinderen met een autis-

tische stoornis als kinderen die het vermogen missen om

affectieve contacten met anderen te leggen, heeft tot de

vooronderstelling geleid dat deze kinderen niet in staat

zouden zijn tot het vormen van een gehechtheidsrelatie.

In tegenstelling tot wat men vroeger dacht laten diverse

recente studies zien dat kinderen met een autistische

stoornis hechtingsrelaties kunnen vormen met hun ver-

zorgers, ondanks dat het sociale gedrag van deze kinde-

ren duidelijk afwijkt van dat van zich normaal

ontwikkelende kinderen (Dissanyake & Sigman, 2001).

Consistent wordt aangetoond dat kinderen met een

autistische stoornis reageren op het vertrek van hun ver-

zorgers, dat zij meer sociaal gedrag vertonen tegenover

hun verzorger dan een onbekende en dat zij meer nabij-

heid zoeken nadat zij van hun verzorger gescheiden zijn

geweest. Deze resultaten, maar ook resultaten uit onder-

zoek bij kinderen met een verstandelijke beperking,

bevestigen ons idee dat het vermogen om te hechten een

stevige biologische verankering kent en meestal intact is,

ook als het kind in zijn gedrag en denken ernstig gestoord

is. Minder duidelijk is of de kwaliteit van de hechting van

deze kinderen vergelijkbaar is met die van normaal

begaafde, niet-gestoorde kinderen. Ommeer te begrijpen

van de aard en de kwaliteit van de hechting bij kinderen

met een autistische stoornis en een verstandelijke handi-

cap deed de opleiding Pedagogiek van deUniversiteit van

Utrecht onderzoek op dit gebied. Dit artikel geeft een

beschrijving van de bevindingen.

De eerste gehechtheidsrelatie en de kwaliteit van de

gehechtheidsrelatie

Met hechting wordt de ontwikkeling aangeduid van een

affectieve band tussen een kind en een verzorger of

opvoeder, die langdurig is en overal aanwezig. Deze

band wordt de gehechtheidsrelatie genoemd. In de litera-

tuur over hechting wordt onderscheid gemaakt tussen de

eerste gehechtheidsrelatie en de kwaliteit van de gehecht-

heidsrelatie. Onder normale omstandigheden ontwikke-

len kinderen de eerste gehechtheidsrelatie tussen de zes en
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twaalf maanden. Als deze gehechtheidsrelatie gevormd

is, kan de relatie veilig of onveilig zijn. Met de begrippen

veiligheid en onveiligheid duiden we de kwaliteit van de

gehechtheidsrelatie aan.

Baby’s worden geboren met eigenschappen die hun in

staat stellen zich aan iemand te hechten. Al kort na de

geboorte vertonen zij een sterke voorkeur voor het kijken

naar gezichten (vooral lachende en pratende gezichten),

luisteren zij graag naar de menselijke stem (vooral de

hoge stem van vrouwen) en ontwikkelen zij een voorkeur

voor de nabijheid van personen die ze kennen. Tenslotte

zijn ze het liefst in de buurt van één bepaald persoon, de

hechtingsfiguur. Kinderen kunnen zich aan meer dan één

persoon hechten. Dat kan de vader en de moeder zijn,

maar ook een oudere broer of zus, opa of oma, de buur-

vrouw, de oppas, enzovoort. Zo lang die persoon maar

een stabiele factor vormt in het leven van het kind.

De gehechtheidstheorie stelt dat het zogenaamde

hechtingssysteem - het systeem dat al het gedrag contro-

leert en reguleert dat gericht is op het verkrijgen van de

nabijheid met een verzorger - het sterkst wordt geacti-

veerd tijdens perioden van stress. Wanneer gebeurtenis-

sen ertoe leiden dat een kind angstig, moe of verdrietig is,

ontstaat er een behoefte aan nabijheid, contact en onder-

steuning van de hechtingsfiguren. De nabijheid van ver-

zorgers - optillen, vasthouden, knuffelen - zorgt er voor

dat de angst verdwijnt en het verdriet vermindert. Als het

kind rustig en tevreden is, zich veilig voelt, is het hech-

tingssysteem niet actief. Als het hechtingssysteem niet

actief is, kunnen andere belangrijke gedragssystemen

actief worden, zoals het exploratiesysteem (bijvoorbeeld

spelen en onderzoeken) of het sociale gedragssysteem

(bijvoorbeeld spelen met andere kinderen). Het vermo-

gen te hechten is niet alleen aangeboren maar blijft ook

lang intact. Hoe lang is niet bekend, maar de schattingen

geven aan in elk geval tot een jaar of vijf à zeven. Kinde-

ren die niet in de gelegenheid zijn geweest om in de begin-

jaren de eerste gehechtheidsrelatie te vormen en

bijvoorbeeld relatief laat geadopteerd worden, zullen

hun eerste gehechtheidsrelatie met de adoptiefouder(s)

aangaan. Over het algemeen is dit een moeizaam en lang-

durig proces. Het uitstellen van de vorming van de eerste

gehechtheidsrelatie heeft dus wel een prijs. Hoe later de

vorming van de eerste gehechtheidsrelatie, des te moei-

zamer komt deze vorming tot stand en des te groter is de

kans dat de kwaliteit van de hechting laag (= onveilig)

blijft of dat er zelfs een hechtingsstoornis ontstaat.

