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Infant Mental Health
ouder, kind en omgeving beïnvloeden elkaar over en weer

◼ Het proces van hechting start al voor de geboorte

◼ Dit proces wordt mede beïnvloed door ervaringen gedurende 

de zwangerschap

◼ Vroegtijdige interventies bevorderen sensitief ouderschap en 

daarmee de ouder-baby relatie

◼ De ouder-baby/kind relatie staat centraal

◼ Het grote belang van observeren
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A mother’s arms are made of tenderness and children 

sleep soundly in them
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Premature baby
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Premature baby en andere cultuur



Ouderschap is topsport



Wat vraagt ouderschap van je?
Signaleren, reguleren, herkennen en teruggeven

◼ Verantwoordelijkheid nemen voor het kind 

◼ Onderscheid kunnen maken tussen jezelf en de ander –

beiden tegelijkertijd in mind hebben

◼ Sensitief  en responsief voor de signalen van het kind

◼ Stabiliteit/holding kunnen bieden: negatieve en positieve 

emoties/ervaringen kunnen integreren

◼ Emotieregulatie van jezelf & voor je kind

◼ Flexibiliteit

◼ Volgen van je kind en leiding geven aan je kind

◼ Je competent voelen in een hechtingsrelatie



Kinderwens de 3 F’en

❑ Fantasie baby is de imaginaire baby

Bekleed met verwachtingen/verlangens/idealen

Ingebed in het ruimere familieverhaal

❑ Fantoom baby

❑ Feitelijke baby



Besef van levenslang engagement de 3 

F’en
◼ Ontstaat soms geleidelijk aan, soms met een 

schok 

◼ Fantasie baby maakt plaats voor het reële/ 

feitelijke kind of blijkt fantoomkind
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motherhood constellation 
nieuwe gevoelens, angsten, taken en verantwoordelijkheden

◼ Thema leven en groei
❑ Kan ik mijn kind in leven houden ( medische complicaties)? 

◼ Thema van de primaire relatie
❑ Kan ik een relatie met mijn kind aangaan ( eigen jeugd) ?

◼ Thema van de ondersteunende omgeving
❑ Kan ik voldoende steun creëren en die ook accepteren 

(perfectionisme) ?

◼ Thema betreffende de identiteitsreorganisatie
❑ Kan ik mijn identiteit aanpassen om al deze functies te 

faciliteren?



Ouderschap en culturele context

verlies van moeder en vaderland

◼ Ouders worden 
onvoldoende ‘gedragen’ 
door hun sociale en 
familiaire context. 

◼ Beide ouders voelen zich 
onzeker en zijn angstig 
rondom het in een ander 
land  laten opgroeien van 
hun kind.
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Oude schema’s van –zijn- met- de- ander die ‘wakker’ 

worden bij de gebooryte
‘ghosts in the nursery’ 

(Fraiberg, 1975)
“In every nursery there 

are ghosts. They are the 

visitors from the 

unremembered past of 

the parents, the uninvited 

guests at the christening”



Ghosts in the nursery
de intergenerationele overdracht van 

gehechtheidspatronen

◼ Het tweede generatie effect van de onverwerkte reacties van 

ouders op traumatische- en verlieservaringen uit hun jeugd

◼ Inmiddels is duidelijk dat het vermogen van ouders om te mentaliseren over 

traumatische of verlieservaringen uit het verleden kan voorkomen dat deze zich 

herhalen in de ouder-kind relatie 

(Fonagy e.a. 1993).
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belang van het betrekken van de vader

◼Vanuit het gezichtspunt van het jonge kind, is het niet 
zozeer van belang wiens ‘ ghost’ het is, die van vader of 
moeder

◼Wat voor het jonge kind van belang is, is de aard van de 
interactie tussen beide ouders

◼De ene ouder kan de invloed van de‘ghost’ van de 
andere ouder verminderen of juist versterken in steeds 
verder gaande polarisaties waardoor ouders niet meer 
kunnen denken en samenwerken in hun ouderschap
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Ghost in the nursery

◼Het gaat niet om de actuele traumatiserende feiten  

maar om verdrongen en geïsoleerde gevoelens die 

verbonden zijn met bedreigende vroegere herinneringen 

en worden geprojecteerd op de baby: ‘ghosts in the

nursery’

◼Onverwerkt verlies en trauma wordt getriggerd door 

gedrag van de baby/kind trauma a deux

◼Belang van de goede ervaringen: ‘angels in the nursery’

Rexwinkel(c)OuderKindLijn2016



Belang van juiste definities ( Stern) 

▪ Ouder-kind interactie, zichtbaar

▪ Ouder-kind relatie, interactie plus 

incl betekenisgeving, ghosts, niet 

zichtbaar

▪ Gehechtheid van kind naar ouder, 

ten tijde van stress en ontregeling 

gehechtheid gedrag te meten vanaf 

18 maanden, pas later intern 

werkmodel 



Van gehechtheidsgedrag naar het interne 

werkmodel

Het verhaal 

van relaties
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◼ Epistemisch wantrouwen, sociaal leren

◼ Co-regulatie, Gehechtheid

◼ Mentaliseren, gradaties 
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Trevarthen (1989)

Ostentive cues

heeft de ouder het kind in gedachten, of zit het hoofd vol 

en waarmee dan? 

