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Lieve JIJ, welkom bij HECHTING.
In de reeks onze voorlaatste module al. 
Maar ik wil er toch nog even de nadruk op leggen dat alle modules van de 
K.R.A.C.H.T.-methode echt wel één geheel vormen. Het is niet omdat je 
in de 3de maand zit en je met de module AANDACHT bezig bent dat dit 
wil zeggen dat je module ROUW af is. Het kan ook zijn dat één bepaalde 
module op dat moment niet zo goed binnen komt, laat het dan ook even 
zijn, de modules lopen niet weg, je blijft er voor altijd toegang tot hebben.  
Ik wil je er wel attent op maken om bij jezelf de vraag te stellen, WAAROM 
iets minder goed gaat? Zit er weerstand op? Wat voel je? 

Ieder persoon is uniek en zal voor zichzelf gaandeweg moeten uitmaken, 
welk aspect meer werk en tijd van jou vraagt.
Wees vooral eerlijk naar jezelf toe. 

Vandaag start jij met de module hechting. 
De meeste mensen denken dan vaak onmiddellijk aan verlatingsangst of 
bindingsangst. 
Bang om verlaten te worden of bang om je te binden. 
Was het maar zo simpel uit te leggen. 

De oorsprong van beiden heeft te maken met jouw hechtingsstijl. 
Ik had er wel al over gehoord maar las er voor het eerst over in het boek
van Rika Ponnet, “Blijf bij mij.” 
Dat boek kocht ik ergens in 2012, toen ik met mezelf zo in de knoop lag. 
Diep vanbinnen voelde ik toen dat ik doodongelukkig was, maar ik durfde 
de stap niet zetten om te scheiden. Ik was al eens gescheiden in 2003, dit 
kon ik mijn ouders en mijn kinderen toch geen 2de keer aandoen? 
Ik had mijn man toen al verschillende keren “proberen” zeggen dat ik niet 
gelukkig was, maar ook dat durfde ik niet duidelijk uiten, uit schrik om hem 
te kwetsen. 

Inleiding
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Toen ik dat boek dan aan het lezen was heeft hij ook nooit gevraagd 
“waarom” ik daar over las. Pas op het moment, wanneer ik in september 
2013 vertelde dat ik wou scheiden zei hij:
“Ik dacht dat je bang was dat IK weg zou gaan, want de titel is Blijf Bij Mij.  
Dus daarom heb ik ook geen vragen gesteld, want ik dacht er totaal niet aan om 
bij jou weg te gaan.” 
Zo zie je maar hoe het mogelijk is om naast elkaar te leven, om steeds te 
denken over de ander, in plaats van werkelijk te communiceren. 

De voorbije jaren ben ik me gaan verdiepen in dit thema, heb er veel over 
gelezen en er ook een training over gevolgd. Dit onderwerp fascineert mij 
en ik zal er wellicht in de toekomst nog meer opleidingen over volgen, die ik 
dan ook met jullie zal delen. 
Het kan jou heel wat inzicht geven waarom jouw relatie is stuk gelopen of
waarom je de “foute” partners aantrekt. 

Zullen we beginnen?
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Wie al eens gelezen heeft over hechting weet dat er 4 hechtingsstijlen zijn. 
Onderzoekers zijn het er over eens dat er één veilige en drie onveilige zijn. 
Ik weet dat de benamingen nogal eens kunnen verschillen en dat dit soms 
verwarring schept. Ikzelf hou het vooral bij de 4 zoals Rika Ponnet ze ook 
omschrijft.
Om meer te weten waar het vandaan komt, ouder/kind, geef ik jullie 
graag het overzicht mee dat ik leerde tijdens mijn opleiding parallel solo-
ouderschap.

In deze module gaan we ze alle 4 onder de loep nemen. Ik kan je alvast 
vertellen dat hechting weinig te maken heeft met ons geslacht. Het is een 
cliché dat alleen vrouwen bang zijn om verlaten te worden en dat vooral 
mannen bang zijn om zich te binden. 
De vier hechtingsstijlen worden hier ieder op zich uitgelegd, maar weet dat 
er dus ook zeker variaties mogelijk zijn. Het is niet de bedoeling om jezelf in 
één bepaald hokje te gaan steken, ik wil vooral dat je hier bij stil staat en het 
nodige inzicht met je meeneemt naar de toekomst toe.
Vooraleer we de soorten hechtingsstijlen doornemen, wil ik eerst graag met 
jou bekijken waar het vandaan komt en hoe het ontstaat. 

1. Hechting
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The child you used to be  
could have the key to the lock 

you’re looking at now. 
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Het is de strategie die je aanwendt om aan je diepste verlangen naar 
intens menselijk contact te voldoen. 
Volgens Sue Johnson, auteur van “Houd me vast”, is het een nood die we 
voelen. Ze zegt: “Omdat we als kind letterlijk niet zonder de aanwezigheid 
van onze eerste zorgverleners kunnen, zit het verlangen naar contact met 
anderen in onze hersenen voorgeprogrammeerd.”

Opdat we de totale emotionele geborgenheid, de diepe 
verbondenheid en ultieme veiligheid zoals we die als kind voor het eerst 
ervoeren in de relatie met onze moeder, ook in ons volwassen leven niet 
zouden moeten missen, ontwikkelde elk van ons een onbewust patroon dat 
die verbinding tot stand moet brengen. Het is een overlevingsmechanisme, 
als baby zijn we alleen niets en hebben we de ander overduidelijk nodig. 

Het ontstaat dus in onze kindertijd, het goede nieuws is dat 70% van de 
kinderen veilig gehecht is en 30% onveilig gehecht. 
Grofweg kan je dus stellen dat een kind veilig of onveilig gehecht is, dat het 
proces van hechting ‘gelukt’ is of niet helemaal ‘gelukt’. 

1.1. Wat is het eigenlijk?

Eye contact is more intimate 
than words will ever be.



Om het goed te kunnen begrijpen is het dus belangrijk om te weten 
hoe het zich vormt. Daarom wil ik graag met jou dat proces even kort 
doornemen. 
Terwijl je dit leest, wil ik je vragen om te denken aan je eigen kindertijd en 
ook om te denken aan hoe je het zelf als ouder naar je kind toe allemaal 
hebt ervaren. Dit vraag ik je omdat je dan gaandeweg meer inzicht zult 
krijgen in jouw eigen hechtingsstijl. 
Komen er emoties naar boven, stop dan even, sta jezelf ook toe om die 
emoties te voelen! Neem er jouw notitieboekje bij en ga maar schrijven wat 
je allemaal denkt en voelt. 

Van 0 tot 4 jaar wordt het opgedeeld in 4 fases. 

	 0-3 maanden voorhechting

	 3-7 maanden beginnende voorkeur

	 7-12 maanden sterke voorkeur en scheidingsangst

	 12-48 maanden afnemende scheidingsangst

  0-3 maanden: voorhechting 

Als je zelf mama of papa bent dan weet je dat een baby een sociaal 
wezentje is dat heel graag contact met jou wil. Een baby reageert op 
warmte, aanraking en aandacht. Hij herkent het gezicht van zijn ouders en 
ook jullie stemmen. Het maakt hem nog niet zoveel uit wie de verzorging 
op zich neemt, is dat iemand anders dan mama of papa, dan is dat ook oké. 
➔	In deze fase komt ook het eerste lachje. Dat is een reflex, dus eigenlijk 
niet bewust. Maar als ouder word je daar wel heel blij van, en dat versterkt 
dus ook de hechting. 

1.2. Proces van hechting
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 3-7 maanden: beginnende voorkeur

Na 3 maanden begint je kindje een voorkeur te krijgen voor bepaalde 
mensen in zijn omgeving. Dat zijn de mensen die het meeste tijd met hem 
doorbrengen, die hem het meest voeden en verzorgen, die hij dus herkent 
aan hun gezicht. Ook hecht hij zich aan personen die alert op zijn signalen 
reageren en/of die zelf spontaan contact met hem maken. Hij heeft in 
deze fase 4 of 5 hechtingsfiguren, van wie hij het niet erg vindt als die hem 
oppakken. 
➔	Wordt je kind door iemand anders opgepakt? In deze fase zal hij zich nog 
niet laten horen, maar naarmate hij ouder wordt zal je vaker zien dat zijn 
gezicht zal verstarren.

 7-12 maanden: sterke voorkeur en scheidingsangst

Vanaf 7 maanden begint je kind zich sterk aan een beperkt aantal personen 
te hechten. Het is in deze fase dat je merkt dat je baby duidelijk protesteert 
wanneer hij opgepakt wordt door iemand anders. Je baby wordt bang voor 
vreemden, en wil het liefst bij bekenden in de buurt zijn en blijven. 
Het is ook in deze fase dat scheidingsangst ontstaat, je baby kan heel bang 
worden wanneer je weggaat en niet onmiddellijk terugkomt.
➔	In deze fase is het dus niet ideaal om te starten met naar de 
onthaalmoeder of kinderopvang te gaan. De beste periode hiervoor is 
tussen 3 en 5 maanden, of rond 12 maanden. 

