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Gehechtheidstheorie 
‘Autisme en Gehechtheid’ 

De ADAut (Attachment Development 
Autism) is wetenschappelijk 

betrouwbaar en valide bevonden
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Ontwikkeling van 
de gehechtheidsrelaties 

(hechting)

Emotionele ontwikkeling

Sociale ontwikkeling

Sensorische, emotionele en 
sociale informatieverwerking De informatieverwerking loopt als een rode draad door de gehechtheid

De gehechtheid bestaat uit de volgende 
ontwikkelingsgebieden:
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Iemand met autisme doorloopt dezelfde opeenvolgende fasen van de 
gehechtheid als iemand met een gemiddeld ontwikkelingsverloop
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Gehechtheidsproces begint bij autisme met een achterstand, verloopt 
veel langzamer dan gemiddeld en gaat niet vanzelf verder



Gehechtheidsonderzoek

Drie intensieve en inspirerende gesprekken

• Respectvol en kundig

• Plaatsen van mijn gedragingen in de ontwikkelingsfasen van de 

gehechtheid; mijn gedragingen zijn niet vreemd of ongepast

• Gehoord en begrepen voelen

• Onderscheid tussen cognitie en (aan)voelen; geen cognitieve trucjes, 

wel bewustwording en ontwikkeling vanuit (aan)voelen



Resultaat

Ontwikkelingsfase 3
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• Voor het eerst een eerste gehechtheidspersoon de emotioneel beschikbaar is

• Alsnog veilig hechten, ontwikkeling is wel degelijk mogelijk met Actieve Nabijheid van mijn 

eerste gehechtheidspersoon
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• Het gaan doorlopen van de 

eenkennigheidsfase met mijn 

eerste gehechtheidspersoon

• Bewustwording van haar 

behoeften en emoties

• Zelfredzaamheid bevorderen 

• ‘Angst voor vreemden’ doorlopen: Me veiliger voelen in sociale situaties

• Bewustwording en aanvoelen hoe ik een gesprek kan aangaan en gaande houden 

en wat anderen in een gesprek bedoelen en verwachten

Actieve Nabijheid • Voelen en duiden van mijn basale emoties vanuit gevoel 

(keel, borst) 

i.p.v. beredeneren vanuit mijn cognitie

• Grenzen gaan aanvoelen en kenbaar maken

• Aandacht richten en verdelen

Uitleg, nabijheid en ondersteuning in de situatie



Dankjewel voor je aandacht!

Vragen of meer informatie?

Voel je welkom en sluit aan bij 

de parallelsessie! 
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Visie Loekemeijermethode

“Graag deel ik de algemene visie van de Loekemeijermethode met je. Hopelijk draagt het 

iets bij aan jouw kennis en zoektocht. Wie weet tot ziens in de (nabije) toekomst”

Yvonne Loekemeijer 
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Yvonne Loekemeijer heeft, na jarenlang (praktijk)onderzoek, een methode ontwikkeld over gehechtheidsont-
wikkeling. De methode omvat het wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksinstrument ADAut (Attachment 
Development Autism), gehechtheidsschema’s, een zeer uitgebreide gehechtheidstheorie en de specifieke 
werkwijze ‘Actieve Nabijheid’. 

Middels de ADAut wordt er via vele onderzoekspunten zeer nauwkeurig vastgesteld in welke fasen van de 
gehechtheidsontwikkeling iemand zich bevindt. Door deze onderzoeksresultaten kan er met de hulpverlening 
zeer gericht worden aangesloten bij kinderen, jongeren en volwassenen en de ontwikkelingsfasen van de 
gehechtheid waar zij zich in bevinden om gehechtheidsontwikkeling mogelijk te maken. 

Hoewel Loekemeijer zich voornamelijk richt op kinderen, jongeren en volwassenen met (vermoedelijk)  
autisme, is deze methode ook geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen (en hun naasten) die te  
maken hebben met:

• een achterstand of problemen in de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (hechting)
• een achterstand of problemen in de emotionele ontwikkeling
• een achterstand of problemen in de sociale ontwikkeling
• problemen in de sensorische informatieverwerking
• ADHD
• een adoptie
• een scheiding
• rouw
• trauma
• persoonlijkheidsproblematiek
• verslavingen
• justitiële problematiek
• etc.

Visie op gehechtheidsontwikkeling en autisme
Gehechtheidsontwikkeling 

De Loekemeijermethode

“Met de Loekemeijermethode leer je gedragingen, die vaak als vreemd, 
ongepast of hardnekkig worden geïnterpreteerd, te herkennen als een 
juiste fase in de gehechtheidsontwikkeling.”

“De (wederzijdse) gehechtheidsontwikkeling is volgens Yvonne  
Loekemeijer een proces dat niet eindigt in de (vroege) kindertijd,  
maar doorloopt tot in de volwassenheid.”
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Wanneer het gaat over een hechtingsband tussen opvoeder en het kind, wordt in de literatuur veelvuldig 
gebruik gemaakt van de term ‘veilige hechting’. Volgens Loekemeijer eindigt dit proces niet in de (vroege)  
kindertijd, maar loopt dit door tot in de volwassenheid. Om deze reden spreekt zij van het ontwikkelingsgebied 
‘ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties’ in plaats van ‘hechting’. 

Ook spreekt Loekemeijer niet van een onveilige hechting of verschillende hechtingstypen, maar van een  
achterstand en stilstand in de gehechtheidsrelaties. De ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties verloopt 
via een vast patroon van acht opeenvolgende fasen. In elke ontwikkelingsfase kan het gehechtheidsproces 
door allerlei omstandigheden stil komen te staan. Vaak wordt er gesproken van een ‘onveilig hechting’ of 
krijgt iemand een van de onveilige hechtingstypen toegekend. De kenmerken van de onveilige hechtingstypen 
kunnen voorkomen in Ontwikkelingsfase 1 t/m begin 4. Echter dit houdt niet in dat iemand blijvend onveilig 
gehecht is, het houdt wel in dat iemand het gehechtheidsproces nog niet heeft doorlopen en nog volop aan 
het hechten is. Loekemeijer ziet het gehechtheidsproces als een dynamisch en continu proces. 

Iemand kan, ongeacht zijn1 diagnose, het gehechtheidsproces verder doorlopen en alsnog veilig hechten, mits 
er een eerste gehechtheidspersoon of een blijvende vervangende gehechtheidspersoon is die deze rol op 
zich neemt en er gericht wordt aangesloten bij het kind, de jongere of volwassene en bij de ontwikkelingsfase 
waarin hij zich bevindt, ofwel de fase waarin de gehechtheidsontwikkeling tot stilstand is gekomen.  
Voorwaarde is dat de eerste gehechtheidspersoon sensitief is en dagelijks onvoorwaardelijk praktisch en 
emotioneel beschikbaar is. Alleen zo kan het gehechtheidsproces verder gaan.  

Daarbij gaat Loekemeijer ervan uit dat de gehechtheidsontwikkeling niet alleen bestaat uit het  
ontwikkelingsgebied ‘hechting’ ofwel ‘de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties’, maar uit een  
samenspel van verschillende en onlosmakelijk met elkaar verbonden ontwikkelingsgebieden, namelijk: 

• de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties
• de emotionele ontwikkeling
• de sociale ontwikkeling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
De sensorische, emotionele en sociale informatieverwerking heeft een grote invloed op de gehechtheidsont-
wikkeling en zit geheel verweven in de drie ontwikkelingsgebieden. Alle drie de ontwikkelingsgebieden spelen 
een cruciale rol om tot een veilige en wederzijdse gehechtheid te komen. Hierbij is het belangrijk dat iemand 
tenminste op een basale manier: 

•  zich achtereenvolgend hecht aan de eerste gehechtheidspersoon, de tweede gehechtheidspersoon en  
andere vertrouwde naasten (de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties);

• zelfredzaam en zelfstandig is (de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties);
•  interesse toont in, zich inleeft in, rekening houdt met en emotionele ondersteuning biedt aan de  

gehechtheidspersonen en andere vertrouwde naasten (de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties);
•  zijn aandacht kan verdelen en richten op de behoeften, emoties en gevoelens van de gehechtheidspersonen 

en anderen (emotionele ontwikkeling); 

1  Omwille van de leesbaarheid wordt er vaak alleen ‘hij’ gebruikt. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.
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•  zijn eigen behoeften, emoties, gevoelens en sensorische informatie herkent, plaatst, duidt en reguleert of 
vermindert (emotionele ontwikkeling); 

•  zijn gedragingen in verschillende situaties en bij veranderingen afstemt op zichzelf, de situatie,  
gehechtheidspersonen en anderen (emotionele ontwikkeling);

•  zich veilig voelt bij betrouwbare anderen en interesse toont in, zich inleeft in, rekening houdt met anderen 
(sociale ontwikkeling).