◼ Blik

◼ Gezicht

◼ Ritme

◼ Afstand, 

nabijheid

◼ Aanraking

◼ Lichaam

Rexwinkel(c)OuderKindLijn2018
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B.Beebe & F. Lachmann (2002)



Of concreter: reguleren in good enough 

omstandigheden

Moeder

Trial & error/ 

Match & 

mismatch

Moeder & baby

Ervaring van een 

‘eerste band’

Baby

Onlust en 

spanning

Moeder

Competentie

Baby

basisvertrouwen

Baby 

Bevrediging en 

homeostase



Het belang van micro events

In de concrete zich herhalende 

interacties tussen ouder en 

baby worden 

co -regulatieprocessen 

zichtbaar die de voorlopers 

vormen van de 

gehechtheidsrelatie

4-6-2021 M.J.Rexwinkel(c) OKL2015 27



Gehechtheid is de wederkerige regulatie van 

emoties met de belangrijkste verzorgers ten tijde 

van stress en ontregeling

4-6-2021 Rexwinkel(c)OuderKindLijn2018
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◼ Alle jonge kinderen hechten zich aan de personen die voor hen zorgen, dat kan 
ook een niet-biologische ouder zijn. 

◼ Op basis van allerlei, dagelijkse interacties tussen kind en ouder komt de 
gehechtheidsrelatie tot stand in het eerste levensjaar en kan vanaf 16-18 
maanden gemeten worden met een gehechtheidsinstrument bv de strange
situation

◼ De ouder reageert op huilen en lachen, geeft het kind te eten, doet het in bad, 
troost of kalmeert het kind, verschoont zijn luier, en speelt met het kind. 

◼ Op die manier verschaffen ouders hun kind een gevoel van veiligheid. 

◼ Naast de ouders hecht een kind zich aan andere volwassenen die een stabiele rol 

spelen in zijn leven, zoals de grootouders of een crècheleidster.
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Baby’s laten evolutionair  (hechtings) gedrag zien als huilen, lachen om nabijheid 

te krijgen anders zouden ze niet kunnen overleven. Dit gedrag mag niet verward 

worden met gehechtheid , dat ontstaat in het eerste levensjaar op grond van 

ervaringen

Voor het veilige gehechtheidsrelatie kunnen we drie basale 
‘voorwaarden’ benoemen: 

◼ sensitief reageren op het jonge kind

◼ continuïteit in de aanwezigheid van de gehechtheidspersoon

◼ en het vermogen van de ouder om te ‘mentaliseren’. ontstaan 
van een 
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Vroege regulatieprocessen zijn de 

voorlopers van gehechtheid

◼ Dagelijkse processen tussen ouder en kind rond voeden, slapen, 
huilen, spelen, troosten, teveel of te weinig prikkels etc.

◼ Regulatieprocessen tussen ouders en baby’s van 4 maanden 
(voedingssituatie) voorspellen de gehechtheidspatronen op 
anderhalf jarige leeftijd 

◼ In de ouder-kindrelatie en interacties worden deze dagelijke
processen georganiseerd

◼ Er ontstaat een verwachting, blauwdruk van deze relatie bij de zich 
ontwikkelende baby

Rexwinkel(c)OuderKindLijn20184-6-2021



◼ Deze concrete zich herhalende dagelijkse gewoontes  

tussen ouder en baby ( verzorgen, huilen spelen 

troosten etc.) zijn de voorlopers van de 

gehechtheidsrelatie

4-6-2021 Rexwinkel(c)OuderKindLijn2018

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX7qu899HdAhWMDewKHZjnB6AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/kind/baby-10-weken-oud-wat-te-doen/item64402&psig=AOvVaw2XzBuqIkpxheu3jk-Hsyho&ust=1537819802580100
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2h9P0iNLdAhWGsaQKHaxNDI4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.24baby.nl/baby/gezondheid/huilbaby/&psig=AOvVaw3jLUkwOF8ExbqYoqC33o_C&ust=1537824505338492
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimgcvOidLdAhUoM-wKHV1ECfAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babystuf.nl/baby/baby-verzorgen/huidverzorging-baby/luier-verschonen/&psig=AOvVaw2K3-sL4_9V8EpSeBQehZLJ&ust=1537824702821289
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiag9S4itLdAhUL2aQKHd0UDvwQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/166917854/stockvideo-moeder-voeden-van-haar-baby.html&psig=AOvVaw2ZCOe_bT52b8xQ8Dq4Rduv&ust=1537824803536834