Typen gehechtheidsrelaties

Een manier om te onderzoeken wat de kwaliteit van de

gehechtheidsrelatie is, is het nabootsen van een stress-

volle situatie waardoor het hechtingssysteem geactiveerd

wordt. Voor dit soort onderzoek maakt men vaak

gebruik van een procedure, die bekend staat onder de

naam Strange Situation (Vreemde Situatie). Voor jonge

kinderen is het een stressvolle gebeurtenis wanneer het

van de ouder gescheiden wordt of in een onbekende

omgeving wordt gebracht. Op basis van het gedrag van

het kind tijdens separatie van de gehechtheidsfiguur

maar bovenal op basis van het gedrag van het kind

tijdens de hereniging met de gehechtheidsfiguur, volgt

een classificatie van de kwaliteit van de gehechtheid.

Drie verschillende reactiewijzen kunnen worden

onderscheiden.

Na hereniging met de ouder zullen kinderen binnen

een veilige gehechtheidsrelatie gedragingen tonen als hui-

len en toenadering zoeken als er behoefte is aan nabijheid

van de gehechtheidspersoon. De nabijheid van de ouder

zorgt er voor dat het kind snel gerustgesteld wordt. Posi-

tieve ervaringen met de ouder hebben een basisvertrou-

wen gecreëerd in de ouder en zichzelf en zijn een buffer

voor psychologische stress. Deze categorie wordt type B

genoemd.

Binnen onveilige gehechtheidsrelaties reageren kinde-

ren anders op toenadering van de gehechtheidspersoon.

In een aantal gevallen zorgt een hereniging met deze

persoon niet voor herstel van een gevoel van veiligheid.

De gevoelens van de kinderen zijn dan ambivalent ten

aanzien van haar beschikbaarheid. Ze zijn erg overstuur

wanneer de ouder afwezig is, maar laten zich niet troos-

ten bij de terugkeer. Ze zijn passief en ontroostbaar of

willen opgetild worden. Maar zodra ze op de arm of

schoot zitten, willen ze ook weer snel neergezet worden,

wat weer tot nieuw protest leidt. Dit type gehechtheid

wordt angstig-ambivalent of type C genoemd.

Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij de

kinderen ook na hereniging met de moeder een gevoel

van onveiligheid houden. Deze kinderen vermijden de

ouder tijdens de hereniging en ondernemen nauwelijks

pogingen om toenadering te zoeken. Het lijkt alsof deze

kinderen geen enkel vertrouwen hebben in de beschik-

baarheid van de ouder. Dit type gehechtheid wordt ang-

stig-vermijdend of type A genoemd.

1 typen gehechtheidsrelaties

1. Type A: angstig vermijdend gehecht. Het kind

heeft geen vertrouwen in de beschikbaarheid van

de hechtingsfiguur en vermijdt contact. Het

ervaart geen gevoel van veiligheid en

geborgenheid.

2. Type B: veilig gehecht. Het kind heeft vertrou-

wen in de beschikbaarheid van de hechtingsfi-

guur en vindt de nabijheid van de ouder prettig.

Het ervaart een gevoel van veiligheid en

geborgenheid.
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3. Type C: angstig ambivalent gehecht. Het kind is

onzeker over de beschikbaarheid van de hech-

tingsfiguur en is boos en angstig, zelfs in de

nabijheid van de hechtingsfiguur. Het ervaart

geen gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Vignet 1: een kind met een gedesorganiseerd gehecht-

heidspatroon David is een jongen van zeven jaar die

vanwege zijn autistische stoornis en verstandelijke

beperking overdag naar een kinderdagverblijf gaat.

Hij laat volgens zijn moeder een duidelijk patroon

van gedesorganiseerde gehechtheid zien. Zijn moe-

der beschrijft hem als een drukke maar angstige

jongen, die thuis geen moment alleen gelaten wil

worden. Hij is verlegen en bang voor onbekenden,

maar eist alle aandacht op als er een familielid of

goede bekende op bezoek komt en probeert dan

voortdurend de grenzen te verleggen. In drukke

situaties zoekt hij contact met zijn moeder of gaat

alleen stil in een hoekje zitten spelen. Als hij naar

een oppas wordt gebracht en zijn moeder haalt hem

later op, dan klampt hij zich stevig aan haar vast,

maar vermijdt ieder oogcontact. Als zij hem wil

vasthouden of optillen verzet hij zich hevig. Dan

weer lijkt hij volkomen kalm en wordt ineens boos.

Op andere momenten gaat hij kringetjes lopen in de

kamer en raakt in de war als zij toenadering tot hem

zoekt. Moeder zegt: ‘Als hij thuiskomt met de taxi

van het dagverblijf krijg ik geen begroeting. Hij holt

langs mij heen naar binnen, vraagt wat we eten en

pakt speelgoed.‘

De kwaliteit van de hechting bij kinderen met een

autistische stoornis

Onderzoek laat zien dat kinderen met een autistische

stoornis niet alleen in staat zijn de eerste gehechtheids-

relatie aan te gaan, maar dat een belangrijk deel van deze

kinderen een veilige gehechtheidsrelatie met hun ouders

of verzorgers ontwikkelt (Dissanyake & Sigman, 2001).