 12-48 maanden: afnemende scheidingsangst

Vanaf 12 maanden krijgt je kind door dat je dus echt wel terugkomt 
wanneer je bent weggegaan. 
In deze periode zie je ook dat de scheidingsangst afneemt. De meeste 
baby’s hebben een piek van aanhankelijkheid tussen 17 en 18 maanden, 
daarna begint de langzame losmaking, die stap voor stap leidt naar 
zelfstandigheid. 
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 Vanaf 4 jaar: afronding hechtingsproces

Aan het einde van het 4de levensjaar is het proces van hechting grotendeels 
afgerond. 
Als het goed gegaan is, dan is je kind tegen die tijd veilig gehecht. 
Dat geldt dus voor ongeveer 70% van alle kinderen. Bij de andere 30% zou 
het hechtingsproces dus ‘niet goed gelukt’ zijn, ontwikkelingspsychologen 
spreken dan van een onveilige hechting. 
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Remember when you were a little girl? 
Hold her hand. 

You can save her now. 
She needs you. 

She’s been waiting for you.



In het proces van hechting zie je dus dat het zich hoofdzakelijk vormt in 
jouw eerste 4 levensjaren, maar … hechtingsstijlen zijn ook generationeel 
overdraagbaar. 
Angstige moeders zetten vaak angstige kinderen op de wereld, dat proces 
begint al in de moederschoot, waar de foetus al wordt blootgesteld aan 
de stresshormonen van de mama. Het heeft dus niet alleen met jouw 
opvoeding te maken.

Jouw hechtingsstijl wordt grotendeels gevormd in jouw eerste vier 
levensjaren. Maar ook de relaties die je doorheen de jaren hebt met 
vrienden en andere familieleden zijn van groot belang. 

Zullen we de hechtingsstijlen eerst eens bekijken vanuit de positie  
ouder-kind? 

1.3. De appel valt niet ver van de boom
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De veilig gehechte ouder

De ouder = een veilige haven. 
Ze biedt bescherming, maar laat ook 
ruimte om op verkenning te gaan. 

Het kind leert om pijnlijke gevoelens te 
dragen.
Het kind ontwikkelt een positief beeld 
van zichzelf en de anderen.

Als volwassene (ouder) kan het bij confrontatie met verlies: 
› gevoelens erkennen en uiten
› beroep doen op anderen
› vertrouwen op eigen veerkracht

De angstig gehechte ouder 

De ouder = de énige veilige plek.  
Op verkenning gaan wordt 
afgeraden.
De buitenwereld is té onveilig. 
Ouders reageren overbezorgd, vaak 
vanuit hun eigen angsten. 
Ouders rekenen te weinig op de 
veerkracht van hun kind. 

1.4. Welk “soort” ouder heb jij/ben jij? 
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Ga maar, je kan het.
Ik vang op waar nodig.

Ik ga.
Ik ben veilig.
Ik heb steun.

Ga maar. Wees �ink.
Ik heb veel zorgen.

Kom hier dat ik je troost.
Ik heb je nodig.

Ik heb 
veel zorgen.De wereld is onveilig.

Blijf bij mij ...

Ik ga.
Maar ik zie 

dat jij bang bent. 
Ik word ook bang.

Ik blijf 
bij jou...

Ik ga.
Ik ben �ink.

Ik kan het alleen.
Ik heb niemand 

nodig.

Ik ga.
Ik ben �ink.

Ik heb je nodig.
Ik ben in 
de war ...

Ga maar, je kan het.
Ik vang op waar nodig.

Ik ga.
Ik ben veilig.
Ik heb steun.

Ga maar. Wees �ink.
Ik heb veel zorgen.

Kom hier dat ik je troost.
Ik heb je nodig.

Ik heb 
veel zorgen.De wereld is onveilig.

Blijf bij mij ...

Ik ga.
Maar ik zie 

dat jij bang bent. 
Ik word ook bang.

Ik blijf 
bij jou...

Ik ga.
Ik ben �ink.

Ik kan het alleen.
Ik heb niemand 

nodig.

Ik ga.
Ik ben �ink.

Ik heb je nodig.
Ik ben in 
de war ...



Het kind ontwikkelt een laag zelfvertrouwen én hoog vertrouwen in de 
anderen. 

Als volwassene (ouder) kan het bij confrontatie met verlies: 
› te maken hebben met moeilijke en langdurige rouw
› zich vast klampen aan wat het is kwijt geraakt 
› veel beroep doen op de steun van anderen, weinig vertrouwen op 

zichzelf 

De vermijdend gehechte ouder 
De ouder = niet beschermend 
Emoties worden ontkend, 
geminimaliseerd. 
Het kind sluit zich af van emoties 
om ouders niet 
lastig te vallen. 

Het kind ontwikkelt een laag 
zelfvertrouwen én 
groot wantrouwen in de 
anderen. 

Als volwassene (ouder) kan het bij confrontatie met verlies: 
› weinig steun toelaten van anderen (want andere zijn onbetrouwbaar) 
› moeite hebben met het uiten van gevoelens
› strategieën ontwikkelen gevoed door wantrouwen en gericht op 

controle, zelfverdediging en probleemoplossend gedrag. 

Ga maar, je kan het.
Ik vang op waar nodig.

Ik ga.
Ik ben veilig.
Ik heb steun.

Ga maar. Wees �ink.
Ik heb veel zorgen.

Kom hier dat ik je troost.
Ik heb je nodig.

Ik heb 
veel zorgen.De wereld is onveilig.

Blijf bij mij ...

Ik ga.
Maar ik zie 

dat jij bang bent. 
Ik word ook bang.

Ik blijf 
bij jou...

Ik ga.
Ik ben �ink.

Ik kan het alleen.
Ik heb niemand 

nodig.

Ik ga.
Ik ben �ink.

Ik heb je nodig.
Ik ben in 
de war ...
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De gedesorganiseerd gehechte ouder 
De ouder = soms beschermend 
én soms bedreigend, 
onvoorspelbaar, overspoeld 
door eigen zorgen, 
soms troostend, soms 
verwerpend. 

Het kind is voortdurend 
onzeker, ontwikkelt 
een laag zelfbeeld en een 
groot wantrouwen in de 
anderen. 

Als volwassene (ouder) kan het bij confrontatie met verlies: 
› angstig of paniekerig reageren
› vluchten in depressie, alcoholmisbruik of zelfdestructie

Ga maar, je kan het.
Ik vang op waar nodig.

Ik ga.
Ik ben veilig.
Ik heb steun.

Ga maar. Wees �ink.
Ik heb veel zorgen.

Kom hier dat ik je troost.
Ik heb je nodig.

Ik heb 
veel zorgen.De wereld is onveilig.

Blijf bij mij ...

Ik ga.
Maar ik zie 

dat jij bang bent. 
Ik word ook bang.

Ik blijf 
bij jou...

Ik ga.
Ik ben �ink.

Ik kan het alleen.
Ik heb niemand 

nodig.

Ik ga.
Ik ben �ink.

Ik heb je nodig.
Ik ben in 
de war ...



We zagen nu waar het vandaan komt, we keken hoe het ontstaat, stonden 
er bij stil hoe je ouders met jou omgingen, en welk soort ouder jij zelf 
bent… 
Interessant om allemaal te begrijpen maar ik denk dat je nu op dit moment 
eigenlijk wel meer wilt weten wat die hechting met jou doet wanneer je als 
volwassene in een relatie zit. 
Graag wil ik nu de 4 hechtingsstijlen vanuit dit oogpunt bekijken. 
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2. Vier hechtingsstijlen



De wereld van veilig gehechte mensen is die van de vastigheid. 
Zij hebben vaak een stabiele baan, kunnen sparen, hebben een eigen 
huis. Nemen geen grote risico’s en zullen wat ze opgebouwd hebben niet 
zomaar in gevaar brengen. 
Ze hebben een bevredigend sociaal leven, hechten belang aan hun familie, 
maar zijn ook graag thuis. 
Ze zijn niet bang voor nabijheid en intimiteit, maar ook niet om alleen te 
zijn. 
Zelfstandigheid en afhankelijkheid is mooi in balans, hun leven is in 
evenwicht. Er zijn zoals bij iedereen ook wel hoogtes en laagtes maar ze 
liggen daar niet wakker van. Ze aanvaarden wat toch niet te veranderen is. 
Veilig gehechte mensen hebben rust in hun hoofd, daar waar andere 
hechtingsstijlen hard moeten voor werken. 
Het zijn heus niet allemaal blije mensen, maar één ding hebben ze wel 
allemaal gemeen: goede relaties. Rika Ponnet noemt ze de lijm van de 
samenleving. 

Op liefdesvlak kunnen ze vrij makkelijk een partner kiezen waarmee ze hun 
leven willen delen. Ze hebben thuis ook een mooi voorbeeld gezien omdat 
ze uit een warm nest komen. 
Veilig gehechte mensen hebben een realistisch zelfbeeld maar ook een 
realistisch beeld van anderen. Daardoor komen ze vaak ook bij andere veilig 
gehechte personen terecht. 
Ze vragen zorg wanneer ze die nodig hebben maar ze laten ook toe dat 
er voor hen gezorgd wordt. Ze weten ook van elkaar wat de noden en 
de behoeften zijn, wat er voor zorgt dat geven en nemen in balans is. 