Gerichtheid en gehechtheid

Het vermogen om de aandacht vanuit zichzelf te kunnen richten is de basis van ontwikkeling. Een kind,  
jongere of volwassene zal eerst zijn aandacht vanuit zichzelf ergens op moeten richten, voordat hij zich van 
datgeen bewust kan worden en zich kan ontwikkelen. ‘Vanuit zichzelf de aandacht richten’ houdt in dat  
iemand vanuit ongedwongenheid, nieuwsgierigheid en motivatie zelf zijn aandacht richt.

De ontwikkeling van die gerichtheid gaat bij autisme niet vanzelf. Een kind, jongere of volwassene met  
autisme is vaak nog niet automatisch gericht op (het innerlijk van) de gehechtheidspersonen, zichzelf en  
anderen. Daarentegen is hij wel gericht op zijn eigen behoeften en specifieke interesses. Ook heeft hij de  
mogelijkheid nog niet ontwikkeld om zijn aandacht te verdelen en vol te houden. Hierdoor verloopt de  
ontwikkeling op deze gebieden niet vanzelf en komt de gehechtheidsontwikkeling van iemand met autisme  
stil te staan.

Om te kunnen ontwikkelen in de gehechtheid, is het noodzakelijk dat iemand eerst vanuit nieuwsgierigheid en 
vanuit zichzelf de aandacht gaat richten op (het innerlijk van) de gehechtheidspersonen, zichzelf en anderen. 
Om deze reden spreken we binnen het domein ‘Gehechtheid’ van drie gerichtheden, namelijk: 

• de gerichtheid op de gehechtheidspersonen (de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties)
• de gerichtheid op zichzelf (de emotionele ontwikkeling)
• de gerichtheid op anderen (de sociale ontwikkeling)

Gehechtheidsontwikkeling en autisme

“Nieuwsgierigheid is de basis van gehechtheid. Als je vanuit  
nieuwsgierigheid je aandacht ergens op richt, heb je de mogelijkheid  
tot bewustwording en ontwikkeling.”

“Iemand met autisme doorloopt dezelfde opeenvolgende  
ontwikkelingsfasen van de gehechtheid als iemand die zich  
gemiddeld ontwikkelt. Dit proces begint echter met een 
achterstand en verloopt veel langzamer dan gemiddeld.”
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De ontwikkeling van de gehechtheid en daarmee de drie verschillende ontwikkelingsgebieden, ofwel 
gerichtheden, verlopen via een vast patroon van opeenvolgende stappen. Per gerichtheid dienen er bij 
autisme acht ontwikkelingsfasen te worden doorlopen om tot basale wederzijdse gehechtheid te komen.

Iemand met autisme heeft bij de geboorte vaak al een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling en bevindt 
zich na de geboorte, in tegenstelling tot een gemiddelde ontwikkeling, in de Beginfase in plaats van in 
Ontwikkelingsfase 1. Hij doorloopt, net als iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, dezelfde opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen van de gehechtheid. Dit proces begint echter met een achterstand, verloopt veel 
langzamer dan gemiddeld en gaat niet vanzelf voort. Doordat de ontwikkeling niet vanzelf voortgaat, komt 
de gehechtheidsontwikkeling bij autisme stil te staan in lage ontwikkelingsfasen. Hoe langer de ontwikkeling 
stilstaat des te groter de achterstand. Het is dus belangrijk een achterstand in de gehechtheid zo vroeg 
mogelijk te herkennen en daarbij aan te sluiten. 

De manier waarop sensorische, emotionele en sociale informatie wordt verwerkt, is van grote invloed op het 
verloop van het gehechtheidsproces, vooral in een lage ontwikkelingsfase.

Gedragingen en oorzaak duiden

Loekemeijer heeft jarenlang onderzocht hoe gedragingen en uitingen van (jonge) kinderen, jongeren en  
volwassenen met autisme zich verhouden tot de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid (de ontwikkeling  
van de gehechtheidsrelaties, de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en ontwikkeling van de 
informatiewerking). Wat blijkt? Alle kenmerken van autisme, alle (complexe) gedragingen en uitingen zijn te 
plaatsen in en te koppelen aan lage ontwikkelingsfasen van de gehechtheid, namelijk de Ontwikkelingsfasen 4 
of lager. 

Door de drie gerichtheden en de sensorische, emotionele en sociale informatieverwerking met elkaar te 
verbinden en als een geheel te nemen, maar toch als aparte ontwikkelingsgebieden en fasen uit te werken en 
onder elkaar te plaatsen, is Loekemeijer in staat om zeer gericht te duiden:

• hoe het gehechtheidsproces tot op heden is verlopen;
• tot welke ontwikkelingsfasen de gedragingen behoren;
• wat de aanleiding is van iemands gedragingen;
• hoe het komt dat iemand vastloopt;
•  wat de oorzaak is van iemands stress, angst, paniek, onduidelijkheid, trauma, burn-out, depressie, fysieke 

klachten, etc.;
• wat voor invloed iemands karakter heeft op het gehechtheidsproces (actief versus passief);
• of iemand reageert vanuit (aan)voelen of vanuit zijn cognitie;
• hoe de sensorische, emotionele en sociale informatieverwerking verloopt;
• hoe er gericht kan worden aangesloten bij de bovenstaande punten en het gehechtheidsproces. 

“Alle gedragingen die iemand met autisme wel of nog niet laat zien, zijn 
terug te brengen in de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid.”
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Actieve en passieve gedragingen
In de Loekemeijermethode wordt steeds onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve gedragingen. Dit is 
belangrijk omdat dit mede bepaalt hoe iemand informatie verwerkt en hier mee omgaat. De een reageert op 
een actieve manier en kan zich op een opvallende manier gedragen; zijn gedragingen, emoties en gevoelens 
zijn dan duidelijk zichtbaar. Een ander reageert op een passieve manier en kan op een minder opvallende 
manier reageren; zijn gedragingen, emoties en gevoelens zijn minder duidelijk zichtbaar. Dit wil niet zeggen 
dat ze ook in mindere mate aanwezig zijn. Niet alleen iemands karakter en eerder opgedane (gehechtheids)
ervaringen, maar ook de verwerking van sensorische, emotionele en sociale informatie heeft hier invloed op.

Het is mogelijk dat iemand zich in verschillende situaties, omstandigheden en gelegenheden verschillend 
gedraagt; afwisselend actief en passief. 

Gehechtheidsontwikkeling en stress
Gevoelens van hevige stress, paniek, angst en weerstand, eenzaamheid, overprikkeling, oververmoeidheid, 
depressiviteit, fysieke klachten, veranderingen in de persoonlijkheid, trauma’s en een burn-out komen vaak 
voor bij iemand met autisme. Dit kan vele oorzaken hebben en is mede afhankelijk van de ontwikkelingsfasen 
van de gehechtheid waar iemand zich in bevindt en zijn opgedane (levens- en gehechtheids)ervaringen. De 
hoofdoorzaak is de af- of aanwezigheid van een eerste gehechtheidspersoon, de mate waarin deze 
onvoorwaardelijk emotioneel beschikbaar is en de mogelijkheid heeft om Actieve Nabijheid te bieden. 
De manier waarop en de mate waarin dit tot uiting komt, is verschillend per persoon.