Het percentage veilige gehechtheid bij normaal begaafde

niet-autistische kinderen is 60 tot 70%.

Bij kinderen met een autistische stoornis is dat meestal

lager. Maar toch is hier niet alles mee gezegd. De meer-

derheid van de autistische kinderen heeft een reactiepa-

troon dat niet past binnen de klassieke A-B-C verdeling.

Zij hebben een zogenaamd gedesorganiseerd reactiepa-

troon van gehechtheid (D-classificatie) (Dissanyake &

Sigman, 2001). Het gedesorganiseerde of gedesoriën-

teerde reactiepatroon is voor het eerst beschreven door

Main en Solomon (1990). Kinderen met een gedesorga-

niseerd gehechtheidspatroon vertonen geen samenhan-

gend doelgericht reactiepatroon wanneer zij stress

ervaren. Verder kunnen zij tegenstrijdige gedragingen

of emoties tonen, zich abnormaal bewegen, of plotseling

stilstaan en zich helemaal niet bewegen. Soms lijken zij in

de war als de ouder terugkomt. Zij slaan de handen voor

de ogen of wiegen heen en weer, of wenden het hoofd af

terwijl zij naar de ouder lopen of kruipen. Het lijkt alsof

de komst van de ouder de stress bij het kind eerder ver-

hoogt dan verlaagt. Volgens Main en Hesse (1990) kan

een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie worden opge-

vat als een motivationeel conf lict. Het kind wordt gedes-

organiseerd in het gedrag wanneer het merkt dat de

verzorger tegelijk de bron is van onrust en gevaar en de

enige mogelijkheid om de angst te reduceren. Het kind

dat nabijheid en geborgenheid zoekt bij de ouder, ervaart

eerder toenemende bedreiging en angst en dat de ouder

niet beschikbaar is.

In de normale populatie wordt dit type gehechtheids-

gedrag bij ongeveer 15% van de kinderen waargenomen.

Het laat een sterke samenhang zien met ervaringen van

onverwerkt verlies of trauma van een ouder. In klinische

groepen kan het percentage oplopen tot wel 80%. In dat

geval gaat het vaak om gezinnen met een geschiedenis

van kindermishandeling of seksueel misbruik, of waar-

van één of beide ouders een psychiatrische stoornis heeft

of drugsverslaafd is. Interessant in dit verband is een

recente publicatie van Van IJzendoorn en zijn groep

(Bokhorst e.a., 2003) over een studie naar de invloed

van genetische factoren op de kwaliteit van gehechtheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat de genetische bijdrage aan de

ontwikkeling van een gedesorganiseerde gehechtheidsre-

latie vrijwel nihil is en vooral aan omgevingsfactoren

moet worden toegeschreven1.

Autisme en gedesorganiseerde gehechtheid

Hoe is te verklaren dat kinderen met een autistische

stoornis vaker een gedesorganiseerd gehechtheidspa-

troon laten zien dan controlekinderen? Het gedesorgani-

seerd gehechtheidspatroon kan gezien worden als een

probleem in de ontwikkeling van het innerlijk werkmodel.

Gedurende de eerste levensjaren, maar ook nog daarna,

ontwikkelen kinderen door hun ervaringen met de ver-

zorgers gegeneraliseerde verwachtingen (mentale repre-

sentaties) over het gedrag van hun verzorgers en brengen

deze verwachtingen onder in een innerlijk werkmodel. De

inhoud van het innerlijk werkmodel geeft weer hoe

iemand tegen zijn eigen gehechtheidsverleden aankijkt,

maar ook welke verwachtingen iemand heeft over het

gedrag van en de relatie met belangrijke personen in

1 Externe, negatieve factoren, zoals alcoholgebruik van de moeder
en infectieziektes die zich voordoen tijdens de zwangerschap, wor-
den ook gerekend tot de omgevingsfactoren.
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iemands leven. Het stuurt dus voor een belangrijk deel

het gedrag dat wij vertonen in sociale relaties. We zeggen

dat de hechting zich ontwikkelt van een relatiegebonden

kenmerk tot een kindgebonden kenmerk.

Volgens Dissanyake en Sigman (2001) bestaat het

hechtingssysteem uit twee componenten: een psychobio-

logische component en een cognitieve component. Waar

de ontwikkeling van de eerste gehechtheidsrelatie een

sterk biologisch gestuurd proces is en relatief onkwets-

baar voor verstoringen, raakt de ontwikkeling van de

meer cognitieve component van hechting, namelijk de

ontwikkeling van het innerlijk werkmodel, veel gemak-

kelijker verstoord door beperkingen in de sociale en

emotionele ontwikkeling. Rogers e.a. (1991) suggereren

dat de opbouw van een innerlijk werkmodel veel meer

eist van kinderen met een autistische stoornis dan van

normaal begaafde kinderen of niet-autistische kinderen

met een ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen zijn

mogelijk niet in staat een coherent en consistent werk-

model op te bouwen. Zij missen het vermogen, stabiele

verwachtingen te vormen omdat zij de reacties van

ouders niet begrijpen of niet kunnen koppelen aan het

eigen gedrag (bijvoorbeeld door problemen in de waar-

neming van verband tussen het eigen gedrag en emotio-

nele expressies van anderen). Helaas heeft tot nu toe

niemand het innerlijk werkmodel van autistische kinde-

ren onderzocht.