2.1. Veilig gehecht
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Veilig gehechte mensen hebben een sterk zelfbeeld, en zullen wanneer ze 
afgewezen worden zichzelf niet volledig ter discussie stellen. 
Ze hebben geen schrik om de liefde van hun partner te verliezen, sterker 
nog, ze geloven dat ze die verdienen. Ze hebben niet alleen oog voor 
zelfontplooiing maar ook voor de ontplooiingskansen van hun partner en 
het welzijn van het gezin.

Zoals overal zullen er hier ook wel eens relatieproblemen zijn maar die 
kunnen ze meestal wel onder elkaar op een rustige manier oplossen. 
Geen van beide heeft behoefte om te domineren, als er al eens ruzie is gaat 
dat over het feit zelf en kunnen ze elkaar ook vlug vergeven. 

Veilig gehechte mensen hebben een grote behoefte aan intimiteit. Hun 
seksuele relatie is bevredigend, seks is belangrijk en ze maken er ook 
tijd voor. Seks staat gelijk aan verbondenheid en intimiteit. Er zijn altijd 
periodes wanneer er minder gevreeën wordt, maar dan vinden ze een 
andere manier om aan die verbondenheid uiting te geven. Seks is een 
moment om elkaar te laten zien dat je van elkaar houdt, een moment van 
échte intimiteit. 
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De wereld van angstig gehechte mensen is een zoektocht naar intimiteit, 
verbondenheid en échte liefde. 
Ze worden onrustig als ze alleen zijn en dat maakt hen ook diep ongelukkig. 
Het is levensnoodzakelijk dat er altijd mensen in hun nabijheid zijn. Liefst 
hun partner, die ze eigenlijk zouden willen opeten, maar dat mogen ook 
vrienden, collega’s of familie zijn. Als ze maar niet alleen moeten zijn. Er 
bestaat geen leven zonder smartphone, ze willen altijd met iedereen 
verbonden kunnen zijn. Deze personen zoeken ook heel veel aandacht en 
bevestiging op hun facebook pagina, het is een deel van hun leven. 

Angstig gehechte mensen hebben niet geleerd om voor hun eigen 
welbevinden te zorgen. Ze groeiden op bij mensen die hun het gevoel 
gaven het niet alleen aan te kunnen. 

Een laag zelfbeeld en onzekerheid zijn kenmerken van angstig gehechte 
personen. Daarom gaan ze ook vaak op zoek naar de veilige haven bij een 
ander. Omdat ze dit zichzelf niet kunnen bieden stellen ze alles in het werk 
om die ander aan zich te binden. 
Door jezelf zo afhankelijk op te stellen, ga je hier als vrouw de dominante 
macho’s aantrekken. Wat je eerst wel zalig vindt, wanneer ze je op een 
voetstuk plaatsen, maar het doet keiveel pijn wanneer je ervan af valt!

Angstig gehechte mensen leggen veel beslag op hun partner, om er zeker 
van te zijn dat ze de nodige aandacht krijgen. Sommige zijn zelfs echte 
dictators, een relatie voelt pas veilig als ze absoluut de baas kunnen zijn. 
Dominante personen die alles onder controle willen hebben, op die manier 
bezweren ze hun angst om alleen te zijn, of erger nog, om in de steek 
gelaten te worden. 

2.2. Angstig gehecht
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Angstig gehechte mensen maken zich vlug en heel vaak zorgen. Het zijn 
piekeraars op alle vlakken en zij kunnen als de beste van een mug een 
olifant maken. Hebben heel veel last van stresskwalen en liggen wakker 
van de mening van anderen. 
Anderzijds zijn dit mensen die wel heel trouw en loyaal zijn, een grote 
verantwoordelijkheid hebben en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. 
We hadden het al in een vorige module over “nee” zeggen, als jij jezelf daarin 
toen herkende, komen hier waarschijnlijk ook veel zaken herkenbaar voor. 

Op liefdesvlak heb je twee types angstig gehechten: 
- bang om niet voldoende liefde, aandacht en bevestiging te krijgen.
- bang om verlaten te worden.

De eerste groep wordt niet snel verliefd, en is vooral op zoek naar zijn rots 
in de branding, schrijft Rika in haar boek. Bij een eerste contact gaan ze zich 
angstig en afwijzend opstellen. Wanneer de ander sterk zijn best doet om 
dat gevoel weg te nemen en ook nog eens bovendien veel aandacht geeft, 
dan geeft dat vaak een veilig gevoel en gaan ze ervoor. 
De tweede groep valt meestal vlug in zwijm en voelt vlug vlinders in de 
buik. Ze laten de ander niet meer los, worden heel vlug erg persoonlijk, gaan 
de ander claimen uit schrik om niemand anders te vinden en alleen te blijven.

Angstig gehechten hechten zich op een diepe, afhankelijke manier. Dit zijn 
vaak ook mensen die relatieverslaafd zijn, waardoor ze moeilijk in staat zijn 
om uit een slechte of destructieve relatie te stappen. 
Wanneer ze single zijn voelen ze zich echt ongelukkig, gaan treuren, laten 
zich gaan, grijpen naar alcohol, zijn emo-eters. Vinden het de moeite niet 
om voor zichzelf te koken, laat staan iets voor zichzelf te ondernemen. 
Het single zijn zien ze als een ‘overgangsperiode’ tussen twee relaties en 
moet zeker niet te lang duren. 
Wanneer ze dan een relatie hebben zijn ze voortdurend bezorgd over 
het voortbestaan ervan en vermoeden ze heel vlug overspel waardoor 
ze enorm op hun hoede zijn. Ze zijn op een onredelijke manier jaloers en 
interpreteren onbewuste handelingen van hun partner als signalen dat die 
de relatie willen verbreken. 
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Wanneer ze vinden dat de ander er onvoldoende is voor hen, en dat gevoel 
hebben ze heel snel, slaat hun hechtingssysteem aan. Op dat moment 
worden ze overspoeld met gedachten en emoties die eigenlijk maar één 
doel hebben, ze willen een signaal krijgen van hun partner dat hij/zij er nog 
is voor hen. Deze onrust verdwijnt pas wanneer die partner hen geruststelt 
dat er niks aan de hand is. 

Ze zijn steeds op zoek naar zekerheid en duidelijkheid. 

Een mooi voorbeeld hiervan is wanneer je partner iets gaan drinken is met 
vrienden en jij alleen thuis bent. Hij al een paar uur niks van hem heeft laten 
horen, jij berichtjes gaat sturen om te vragen hoe het gaat. Heel onschuldige 
berichtjes, zodat het zeker niet opvalt dat je je zorgen maakt. 
Wanneer je ziet dat hij die berichtjes na een half uur nog steeds niet gelezen 
heeft, slaan je gedachten op hol. Je denkt meteen dat hij een vrouw aan het 
verleiden is en moet je inhouden om niet in de auto te stappen om te gaan 
kijken. Je wordt pas weer rustig wanneer je antwoord krijgt dat alles ok is en hij 
gezellig met zijn vrienden aan het bijpraten is. 

Angstig gehechte personen rijgen constant periodes waarin ze intens 
bezorgd en onrustig zijn aan periodes waarin ze gerustgesteld zijn. 
Je kan je wel voorstellen dat dit enorm vermoeiend is, hun hoofd en hart 
staan nooit stil. Hun chronisch geactiveerd hechtingssysteem zorgt 
ervoor dat ze zich vaak uitgeblust en uitgeput voelen. Ze vinden van zichzelf 
ook dat ze veel meer bezig zijn met hun relatie en dat ze veel meer geven 
dan krijgen. 

Op seksueel vlak zijn het de echte romantische knuffelberen onder ons. 
Ze tonen zelf heel veel affectie maar krijgen die ook graag. Seks is de 
barometer van hun relatie. Waardoor ze een gemakkelijke prooi zijn voor 
degenen die op zoek zijn naar een onenightstand. 
Wanneer ze een nieuwe partner leren kennen, zullen ze ook heel vlug seks 
hebben. Als deze nieuwe relatie dan verkeerd af loopt, voelen ze zich dan 
ook afgewezen en gebruikt. Seks hebben zonder gevoel is voor hen niet 
mogelijk, waardoor ze dus zeker niet begrijpen dat iemand behoefte kan 
hebben aan een nachtje plezier. 
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De vermijders zijn de doeners onder ons.
Niet zomaar “doeners”, maar avonturiers, oorlogsfotografen, journalisten in 
extreme gebieden, CEO’s die veel geld verdienen en in het weekend ook 
nog eens een marathon lopen, spirituele leiders … 
In een iets mildere vorm zijn het personen die autonoom en zelfstandig in 
het leven staan, investeren in zelfontplooiing, naar het buitenland gaan om 
te studeren ...
Wat ze vaak niet zien is dat hun dadendrang een vluchtweg is, een manier 
van emotioneel overleven. 