Als de gehechtheidsontwikkeling (jarenlang) stil is blijven staan in een lage ontwikkelingsfase, heeft iemand 
nog niet de mogelijkheid ontwikkeld om zelf sensorische prikkels, emotionele en sociale informatie, angsten, 
stress, indrukken, vermoeidheid, emoties, gevoelens en gedachten te kunnen plaatsen, duiden, overzien, 
reguleren of (enigszins) verminderen. Het is nog noodzakelijk dat dit voor hem door de eerste 
gehechtheidspersoon wordt gedaan. De gevoelens van stress blijven zich anders opstapelen, wat 
uiteindelijk kan leiden tot dagelijkse overprikkeling, angsten, depressies of een burn-out.

De Loekemeijermethode en de ADAut zijn zo ontwikkeld dat per ontwikkelingsfase de oorzaken van stress, 
angsten, paniek, weerstand, overprikkeling, oververmoeidheid, depressiviteit, fysieke klachten, trauma’s en een 
burn-out worden achterhaald. 
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Gehechtheidsontwikkeling en informatieverwerking

Sensorische informatie
De manier waarop sensorische informatie wordt verwerkt, is van grote invloed op het verloop van het  
gehechtheidsproces. 

Een kind, jongere of volwassene met autisme die zich nog in Ontwikkelingsfase 4 of lager van de gehecht-
heidsontwikkeling bevindt, verwerkt sensorische informatie die binnenkomt via de zintuigen (horen, ruiken, 
proeven, zien, voelen, bewegen, evenwicht), anders, gefragmenteerd en nog erg langzaam. Hij kan de  
informatie nog niet plaatsen, duiden en reguleren: hij koppelt de informatie nog niet zelf tot een geheel.  
Iemand kan, net als een baby, dreumes of peuter met een gemiddelde ontwikkeling, sensorische informatie 
nog niet zelf herkennen, duiden, overzien, tot een geheel verwerken, reguleren of verminderen.

Overgevoelig
Als iemand overgevoelig is voor sensorische informatie, komt deze informatie vaak massaal en ongefilterd 
binnen, zeker in een lage ontwikkelingsfase. Hierdoor kan hij worden overspoeld door en op een opvallende 
manier reageren op bepaalde geuren, smaken, visuele prikkels, geluiden, aanrakingen of bewegingen. De 
verwerking hiervan vraagt op dat moment alle aandacht en energie. Hij is alleen daarop gericht en heeft dan 
geen ruimte om andere informatie waar te nemen en te verwerken; hij heeft dus ook geen ruimte om zich te 
hechten.

Bij lichamelijk contact kan iemand zich terugtrekken, verstijven of weerstand tonen. Dit betekent niet dat hij 
hier geen behoefte aan heeft; hij uit op deze manier dat een aanraking onprettig of zelfs pijnlijk aanvoelt. Toch 
is (lichamelijk) contact van essentieel belang tijdens het gehechtheidsproces. Het is belangrijk om na te gaan 
welke aanrakingen wél fijn aanvoelen en via welke andere zintuigen een blijk van waardering en liefde wel 
prettig binnenkomt.

Later reageren op sensorische informatie
Als in een lage ontwikkelingsfase sensorische informatie nog fragmentarisch, erg traag en niet zelfstandig tot 
een passend geheel wordt verwerkt, wordt er niet direct, nauwelijks of anders dan verwacht gereageerd op 
bijvoorbeeld auditieve en visuele informatie, bewegingen, smaken, geuren en lichamelijke prikkels zoals pijn. 
Het is mogelijk dat iemand op een (veel) later tijdstip, nauwelijks of opvallend reageert op deze informatie.  
Zo kan het gebeuren dat iemand pas veel later of niet opmerkt dat hij bedorven voedsel nuttigt, gezichten 
herkent, begrijpt wat er eerder gezegd is, beseft hoe zijn lichaam in de ruimte hoort te bewegen of zijn  
pijngevoelens uit. 

Ook informatie die essentieel is voor het gehechtheidsproces wordt zo veel later, nauwelijks of verkeerd 
verwerkt en ook een reactie daarop kan veel later, niet of op een onverwachte manier tot uiting komen. De 

”Onderzoeksresultaten van de ADAut en de klinische praktijk wijzen 
uit dat hoe verder iemand in zijn gehechtheidsontwikkeling komt, hoe 
minder vaak en hevig overprikkeling voorkomt.”
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kans bestaat dat iemand veel later, nauwelijks of opmerkelijk hierop reageert, waardoor deze reactie door de 
gehechtheidspersonen niet wordt opgemerkt als een verlate reactie of niet als zodanig herkend wordt. Dit 
beïnvloedt het gehechtheidsproces. 

Sensorische informatie en de gerichtheid op zichzelf
Sensorische informatieverwerking valt in de Loekemeijermethode onder het ontwikkelingsgebied ‘Gerichtheid 
op zichzelf’, ofwel de emotionele ontwikkeling. Sensorische prikkels zijn net als impulsen en gevoelens die 
iemand ervaart en vallen om die reden onder de emotionele ontwikkeling.

Om passende en ontwikkelingsgerichte Actieve Nabijheid te kunnen bieden is het essentieel om erachter te 
komen in welke ontwikkelingsfase van de ‘Gerichtheid op zichzelf’ een kind, jongere of volwassene met 
autisme zich bevindt en hoe hij reageert op sensorische informatie. 

Mits er de juiste Actieve Nabijheid wordt gegeven gaat iemand in Ontwikkelingsfase 5 twee stukjes informatie 
passend en vanuit zijn gevoel aan elkaar koppelen; hij kan bijvoorbeeld een sensorische waarneming plaatsen 
en duiden wat de oorzaak hiervan is. Vanaf Ontwikkelingsfase 6 gaat hij sensorische informatie steeds meer 
zelf overzien (situatie, aanleiding en gevolg); hij gaat de sensorische informatie en de oplopende signalen van 
naderende overprikkeling voelen, herkennen, duiden, plaatsen, overzien, reguleren of verminderen en zijn 
gedragingen daarop afstemmen. Het lukt steeds beter om zelf een alternatief of oplossing te vinden om beter 
om te kunnen gaan met sensorische informatie. Dit proces verloopt dan ook steeds sneller en automatischer. 
Overprikkeling komt hierdoor gaandeweg Ontwikkelingsfase 6 steeds minder vaak voor. 

Dagelijkse, emotionele en sociale informatieverwerking
Iemand met autisme die zich nog in een lage ontwikkelingsfase bevindt, neemt dagelijkse, emotionele en 
sociale informatie nog waar in fragmenten. Voor Ontwikkelingsfase 6 kan iemand al die losse stukjes 
informatie nog niet vanuit zichzelf op basis van (aan)voelen tot een passend en overzichtelijk geheel maken. 
Iemand zal vanuit zijn cognitie proberen om verbanden te leggen en het overzicht te creëren. Het overzicht 
ontbreekt in dagelijkse, emotionele en sociale situaties. Een situatie zal altijd anders verlopen dan van tevoren 
is beredeneerd of bedacht. Doordat iemand met autisme in lage fasen van de gehechtheid nog niet vanuit 
(aan)voelen en flexibiliteit reageert, maakt dat hij zijn gedragingen nog niet kan afstemmen op de situatie 
of de ander.