In een onderzoek van WillemsenSwinkels e.a. (2000)

vond men echter geen associatie tussen de ernst van het

autisme en het voorkomen van gedesorganiseerd

gehechtheidsgedrag. Interessant is dat in genoemd

onderzoek D-classificaties werden gegeven aan een meer-

derheid van kinderen met een combinatie van een autis-

tische stoornis en een verstandelijke beperking. Deze

resultaten suggereren dat gedesorganiseerd gehecht-

heidsgedrag een kenmerk is van een verstandelijke beper-

king en niet een specifiek effect van autisme. Kinderen

met een verstandelijke beperking zouden door hun

beperkte denkcapaciteit meer moeite kunnen hebben

om meer complexe verwachtingen over het gedrag van

hun ouders of verzorgers op te bouwen. Het is niet

ondenkbaar dat dit soort kinderen door hun cognitieve

beperkingen alleen maar verwachtingen over het gedrag

van anderen kunnen opbouwen als de ouder of verzorger

iedere keer op exact dezelfde wijze reageert. De meeste

ouders zullen dit niet doen en eerder kleine variaties

aanbrengen in hun gedrag. Helaas ontbrak in het onder-

zoek van Willemsen-Swinkels e.a. een controlegroep met

kinderen met een verstandelijke beperking zonder autis-

tische stoornis. Onderzoek naar kinderen met het syn-

droom van Down heeft laten zien dat deze kinderen naar

verhouding ook vaker D-classificaties krijgen dan nor-

maal begaafde kinderen, terwijl kinderen met het

syndroom van Down geen stoornissen vertonen in het

sociale gedrag (Ganiban e.a., 2000).

Relevantie van onveilige en gedesorganiseerde

gehechtheidsrelatiesvoor de klinische praktijk

Van kinderen die een veilige gehechtheidsrelatie hebben

weten op te bouwen is bekend dat zij op latere leeftijd

gemakkelijker vriendschappen sluiten en emotioneel sta-

bieler zijn dan kinderen die onveilig gehecht zijn. In de

literatuur bestaat onduidelijkheid over de ernst en de

gevolgen van een onveilige gehechtheidsrelatie. Volgens

sommige onderzoekers moet deze worden gezien als een

adequate aanpassing van het kind aan een niet sensitieve

ouder. Dat is dus strikt beschouwd geen probleem in de

ontwikkeling (Crittenden, 1999). Anderen suggereren

dat bij een onveilige gehechtheidsrelatie interventies

nodig zijn vanwege het risico op latere aanpassingspro-

blemen. Interventies zijn vaak gericht op het verhogen

van de ouderlijke sensitiviteit of op behandeling van het

kind (Bakermans-Kranenburg e.a., 2003).

Minder discussie bestaat er over de gevolgen van een

gedesorganiseerde gehechtheid. Kinderen met een gedes-

organiseerde gehechtheidsrelatie lopen een groot risico

op het ontwikkelen van emotionele problemen en

gedragsproblemen op latere leeftijd, vooral als er nog

andere risicofactoren in het spel zijn, bijvoorbeeld grote

spanningen binnen het gezin, of een moeilijk tempera-

ment bij het kind.

Het utrechtse onderzoek

Een probleem dat zich voordoet in onderzoek naar hech-

ting bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand en

kinderen met een autistische stoornis in het bijzonder, is

dat het onduidelijk is of het gedesorganiseerde reactie-

patroon van deze kinderen wel in alle gevallen gedesor-

ganiseerd gehechtheidsgedrag is en niet eerder gezien

moet worden als een algemeen gedragskenmerk of symp-

toom van de stoornis zelf. Het is van belang onderscheid

te maken tussen hechtingsgedrag dat een kind laat zien

tegenover de hechtingsfiguur in stressvolle situaties en

algemene kenmerken van sociaal en emotioneel gedrag

dat een kind in elke situatie laat zien, ook in ontspannen

situaties en ongeacht welke persoon aanwezig is.

In onderzoek naar hechting wordt meestal gebruikge-

maakt van testprocedures, zoals de Vreemde Situatie of

varianten daarvan. De validiteit van de Vreemde Situatie

bij klinische groepen, zoals kinderen met een autistische

stoornis, is allerminst voldoende aangetoond. Extreem

angstige, geremde kinderen zijn bijvoorbeeld niet te
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onderzoeken in de Vreemde Situatie, omdat hun hech-

tingssysteem vanaf de start van de procedure zo sterk

geactiveerd is dat het kind niet te kalmeren is. Bovendien

is de taxonomie van verschillende scheidingsen hereni-

gingsituaties in de Vreemde Situatie zeer beperkt, waar-

door het niet mogelijk is vast te stellen welk soort situatie

voldoende stress oplevert voor het kind om het hech-

tingssysteem te kunnen activeren zonder dat er sprake is

van een overbelasting.

