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Het aanbod van diagnostische instrumenten 
en interventies voor jeugdigen met een 
licht verstandelijke beperking (LVB) en 
problematische gehechtheid is onoverzichte-
lijk en weinig wetenschappelijk onderbouwd. 
Dit hangt onder andere samen met een 
gebrek aan wetenschappelijk onderzoek over 
problematische gehechtheid bij jeugdigen met 
een LVB en een gebrek aan consensus over 
het concept problematische gehechtheid.
Verondersteld wordt dat een complexe 
interactie tussen een relatief grotere neuro-
biologische kwetsbaarheid van jeugdigen met 
een LVB (o.a. problemen met emotieregulatie, 
informatieverwerking, gevoeliger voor 
stress, beperkte copingvaardigheden) en 
relatief vaker voorkomende beperkingen 
in het opvoedgedrag van hun ouders (o.a. 
verminderde sensitiviteit en responsiviteit, 
gebrek aan opvoedingsvaardigheden) en 
andere ongunstige omgevingsfactoren (o.a. 
laag opleidingsniveau, armoede, psychopa-
thologie bij ouder(s)), het risico vergroot op het 
ontstaan van emotionele en gedragsproblemen 
die samenhangen met een problematische 
gehechtheid (Giltaij et al., 2017; Green & 
Goldwyn, 2002; Schuengel & Janssen, 2006). 
Dit alles vraagt om een geïntegreerde aanpak 
vanuit verschillende referentiekaders, met 
aandacht voor zowel gehechtheidsgedrag als 
gehechtheidsrepresentaties, het perspectief 
van de jeugdige en de ouder(s) of verzorgers, 
de jeugdige in interactie met diens omgeving, 
veiligheid en mogelijke comorbiditeit.

Een reactieve hechtingsstoornis, de meest 
ernstige vorm op het continuüm van 

problematische gehechtheid, komt zelden 
voor in de algemene bevolking. Echter, binnen 
de residentiële jeugdzorg en bij jeugdigen met 
een LVB die aangemeld worden bij de GGZ 
zijn er eerste aanwijzingen dat bijna een kwart 
van de jeugdigen last heeft van een hech-
tingsstoornis (Jozefiak et al., 2006; Giltaij 
et al., 2015, 2016). Minder extreme vormen 
van problematische gehechtheid komen 
naar verwachting veel vaker voor binnen de 
jeugd-GGZ en LVB-jeugdzorg en vragen om 
gepaste diagnostiek en behandeling door met 
deze problematiek bekende professionals. 

Binnen de Academische Werkplaats Kajak 
hebben twee multidisciplinaire werkgroepen 
bestaande uit professionals met affiniteit 
en ervaring met gehechtheidsproblematiek 
binnen de jeugd-GGZ en de LVB-jeugdzorg 
de afgelopen 2,5 jaar samengewerkt aan een 
handreiking over diagnostiek en behandeling 
van problematische gehechtheid bij 
jeugdigen en jongvolwassenen met een licht 
verstandelijke beperking. 
Deze handreiking is een eerste aanzet om 
de bruikbare elementen uit verschillende 
richtlijnen en (inter)nationale vakliteratuur te 
combineren met ervaringen uit de praktijk van 
de specialistische jeugd-GGZ en LVB-zorg om 
zo tot een practice-based handreiking te komen 
die het voor deze doelgroep beperkte weten-
schappelijk bewijsmateriaal integreert met de 
klinische expertise van de werkgroepleden 
en collega’s. De werkgroepleden inventari-
seerden welke diagnostische instrumenten 
en behandelingen op het gebied van 
problematische gehechtheid bij jeugdigen 
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(en hun ouders) met een LVB vanaf 6 jaar 
beschikbaar zijn voor professionals binnen de 
specialistische jeugd-GGZ en LVB-jeugdzorg 
in Nederland en in welke mate er sprake is 
van wetenschappelijke onderbouwing en/of 
informatie over de klinische bruikbaarheid bij 
deze doelgroep. Er is daarbij ook nadrukkelijk 
gelet op de beschikbaarheid van materialen en 
mogelijkheden om opgeleid te worden. 

In de inleiding van de handreiking wordt 
problematische gehechtheid gedefinieerd, 
worden mogelijke risicofactoren en prevalen-
tiecijfers besproken en informatie gegeven 
over de verschillende stromingen binnen 
het werkveld van gehechtheid en gehecht-
heidsproblematiek (Hoofdstuk 2). Vervolgens 
wordt een integratieve kijk op de diagnostiek 
(Hoofdstuk 3) en behandeling (Hoofdstuk 4) 
van problematische gehechtheid voorgesteld 
en is er een schematisch overzicht met 
voor de doelgroep in te zetten onderzoeks-
middelen en behandelmethoden. Door op 
de instrumenten en behandelmethoden in 
de schema’s uit de handreiking te klikken, 
krijgt de professional meer informatie over 
de wetenschappelijke onderbouwing en de 
tot nu toe opgehaalde klinische ervaringen 
van professionals die werken met jeugdigen 
met een LVB (en hun ouders) waarbij sprake 
is van problematische gehechtheid. Binnen 
het hoofdstuk over diagnostiek (Hoofdstuk 
3) is er ook aandacht voor het inventariseren 
van mogelijke risicofactoren via dossieron-
derzoek en het afnemen van een ontwikke-
lingsanamnese met specifieke aandacht voor 
gehechtheid. Deze ontwikkelingsanamne-
se is door de werkgroep samengesteld op 
basis van diverse ontwikkelingsanamneses 
die in gebruik zijn bij de diverse organisaties 
waar de werkgroepleden werkzaam zijn. In 
het hoofdstuk over behandeling (Hoofdstuk 
4) worden ook kort de behandelvoorwaar-
den voor de behandeling van problematische 
gehechtheid, de uitgangspunten van een 
goed (pedagogisch) opvoedklimaat, mogelijke 
LVB-specifieke aanpassingen binnen de 
behandeling en beschikbaar psycho-educatie-
materiaal besproken.

Tenslotte, deze handreiking is een 
werkdocument dat om de drie tot vijf jaar 
geëvalueerd en bijgesteld zal worden om 
up-to-date te blijven. Bij deze doorontwikke-
ling zullen de werkgroepleden deskundigen 
zelf actief consulteren. We nodigen ook u uit 
om ervaringen uit de praktijk en resultaten 
uit onderzoek met ons te delen. Met name 
suggesties voor en werkzame aanpassingen 
aan bestaand materiaal t.b.v. jeugdigen met 
een LVB en nieuwe onderzoeksbevindingen 
zijn welkom (via e-mail: info@awkajak.nl).
De handreiking Diagnostiek en behandeling 
van problematische gehechtheid bij jeugdigen 
en jongvolwassenen met een LVB is op de 
website van Academische Werkplaats Kajak te 
downloaden (https://www.academischewerk-
plaatskajak.nl/). 
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