Doen, ondernemen, vooruit en vooral niet voelen!
Wat problematisch is, dekken ze toe of duwen ze weg, vermijden dus. 
De afwijzend-vermijdende hechtingsstijl is eigenlijk een 
overlevingsmechanisme in moeilijke tijden. Vaak had men ouders die 
emotioneel niet beschikbaar of heel afwijzend waren. Er werd al zeker niet 
over gevoelens gepraat in het gezin van herkomst. Ze komen uit gezinnen 
met spanningen en geheimen, met weinig betrokkenheid of liefde. In 
extremere gevallen was er sprake van mishandeling of verwaarlozing. 
Emoties, zich kwetsbaar opstellen is voor de afwijzend-vermijdende onveilig 
terrein, dat is ook de reden waarom ze zo weinig mogelijk verbondenheid 
zoeken. Ze voelen zich op hun best wanneer er afstand is. Ze hebben van 
jongs af aan geleerd om hun plan te trekken, flink te zijn en vooral op 
zichzelf te vertrouwen. Er is weinig vertrouwen in de buitenwereld.  
Langs de andere kant willen ze wél graag andere mensen helpen, 
zo moeten ze niet met hun eigen leven bezig zijn. Ze zitten vaak in 
zorgberoepen, aan de sterke gevende kant, dat geeft hen bevestiging en 
het gevoel van controle. Of ze zijn zelfstandig, CEO of ondernemer zodat 

2.3. Afwijzend-vermijdend gehecht
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ze de volledige controle kunnen behouden en aan de top zelf de lakens 
kunnen uitdelen. 
Ze kunnen heel goed hun emoties uitschakelen, wat ervoor zorgt dat ze in 
crisissituaties het hoofd koel kunnen houden. 
Het voortdurend onderdrukken van hun emoties wordt wel onderschat, ze 
zijn dan ook gevoelig voor burn-out, hartaanval en andere stressziektes. 

Afwijzend-vermijders kunnen gemakkelijk alleen leven, worden moeilijk 
of zelfs helemaal niet verliefd. Ze zijn goed vertegenwoordigd onder de 
singles en hebben vaker alleen korte affaires omdat ze zich snel verstikt 
voelen. Ze deactiveren hun hechtingssysteem en proberen de band met 
hun partner onder controle te houden. Een “vluchtroute” ligt altijd klaar. 

Ze zijn degenen die vaak vreemdgaan, overspel doet afbreuk aan de 
intimiteit van een koppel. Dit is hun manier om afstand te creëren. Door het 
feit dat ze intimiteit uit de weg gaan is het voor hen ook gemakkelijker om 
vreemd te gaan. 
Ze maken zichzelf wijs dat ze nooit zullen lijden onder een relatiebreuk. 
Daarom kiezen ze vaak voor relaties die eigenlijk al van tevoren begrensd 
zijn op intimiteit, bv. zij die alleen maar partners hebben in het buitenland 
tijdens hun zakenreizen, of iedere keer opnieuw verliefd worden op een 
getrouwde man of vrouw. Op die manier teren ze op het verlangen, ze 
voelen pas verliefdheid wanneer ze weten dat de relatie toch nooit vorm zal 
krijgen. Het zijn ook zij die hun date laten staan op een afspraak zonder af te 
zeggen, dit is hun machtsuitoefening, ze willen van bij het begin tonen wie 
de baas is. 

Seks is een manier om zich te ontladen, minder om zich emotioneel 
verbonden te voelen. Een onenightstand bevredigt hun beperkte verlangen 
naar intimiteit zonder dat het engagement vraagt. Je hebt het wellicht al 
wel gehoord of zelf ervaren, de volgende ochtend zijn ze al weg nog voor jij 
wakker wordt, zonder een boodschap achter te laten. 
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Als iemand weet wat liefde is, dan zijn het zeker de angstig-vermijdend 
gehechten. 
Romantiek ten top! Er is geen plaats voor onenigheid of verschil. Ze kunnen 
niet leven zonder de ander, wanneer de relatie dan toch tot zijn einde komt 
stort hun wereld in. Ze slingeren tussen diepe dalen en hoge toppen en 
ze denken dat dit liefde is. 

Op liefdesvlak willen ze dus heel graag, maar ze durven of kunnen 
niet, omdat ze dus de kenmerken hebben van de angstige én van de 
vermijdende hechtingsstijl. 
Als ze iemand leren kennen gaan ze vol gas vooruit, elke nieuwe partner 
is de liefde van hun leven. Maar van zodra ze een verschil ervaren of die 
nabijheid plots toch ongemakkelijk aanvoelt, trappen ze op de rem. 
Heftige ruzies hebben ze nodig om voor de verwijdering te zorgen die ze 
op dat moment nodig hebben, om daarna dan weer toenadering te zoeken. 
Het is jou wellicht niet onbekend, koppels die al 10 keer uit elkaar geweest 
zijn, het lijkt wel een aan/uit spelletje, de knipperlichtrelaties zoals we 
zeggen, het constante aantrekken en afstoten.

Angstig-vermijdend gehechte personen hebben een laag zelfbeeld én 
weinig vertrouwen in de blijvende nabijheid en betrokkenheid van anderen. 
Ze zijn bang om in de steek gelaten te worden, maar ze zijn ook bang om 
zich te binden. Alleen zijn vinden ze lastig, daarom zoeken ze de nabijheid 
van een partner, maar die partner maakt meteen ook de oude kinderlijke 
angst voor afwijzing wakker. Die pijn willen ze niet ondergaan dus daarom 
trekken ze zich liever terug uit hun relatie. 

2.4. Angstig-vermijdend gehecht 



Hechting  | 23

Seks is de verbindende factor, alles heeft fout gezeten, maar de seks was tot 
op de laatste dag fantastisch. Dat is ook de reden waarom de relatie zo lang 
geduurd heeft. Ze geven hun partner in bed het gevoel dé man of dé vrouw 
van hun leven te zijn.

Bron: Hechtingsrooster van de Amerikaanse psychologen Kim Bartholomew en Leonard Horowitz. 

Heb jij jezelf en/of je ex-partner hier ergens in herkend? 
Dan is het voor jou wellicht interessant om te weten wat de functie 
van die hechtingsstijl is. 
Wat doet dat nu precies met jou?

Weinig vermijding
van intimiteit en binding

I
veilig

IV
afwijzend-

vermijdend

II
angstig

III
angstig-

vermijdend

Veel vermijding
van intimiteit en binding

Weinig
angst voor
verlating

Veel
angst voor
verlating



Welke invloed heeft onze hechting nu op onze relatie? 

John Bowlby (1911-1990), kinderpsychiater en pionier van de 
hechtingstheorie, ontdekte op basis van zijn eigen (jeugd)ervaring dat de 
kwaliteit van de band met onze geliefden en emotionele deprivatie op 
jonge leeftijd de sleutel vormt voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid 
en de wijze waarop mensen zich verbinden met de ander. 
Samen met zijn assistente, Mary Ainsworth, hebben zij veel onderzoek 
gedaan naar de vier hechtingsstijlen. Zij maakten hiervoor gebruik van 
eenvoudige experimentjes, die hun interessante en bruikbare informatie 
opleverde. 
Eén van Ainsworths bekendste experimenten heet de ‘onbekende situatie’ 
(Strange Situation, Ainsworth 2015). Ik vond er een duidelijk filmpje over 
die ik graag met jullie deel. Hier zie je heel goed het verschil hoe een kind 
reageert met een veilige, angstige of vermijdende hechting. 

https://youtu.be/KXMm06AkYuE

Bowlby stelt dat hechting de functie heeft om onze overlevingskans groter 
te maken. Onze hechtingsstijl is een overlevingsmechanisme, het is een 
primaire levensbehoefte die bij ieder pasgeboren kind aanwezig is. Elke 
baby zal zich puur en alleen hechten om te kunnen overleven, het is geen 
keuze. 
Het belangrijkste doel van hechten is het creëren van veiligheid, zodat het 
kind zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig volwassen persoon. Als 
een ouder de signalen van een kind juist interpreteert en daar gepast en 
begripvol op inspeelt, wordt daar de basis gelegd voor een veilige hechting. 

3. De functie van hechting
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Later als volwassene, zien we dat je hechtingsstijl, de code is om 
relatieproblemen te ontcijferen. 
Je kiest jouw partner op basis van jouw hechtingsstijl, afhankelijk van met 
wie jij samen bent, kunnen er problemen, onverenigbaarheden of een 
machtsstrijd tussen jullie ontstaan. 

Dit kan jou dus inzicht en een antwoord geven op de vraag waarom jouw 
relatie/huwelijk is stuk gegaan. Dit zal jou helpen om op een respectvolle 
manier afscheid te kunnen nemen van jouw ex-partner, wat een heel 
belangrijk stuk is in jouw rouwproces. 

Kijk je nog even terug naar de stappen van het rouwproces? 
Overloop je ook nog even alle oefeningen uit deze module? 
Hoe is dat? Kijk je naar sommige dingen ‘anders’? 
Durf gerust jouw inzichten te delen met ons in de Leef in Liefde 
facebookgroep. 