Hij blijft vastlopen in dagelijkse, emotionele en sociale situaties doordat informatiestukjes onjuist, niet of 
gedeeltelijk worden gekoppeld tot een kloppend geheel. De kans is dan groot dat hij verkeerde verbanden 
legt, belangrijke informatie mist, de situatie niet begrijpt, er een verkeerde betekenis aan geeft en niet weet 
wat er van hem wordt verwacht. Door het gebrek aan overzicht mist hij informatie die nodig is om passend 
te kunnen reageren en te kunnen ontwikkelen in de gehechtheid. Daarbij wordt de informatie in lage 
ontwikkelingsfasen nog traag verwerkt. De volgende situatie is een voorbeeld van reageren vanuit de cognitie 
en het gefragmenteerd waarnemen en nog niet vanuit (aan)voelen en overzicht hebben.



Methode voor gehechtheidsontwikkeling

Visie Loekemeijermethode Autisme en Gehechtheid v1.5 - pagina 11

Met de juiste Actieve Nabijheid gaat een kind, jongere of volwassene met autisme in Ontwikkelingsfase 5 twee 
stukjes informatie passend en vanuit zijn gevoel aan elkaar koppelen; hij voelt bijvoorbeeld de basale emotie 
(bang, boos, blij of verdrietig) aan en voelt aan waar deze vandaan komt. 

Het gevolg van wat de emotie met de ander/gehechtheidspersoon doet, gaat iemand met autisme vanaf
Ontwikkelingsfase 6 stapsgewijs meer overzien en aanvoelen. Hij komt steeds meer vanuit zichzelf en op 
basis van (aan)voelen op een passende en wederzijdse manier tot dagelijkse, emotionele en sociale situaties. 
Hij gaat de situatie steeds meer overzien en zijn gedragingen daarop afstemmen. Ook de informatieverwerking 
verloopt stapsgewijs sneller en automatischer.

Vanaf Ontwikkelingsfase 7 overziet een kind, jongere of volwassene met autisme dagelijkse, emotionele en 
sociale situaties vanuit het (aan)voelen en hoeft deze nauwelijks meer vanuit zijn cognitie te beredeneren.  
Hij kan op een basaal passende manier zijn gedragingen afstemmen op zichzelf, de gehechtheidspersonen  
en anderen.

De dagelijkse, emotionele en sociale informatieverwerking is in de Loekemeijermethode verwerkt in alle drie 
de ontwikkelingsgebieden. Voor de verdere ontwikkeling van de gehechtheid is het van essentieel belang 
om erachter te komen in welke ontwikkelingsfasen van de gehechtheid een kind, jongere of volwassene 
zich bevindt. Ook is het belangrijk om na te gaan hoe iemand informatie verwerkt, of alle informatie (juist) 

Voorbeeld
Bas, de partner van Tess, is zijn ogen net aan het druppelen. Tess vraagt of 
Bas huilt. Bas geeft aan dat hij niet huilt, waarop Tess reageert dat ze toch echt 
ziet dat er tranen uit zijn ogen komen. Vervolgens gaat ze weer verder waarmee 
ze mee bezig was.

Voorbeeld
Tess bevindt zich inmiddels in Ontwikkelingsfase 5. Bas is erg boos. Tess voelt aan 
dat Bas boos is. Ze voelt plaatsvervangende boosheid en begrijpt volkomen dat 
hij boos is. Bas heeft op zijn werk een hevige discussie gehad met zijn collega. Ze 
voelt nog niet aan hoe ze hem kan helpen om minder boos te worden en laat hem 
daarom maar met rust.

Voorbeeld
Ravi bevindt zich in het midden van Ontwikkelingsfase 6. Zijn moeder huilt. Ravi 
voelt aan dat ze heel erg verdrietig is, dit maakt dat hij zichzelf ook verdrietig voelt. 
Hij loopt naar haar toe en geeft haar een knuffel. Hij begrijpt waar haar verdriet 
vandaan komt en weet ook dat het verdriet nog even aanwezig blijft.
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is binnengekomen, deze op de juiste manier is verwerkt en de ontbrekende informatie is aangevuld tot een 
overzichtelijk geheel.

Stilstand van de gehechtheidsontwikkeling

Verwachtingen van de manier waarop een kind, jongere of volwassene met autisme zich gedraagt, worden 
vaak toegeschreven aan de leeftijd, vooral als er sprake is van een goede cognitie. Wanneer iemand niet aan 
de verwachtingen voldoet, worden zijn gedragingen vaak geïnterpreteerd als vreemd of ongepast. Hoe ouder 
iemand is, des te meer er van diegene verwacht wordt.

Echter bij autisme gaat het er niet om hoe oud iemand is, maar in welke ontwikkelingsfasen van de  
gehechtheid diegene zich bevindt. Door de grote achterstand en stilstand in de gehechtheidsontwikkeling, 
laat iemand met autisme gedragingen zien die vergelijkbaar zijn met de gedragingen van (hele) jonge kinderen 
die een gemiddelde ontwikkeling doorlopen. Veel gedragingen van kinderen, jongeren en volwassenen met 
autisme worden gemakkelijk geïnterpreteerd als ongepast, onopgevoed of vreemd, terwijl deze behoren tot 
een lage ontwikkelingsfase van de gehechtheid waarin diegene zich bevindt. 

Gedragingen die iemand met autisme wel of nog niet laat zien, worden dus vaak niet herkend als behorende 
tot ontwikkelingsfasen in de gehechtheid. Wanneer (complexe) gedragingen als ongepast worden  
geïnterpreteerd, is de kans groot dat deze worden gestopt, genegeerd, bekritiseerd of bestraft of weet men 
niet hoe er mee om te gaan. Iemand met autisme krijgt dan niet de juiste nabijheid, begrip, bewustmaking, 
uitleg en ondersteuning die hij nodig heeft om tot bewustwording en tot een volgende ontwikkelingsfase te 
komen. De gehechtheidsontwikkeling blijft stilstaan in de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid waarin hij 
zich bevindt. Hij zal zich jarenlang, zelfs tot ver in de volwassenheid, in dezelfde ontwikkelingsfasen bevinden; 
de gehechtheidsontwikkeling gaat immers niet vanzelf voort.

Het is van essentieel belang dat de eerste gehechtheidspersoon, naasten en betrokkenen een nieuwsgierige, 
open en onderzoekende houding creëren om begrip te tonen en proberen te achterhalen wat de  

Overprikkeling en gehechtheidsontwikkeling
Wanneer een kind, jongere of volwassene dagelijks te veel overprikkeling, stress, 
angst of paniek ervaart, heeft hij geen ruimte om zijn aandacht ergens anders op  
te richten en het gehechtheidsproces verder te doorlopen. Het is van essentieel  
belang dat het geven van Actieve Nabijheid zich eerst richt op het geruststellen 
en het reguleren en verminderen van de binnenkomende sensorische informatie, 
emoties en gevoelens, en de oorzaak hiervan.

“Een nieuwsgierige, open en onderzoekende houding is voorwaardelijk 
aan de ontwikkeling van de gehechtheid.”



Methode voor gehechtheidsontwikkeling

Visie Loekemeijermethode Autisme en Gehechtheid v1.5 - pagina 13

onderliggende redenen van de gedragingen zijn. Zo wordt er begrip gecreëerd in plaats van onbegrip en 
wordt er voorkomen dat het gedrag als ongewenst wordt geïnterpreteerd en hiernaar wordt gehandeld. De 
enige optie om de gehechtheidsontwikkeling voort te laten gaan is dat er een eerste gehechtheidspersoon 
aanwezig is die emotioneel beschikbaar is en alle ontwikkelingsfasen van de gehechtheid met het kind, de 
jongere of volwassene verder kan doorlopen. 

De gehechtheidsontwikkeling van een kind, jongere of volwassene met autisme blijft over het algemeen 
stilstaan in Ontwikkelingsfase 4 of lager. De gedragingen die hierbij horen, komen overeen met gedragingen 
die kinderen, met een gemiddelde ontwikkeling, laten zien als ze 3 jaar óf jonger zijn, zelfs als diegene een 
gemiddelde of hoge cognitie heeft. Cognitie en gehechtheid zijn immers verschillende ontwikkelingsgebieden 
en ontwikkelen zich bij autisme op verschillende manieren.