Aan de Universiteit van Utrecht is een onderzoek uit-

gevoerd naar de relatie tussen hechting en autisme, waar-

bij de volgende vragen centraal stonden:

1. Verschillen kinderen met een autistische stoornis van

andere kinderen in onveilig gehechtheidsgedrag en

gedesorganiseerd gedrag? (De verwachting was dat

zij niet zouden verschillen in de mate van onveilig

gehechtheidsgedrag, maar wel in gedesorganiseerd

gehechtheidsgedrag).

2. Zijn de verschillen in de kwaliteit van het hechtings-

gedrag te verklaren door een specifiek effect van de

autistische stoornis, de verstandelijke beperking of de

ontwikkelingsachterstand?

3. Zijn de verschillen tussen de groepen in hechtingsge-

drag voor een deel te verklaren op grond van algemene

sociale en emotionele gedragskenmerken?

In dit onderzoek werden vragenlijsten afgenomen bij

de ouders. In de vragenlijsten is een grote verscheiden-

heid van scheidings- en herenigingsituaties beschreven,

ook situaties die minder angstig en bedreigend zijn voor

sommige klinische groepen, en is telkens naar de reactie

van het kind gevraagd.

Aan het onderzoek deden in totaal 180 kinderen mee,

waarvan de jongste ongeveer een jaar was en de oudste

bijna acht jaar. De volgende groepen kinderen deden

mee: kinderen met een autistische stoornis en een ver-

standelijke beperking (N=29), kinderenmet een verstan-

delijke beperking zonder autistische stoornis (N= 27),

kinderen met het syndroom van Down (N=11) en nor-

maal begaafde kinderen (N=113). De kinderen (N=67)

uit de groepen 1 tot en met 3 verbleven overdag in een

kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke

beperking of ontwikkelingsstoornis. De gemiddelde leef-

tijd van de klinische groepen was 70 maanden en de

gemiddelde mentale leeftijd was 26 maanden. Het was

niet mogelijk om bij alle kinderen de ontwikkelingsleef-

tijd te bepalen. Het is daarom niet uit te sluiten dat de

groep waarvan deze gegevens ontbraken (20%) op een

lager niveau functioneerde dan de groep waarvan de

gegevens wel bekend waren.

Gegevens over normaal begaafde kinderen zijn verza-

meld door ouders van kinderen te benaderen die op het

reguliere basisonderwijs zaten of die een peuterspeelzaal

bezochten. Ook werd door sommige van deze ouders

vragenlijsten ingevuld voor jongere broertjes of zusjes

van eerder genoemde kinderen. Uit deze totale groep

van in totaal 113 kinderen werden vervolgens twee groe-

pen samengesteld: een jonge groep (N= 21) met dezelfde

ontwikkelingsleeftijd als de kinderen met een verstande-

lijke beperking of ontwikkelingsachterstand; en een oude

groep (N=49) met dezelfde chronologische leeftijd. De

overige 43 werden verder niet in de analyses betrokken.

Bij de groep normaal begaafde kinderen zijn geen ont-

wikkelingsof intelligentietesten afgenomen om de men-

tale leeftijd te bepalen. Voor dit onderzoek werd de

mentale leeftijd gelijk gesteld aan de chronologische leef-

tijd. Er waren geen verschillen tussen de groepen wat

betreft de verdeling naar sekse, de sociale achtergrond

of de leeftijd van de ouders.

De samenstelling van de onderzoeksgroepen geeft de

mogelijkheid een aantal vragen te beantwoorden. Bij-

voorbeeld, als er een verschil wordt gevonden tussen

kinderen met een autistische stoornis en normaal

begaafde kinderen, valt dit verschil dan toe te schrijven

aan de specifieke stoornis, aan de verstandelijke beper-

king of aan de ontwikkelingsachterstand? De vragenlijst

Waargenomen hechting en sociale inhibitie (Wijnroks e.a.,

2000) is gebruikt om de mate waarin kinderen veilig

basisgedrag en onveilig gehechtheidsgedrag laten zien in

verschillende sociale contexten ten opzichte van de ouder

of verzorger die de lijst invult. Een voorbeeldvraag uit de

lijst luidt: Als u uw kind voor een korte periode bij een

vertrouwd familielid of een goede bekende (bijvoorbeeld

de oppas) achterlaat, wat is zijn/haar reactie op uw terug-

komst? De antwoordmogelijkheden zijn:

(1) het reageert boos opmij; (2) het begroet mij blij; (3)

het zoekt geen contact met mij; (4) het klemt zich aan mij

vast. Antwoordcategorieën 1 of 3 krijgen de score 2.

