Verantwoording aanpassingen richtlijn Problematische
Gehechtheid 2020
Proces
Het programma Richtlijnen Jeugdhulp & Jeugdbescherming heeft TNO Child Health de opdracht
gegeven een dynamische herziening uit te voeren van de richtlijn Problematische Gehechtheid.
De WAR-J (Werkgroep Aanpassingen Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming) heeft op 13
december 2018 een weging gemaakt van de algemene actualisatiepunten en de specifieke
feedback en aangegeven wat de onderwerpen moeten zijn voor de dynamische herziening. De
herziening richtte zich primair op de inhoud van de richtlijn en niet op de onderbouwing.
De dynamische herziening is uitgevoerd door TNO Child Health (Marianne de Wolff en Ilona
Wildeman).
Daarbij is samengewerkt met een flexibele schil, bestaande uit de volgende professionals:
•
•
•
•
•
•
•

Hedwig van Bakel (bijzonder hoogleraar Infant Mental Health – Universiteit van Tilburg)
Bram Brienen (orthopedagoog, Combinatie jeugdzorg Eindhoven, specialistische
jeugdzorg)
Dorine Jansen (gedragswetenschapper, de Rading)
Daniëlle van Kleef (gedragswetenschapper, Juzt)
Alice Faber (jeugdzorgwerker, William Schrikkergroep)
Jeroen Brouwer (gezinsvoogd, Samen Veilig Midden-Nederland)
Priscilla Niemeijer (gezinsvoogd, Jeugdbescherming Overijssel)

De flexibele schil is twee keer bij elkaar geweest om de concrete wijzigingspunten te bespreken,
en feedback te geven op de aanpassingen. Daarnaast heeft de groep meegelezen met het
eindconcept.
Het gaat om de volgende aanpassingen. De lijst met toegevoegde literatuur is onderaan dit
document te vinden.
Feedback
Update hoofdstuk
1 (Definitie) en
hoofdstuk 2
(Prevalentie)
Update hoofdstuk
4 (Diagnostiek)

Update hoofdstuk
5 (Preventie en
interventie)

Hoe aangepast?
Op basis van recente wetenschappelijke literatuur (dat wil zeggen: na 2013 toen de
vorige versie van de Richtlijn PGH is verschenen) met betrekking tot de
gehechtheidstheorie (wat is een gehechtheidsrelatie?) en prevalentie zijn beide
hoofdstukken deels herzien en bijgesteld.
Op basis van wetenschappelijke literatuur met betrekking tot diagnostische en
screeningsinstrumenten die momenteel ingezet worden en/of onderzocht worden om
de ouder-kind relatie in beeld te brengen en informatie van het Kenniscentrum
Kinder- en Jeugdpsychiatrie, zijn de Atttachment Relationship Inventory – Caregiver
Perspective 2-5 years (ARI-CP 2-5) en het Child Attachment Interview toegevoegd.
Op basis van wetenschappelijke literatuur met betrekking tot interventies die ingezet
worden en/of onderzocht worden om de gehechtheidsrelatie te
verbeteren/behandelen, raadpleging van de DEJ, de website van het Kenniscentrum
Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de publicatie ‘Wat werkt bij hechting?’ en het boek
“Gehechtheid in de behandelkamer’ zijn enkele interventies toegevoegd. Het betreft
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Aandacht
besteden aan de
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detentie van de
ouder

Aandacht voor
andere vormen
van afwezigheid
van de
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echtscheiding

Meer aandacht
voor psychoeducatie en
ouders met LVB
Aandacht voor
‘trauma informed
werken’