“Sometimes you have to accept 
that some people can only 

be in your heart, 
but not in your life.”
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4. Waarom val ik altijd op de verkeerde?
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Op wat voor type partner je “valt”, hangt grotendeels af van de 
hechtingsstijl die je hebt opgebouwd. 
Je hebt het misschien zelf wel al eens gedacht, of wellicht in je omgeving 
zeker al iemand horen zeggen: “Waarom val ik toch altijd op de verkeerde?” 
Er zit natuurlijk een kern van waarheid in want het type persoon waarop je 
natuurlijkerwijs valt en ook de manier waarop je je in een relatie gedraagt, 
wordt voor een groot stuk bepaald door je hechtingsstijl. 
Vandaar dus, dat het wel belangrijk is om dit na een scheiding te bekijken 
voor jezelf, en indien nodig hiermee verder te gaan als je merkt dat dit een 
zwaar issue bij je is. 

De manier waarop je hechtingsstijl je geleerd heeft in het leven te staan, 
bepaalt voor een groot deel op wat voor type partner je valt.  

Wat trekt je aan in iemand, maar ook wat stoot jou af? 

Over het algemeen kunnen we stellen dat mensen met een veilige 
hechtingsstijl elkaar aantrekken. Deze mensen vertrekken vanuit 
een groot vertrouwen in zichzelf, in de ander én ook in de liefde. Ze 
investeren gemakkelijk in een relatie omdat ze dit ook gezien en ervaren 
hebben in hun leven. Ze kunnen op een goede manier met hun partner 
communiceren, zijn in staat om met conflicten om te gaan, waardoor de 
verbondenheid in hun relatie alleen maar groter wordt en ze naar elkaar toe 
kunnen groeien op een veilige, rustige en gezonde manier. 

Binnen de groep van onveilige gehechte personen, trekken de angstigen 
en de vermijders elkaar aan als magneten. Ze trekken elkaar aan omdat ze 
in eerste instantie het antwoord lijken te zijn op elkaars grootste nood. 
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Angstige mensen zijn op zoek naar iemand die hen geborgenheid geeft en 
voor hen kan zorgen. Ze vallen voor de sterke schouder om op te leunen. 
Ze worden aangetrokken door het stoere, onafhankelijke karakter van een 
persoon met bindingsangst.

De vermijder voelt zich op zijn beurt geadoreerd door de angstige omdat 
hij bevestigd wordt in zijn sterk zijn én hij dit nodig heeft om zich autonoom 
te voelen. Bovendien houdt de vermijder ook van het initiatief dat de 
angstige neemt om de relatie in te zetten. Maar deze relaties zijn heel vaak 
helaas een fatal attraction.

Het is een feit dat mensen in je leven komen met een reden. Altijd! Geloof 
het of niet. 
De reden waarom bepaalde mensen in je leven komen is om je lessen te 
leren, om jou de spiegel voor te houden die jij nodig hebt. Afhankelijk van 
wat jij als mens nog te leren hebt, komt X of Y jouw leven binnen, om jou 
naar een hoger bewustzijnsniveau te tillen. Ook al doet het jou veel pijn 
en verdriet, het universum heeft het echt goed met jou voor. Het is aan jou, 
het is jouw verantwoordelijkheid om te accepteren dat je hier effectief iets 
uit wilt leren. 

Wie of wat jij aantrekt in jouw leven, vertelt dus in eerste instantie iets 
over jezelf. 

“The people who trigger us 
to feel negative emotion 

are messengers. 
They are messengers 

for the unhealed parts of our being.” 
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Ik wil jou hier kort (want ik kan er een boek over schrijven) een stukje van 
mijn eigen ervaring meegeven, dit is gevoelige informatie en dit deel ik in 
volle vertrouwen met je. 
Ikzelf heb/had een angstige hechtingsstijl. Ik schrijf ‘heb/had’ omdat dit altijd een 
stuk aanwezig zal blijven in mijn leven maar door persoonlijke ontwikkeling, én 
door nu wél in een gezonde relatie te zitten, is dit echt heel veel verbeterd. 
Maar wat ik jou dus wil vertellen is dat ik na mijn 2de scheiding verliefd werd op 
F., een zakenman, die me op een voetstuk zette. We deden veel terrasjes, etentjes, 
hij kocht mooie kleren voor me, was heel zorgzaam en écht super lief. Dus ik 
dacht “NU heb ik het gevonden.” Klein detail (wat hij pas na 3 weken vertelde): 
zijn vrouw, met wie hij al jaaaaren als broer en zus samenleefde en die op zoek 
was naar een huis, want ze hadden besloten dat zij ging verhuizen, woonde wel 
nog bij hem.
Slik. Lang verhaal kort, ik was verliefd geworden op iemand die emotioneel 
totaal onbeschikbaar was, want alles moest in het geheim gebeuren. Waarom 
ben ik daar dan toch meer dan 10 maanden bijgebleven? Waarom heb ik zo 
lang getolereerd dat ik op de 2de plaats stond? Waarom geloofde ik hem, terwijl 
mijn omgeving zei dat hij een grote leugenaar was?
Juist omdat mijn eigenwaarde op dat moment 0,0 was. Zelfliefde? Ik was zo 
kritisch voor mezelf, telkens ik in de spiegel keek was er wel iets waar ik niet 
tevreden mee was. Pas wanneer ik die boodschap doorhad en besefte welke 
spiegel mij werd voorgehouden door F., kon ik de knoop doorhakken. Dan koos 
ik voor mezelf, dan leerde ik om alleen te zijn, dan heb ik stap voor stap geleerd 
om van mezelf te houden, om niet meer boos te zijn op mijn ouders, om mijn 
afkomst te aanvaarden en te accepteren. Ik heb een hele weg afgelegd. 
Pas op het moment wanneer ik daar allemaal rust in had gevonden, leerde ik 
in september 2015 Huibert kennen. De verlatingsangst was natuurlijk nog niet 
‘weg’! Kon ik hem wel vertrouwen?
Na 2 weken betrapte hij me dat ik zijn telefoon controleerde. Maar nu kon er over 
gepraat worden, hij begreep mijn angst en mijn verdriet, zijn hechting is dan ook 
totaal anders dan die van F. 
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Ik ben nog élke dag dankbaar voor de lessen in mijn leven. Ik heb heel veel 
pijn en verdriet gekend, maar ik ben ervan overtuigd dat ik zelfs die laatste 
verschrikkelijke relatie met F., ook nodig heb gehad om mijn ogen volledig te 
openen. Dit heeft me doen beseffen dat het roer om moest, dat er iets moest 
veranderen in mijn leven wilde ik ooit nog gelukkig worden. Ik was toen 38 jaar, ik 
had nog nooit de zin “Ik ben gelukkig” durven of kunnen uitspreken. Nu ben ik 43 
en kijk ik in de spiegel naar een gelukkige vrouw, die zelfs 15 kilogram meer weegt 
dan na haar scheiding in 2013. Nu is het oké! Dat buikje mag er zijn, die dubbele 
kin ook, ik ben wie ik ben. Ik ben niet meer boos op mijn ouders omdat er toen 
geen geld was om verder te studeren. Ik ben niet meer verlegen dat ik opgegroeid 
ben in een sociale woonwijk. Ik ben niet meer beschaamd om te zeggen dat ik 
3 kinderen heb van 2 verschillende mannen. Het is wat het is. Het is mijn leven. 
Ik ben trots op mezelf dat ik uiteindelijk toch gekozen heb voor anders. Dat ik de 
pijn heb omarmd en het verdriet heb toegelaten. 
Ik ben ervan overtuigd dat ik Huibert anders nooit had leren kennen. 
Dat gevoel! Dat keerpunt, gun ik jou ook met heel mijn hart!”

What a beautiful thing it is, 
to be able to stand tall and say 
“I fell apart, and I survived.” 



Neem er je notitieboekje bij en schrijf de naam van je ex bovenaan in het 
midden. Trek daaronder 2 kolommen. Links noteer je zijn/haar positieve 
eigenschappen, rechts de negatieve. 

Welke negatieve eigenschappen heb je opgeschreven? Trek er overal een 
streep door. Kan je hiervoor het positieve met een ander kleur ernaast 
schrijven? 

Je weet dus wat je niet meer wil, maak er nu van wat je wél wil. 
Opgelet, ga hier niet van het ene uiterste naar het andere, want dat is ook 
niet gezond. Dit is een reactie wat veel mensen hebben, dat ze op zoek 
gaan naar het tegenovergestelde van hun ex. 

Ook hier kan ik van meespreken. Mijn 1ste man kon niet met geld omgaan 
en mijn 2de echtgenoot zou het opgepot hebben. Mijn 1ste man was bijna 
elk weekend dronken en mijn 2de echtgenoot dronk noooooit alcohol. 
In eerste instantie vond ik van mezelf dat ik van de hel naar de hemel was 
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NAAM EX

Positieve eigenschappen

- gezellig

- sociaal

- lief

...

- ontrouw

- dronk teveel alcohol

- kon niet met geld omgaan

- wou alle dagen seks

- stil

Negatieve eigenschappen

Oefening: 



gegaan, maar geloof me, ook dat idee verdwijnt. Het is dus een kwestie van 
realistisch nadenken en de gulden middenweg te vinden. Dus ga “wou alle 
dagen seks” niet vervangen door “1 keer per maand seks.”
Je begrijpt wel wat ik bedoel? 😉

Deze oefening kan je versterken door jouw toekomstige partner te 
visualiseren. Sluit je ogen en stel je voor hoe die partner eruit ziet met wat jij 
net allemaal hebt opgeschreven.