Gehechtheid en cognitie

De Loekemeijermethode en de ADAut zijn zo ontwikkeld dat iemands cognitie buiten beschouwing wordt 
gelaten. Gehechtheid en cognitie zijn verschillende ontwikkelingsgebieden. Vergeleken met iemand die zich 
gemiddeld ontwikkelt, loopt de gehechtheidsontwikkeling bij iemand met autisme ver achter op de cognitieve 
ontwikkeling. De cognitie is bij autisme vaak gemiddeld tot ver bovengemiddeld. Daarbij is er vaak ook sprake 
van een disharmonisch profiel binnen de cognitieve ontwikkeling.

Een achterstand in de gehechtheid bij een kind, jongere of volwassene met autisme en een goede cognitie 
wordt vaak niet als zodanig herkend door:

•  zijn imitatievermogen: iemand met een goede cognitie heeft het vermogen om gedragingen (veelal  
onopvallend) van anderen te kopiëren. Hij kan hier na verloop van tijd zeer vaardig in zijn, waardoor de  
achterstand in de gehechtheid nauwelijks opvalt voor anderen;

•  aangeleerde vaardigheden: iemand heeft emotionele en sociale vaardigheden aangeleerd gekregen die (ver) 
boven zijn ontwikkelingsniveau van de gehechtheid liggen. Ook kan iemand zichzelf ‘wenselijke’ gedragingen 
aanleren door hier informatie over te verzamelen.

Ondanks zijn imitatievermogen en aangeleerde vaardigheden is een kind, jongere of volwassene met autisme 
zich nog niet bewust van zijn gekopieerde of aangeleerde gedragingen. Hij beredeneert de gedragingen vanuit 
zijn cognitie en nog niet vanuit zijn gevoel; hij voelt deze nog niet aan. 

Zoals eerder beschreven bevindt iemand met autisme en een goede cognitie zich in Ontwikkelingsfase 4 of 
lager van de gehechtheid. Dit betekent dat hij dagelijkse, emotionele en sociale situaties nog niet kan  
aanvoelen en overzien. Als iemand deze situaties nog niet kan aanvoelen, zal hij ‘overschakelen’ naar zijn  
cognitie. Hij beredeneert dan vanuit zijn cognitie hoe hij zich dient te gedragen en zich staande kan houden. 
Dit kost veel energie en gaat gepaard met veel gevoelens van stress, angst, weerstand, paniek of onveiligheid. 
Een situatie verloopt toch altijd anders dan voorspeld en vraagt om inlevingsvermogen om je gedragingen 
hierop af te stemmen.

”Nieuwsgierigheid, bewustwording, voelen en aanvoelen vormen de basis 
van gehechtheidsontwikkeling. Cognitie staat hierbuiten.”
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Iemand kan jarenlang vanuit zijn cognitie reageren en hier zeer vaardig in zijn. Dit maakt het dan ook lastig te 
onderscheiden of iemand met autisme beredeneert vanuit zijn cognitie of vanuit zijn gevoel. Vaak wordt er 
alleen naar iemand zijn cognitie en leeftijd gekeken en nauwelijks naar zijn gehechtheidsontwikkeling. 

De Loekemeijermethode is zo ontwikkeld dat er continu onderscheid wordt gemaakt tussen of iemand 
reageert vanuit zijn cognitie of vanuit (aan)voelen en dat is volkomen uniek.

Actieve Nabijheid 

Loekemeijer heeft ook jarenlang onderzocht wat er precies nodig is om gehechtheidsontwikkeling mogelijk te 
maken. Dit verschilt per ontwikkelingsfase. Wanneer je (de oorzaak van) gedragingen en uitingen kan duiden 
en verklaren vanuit een ontwikkelingsfase, kan de eerste gehechtheidspersoon gericht bij die fase gaan aan-
sluiten om de gehechtheidsontwikkeling voort te laten gaan naar het volgende gedeelte van die fase of een 
volgende fase. Wanneer er wordt aangesloten bij een lagere of hogere fase, gaat de ontwikkeling niet voort. 

Verschil cognitie en voelen
Toen ik nog in Ontwikkelingsfase 4 zat, voelde ik mijn emoties niet. Ik wist niet wat voelen was.  
Eigenlijk voelde ik heel veel, maar wist niet wat ik voelde. Ik kon er niks mee. Ik had niet in de 
gaten dat ik mijn eigen boosheid, blijheid of verdriet niet voelde oplopen. Wanneer ik erg boos 
was, had ik dit pas in de gaten wanneer ik boos reageerde. Het kwartje viel pas toen ik mijn gevoel 
kon herkennen. Je hebt niet in de gaten dat je het echt niet voelt, totdat je het wel voelt. Achteraf 
besef je pas wat het verschil is tussen het echt voelen en het cognitief bedenken hoe je je voelt.

Het verschil tussen gevoel en cognitie is de emotionele lading. Dit emotionele aspect voelde ik 
niet toen ik mijn basale gevoelens vanuit mijn cognitie benoemde. Nu is het emotionele gedeelte 
er wel, ik voel het nu ook. Tijdens een situatie voel ik vaak meerdere emoties tegelijk. Toen ik  
mijn gevoelens vanuit mijn cognitie benoemde, koppelde ik er vaak één basale emotie aan.  
Ik besefte niet dat je twee emoties tegelijktijdig kan voelen. Nu voel ik dat dit wel kan. Ook voel 
ik nu de intensiteit van mijn gevoelens oplopen. Dat is erg fijn, want nu word ik niet meer ineens 
heel erg boos.

Ina (een volwassen vrouw)

“Via Actieve Nabijheid is gehechtheidsontwikkeling bij autisme wel  
degelijk mogelijk. De ADAut is het enige wetenschappelijk gevalideerde 
onderzoeksinstrument die dit aantoont.”
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Het is belangrijk dat de eerste gehechtheidspersoon, naasten en betrokkenen (docenten en hulpverleners) 
naast het kind, de jongere of de volwassene met autisme gaan staan, sensitief zijn en geduldig met hem mee 
bewegen op basis van gelijkwaardigheid. Dat kan alleen als zij een nieuwsgierige, open en onderzoekende 
houding creëren. 

Iemand met autisme (en hun naasten) hebben vaak al een lange weg van hulpverlening achter de rug waarin 
ze zich onvoldoende gehoord, begrepen en gesteund hebben gevoeld. Het is daarom des te belangrijker om 
degene met autisme centraal te stellen en te allen tijde begrip te tonen voor zijn perspectief, gevoelens, ge-
dragingen, uitingen en ervaringen, en deze als uitgangpunt te nemen; zijn waarheid is de waarheid. Niks is te 
gek: alle gedragingen zijn passend en te plaatsen binnen de ontwikkelingsfasen binnen de gehechtheid. 

Door nieuwsgierig te zijn en de onderliggende redenen van zijn motieven, perspectief, gevoelens, gedragin-
gen, uitingen en ervaringen te achterhalen en deze in perspectief te plaatsen, hem gerust te stellen en uit te 
leggen dat zijn gedragingen passend en logisch zijn doordat het hoort bij de ontwikkelingsfasen waarin hij zich 
bevindt, voelt iemand zich begrepen en gehoord. Door inzicht te geven in zijn gedragingen in relatie tot die 
ontwikkelingsfasen en door overzichtelijk te maken wat er nodig is om hierin te ontwikkelen, vallen situaties 
eindelijk op zijn plaats en wordt er toekomstperspectief geboden.

