
  

 

 

 

 

 

Ruim driekwart (80% procent) van de kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen waarin sprake  

is van mishandeling, verwaarlozing en/of huiselijk geweld (jeugdige hoeft zelf geen slachtoffer te zijn) 

heeft een gedesorganiseerde/verstoorde gehechtheidsrelatie.  
 

Onder jeugdigen die te maken hebben met mishandeling en/of verwaarlozing blijkt dat 38% e en reactieve 

hechtingsstoornis heeft. Ruim 30% procent van de jeugdigen die opgroeien in een  

pleeggezin heeft een gedesorganiseerde of verstoorde gehechtheidsrelatie met de pleegouders.  

Hierbij moet opgemerkt worden dat de gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie waarschijnlijk  

voortkomt uit een eerdere onveilige of verbroken relatie met de biologische ouders. Ongeveer  

de helft van de jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis, autistische stoornis of een verstandelijke 

beperking is onveilig gehecht. Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, autistische  

stoornis of een verstandelijke beperking hebben bovendien vaker een gedesorganiseerde of  

verstoorde gehechtheidsrelatie (bron: de Wolff et al. Richtlijn problematische gehechtheid, versie juli 

2014). Hechting is de basis van de ontwikkeling en de eerste grote ontwikkelingstaak voor een kind.  

Als de basisveiligheid onvoldoende is, dan kan dit permanente gevolgen hebben voor de andere  

ontwikkelingsgebieden.  

 

Op basis van bovenstaande kunnen we concluderen dat er bij alle kinderen in de doelgroep van 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam sprake is van een onveilige hechting en dat wij in onze  

gezinnen altijd te maken hebben met hechtingsproblematiek.  

Hoewel de aandacht voor hechtingsproblematiek vanuit de wetenschap steeds groter wordt,  

wordt ook duidelijk dat we hier als jeugdzorg vaak nog onvoldoende oog voor hebben. In het symposium 

van 29 september willen we, samen met onze ketenpartners, een start maken om  

onze zorg op dit gebied te verbeteren; welke inzichten zijn er op het gebied van jonge kinderen  

en hechting, wat hebben (jonge) kinderen hierin nodig, wat dient het jeugdzorgsysteem hierin  

te bieden en bieden wij dit voldoende?  
 

Durven wij als systeem te kiezen voor het kind en zijn we vervolgens in staat dit ook te doen?  
 

 
Het symposium wordt georganiseerd door de Jeugdbescherming Akademie van Jeugdbescherming Regio 

Amsterdam en is SKJ -geaccrediteerd 

Uitnodiging Symposium 

Het jonge kind en hechting 

Datum   Donderdag 26 november 2015 

Tijd 14.00 uur inloop 

14.30 tot 17.00 uur programma 

17.00 uur borrel 

Locatie De Balie 

Kleine-Gartmanplantsoen 10  

1017 RR Amsterdam 

Toegang Deelname kost €85,- per persoon. Wij mailen u onze factuur na 

aanmelding.  

 

Aanmelden Via Jeugdbeschermingakademie@jbra.nl  

 

Volg ons ook op Twitter via @Iederkindveilig 
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