Antwoordcategorie 4 krijgt de score 1 en antwoordcate-

gorie 2 krijgt de score 0. Vervolgens worden de scores bij

elkaar geteld. De vragenlijst bestaat uit drie schalen:

Waargenomen onveiligheid (a=.77); Waargenomen vei-

ligheid (a =.71); Sociale inhibitie (a = .76, niet in dit

onderzoek meegenomen).

De tweede vragenlijst,Waargenomen gedesorganiseerd

gehechtheidsgedrag (Wijnroks e.a., 2000) bestaat uit 52

items. Elk item beschrijft een voorbeeld van gedesorga-

niseerd gehechtheidsgedrag. De antwoordcategorieën

bestaan uit een jaen een nee-antwoord. Een ouder kruist

‘ja’ aan wanneer hij/zij het omgeschreven gedrag wel eens

geobserveerd heeft op het moment waarop de ouder het

kind ophaalt, nadat zij ten minste enkele uren van elkaar

gescheiden zijn geweest (het kind ging naar school, peu-

terspeelzaal of kinderdagverblijf). Het aantal jaantwoor-

den geeft een indicatie voor de mate waarin het kind

gedesorganiseerd gehechtheidsgedrag laat zien. We
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benadrukken in de vragenlijst dat het gedrag alleen geob-

serveerd moet zijn in een scheidings-herenigingsituatie

om eventuele verwarring met niet-relatiegebonden

gedrag te voorkomen.

De derde vragenlijst, Sociale en emotionele gedrags-

kenmerken (Wijnroks e.a., 2000), bestaat uit 57 items en

meet verschillende aspecten van het sociaal-emotionele

gedrag van kinderen in de leeftijd van een tot acht jaar.

De vragenlijst verschilt van een standaard temperament-

lijst, omdat het items bevat die een indicatie kunnen

geven van aan autisme verwant gedrag. Voorbeeld item:

Uw kind is snel gefrustreerd. De antwoordcategorieën

zijn: 1. zelden; 2. zo nu en dan; 3. tamelijk vaak; 4. bijna

altijd. De vragenlijst bestaat uit 7 schalen: 1. Angstig

gedrag, 2. Contact vermijden, 3. Empathie, 4. Negatieve

stemming, 5. Positieve stemming, 6. Sociaal gedrag, 7.

Sociale cognitie (a’s = .76-.89).

2 voorbeelditems uit de vragenlijst Waargenomen

gedesorganiseerd gehechtheidsgedrag Instructie

vragenlijst 4

Het is een vragenlijst over opvallende, niet alle-

daagse gedragingen die sommige kinderen kunnen

laten zien in bepaalde situaties. Het gaat om situ-

aties waarin u en uw kind enkele uren of een dag

van elkaar gescheiden zijn. U kunt daarbij b.v.

denken aan een kinderdagverblijf, school of

oppas. Het gaat om de eerste reactie van uw kind

op het moment waarop u hem/haar weer voor het

eerst ziet. Telkens wordt aan u de vraag gesteld of

zijn of haar eerste reactie lijkt op het genoemde

gedrag. Bij ieder genoemd gedrag willen we graag

weten of u dat wel eens bij uw kind gezien heeft.

resultaten

Voordat de onderzoeksvragen beantwoord zullen wor-

den, kijken we eerst naar de verschillen tussen de groepen

in hun algemene sociale en emotionele gedragskenmer-

ken. Hieruit blijkt dat, geheel in overeenstemming met de

literatuur, kinderen met een autistische stoornis en een

verstandelijke beperking veel hoger scoren op contact

vermijden dan kinderen met alleen een verstandelijke

beperking, wat geı̈nterpreteerd kan worden als een speci-

fiek effect van autisme.

Dit geldt ook voor empathie, sociale cognitie, posi-

tieve stemming en sociaal gedrag; hierop scoren kinderen

met een autistische stoornis en een verstandelijke beper-

king anders dan kinderen met alleen een verstandelijke

beperking (figuur 1 en 2). Het is goed om te benadrukken

dat hun verstandelijke beperking en hun ontwikkelings-

achterstand hierin geen enkele rol speelde. Deze resulta-

ten geven voldoende ondersteuning voor de validiteit van

onze vragenlijst.

Ook voor kinderen met een verstandelijke beperking

zonder een autistische stoornis, geldt dat zij over het

algemeen angstiger zijn, meer geneigd contact te vermij-

den en lager scoren op empathie, sociaal gedrag en posi-

tieve en negatieve stemming dan normaal begaafde

kinderen van dezelfde leeftijd (zie figuur 1 en 2). Behalve

voor empathie en angst zijn deze verschillen eveneens niet

te verklaren door hun achterstand in de ontwikkeling.

Het is duidelijk dat de kinderen met een verstandelijke

beperking uit ons onderzoek, met of zonder autistische

stoornis, een grote achterstand in hun sociaal-emotionele

ontwikkeling hebben, groter dan op grond van hun men-

tale leeftijd te verwachten is. Een uitzondering vormen de

kinderen met het syndroom van Down. Deze kinderen

hebben net als andere kinderen met een verstandelijke

beperking weliswaar een wat sterkere neiging sociale

contacten te vermijden, maar ze zijn in hun empathisch

vermogen, negatieve stemming en hun sociale gedrag

vergelijkbaar met normaal begaafde kinderen met het-

zelfde ontwikkelingsniveau (figuur 1 en 2).