Wat staat er tussen ouder en kind

◼ Externe stress isolement, 

armoede, huisvesting, 

migratie, alleenstaand 

ouderschap, huislijk geweld

◼ Interne stress 

◼ kind factoren (medisch, 

ontwikkeling temperament, 

autisme) , 

◼ ouder factoren (medisch, 

LVB, psychische 

problematiek, chronische 

stress, onverwerkt trauma of 

verlies) 
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Verzorgers/hechtingsfiguren hebben drie functies:

1. Emotionele vellige basis die spanningen doet 
afnemen en bron van troost en steun ( gevolg van 
wederkerige regulatie in eerste jaar) 

2. Veilige basis van waaruit wij de wereld exploreren

3. Veilige haven om nabijheid te zoeken in tijden van 
stress, angst en gevaar

◼ Interventies kunnen op al deze drie functies gericht 
zijn
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veilige basis- exploratie- veilige haven
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match- mismatch-rematch



Cirkel van veiligheid

◼ Wat als er wat met de handen is, ghost in the nursery?

◼ Wat als de handen er soms wel of soms niet zijn, 

baby/kind als traumatrigger? 

◼ Wat als de handen geen steun hebben of ‘vechten’ met 

andere handen?

◼ Wat als de handen bron van veiligheid en tegelijkertijd 

bron van gevaar zijn, onverwerkt verlies en trauma?

◼ Wat als de handen vroeger geen of verwaarlozende 

handen hebben gehad?

◼ en wat als het kind  ‘een emotioneel/medisch rugzakje’ 

heeft?

4-6-2021



Wederkerige
regulatie

tusen ouder
en kind

Zelfregulatie
van gedrag en

emotie van 
ouder en kind

Shark music 

Trauma beinvloedt 

zowel wederkerige 

regulatie als 

zelfregulatie
Rexwinkel(c)OuderKindLijn20184-6-2021
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veilige basis- exploratie- veilige haven
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Wat is mentaliseren?

◼ Werkwoord en geen zelfstandig 

naamwoord: proces, geen inhoud

◼ Besef dat eigen en andermans gedrag  

gestuurd wordt door intentionele mentale  

toestanden

◼ Jezelf van buitenaf zien en anderen van 

binnenuit zien



Mentalizing and mbt youtube



mentaliseren

◼ https://youtu.be/22WcWZSXVrI
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Wat is mentaliseren?

Fonagy, Gergely, Jurist en Target, 2002

Weet hebben van de eigen binnenwereld en die 

van de ander

En

Daarover kunnen denken, voelen en 

communiceren in taal en gedrag



Mentaliseren

‘Keeping the baby in mind’



Belang van mentaliseren

➢ Maakt de wereld voorspelbaar

➢ Bevordert zelf gevoel

➢ Mentaliseren (ouders) leidt tot mentaliseren (kind)

➢ Belangrijke buffer in overdracht van trauma en preventie van 

ontwikkeling psychopathologie

➢ Van invloed op sociaal-cognitieve ontwikkeling kind 
(Sharp & Fonagy 2008)
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Ontstaan van mentaliseren 

• Ontstaat niet vanzelf

veilige gehechtheidsrelatie voor nodig

• Blokkade om beleving van intens pijnlijke 
representaties te voorkomen

afhankelijk van stress, fase van ontwikkeling, 
machteloosheid, separatie, autonomie ( trauma 
triggers)



Psychologisch zelf

Fysiek zelf 

Gemarkeerde 

expressie

Reflectie

Resonantie
kind

gehechtheidsfiguur

Sociale biofeedback theorie  

spiegelen door veilig gehechte ouders 

(Fonagy, Gergely, Jurist, Target, 2002)

Paniek

Paniek

Begrijpen

Troosten
Als ik bang ben,

is niet erg, 

het komt goed



Psychologisch zelf

Fysiek zelf 

Gemarkeerde 

expressie

Reflectie

Resonantie
kind

gehechtheidsfiguur

Sociale biofeedback theorie  spiegelen door 

verstoord ouderschap 

(Fonagy, Gergely, Jurist, Target, 2002)

Paniek

Paniek

Vechten, vluchten, bevriezen

?????
???????