Het is van essentieel belang dat iemand met autisme vanuit zichzelf stappen zet op basis van bewustwording 
en (aan)voelen, in tegenstelling tot het aangeleerd krijgen van ‘trucjes’ op cognitief niveau. Alleen dan kan 
iemand met autisme zich ontwikkelen in de gehechtheid. Hierbij is het belangrijk dat, zoals hierboven be-
schreven, degene met autisme centraal staat. Dit houdt in dat iemand zijn ervaringen, belevingen, gedachten, 

Eerste gehechtheidspersoon, een basisvoorwaarde om tot wederzijdse 
gehechtheid te komen
Met de eerste gehechtheidspersoon wordt bedoeld: de persoon naar wie een kind, jongere  
of volwassene als eerste toe gaat voor nabijheid, bevestiging en praktische en emotionele  
ondersteuning óf degene die als eerste naar hem toe gaat om nabijheid, bevestiging en  
praktische en emotionele ondersteuning te bieden.

De belangrijkste voorwaarde om tot een veilige wederzijdse gehechtheid te komen is dat er  
een eerste gehechtheidspersoon aanwezig is (of een blijvende vervangende eerste  
gehechtheidspersoon die deze rol vervult) die sensitief is en continu, blijvend en onvoorwaardelijk 
praktisch en emotioneel beschikbaar is en gerichte Actieve Nabijheid kan geven, zodat een kind, 
jongere of volwassene zich veilig, gehoord, gesteund en geliefd voelt.

De gehechtheidsontwikkeling, ofwel het hechtingsproces kan na (jarenlange) stilstand weer 
verdergaan, mits de eerste gehechtheidspersoon aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.
Bij jongeren en volwassenen kan de eerste gehechtheidspersoon in plaats van een ouder ook  
een partner, vriend(in) of een andere vertrouwde naaste zijn.
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gedragingen en emoties worden gehoord, begrepen, geduid en hierbij wordt aangesloten. Er wordt nabijheid, 
bevestiging en praktische en emotionele ondersteuning geboden in situaties waarin en op de momenten 
waarop hij dit nodig heeft. Deze manier van aansluiten wordt Actieve Nabijheid genoemd. 

Actieve Nabijheid (zie bijlage 1 ‘schema Actieve Nabijheid’) houdt in dat:

•  de aandacht van een kind, jongere of volwassene met autisme op een ongedwongen en creatieve manier en 
via zijn specifieke interesses wordt gericht op hetgeen waarvan hij zich bewust dient te worden;

•  er nabijheid en bevestiging wordt gegeven door de eerste gehechtheidspersoon of vertrouwde naaste;
•  hij wordt begrepen en gehoord in zijn gedragingen, emoties en gevoelens;
•  zijn emoties en gevoelens voor hem worden geplaatst en gereguleerd of verminderd;
•  situaties waar nodig en op basis van (aan)voelen overzichtelijk worden gemaakt door op een positieve en 

creatieve manier uitleg of inzicht te geven. Maak gebruik van specifieke interesses, humor en motivatie;
•  situaties, waar nodig, nog samen worden aangegaan;
•  waar nodig praktische en emotionele ondersteuning wordt gegeven;
•  situaties worden geëvalueerd;
•  positieve en concrete feedback wordt gegeven.

Doordat iemand met autisme zich veel langer in een ontwikkelingsfase bevindt dan iemand die zich 
gemiddeld ontwikkelt, heeft hij, ongeacht zijn leeftijd, ook langer Actieve Nabijheid nodig om stappen te 
zetten in zijn gehechtheidsontwikkeling (minimaal t/m Ontwikkelingsfase 7). De Actieve Nabijheid verschilt 
per ontwikkelingsfase en per persoon; het is maatwerk. Het is de bedoeling dat er Actieve Nabijheid wordt 
geboden in situaties waarin en op momenten waarop hij het nodig heeft. 

Het is belangrijk om dagelijks in verschillende situaties nabijheid te geven, aan te sluiten en uitleg te geven aan 
een kind, jongere of volwassene, die je ook aan (hele) jonge kinderen zou geven en die past bij de 
leeftijd, cognitie en belevingswereld. Sluit aan bij de ontwikkelingsfase, maar leg het te behalen subdoel net 
een fractie hoger om de ontwikkeling te stimuleren, tenminste als dit op dat moment haalbaar is. Het op 
een creatieve manier successituaties creëren, net als bij (hele) jonge kinderen, is ook effectief bij oudere 
kinderen, jongeren en volwassenen. Op die manier worden er onbewust stapjes gemaakt. Situaties op een 
humoristische manier extreem uit de context halen helpt vaak. Zo maak je iets duidelijk op een leuke en 
respectvolle manier. Iemand geruststellen, horen, steunen en op een creatieve manier attenderen op de 
stapjes die zij maken is steeds opnieuw nodig. Wees ervan bewust dat de Actieve Nabijheid zich blijft herhalen 
totdat hij zich van hetgeen bewust is en het zich eigen maakt. Dit is een langzaam en voortdurend proces.

De volgende uitspraak is een veel gehoorde uitspraak tijdens het geven van 
Actieve Nabijheid: 
“Dit was de start van het omdraaien van de rollen: in plaats van óver mij, wordt er 
nu mét mij gepraat. Na al die jaren voel ik me eindelijk begrepen. Waarom heeft 
nog nooit iemand dit uitgelegd?”
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De Loekemeijermethode biedt de eerste gehechtheidspersoon en andere naasten en betrokkenen 
ondersteuning tijdens het gehele ontwikkelingsproces en maakt de cliënt zelf, zijn of haar naasten en 
andere betrokkenen alert op de kleine en grote stappen die worden gezet in de gehechtheidsontwikkeling. 

Actieve Nabijheid en de eerste gehechtheidspersoon

Bij autisme ontwikkelt de gehechtheid zich niet vanzelf. Zonder Actieve Nabijheid van de eerste 
gehechtheidspersoon komt deze tot stilstand. Als iemand geen eerste gehechtheidspersoon heeft, de eerste 
gehechtheidspersoon emotioneel niet beschikbaar is (was), niet sensitief is (was), wanneer er sprake is (was) 
van verwaarlozing, misbruik of mishandeling of de gehechtheidspersoon weet nog niet hoe gerichte Actieve 
Nabijheid te geven, zal de ontwikkeling van de gehechtheidrelaties stil komen en blijven staan. Dit gebeurt 
vaak al in de vroege kindertijd wanneer een kind nog midden in zijn hechtingsproces zit. Dit heeft een zeer 
grote invloed op zijn persoonlijkheid, welzijn, algehele ontwikkeling en de ontwikkeling van psychische en 
fysieke klachten. Vaak ontwikkelt iemand ernstige fysieke klachten en emotionele problemen zoals trauma en 
depressie of ervaart dagelijkse angsten en hevige stress. 

Gezien de lage fase van de ‘Ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties’ waar iemand met autisme zich nog in 
bevindt, heeft diegene vaak alléén nog een praktische of een (beginnende) emotionele band opgebouwd met 
de eerste gehechtheidspersoon en nog met niemand anders, alle anderen zijn in feite vreemden. Dit maakt 
dat het voor de voortgang van de gehechtheidontwikkeling belangrijk is dat de eerste gehechtheidspersoon Actieve 
Nabijheid geeft, zodat het kind, de jongere of volwassene alsnog veilig kan hechten en de gehechtheidsontwik-
keling voort kan gaan. Hoe meer vreemden (hulpverleners) er actief bij het gezin betrokken zijn en zich tussen 
de eerste gehechtheidspersoon en het kind (jongere of volwassene) mengen, hoe meer zij wellicht onbedoeld 
het gehechtheidsproces belemmeren. Jongeren en volwassenen kunnen zelf kiezen of ze hulp willen of niet, 
kinderen niet. 