1. Huilt wanneer ik er niet ben, maar bij
terugkomst vermijdt het contact met mij

Ja nee

2. Slaat de handen voor de ogen Ja nee
3. Wiebelt met het hoofd Ja nee
4. Is bang, maar zoekt geen steun bij mij Ja nee
5. Is bang, maar loopt weg wanneer ik naar mijn

kind toe ga
Ja nee

6. Is boos, maar lijkt daarna afwezig Ja nee
7. Is gespannen, maar zoekt geen steun bij mij Ja nee
8. Is gespannen, maar loopt weg wanneer ik naar

mijn kind toe ga
Ja nee

9. Lijkt kalm maar kan ineens gaan huilen Ja nee
10. Komt naar mij toe maar twijfelt Ja nee

Figuur 1. Verschillen tussen de groepen in de mate van angst,
contact vermijden, empathie en sociale cognitie.
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Onveilige gehechtheid

Onze eerste onderzoeksvraag gaat over onveilige

gehechtheid. We verwachtten hierin geen verschillen tus-

sen de beschreven groepen. Tegen onze verwachting laten

kinderen met een verstandelijke beperking, al dan niet in

combinatie met een autistische stoornis, volgens hun

ouders meer onveilig gehechtheidsgedrag zien dan nor-

maal begaafde kinderen van dezelfde leeftijd, maar niet

meer dan normaal begaafde kinderen met dezelfde ont-

wikkelingsleeftijd (figuur 3). Met andere woorden, de

hogere scores op onveilig gehechtheidsgedrag van kinde-

ren met een verstandelijke beperking zouden te verklaren

zijn door hun ontwikkelingsachterstand.

Hoewel kinderen met een autistische stoornis de

hoogste score hebben op waargenomen onveilig gehecht-

heidsgedrag, wijkt hun score niet significant af van de

scores van de andere groepen kinderen (figuur 3)2.

Opvallend is dat kinderen met het syndroom van Down

relatief laag scoren op waargenomen onveilig gehecht-

heidsgedrag. De scores zijn vergelijkbaar met die van

normaal begaafde kinderen van dezelfde leeftijd. Hierin

verschillen zij duidelijk van andere kinderen met een

verstandelijke beperking.

Gedesorganiseerde gehechtheid

Zelfs als we rekening houden met hun ontwikkelings-

achterstand, scoren kinderen met een verstandelijke

beperking hoger dan normaal begaafde kinderen op

gedesorganiseerd gehechtheidsgedrag. Van de eerst

genoemde groep scoren kinderen met een autistische

stoornis duidelijk het hoogst op gedesorganiseerde

gehechtheid.

Het is bekend dat kinderen met een autistische stoor-

nis gedrag vertonen dat erg lijkt op de voorbeelden van

gedesorganiseerd gedrag die in de literatuur beschreven

worden. In een extra analyse zijn daarom alle items weg-

gelaten uit de lijst van gedesorganiseerd gedrag die ook

verwijzen naar autistiform gedrag, zoals bijvoorbeeld

stereotypische gedragingen. Deze nieuwe analyse heeft

geen andere resultaten opgeleverd.

In de volgende serie analyses (covariantie analyse) is

opnieuw gekeken naar de verschillen tussen de groepen

op gedesorganiseerd gehechtheidsgedrag, maar ditmaal

is gecontroleerd voor de invloed van individuele ver-

schillen in de algemene sociale en emotionele gedrags-

kenmerken van kinderen. Op deze wijze wilden we

onderzoeken of de eerder genoemde verschillen tussen

de groepen op gedesorganiseerd gehechtheidsgedrag

verklaard kunnen worden door verschillen in algemene

sociale en emotionele gedragskenmerken. Deze analyses

laten zien dat de verschillen tussen de groepen blijven

bestaan. We kunnen dus vaststellen dat kinderen met

een verstandelijke beperking en vooral in combinatie

met een autistische stoornis vaker gedesorganiseerd

gehechtheidsgedrag laten zien en dat we dit niet kunnen

verklaren op grond van hun bijzondere sociale en emo-

tionele gedragskenmerken.

Discussie

Samenvattend kunnen we concluderen dat kinderen met

een autistische stoornis, maar ook kinderen met alleen

een verstandelijke beperking, volgens de ouders vaker

onveilig gehechtheidsgedrag laten zien dan normaal

begaafde kinderen. Deze verschillen kunnen voor een

Figuur 2. Verschillen tussen de groepen in de mate waarin zij in een
positieve stemming en negatieve stemming verkeren en sociaal
gedrag vertonen.

Figuur 3. Verschillen tussen de groepen op onveilig
gehechtheidsgedrag, veilig gehechtheidsgedrag en gedesorganiseerd
gedrag.