Rexwinkel & Verheugt (c) 2009

Sneeuwbal van niet mentaliseren

Beangstigende 

ondermijnende, 

frustrerende en 

dwingende interacties

Slecht 

mentaliseren

Onvermogen 

aandacht te 

besteden aan 

kind of 

hem/haar te 

begrijpen

Kind lijkt 

onbegrijpelijk

Proberen kind te 

controleren of te 

dwingen

Sterke emotie, 

bv ouder  bang 

van woede 

kind



‘Goed genoeg’ ouderschap (Winnicott)

▪ Zelfs de meest reflectieve 

ouders kunnen  niet altijd 

mentaliserend zijn

▪ Ontregeling is een normaal 

verschijnsel

▪ De ouder-kind relatie is het 

voorbeeld van een relatie die 

op natuurlijke wijze ontregeld 

raakt door heftige affecten of 

stress



Kind-factoren

▪ Sommige kenmerken van het 
kind lokken meer positieve of 
negatieve emoties uit bij 
ouders

▪ Medische complicaties, 
vroeggeboorte maar ook 
moeilijk temperament of 
regulatie problemen kan 
sensitiviteit van ouder 
ondermijnen

Rexwinkel(c)OuderKindLijn20184-6-2021



Teleologische modus

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



◼ In deze aparte modus wordt de verbinding 

tussen innerlijke wereld en realiteit 

verbonden door  handelingen 

◼ Deze modus is bijvoorbeeld actief bij iemand 

die zich snijdt.

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



Psychische equivalentie

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



Te realistisch

◼ Wat je denkt is echt

◼ Kan niet spelen met werkelijkheid

◼ Wat gedacht wordt is realiteit

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



◼ Dwingend controlerend gedrag, bv bij 

kinderen steeds commanderen, of een ouder 

waarbij jij niks anders over het kind mag 

denken
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alsof of pretend modus

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



Te onrealistisch

◼ Fantasie wordt te echt

◼ Leeft teveel in eigen fantasie wereld

◼ Die te los staat van de werkelijkheid

◼ Grens tussen externe realiteit en alsof wereld 

is heel strikt

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



Pretend modus herkennen

◼ Je aandacht is niet bij het verhaal, nl leeg , 

gedissocieerd.

◼ Geen speelsheid in de kamer

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



Mentaliserende modus

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



Ontstaan van mentaliseren 

• Ontstaat niet vanzelf

veilige gehechtheidsrelatie voor nodig

• Blokkade om beleving van intens pijnlijke 
representaties te voorkomen

kan wisselen onder invloed van stress 
traumatriggers

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



Zoek naar “pareltjes” om te 

bekrachtigen, joint attention, spelen 

met de ‘werkelijkheid’
Markeer positief gedrag van ouder, en het 

effect van dat gedrag op het kind 

(beloning via effect van eigen gedrag werkt 

beter dan een compliment van de 

professional )

Maar ook ga niet te lang door, overleg zoek 

consultatie



en de  professional ????

◼ Sommige ouders, kinderen, interacties roepen heftige 

gevoelens op

◼ Onderbuikgevoelens 

◼ Roepen gevoelens van onveiligheid op

◼ Activeren gehechtheidsysteem van de behandelaar

◼ Actief worden/terugtrekken/bevriezen 

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



Valkuilen

◼ Teveel aandacht voor wat goed/niet goed 
gaat – schuldgevoel, falen induceren

◼ Blijven  proberen het beter te doen voor 
het kind, dan de ouder, traumatrigger

◼ Vermijden van onderwerp uit angst 
schuldgevoel te induceren

◼ Overspoeld raken door emoties die het 
gedrag van de ouder over zijn kind bij je 
oproepen > intervisie!!



Vermogen tot entaliseren als 

centrale factor 

◼ Het vermogen tot ( blijven) mentaliseren is een onderdeel van de 
basis attitude van elke professional

◼ Er is een verband tussen gehechtheidstijl van de professional en 
de match tussen professional-ouder en kind en de effectiviteit 
van een behandeling  ( Dozier)

◼ Er is een verband tussen het mentaliserende vermogen van de 
professional en effectiviteit van behandeling

rexwinkel (c) 2016 all rights reserved



! Problemen in de 

vroegkinderlijke 

regulatie

voeden, slapen, huilen, 

gedrag en  emotie

!Overbelasting 

ouders

interne en externe stressoren 

! Disregulatie in de 

ouder-kind interactie

Verlies van ouderlijke  

sensitiviteit en intuïtie
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