Te allen tijde dient er te worden voorkomen dat een hulpverlener zich in het gehechtheidsproces tussen 
de eerste gehechtheidspersoon en het kind, de jongere of volwassene plaatst. De bedoeling is om op de 
achtergrond het gehechtheidsproces tussen de eerste gehechtheidspersoon en het kind, de jongere of 

Ina over Actieve Nabijheid
Bij de gedachten aan veranderingen voelde ik in het begin weerstand. Ik was bang voor het 
gebrek aan overzicht en veiligheid. Dit was echter niet het geval. Ik werd steeds opnieuw gehoord 
en gerustgesteld. Het was goed zoals ik het deed. Het gaf niet als iets nog niet lukte. Ik kreeg de 
terugkoppeling op zo’n manier dat ik mijn eigenwaarde behield. Steeds opnieuw kreeg ik de  
uitleg die ik niet eerder heb gehad. De kwartjes vielen. Mijn ontwikkeling ging vanzelf en op een 
natuurlijk manier. Ik had in het begin niet eens in de gaten dat ik zelf ontwikkelde. Humor en 
dingen extreem uit de context trekken zijn heel belangrijk geweest tijdens mijn ontwikkeling, dit 
relativeerde situaties en motiveerde me.

Ina (een volwassen vrouw)
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volwassene in goede banen te leiden en te stimuleren. Het is belangrijk dat, zeker wanneer er een eerste 
gehechtheidspersoon aanwezig is, de Actieve Nabijheid in de thuissituatie wordt gegeven. Hier is de omgeving 
het meest veilig, ook al is de thuissituatie niet optimaal, het is voor het kind, de jongere of volwassene toch 
de meest vertrouwde omgeving. De Actieve Nabijheid is er dus vooral om de eerste gehechtheidspersoon te 
ondersteunen, zodat deze gericht kan aansluiten bij hem en de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid. Een 
hulpverlener kan de veiligheid, continuïteit en liefde niet geven, die een ouder wel kan geven aan zijn of haar 
kind of die een partner kan geven aan zijn of haar partner. Wel kan de hulpverlener hen gericht op weg 
helpen. Geen enkele hulpverlener kan een ouder-kindrelatie vervangen. Uit de praktijk blijkt steeds weer dat 
de eerste gehechtheidspersoon met de juiste ondersteuning wel degelijk in staat is om zelf Actieve Nabijheid 
te geven, ook al heeft de eerste gehechtheidspersoon zelf ook autisme en duurt dit proces langer dan 
gemiddeld. 

Het uiteindelijke doel is om de Actieve Nabijheid over te dragen aan de eerste gehechtheidspersoon en 
naasten, zodat zij steeds minder afhankelijk worden van hulpverleners en zij zelf hun dierbare verder kunnen 
helpen in de gehechtheidsontwikkeling. Tijdens de hulpverlening wordt er niet alleen Actieve Nabijheid 
gegeven aan degene met autisme, maar ook aan de eerste gehechtheidspersoon, zijn naasten en andere 
betrokkenen. Vaak is er in een gezin sprake van meerdere personen met autisme, het is dan belangrijk dat 
ook zij stappen kunnen gaan zetten in hun ontwikkeling. 

Mocht er geen eerste gehechtheidspersoon zijn, dan is het van essentieel belang dat deze rol door een  
vervangende eerste gehechtheidspersoon wordt overgenomen en er een gehechtheidsrelatie wordt  
opgebouwd. Het is dan belangrijk dat de vervangende gehechtheidspersoon sensitief is en dagelijks  
onvoorwaardelijk praktisch en emotioneel beschikbaar is tenminste tot Ontwikkelingsfase eind 6/7.  
Mocht de vervangende gehechtheidspersoon deze rol voor het einde van Ontwikkelingsfase 6 loslaten,  
is dit wederom zeer schadelijk voor het welzijn en de persoonsontwikkeling van een kind, jongere of  
volwassene met autisme met als gevolg ernstige psychische en lichamelijk klachten. Mocht de hulpverlener  
de rol van (blijvende) vervangende gehechtheidspersoon op zich nemen dan is het maken van goede  
afspraken belangrijk, zodat elkaars grenzen worden gerespecteerd en de verwachtingen en intenties  
steeds duidelijk zijn.

Titia over Actieve Nabijheid
Toen ik een paar jaar geleden in aanraking kwam met de Loekemeijermethode zat ik in een  
lage ontwikkelingsfase. Verder dan fase 3 was ik zeker niet. Ik hield me staande, maar net aan.  
Op de vraag wie mijn gehechtheidspersoon was, antwoordde ik dat alleen mijn hond en kind 
in aanmerking kwamen voor deze eretitel. Ik begreep wel dat zij niet aan de criteria voldeden, 
maar met niemand anders was er een band van enige betekenis. Een eenzaam bestaan waarin ik 
regelmatig vastliep. Ik wilde heel graag verder komen, wist alleen niet hoe. Voor mij betekende de 
Loekemeijermethode dat een coach me (op afstand) begeleidde. Haar coach werd langzaam maar 
zeker een gehechtheidspersoon.

Een paar keer per week sprak ik mijn coach en vertelde ik wat er zoal gebeurd was en wat me 
bezighield. Mijn coach luisterde geduldig, stelde vragen, legde uit en zorgde voor de ondertiteling. 



Methode voor gehechtheidsontwikkeling

Visie Loekemeijermethode Autisme en Gehechtheid v1.5 - pagina 19

Gehechtheidsontwikkeling bij autisme

Door het toepassen van de Loekemeijermethode kan iemand met autisme zich wel degelijk ontwikkelen in de 
gehechtheid. Via de wetenschappelijk gevalideerde ADAut wordt er steeds weer gemeten dat gehechtheids-
ontwikkeling bij autisme wel degelijk mogelijk is. Hoe ver iemand komt in de gehechtheidsontwikkeling is niet 
te voorspellen. Dit is afhankelijk van vele factoren. 

Om tot basale wederzijdse gehechtheid te komen, dienen er acht ontwikkelingsfasen (Beginfase t/m  
Ontwikkelingsfase 7) in drie gerichtheden te worden doorlopen met de eerste gehechtheidspersoon. Tot op 
heden is er vastgesteld dat er ontwikkeling mogelijk is t/m Ontwikkelingsfase 7. Als iemand met autisme zich 
in deze fase bevindt, is hij op een basale en wederzijdse manier gehecht en kan hij vanuit zichzelf dagelijkse, 
emotionele en sociale situaties (aan)voelen en zijn gedragingen hier gepast op afstemmen.

Typische gedragingen, uitingen en kenmerken die worden toegeschreven aan autisme, en ook de mate van 
dagelijkse stress, angsten, depressie en overprikkeling nemen significant af. Deze zijn dagelijks (veel) minder 
aanwezig waardoor de levenskwaliteit en het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme 
aanzienlijk verbetert. Het proces van bewustwording tot en met reageren vanuit (aan)voelen en het overzicht 
hebben in dagelijkse, emotionele en sociale situaties verloopt automatisch; cognitieve trucjes zijn overbodig 
geworden.

Ik denk dat ze een van de eerste mensen was die me echt hoorde. Een regelmatig terugkerende 
vraag van mijn coach was: ‘Wat voelde je toen?’ In het begin antwoordde ik meestal: ‘Moest ik wat 
voelen dan?’ Ze vroeg dan geduldig door, hielp met het formuleren van gevoelens zonder die te 
sturen.

Natuurlijk had ik wel gevoelens, maar ze waren afgevlakt en weggestopt. Ik kon ze zelf niet  
benoemen, laat staan aan anderen uitleggen. Zover het ze iets kon schelen dan. Door deze  
gesprekjes werd ik me bewust van mijn eigen gevoel, leerde het benoemen maar ook plaatsen 
in het grotere geheel. Soms was dat heel verwarrend, maar dan was er altijd mijn coach die me 
geruststelde. Ik kon altijd bij haar terecht.