2 Zoals verwacht zijn er geen significante verschillen tussen de
groepen gevonden voor waargenomen veilig gehechtheidsgedrag.
Dat betekent dat, in overeenstemming met de verwachting, kinde-
ren met een autistische stoornis even vaak de ouder als veilige basis
gebruiken in situaties die stress opleveren als andere kinderen van
dezelfde ontwikkelingsleeftijd.
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belangrijk deel worden toegeschreven aan de ontwikke-

lingsachterstand van deze kinderen op sociaal en emotio-

neel gebied. Kinderen met het syndroom van Down

vormen hierop een uitzondering; zij laten niet vaker

onveilig gehechtheidsgedrag zien dan normaal begaafde

leeftijdgenootjes.

Geheel in overeenstemming met de literatuur, laten

kinderen met een autistische stoornis meer gedesorgani-

seerd gedrag zien dan normaal begaafde kinderen en

kinderen met alleen een verstandelijke beperking, onge-

acht de verschillen in de algemene sociale en emotionele

ontwikkeling tussen de groepen. Ook kinderen met een

verstandelijke beperking zonder autistische stoornis heb-

ben dit type reactiepatroon vaker dan normaal begaafde

kinderen, zelfs als we rekening houden met hun extreme

ontwikkelingsachterstand. Hierop vormen kinderen met

het syndroom van Down geen uitzondering.

Kortom, deze resultaten geven steun aan de bevindin-

gen uit ander onderzoek dat kinderen met een autistische

stoornis een groot risico lopen op het ontwikkelen van

een gedesorganiseerd reactiepatroon.

In de inleiding hebben we een aantal verklaringen

genoemd voor het ontstaan van gedesorganiseerde

gehechtheidspatronen. Een verklaring die nog nauwe-

lijks is onderzocht bij kinderen met een autistische stoor-

nis en een verstandelijk handicap, is dat de oorzaak van

een gedesorganiseerde gehechtheid gezocht moet worden

in de kwaliteit van de opvoeder-kind interactie, met name

de sensitiviteit van de ouder. Het is mogelijk dat ouders

van deze kinderen te maken hebben met gevoelens van

onverwerkt verlies, omdat deze ouders, zoals Janssen e.a.

(2002) suggereren, er niet in slagen om hun voorstelling

van een gezond kind in overeenstemming te brengen met

de realiteit van het ouderschap van een kind met een

autistische stoornis. Ouders zijn hierdoor tijdelijk of per-

manent onvoldoende beschikbaar voor hun kind, de

sensitiviteit ontbreekt om adequaat te reageren op hun

kind.

De hoge score op gedesorganiseerd gehechtheidsge-

drag kan mogelijk ook veroorzaakt worden door de

vaak voorkomende neuromotorische beperkingen bij

deze kinderen zoals hypertonie en ataxie. Hierdoor zou

het niet optreden van bepaalde hechtingsgerelateerde

gedragingen zoals bijvoorbeeld actief contact zoeken ver-

keerd geı̈nterpreteerd kunnen worden en kunnen worden

gezien als teken van een gedesorganiseerde gehechtheids-

relatie. Het is dus belangrijk om neuromotorische beper-

kingen in gedachten te nemen bij het classificeren van

gehechtheidsorganisatie in kinderen met een autistische

stoornis en/of een verstandelijke beperking. Met de

instructie in de vragenlijst is geprobeerd zo helder moge-

lijk te maken dat het om hechtingsgedrag (dus situatie-

specifiek en persoonsspecifiek) gaat. Desondanks

kunnen we niet uitsluiten dat een deel van het gedrag

dat de ouders menen als gedesorganiseerd gehechtheids-

gedrag te hebben waargenomen, in werkelijkheid berust

op een neurologische stoornis.

In de klinische praktijk is het van belang kinderen met

een gedesorganiseerd gehechtheidspatroon vroeg te iden-

tificeren en hen nauwkeurig in de ontwikkeling te volgen,

omdat dit een indicatie kan zijn van een problematische

ouderkind relatie.

Toch moeten we oppassen dat we niet alle emotionele

stoornissen reduceren tot hechtingsproblemen. Kinderen

met een verstandelijke beperking en/of een autistische

stoornis kunnen sterke afwijkingen laten zien in het soci-

ale en emotionele gedrag. Deze stoornissen kunnen zo

ernstig zijn dat de ontwikkeling van een normale

gehechtheidsrelatie onder druk komt te staan. Het is

een foutieve aanname te veronderstellen dat hechtings-

problemen de basis vormen van alle emotionele proble-

men. Het is eveneens volstrekt onjuist de behandeling

primair te richten op het bevorderen van een veilige

gehechtheidsrelatie vanuit de gedachte dat hiermee een

begin gemaakt zou kunnen worden met het verminderen

of zelfs oplossen van de emotionele en sociale problema-

tiek. Hiermee is niet gezegd dat het creëren van een

situatie waarin kind zich veilig kan voelen ook achter-

wege gelaten kan worden. Een situatie waarin een kind

zich veilig kan voelen is geheel iets anders dan een situatie

waarin een kind zich veilig heeft gehecht aan een hech-

tingsfiguur. Het eerste is een noodzakelijke maar niet

voldoende voorwaarde voor verdere succesvolle behan-

deling. Het laatste is een noodzakelijke noch voldoende

voorwaarde voor een succesvolle behandeling.
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