
Webinar: Vaders, spelen ze een rol in de hechting? 

door Tom Verhaeghe



Ik ben…



Dit webinar

Hechting: een psychologisch perspectief

Hechting: invloeden van buitenaf (sociologisch)

Tijd voor vragen



Jullie zijn…

POLL 1

Ik ben vader:
- JA
- NEEN



POLL 2

Ik kijk/luister:
- Met een specifieke vraag
- Vanuit een algemene interesse



De titel is eigenlijk ook een…

POLL 3

Spelen vaders een rol in de hechting?:
- JA
- NEEN



Onthoud volgende vier beelden:



De Accordeon



De Driehoek



De Poortwachter



De Snoeischaar



Hechting is…

Een raar woord…



Hechting is…

‘Een’ definitie

Een band / een dynamiek waarbinnen de vraag 
‘mag ik erop vertrouwen dat er een ander zal 
zijn als ik die nodig heb?’ centraal staat.

Hechtingsblauwdruk: opgebouwd tijdens de 
eerste levensjaren, toont zich in het volwassen 
leven.



De Accordeon



De ontwikkeling van het jonge kind in 
drie woorden…

» Stip

» Streep

» Driehoek

Fysiek zeer bruusk, psychisch eerder traag



De Driehoek



De Poortwachter



Hechting …

Volgens…



Françoise Dolto

» Franse kinderartse
» Ontwikkelde een theorie over de 

belangrijke momenten in het leven van een
jong kind én van zijn of haar moeder

» In elk van deze momenten moeten moeder
en kind iets opgeven om meer terug te
krijgen. Ze noemt deze momenten….



CASTRATIES

» De castratie van de navelstreng
» De orale castratie
» De anale castratie
» De genitale castratie

» Op welke leeftijd zou je deze momenten
situeren?

Zonder vader(figuur) is dit proces niet mogelijk!



De vader als goeie… tuinman!



Pauze (5’)

» Jullie hebben nu de gelegenheid om de noodzakelijke 
voorbereidingen te treffen voor het tweede deel van dit 
Webinar .

» Ondertussen blijft de chat operationeel en kunnen jullie nog 
steeds vragen insturen.

Tot zo dadelijk!



Al snoeiend met accordeonmuziek op 
de achtergrond… 

Kind begeleiden van

BEHOEFTEwezen

tot VERLANGEND wezen

Het kind leert gaandeweg uitstellen (verlangen) en 
uitkijken naar mensen en situaties buiten het gezin



Van invloed op de hechting

» ‘Life events’

» ‘Maatschappelijke keuzes’



» ‘Life events’

Een verhuis
Een overlijden
Een echtscheiding
Een nieuw broertje of zusje…



» ‘Maatschappelijke keuzes’

Vroege start in de kinderopvang (belang van 
wenmomenten!)
Vaderschapsverlof



POLL 4 (voor vaders)
Mocht mijn loon grotendeels worden doorbetaald zou 
ik na de geboorte van mijn kind
- Niet langer thuisblijven dan nu wettelijk voorzien
- Het eerste halve levensjaar thuis willen zijn
- Het volledige eerste levensjaar thuis willen zijn
- De eerste twee jaar thuis willen zijn



» ‘Moderne tijden, vele (soorten) vaders’

Biologische vaders, adoptievaders, stiefvaders, mee-
moeders, overleden vaders, homovaders, b(a)(o)m-
moeders, pleegvaders,…

Wie neemt de vaderFUNCTIE op?



Doe ik het goed?     Peter van Straaten



NO worries!
 Gewoon goed is meer dan goed genoeg 

 Durf bevaderen (ook al ben je de vader niet)!

 Spreek tegen en met je kind (ook als het dat zelf nog niet kan). De stem 
speelt een belangrijke rol.

 Voordeel voor vaders: kwantiteit speelt niet zo’n grote rol. Kwaliteit wel.

 Vergeet het niet gewoon leuk te vinden. 



Interview met de spreker

 Wij maakten een selectie van de meest gestelde vragen en 
de spreker zal ze nu beantwoorden.

 Nog meer weten over dit onderwerp? Surf naar: 
http://vcok.be/webinars



Dit webinar werd gerealiseerd door



» Bedankt voor je deelname.  

» Meer weten over VCOK vzw? Like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/VCOKvzw

» Meer weten over de vzw van de spreker? 
www.ou-ki.be

https://www.facebook.com/VCOKvzw
http://www.ou-ki.be/
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