NAAM EX

Positieve eigenschappen

- gezellig

- sociaal

- lief

...

- ontrouw

- dronk teveel alcohol

- kon niet met geld omgaan

- wou alle dagen seks

- stil

Negatieve eigenschappen

trouw

drinkt  
met mate

doet verstandige uitgaven

we vrijen als we allebei 
zin hebben

communicatief
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Heeft onze hechtingsstijl nu invloed op de duur van onze relatie? 
Het antwoord is JA. 

Een relatie tussen veilig gehechten zal/kan langer duren omdat ze beiden op 
een constructieve manier omgaan met liefde, verbondenheid en intimiteit.
Wat bij de groep van onveilig gehechten niet het geval is, en dus invloed heeft 
op de duur van hun relatie. 

Na een tijdje zullen de kenmerken die vermijders en angstigen initieel voor 
elkaar doen vallen, net kenmerken blijken die de relatie onhoudbaar maken. 
Wanneer de angstige ontdekt dat de vermijder eigenlijk geen echte intimiteit 
kan geven, zal hij nog harder zijn best doen om die wel te krijgen. 
Waardoor de vermijder dit als claimen beschouwt en als extra verstikkend 
ervaart, daardoor meer tijd wil voor zichzelf, en zo ontstaat er een vicieuze 
cirkel van aantrekken en afstoten. Wat vaak escaleert in woede, ruzies, 
frustraties en verdriet, en zodoende voor een relatiebreuk kan zorgen. 

5. Hechtingsstijl versus houdbaarheid 
    van de relatie
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Relaties veroorzaken geen pijn 
of ongeluk, ze brengen alleen 
de pijn én het ongeluk naar

buiten die in jou zitten.
Eckhart Tolle



Er zijn twee belangrijke basisbehoeftes in een relatie. Dat zijn autonomie/
afstand enerzijds en verbondenheid/nabijheid anderzijds. 

We hebben allemaal behoefte aan beide, dat maakt het soms wel eens moeilijk. 

We willen vrij en onafhankelijk zijn maar we hebben ook behoefte aan 
geborgenheid en intimiteit. 
Heel ons leven zijn we bezig om daar een passend evenwicht in te vinden, 
maar net dat is niet gemakkelijk. Enerzijds willen we onze eigen identiteit 
bewaren en anderzijds willen we ook graag verbinden met de ander, we zijn 
het er allemaal over eens dat dit dus geen gemakkelijke opgave is.
Verbondenheid is een aangeboren behoefte die aanwezig blijft tot op ons 
sterfbed. Afhankelijk van jouw hechtingsstijl heb je duidelijk een verschillende 
voorkeur, en vind je het lastig of normaal om de andere ruimte te bieden. 

Mensen met een veilige hechtingsstijl vinden het gemakkelijk en leuk om 
dichtbij iemand te staan, maar ook om af en toe op zichzelf te staan. 
Op vlak van verbondenheid vind je het fijn als iemand dichtbij komt, je 
praat makkelijk over je gevoelens en behoeftes. Je durft jezelf te laten zien 
hoe je werkelijk bent en je geniet ervan om intimiteit te ervaren. 
Als het gaat om autonomie heb je er geen moeite mee om je binnen een 
relatie autonoom op te stellen. Het is geen probleem voor je om af en toe 
eens alleen te zijn en je vindt het ook oké als je partner dat ook doet. 
Je voelt je comfortabel bij beide behoeftes, wat ervoor zorgt dat jouw 
relaties over het algemeen ook soepel verlopen. 

Bij mensen met een vermijdende hechtingsstijl zien we dat zij zich het 
prettigst voelen langs de kant van autonomie. Je onafhankelijk opstellen 
wordt al vaak een doel op zich. Je verlangen naar vrijheid is groot en je pakt 

6. Twee basisbehoeftes
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graag de dingen zelfstandig aan. Hulp vragen doe je niet graag en je lost 
je problemen het liefst ook alleen op. Wanneer dit alles binnen een relatie 
in gevaar komt, heb je vlug de neiging om afstand te nemen. Bij de andere 
basisbehoefte verbondenheid voel jij je minder op je gemak. 
Je hebt de neiging om je gevoelens weg te duwen en je staat rationeel in 
het leven. Als je partner emotioneel toch dichterbij komt en je gevoel toch 
naar boven dreigt te komen, ga je al vlug afstand nemen van de ander. Bij 
deze stijl spreken we dus van bindingsangst. 

Bij mensen met een angstige hechtingsstijl werkt het precies andersom. 
Deze mensen hebben juist veel behoefte aan verbondenheid. Je wil het 
liefst van al heel veel samen zijn, wanneer je voelt dat de ander afstand 
neemt ga je die heel hard naar je toe trekken. 
Je hebt minder behoefte aan autonomie, sterker nog, je vindt alleen zijn 
beangstigend en bent steeds op zoek naar bevestiging. De angst om verlaten 
te worden is ook heel groot, hier is er dus sprake van verlatingsangst.

Beide stijlen zijn erop gericht om afwijzing te voorkomen. 
Bij een vermijdende stijl zal je de ander op afstand houden en zal je zelf de 
relatie verbreken voordat de ander dat doet. 
Bij een angstige stijl zal je de ander voortdurend dichtbij je willen houden 
en zal je in vraag stellen of de ander wel wil blijven. 

In welk stuk herken jij jezelf het meest? 
Als jij een onveilige hechtingsstijl hebt zal jij jezelf wel herkennen in 
bindingsangst of verlatingsangst. 
De vraag is in hoeverre het jou hindert om een relaxte relatie aan te gaan? 
Bewustwording is écht de 1ste stap, als jij je bewust bent van je gedrag, dan 
pas kan je er ook daadwerkelijk mee aan de slag. 
Weet je het nog niet goed en/of twijfel je? Er zijn op het internet heel wat 
gratis testen te vinden. Ik wil je adviseren om die testen gewoon eens te 
doen. Zo leer je jezelf weer een beetje beter kennen en zal je weer wat meer 
inzicht krijgen in jezelf. 
We gaan nu nog even dieper in op beide angsten, zodat je ook daar een 
duidelijker beeld over krijgt.
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Bindingsangst en verlatingsangst vloeien voort uit één van de drie 
onveilige hechtingsstijlen, met het verschil dat het nét een stapje later 
plaatsvindt. 

Het is jouw reactie op de manier waarop je gehecht bent. 

Jouw hechtingsstijl bepaalt of jij moeilijk of gemakkelijk een relatie aangaat. 
Het is de houding die je hebt aangenomen om te overleven in de onveilige 
situatie de je hebt ervaren als kind. Beide komen voort uit de angst om 
liefde te verliezen, alleen uiten ze zich op een andere manier.
Ze vormen jouw blauwdruk voor de relaties die je op latere leeftijd aangaat. 

De term bindingsangst gebruiken we soms wel eens als veroordelende 
term naar onze ex toe. Wanneer hij niet bij je wou blijven. Dit wordt ook wel 
gezegd over mannen die heel graag de versiertoer op gaan. 
Of omgekeerd over vrouwen die onzeker zijn en bang zijn dat hun partner 
“niet genoeg” van hen houdt en dus steeds op zoek zijn naar bevestiging, 
waarbij ze heel vaak de vraag stellen: “Hou jij nog van mij?”. Hier wordt 
misschien wel te vlug gesteld: “Ze had verlatingsangst.” 

7. Bindingsangst of verlatingsangst?



Het komt sowieso voort uit een onveilige hechtingsstijl. 

Heb jij een angstige stijl = verlatingsangst, dan hunker jij naar intimiteit en 
word je voortdurend in beslag genomen door je relatie. Je hebt de neiging 
om je steeds te focussen op de ander en je zoekt steeds naar bevestiging, in 
sommige gevallen ga je dat zelfs claimen. Je gaat ook heel vlug een relatie 
aan maar die duren nooit lang. In veel gevallen is het ook altijd de ander 
die het uitmaakt. Je treft vaak partners die achteraf zeggen dat ze nog niet 
toe waren aan een relatie.  Je wordt er onzeker van en hebt daardoor ook al 
veel liefdesverdriet gehad in je leven. Je hebt schrik om voor altijd alleen te 
blijven. Als je een relatie hebt doe je heel hard je best opdat de relatie zou 
slagen, ook al ben je zelf niet zo gelukkig

Heb jij een vermijdende stijl = bindingsangst, dan zie jij intimiteit en de 
nabijheid van een partner als verlies van jouw onafhankelijkheid. Je zal je 
best doen om die nabijheid te beperken. Je investeert vaak minder in een 
relatie, je bent iemand die vaak wat afstandelijker en rationeler in een relatie 
staat, je twijfelt snel en je zal vlug afstand nemen. Je bent ook heel kritisch 
wat partnerkeuze betreft. Je wil het enerzijds wel maar het lukt jou dus niet 
om een langdurige stabiele relatie te krijgen.
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7.1. Verband met jouw hechtingsstijl
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Wist je dat bindingsangst en verlatingsangst eigenlijk niet zonder elkaar 
kunnen? Ze gaan vrijwel altijd vrolijk hand in hand, niet alleen in jezelf, maar 
dus ook in je relatie. 