Meer aandacht
voor zwaardere
GGZ problematiek

Meer aandacht
voor
multidisciplinaire
besluitvorming

de interventies Shantala Babymassage individueel, PIPA, NIKA, MBT voor Kinderen
(MBT-K), MTB voor adolescenten (MTB-A), Sherborne, Theraplay, Differentiatie en
Fasetherapie en Dyadic Developmental Psychtherapy (DDP).
Op basis van wetenschappelijk literatuur over detentie van de moeder (voornamelijk
Amerikaans onderzoek dat bewijs levert voor de negatieve effecten van detentie van
de moeder op de gehechtheidsrelatie van de jeugdige in diverse leeftijdsfasen) en het
rapport van de Kinderombudsman over kinderen met een ouder in detentie
(Kalverboek, 2017), waarin de uitkomsten van een studie naar de behoeften van
jeugdigen met ouders in detentie beschreven worden is een paragraaf toegevoegd
aan hoofdstuk 3: ‘Oorzaken en kenmerken’ over detentie van de ouder met daarin
een kort overzicht va de negatieve effecten van detentie per leeftijdsfase, een kader
waarin de behoeften van jeugdigen met een ouder in detentie worden beschreven, en
een aantal aanbevelingen voor jeugdprofessionals die te maken hebben met
gezinnen waarin detentie aan de orde is. Tenslotte is aan de aanbevelingen bij
hoofdstuk 2 en 3 de factor ‘detentie ouders’ als risicofactor toegevoegd.
Op basis van een kleine search naar de gevolgen van echtscheiding op de
gehechtheidsrelatie van de jeugdige is informatie aangevuld in hoofdstuk 3 ‘Oorzaken
en kenmerken’.

Op basis van het document ‘Wat werkt voor licht verstandelijk beperkte ouders?’
(Zoon et al., 2019) en enkele aanvullende studies over LVB is een extra tekst
toegevoegd aan paragraaf 3.1 over de factoren die een problematische
gehechtheidsrelatie beïnvloeden met daarin een aantal Do’s voor de begeleiding van
ouders met LVB in een apart kader.
Op basis van een factsheet van het NJi over de begeleiding van kinderen en jongeren
met trauma (De Baat & Berger, 2017), het document ‘Trauma-georiënteerde hulp voor
kinderen met complex trauma’ (Van Grinsven & Holdorp, 2015) en enkele studies over
trauma bij jeugdigen is een extra paragraaf toegevoegd aan Hoofdstuk 3 ‘Oorzaken en
kenmerken’ over complexe trauma’s bij jeugdigen en trauma-sensitief omgaan met
jeugdigen. Vervolgens zijn de vijf pijlers voor trauma-sensitief opvoeden (van De Baat
& Berger, 2018) iets aangepast en opgenomen in een apart kader bij deze paragraaf.
Door het toevoegen van diagnostische instrumenten en interventies die in de
specialistische jeugdhulp en jeugd-GGZ gebruikt worden, krijgt zwaardere
problematiek bij jeugdigen meer aandacht en wordt de scope van de richtlijn breder
dan voorheen het geval was. Op diverse plekken is toegevoegd dat specialisten
kunnen worden betrokken vanuit de organisatie of vanuit de GGZ.
Op basis van het document ‘Wat werkt bij integrale jeugdhulp‘ is een korte tekst
toegevoegd aan hoofdstuk 1 ‘Definitie’ over multidisciplinaire samenwerking, waarin
enkele aandachtspunten worden benoemd. Er is een aanbeveling toegevoegd aan
hoofdstuk 1 met betrekking tot samenwerking.
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Aandacht voor
familiegroepsplan

Op basis van het document ‘Familiegroepsplan in de jeugdbescherming’ van het NJi en
de factsheet van de VNG over het familiegroepsplan is een korte tekst over het
familiegroepsplan toegevoegd aan paragraaf 5.5 ‘Behandeling van problematische
gehechtheid in de praktijk’.

Meer aandacht
voor
samenwerken met
het netwerk

Op basis van het document ‘Wat werkt bij het versterken van het sociale netwerk van
gezinnen?’ van het NJi en een document van Movisie over dit thema is een korte tekst
over samenwerken met het netwerk toegevoegd aan paragraaf 5.5 ‘Behandeling van
problematische gehechtheid in de praktijk’.

Meer aandacht
voor
jeugdbescherming

In de huidige richtlijn wordt in de regel de algemene term ‘jeugdprofessional’ gebruikt.
Indien nodig wordt in de richtlijn wel onderscheid gemaakt naar specifieke rollen,
waarbij we meer specifiek melding maken van de rol van de jeugdbeschermer
(gezinsvoogd), naast de rol van (ambulant) begeleider, en gedragswetenschapper. In
paragraaf 4.5 is de jeugdbeschermer apart toegevoegd bij de aanbevelingen.
Er is een korte beschrijving aan hoofdstuk 1 ‘Definitie’ toegevoegd waarin de beide
varianten van de hechtingsstoornis nader toegelicht zijn (gebaseerd op Gilthaij, 2017).
Tevens is gecheckt of alle genoemde interventies in het document ‘Wat werkt bij
hechting’ ook aan bod komen in de richtlijn.

Afstemmen met
het document van
NJi ‘Wat werkt bij
hechting?’
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