Soms wordt wel eens gezegd dat het eigenlijk hetzelfde is, ergens klopt dat 
ook wel, het zijn beiden een dieperliggende angst voor afwijzing. 

Ben jij iemand die zich moeilijk kan binden dan is de kans groot dat je 
iemand aantrekt met verlatingsangst, of omgekeerd. 
Iemand met bindingsangst heeft eigenlijk ook schrik om verlaten te worden 
en houdt daarom een nieuwe partner ook op afstand. 

Over het waarom je bindings- of verlatingsangst hebt, hebben we het nu 
al uitgebreid gehad bij de verschillende hechtingsstijlen. Nu wil ik met jou 
deze twee ‘angsten’ van naderbij bekijken. 30 tot 40% van de mensen kampt 
ermee, dus het is niet uitzonderlijk als jij jezelf hierin herkent. 

7.2. Een eeneiige tweeling
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Bij bindingsangst voorkom je afwijzing door de ander alvast zélf op 
afstand te houden. 

Herken jij volgende symptomen?

› Ga jij commitment vaak uit de weg?
› Ligt jouw focus vaak op de imperfecties bij de ander?
› Doe jij er alles aan om de ander op de gewenste afstand te houden opdat 

het geen serieuze relatie wordt?
› Krijg je het benauwd als je denkt aan samenwonen of trouwen?
› Vind jij het lastig om een relatie aan te gaan? 
› Heb jij graag alles onder controle?
› Ben je vaak alleen? 
› Ben jij je partner vlug beu? 
› Ben jij voortdurend bezig met wegrennen en jagen?
› Besteed jij veel tijd aan het najagen van afleiding, zoals eten, roken, 

alcohol, werk, seks …
› Vind jij je partner vlug niet meer interessant genoeg?
› Begin je na een paar weken steevast te twijfelen als je niet beter single 

was gebleven? 
› Ben je stiekem altijd op zoek als je iemand beter kunt vinden? 
› Ervaar jij de ander snel als verstikkend?
› Krijg je al stress als je eraan denkt om met je nieuwe vriend(in) op vakantie 

te gaan? 

7.3. Bindingsangst
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› Laat jij je partner nooit echt dichtbij komen? 
› Ben jij liever bij je vrienden dan bij je partner?
› Ben jij bang om je vrijheid te moeten opgeven?
› Uit jouw negatieve zelfbeeld zich bij voorkeur in zelfoverschatting?

Herken jij jou hierin? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk last van bindingsangst. 

Bindingsangst is immers de oprechte angst om jezelf te verliezen in een 
relatie. 
Het is een verdedigingsmechanisme tegen de onbewuste en niet 
verwerkte pijn uit je verleden. Het is een manier om je te beschermen en 
een mechanisme met maar één doel, je ver van elke intimiteit en relatie 
vandaan houden. 



Bij verlatingsangst voorkom je afwijzing door er alles aan te doen om de 
ander maar zeker bij jou te houden.  
Het laat zich ook makkelijker herkennen als bindingsangst. 

Herken jij volgende symptomen?

› Word jij steeds verliefd op een man/vrouw die zich niet wil binden? 
› Zie jij jouw partner als perfect, en zoek je de fouten bij jezelf?
› Ben je overdreven bezorgd dat je partner je zal verlaten? 
› Kun je moeilijk verdragen dat hij/zij voor een langere tijd weg is, bv. op 

zakenreis? 
› Pas jij jezelf te snel aan?
› Romantiseer jij jouw relatie?
› Ben je bang om alleen te zijn?
› Heb jij de neiging om je heel vlug op iemand te storten?
› Heb jij de neiging om te versmelten met de ander?
› Ben jij voortdurend op zoek naar bevestiging? 
› Ben jij iemand die vlug klaagt, smeekt of eist?
› Heb jij de neiging om te claimen en vast te klampen?
› Zoek jij op een dag verschillende keren contact? 
› Voel jij je in jouw relatie vaak onzeker?
› Heb jij weinig eigenwaarde?
› Vind jij het moeilijk om grenzen te stellen?
› Ervaar jij de behoefte aan de ander als een verslaving?

7.4. Verlatingsangst
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› Droom je vaak dat hij/zij jou verlaat? 
› Zit jij vast in een herhalend patroon van afgewezen worden?
› Uit jouw negatieve zelfbeeld zich bij voorkeur in zelfonderschatting?

Nu is verlaten worden voor niemand leuk, maar bij verlatingsangst is die 
schrik zo groot dat je het maar moeilijk onder controle kunt houden. 

Bij verlatingsangst beheerst de angst om verlaten te worden jouw leven. 

Net als bindingsangst wil verlatingsangst jou ook beschermen, maar door 
daar zo hevig in te zijn, jaag je jouw partner weg. 
Verlatingsangst is ook een beschermingsmechanisme tegen onbewuste 
en niet verwerkte pijn uit je verleden. 
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7.5. Bewustwording
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Het goede nieuws is dat je er ook iets kunt aan doen. Bewustwording is de 
1ste stap naar verandering, dus goed dat je hier bent!
Als je nu eenmaal weet welke angst het meest bij jou past, schrijf dan voor 
jezelf de gedragskenmerken op waar jij het meest last van hebt. 
Als je iets wilt veranderen dan begint dit nu met jouw bewustwording.
Ik nodig je dus uit om dit ook in je boekje op te schrijven, dit is dan al jouw 
1ste stap.

Het kan dus heel goed zijn dat jij bij beide angsten zaken aangekruist hebt 
die jij bij jezelf herkent. 
Dit is vaak ook nog eens situatieafhankelijk. Bij sommige partners zul je 
meer last hebben van bindingsangst terwijl dat bij iemand anders meer 
verlatingsangst kan zijn. Het is zelfs ook heel goed mogelijk dat je in het 
begin van een nieuwe relatie in de verlatingsangst zit, om na enkele 
maanden meer bindingsangst te voelen. Of juist omgekeerd. 
Dat is niet abnormaal, je las hierboven al dat het een eeneiige tweeling is. 

Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. 

Wil jij na je scheiding terug gaan daten? Wees dan heel vlug open en eerlijk 
hierover. Trek jezelf niet in twijfel, het is iets van vroeger, het gaat immers 
niet om jou. Praat erover zodat je nieuwe partner op de hoogte is en zo ook 
jouw angsten kan herkennen en aanvaarden. Zo krijg jij zelf ruimte om met 
die angsten te leren omgaan, ze een plaats te geven en zo krijg je op die 
manier de kans om een liefdevolle relatie op te bouwen. 
Wanneer jij jouw problematiek met je partner deelt, kan hij/zij zich ook beter 
inleven over het ‘waarom’ je iets doet of zegt. Bijvoorbeeld bij mezelf, wanneer 
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Huibert mij betrapte toen ik zijn telefoon controleerde. Had ik hem in het begin 
van onze relatie niet gezegd dat die controledrang er was omdat ik bang was om 
opnieuw bedrogen en verlaten te worden, dan had hij op dat moment wellicht 
heel anders gereageerd dan wanneer hij niet op de hoogte zou geweest zijn. 
Durf je kwetsbaar op te stellen, het zal jou alleen maar ten goede komen. 

Dit is een stukje uit de tekst van het lied ‘After the storm’ van Mumford & 
Sons. Het is niet het mooiste lied, maar toch zou ik je willen vragen om er 
met al jouw aandacht naar te luisteren, en vooral heel goed de tekst te laten 
binnenkomen. Ik zou het fijn vinden als je laat weten in onze groep wat de 
tekst met je doet. 

Klik hier om te kijken. 
https://youtu.be/SWYG7lZBc6U

And there will come a time, you’ll see, with no more tears. 
And love will not break your heart, but dismiss your fears. 
Get over your hill and see what you find there, 
With grace in your heart and flowers in your hair.



7.6. En nu?
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Hierboven werd uitgelegd wat beide angsten precies zijn en inhouden. 
Als jij jezelf daarin herkent, wil je er waarschijnlijk graag iets mee doen zodat 
je het ook kan overwinnen. Daarvoor moet je goed leren omgaan met je 
gevoelens, gedachten en gedrag. 

Dit is eigenlijk altijd de eerste stap, we hadden het er ook al over in onze 
module aandacht, waar we het schema van de 5G’s onderzochten. Als het 
goed is ben je ook met dit schema aan de slag gegaan? Zoniet, ga dan toch 
eerst nog even terug naar deze module en neem dit schema nog eens door. 

Wanneer je zelf een helder zicht hebt op jouw gevoelens, gedachten en 
gedrag, dan ben je in staat om patronen te doorbreken. 



7.7. Wat is jouw strategie? 
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Een paar voorbeelden: 

Wees je bewust van je eigen strategie, alleen zo kan je het anders gaan 
doen in de toekomst. Die strategie doorbreken zal niet met een vingerknip 
gebeuren, een hechtingsstijl is een zeer diep ingesleten patroon dat niet 
zomaar te veranderen is. Maar met bewustwording en inzicht in je eigen 
patroon is er zeker kans op evolutie. 

Wanneer je je eigen gedrag of dat van je partner beter begrijpt kan je er ook 
beter mee omgaan en is het mogelijk om uit die vicieuze cirkel te geraken. 
Wanneer inzicht en begrip ontstaat, is het dus goed mogelijk dat mensen 
dankzij een gezonde relatie, ook zelf terug naar een veiliger patroon kunnen 
evalueren.

ANGSTIGE STIJL 

Gevoelens 
› angstig gevoel tot je contact hebt
› twijfels of hij/zij jou wel de moeite
 waard vindt

Gedachten
› constant aan je partner denken
› je partner overschatten, jezelf 

onderschatten

Gedrag
› heel vaak bellen of appen
› hem/haar jaloers maken

VERMIJDENDE STIJL 

Gevoelens 
› benauwdheid, beklemd gevoel
› opeens is de verliefdheid weg

Gedachten
› focus op de kleine onvolmaaktheden 
› redenen verzinnen waarom het niet 

zal lukken

Gedrag
› flirten met anderen
› fysieke nabijheid uit de weg gaan 



7.8. Relatiebiografie
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Met deze oefening ga je ontdekken wat jouw patroon is. 
Wat zorgt er bij jou voor dat relaties, dates niet relaxed zijn of waren? 
Maak eens een korte beschrijving van je laatste relaties en/of dates. 
Neem hier je tijd voor en doe dit met 5 mensen: je vader, je moeder,  
3 ex-partners (Heb je die niet, neem dan je beste vriend(in)).
Wat was het belangrijkste kenmerk in jullie relatie? 
Wat was er positief (zorgzaam, eerlijk, stimuleren, openheid …)?
Wat was er negatief (dominantie, fysiek of psychisch geweld, egoïsme …)? 
Welk effect had dat op jou (aanpassen, claimen, weggaan, over je grenzen 
gaan, afstand nemen)?

Als er een gedraging meer dan twee keer voorkomt, dan heb je een patroon 
te pakken! 

Als jij van jezelf weet welk gedrag jij elke keer opnieuw vertoont, kan 
je dat ook veranderen. 

Stel dat jij vroeger als kind bij je ouders telkens te horen kreeg dat je flink 
moest zijn en niet mocht huilen, dan heb jij geleerd om je gevoelens maar 
beter achterwege te laten. 
Als hier nu naar voor komt dat je dit niet alleen bij je moeder of vader doet, 
maar dus ook bij je ex-partners moeite hebt om je gevoelens te tonen, 
is het dus aan jou om dat stap voor stap wel te gaan doen. Je gevoelens 
verbergen is geen effectief gedrag, in een relatie is het essentieel dat jij 
je gevoelens deelt met je partner, want alleen op die manier kan jij de 
verbinding in stand houden. 
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Een ander voorbeeld zou kunnen zijn, dat jij vroeger bij je ouders de 
ervaring hebt gehad dat ze over je heen walsten wanneer je aangaf dat je 
iets niet wou. Je hebt dus maar opgegeven om je grenzen aan te geven, 
omdat dit jou als kind in de problemen bracht thuis. Zie je dit terugkomen 
in je relaties? Geef jij altijd toe, of pas jij je altijd aan (zie ook please gedrag in 
module communicatie)? 
Sterker nog, je trekt partners aan die het fijn vinden om met jou geen 
rekening te moeten houden, zodat ze altijd kunnen doen wat zij tof vinden. 
Dan weet je dat het tijd is om dit patroon te doorbreken. 

Dit vraagt veel geduld en oefening, maar zoals ik ook al in voorgaande 
modules meegaf, wanneer je een nieuwe relatie aangaat is het wel hét 
moment om ermee te beginnen. 
Ik raad je aan om alvast te oefenen bij je zus, collega’s of vrienden, dan wordt 
het makkelijker om dat te doen in de toekomst met een nieuwe partner. 



7.9. Patronen doorbreken
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Ik vertelde je al in de module rouwen dat het belangrijk is om je gevoelens 
en emoties te accepteren, wanneer je dat doet ben je in staat om patronen 
te doorbreken. 
Negatieve gevoelens kunnen pas verdwijnen wanneer jij jezelf toelaat om 
ze ook écht te voelen. Ik weet dat dit niet leuk is maar door dit steeds te 
verdringen blijf je hangen in jouw vicieuze cirkel. 
Wanneer jij bewust de tijd neemt om dit toe te laten, zal dit gevoel ook stap 
voor stap kunnen veranderen of zelfs verdwijnen. 

Acceptatieoefening: 
De eerstvolgende keer dat jij je slecht voelt over iets, ga jij deze emoties niet 
verdringen door je op andere zaken te richten, maar je gaat ze toelaten. 
Neem dus op dat moment tijd voor jezelf, ga er bij zitten op een rustig 
plekje waar je niet gestoord kunt worden. 

Je kan hiervoor ook eerst de Yoga Nidra ademhalingsoefening doen die ik 
eerder deelde in de facebookgroep. Zit jij (nog) niet in deze groep en wil je 
graag ook deze oefening, vraag er dan naar, ik zal ze jou doorsturen. 

Vervolgens ga je met je aandacht naar de plek in je lichaam waar je die 
vervelende emotie voelt. Angst kun je voelen rondom je keel, je hart of in je 
buik. Misschien ben je zelfs wel volledig verkrampt van de spanning, ga dan 
met je aandacht naar die spieren die onder spanning staan. 
Ga nu bewust met je aandacht naar de emotie die je voelt, probeer dit 
gevoel volledig te accepteren. Schrik niet dat het gevoel eerst erger 
wordt. Het is de bedoeling dat je dit enkele minuten aanhoudt en met je 
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aandacht dus bewust bij dit gevoel blijft. Je zal merken dat na verloop van 
tijd de emotie afneemt. Er zullen gedachten bij je opkomen, maar probeer 
daar geen aandacht aan te besteden en kom iedere keer opnieuw met je 
aandacht terug naar de emotie. 

Wanneer je voelt dat de emotie vermindert, heb je de oefening goed 
gedaan en heb je weer een stapje gezet in jouw helingsproces. 

Zo, ik denk dat ik maar eens moet afsluiten…
Zoals je merkt is dit een lange module geworden, wat oorspronkelijk niet de 
bedoeling was. 
Het was in de 1ste plaats mijn intentie om jou vooral kennis te laten maken 
met de 4 hechtingsstijlen, en ervoor te zorgen dat jij een beter inzicht 
krijgt over waar bindings- en verlatingsangst precies vandaan komen. 
Maar toen ik deze module aan het schrijven was dacht ik: “Dit moet jij ook 
nog weten, en dat wil ik jou ook nog meegeven.” Dus zodoende is het ietsje 
langer geworden dan verwacht. 

Je weet nu dat de oorsprong van deze angsten van ‘vroeger’ komen. 
Om daar iets aan te veranderen moet je teruggaan naar die oude kindpijn. 
Therapie is daarvoor een heel goede manier om tot die diepe gevoelslaag te 
komen, maar je moet dan wel bereid zijn natuurlijk om verder naar binnen 
te kijken en die oude pijn ook toe te laten. 

Een andere manier om trauma te verwerken 
zijn de Bars® behandelingen die ik geef, in de 
praktijk in Lievegem (Oost-Vlaanderen in België) 
of Vrouwenpolder (Zeeland in Nederland). Zo’n 
sessie duurt 1u15 min en kost € 75,00, meestal 
zijn er zo’n 3 sessies nodig op korte termijn. 
Ik adviseer dan om er in 3 maanden tijd, élke 
maand 1 te doen. Hier zie je mijn jongste zoon, 
die geniet van zo’n sessie. Het verbetert ook de 
concentratie dus af en toe neem ik hem ook 
eens onder handen. 



Het mooie van deze energetische behandeling is dat je zaken kan 
‘oplossen’ zonder er te moeten over praten.
Hier op mijn website lees je er meer over:  
https://vanuitverbindingnaarkracht.com/access-bars/behandelingen/
Het zou fijn zijn om jou ook met deze techniek verder te kunnen helpen in 
jouw proces én dan zien wij elkaar ook eens in het écht. 

Bijkomend kan je ook op het internet verschillende online trainingen 
vinden. Als je voelt dat je toch dieper aan de slag moet met deze 
problematiek, contacteer me gerust hiervoor dan zoeken we samen verder 
naar een oplossing die het best bij jou past. 

Als rouwtherapeut wil ik er wel nog eens de nadruk op leggen, dat het 
dus nodig is om élke pijn en élk verdriet toe te laten. Alleen dan, zal 
er verandering optreden in jouw verwerking. Doe dit ook niet één keer, 
herhaling is nodig. Hoe meer jij jouw oefeningen doet, op momenten 
wanneer jij je slecht voelt, hoe gemakkelijker jij jouw verdriet zal kunnen 
verwerken en accepteren. 

Dan wil ik deze module liefdevol afsluiten met een van op afstand 
welgemeende knuffel. 

Veel liefs, 
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