Er ging een compleet nieuwe wereld voor me open. Ik leerde heel veel over mezelf. Het beeld dat 
ik had, klopte van geen kanten. Soms was dat snoeihard en soms een onverwacht cadeau. Maar ik 
leerde ook andere mensen echt begrijpen en ten slotte aanvoelen. Mijn coach heeft me alle tools 
gegeven om zelf verder te komen. Met vallen en opstaan, leer ik nog elke dag en het leven wordt 
steeds leuker, samen met anderen. Ik kan met geen pen beschrijven hoe belangrijk mijn coach 
voor me geweest is. Ik heb geluk gehad.

Titia (een volwassen vrouw)
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De klinische praktijk wijst uit dat iemand met autisme wel degelijk op een basale manier: 

• een emotionele gehechtheidsband kan opbouwen met meerdere personen;
•  zich kan inleven in, rekening kan houden met en emotionele ondersteuning kan bieden aan de  

gehechtheidspersonen en anderen;
•  zich veilig kan voelen bij anderen (vreemden) en de wederzijdse interactie kan aangaan en gaande kan  

houden;
•  zijn (aandachts)behoeften, eigen wil, emoties, gevoelens, sensorische informatie, impulsen, ect. kan  

herkennen, duiden en reguleren;
•  zijn gedragingen kan afstemmen op veranderlijke situaties, zichzelf, de gehechtheidspersonen en anderen 

(flexibiliteit);
•  zijn aandacht voor langer tijd kan richten en vasthouden op andere gebieden dan zijn specifieke interesses 

(gedeelde en volgehouden aandacht);
•  zelfredzaam en zelfstandig kan zijn;
•  vanuit aanvoelen en wederzijdsheid kan reageren in dagelijkse, emotionele en sociale situaties;
• etc., etc.

Het is belangrijk om een achterstand in de gehechtheid zo vroeg mogelijk te signaleren. Hoe eerder de  
achterstand opgemerkt wordt, des te eerder er door de eerste gehechtheidspersoon (of een vervangende 
eerste gehechtheidspersoon) gerichte Actieve Nabijheid kan worden geboden. Hierdoor kan de achterstand 
‘beperkt’ blijven, de ontwikkeling al op zeer jonge leeftijd voortgaan en wordt er zo veel leed bespaard. Een 
kind kan zich tegen het einde van de basisschoolleeftijd al veilig hechten en de bovenstaande vaardigheden 
zich al grotendeels eigen maken. Zo kan er voorkomen worden dat iemand jarenlange dagelijks stress,  
negatieve of traumatische ervaringen, depressies en overprikkeling ervaart. 

Actieve Nabijheid vanaf de geboorte
“De afgelopen 13 jaar waren de meest liefdevolle en intensiefste jaren. Vol liefde en  
onvoorwaardelijk stond ik vanaf zijn geboorte dag en nacht klaar om mijn zoon met autisme  
Actieve Nabijheid te geven en hem vanuit zichzelf te laten ontwikkelen. Ik kreeg vanuit mijn  
omgeving ontzettend veel onbegrip te verduren, heb voor hem gevochten als een leeuwin, voelde 
me vaak alleen en kreeg bezorgde reacties dat ik mezelf wegcijferde voor mijn kind. Vanaf zijn 
geboorte was ik in de gelegenheid om hem Actieve Nabijheid te geven. Het was zwaar, maar ook 
intens genieten. Nu kan ik vol trots, soms met verbazing en de nodige emoties aanschouwen dat 
hij zich in Ontwikkelingsfase 7 bevindt.

Laatst, na een gesprek met mijn zoon over zijn vriendje met autisme en de gedragingen die  
dat vriendje liet zien, besefte ik voor de eerste keer dat hij eigenlijk, met uiteindelijk maar een 
‘kleine’ achterstand, een redelijk normale ontwikkeling heeft gehad. Hij vond de gedragingen van 
zijn vriendje, die hij overigens zelf vroeger evengoed heeft laten zien, toch een beetje ‘gek’. Mijn 
zoon herinnerde zich niet hoe het was toen hij zich nog in dezelfde lage fase bevond. Zijn hevige 
angsten en dat alle sensorische prikkels zijn dagelijks leven meer dan hevig beïnvloedden, wist  
hij zich niet zo goed meer te herinneren. Voor hem is inleven in, rekening houden met, zijn 
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emoties reguleren, flexibel zijn, zijn aandacht richten en zich hechten aan meerdere personen 
ondertussen ‘normaal’ geworden. Natuurlijk merk je nog het autisme en is het niet weg, maar daar 
moet je verdomd goed naar zoeken als buitenstaander. Ik, met mijn faalangst en onzekerheden, 
realiseerde me ineens vol emotie, dat ik het eigenlijk toch best goed heb gedaan en hem heel 
wat ellende heb kunnen besparen. Ondanks dat ik vind dat hij het toch ook maar mooi zelf heeft 
gedaan! We zijn gewoon een goed team.

Ik kan hem vol trots loslaten al had ik niet verwacht dat ik dat ooit op deze manier zou kunnen 
doen. Hij zou immers volgens de ‘deskundigen’ op verschillende levensgebieden niet zelfstandig 
kunnen functioneren. De eerste keer naar de middelbare school, daar ging ie helemaal  
zelfstandig. Zijn mama voelde tranen van trots opkomen. En nu, nu begint de puberteit, dat is 
weer iets van een geheel ander kaliber…

Yvonne Loekemeijer
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Bijlage 1 - Actieve Nabijheid
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Bijlage 1 - Actieve Nabijheid



Beginsituatie Ontwikkelingsfase 1

Richt zich nog niet op de gehechtheidspersoon en 
zijn of haar stemgeluid.

- Richt zich op het stemgeluid van de 
gehechtheidspersoon.

- Richt zich op de gehechtheidspersoon zelf.

Gericht op zichzelf en eigen specifieke 
interesses én op mensen en mensenstemmen. 

Gericht op zichzelf en eigen specifieke interesses en 
nog niet op mensen of mensenstemmen. 

Richt zich op mensen en mensenstemmen.Richt zich nog niet op mensen of 
mensenstemmen. 
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Richt zich tot de gehechtheidspersoon om eigen 
behoeften vervuld te krijgen. 

Eenkennigheid: hechtingsdrang; wil steeds bij de 
eerste gehechtheidspersoon zijn en voelt hevige 
stress bij (naderend) afscheid of afwezigheid 
eerste gehechtheidspersoon (verlatingsangst). 

- Gericht op zichzelf en eigen specifieke 
interesses.

- Voelt hevige stress bij (naderend) afscheid of 
afwezigheid van de gehechtheidspersoon én bij 
(naderende) aanwezigheid van vreemden.

- Gericht op zichzelf en eigen specifieke 
interesses.

- Zoekt de nabijheid om praktische behoeften 
vervuld te krijgen.

Hevige stress in de (naderende) aanwezigheid van 
‘vreemden’. Voelt/toont weerstand, paniek, 
stress (fysieke klachten) of trekt zich terug bij de 
(naderende) aanwezigheid van of interactie met 
onbekende of minder bekende personen. 

Staat nog open voor anderen, ook voor 
onbekende of minder bekende personen.
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Ontwikkelingsfase 2 Ontwikkelingsfase 3



Komt alléén in de nabijheid en met bevestiging en  
ondersteuning tot (gepaste) dagelijkse, 
emotionele en sociale situaties. 

- Begint zich te hechten aan naasten. 

- Voelt aan dat de gehechtheidspersoon andere 
behoeften en gevoelens heeft; toont interesse.

- Gaat basale emoties aanvoelen.

- De sterke gerichtheid op zichzelf (specifieke 
interesses), eigen wil en weerstand beginnen af te 
nemen. 

- Gaat eigen basale emoties en intensiteit ervan 
duiden. 

- Zelfbeeld door toeschrijven van kenmerken. 

- Sterk gericht op zichzelf en eigen specifieke 
interesses.

- Sterke eigen wil en hevige weerstand bij 
belemmering ervan en bij veranderingen.

- Voelt aan dat anderen andere behoeften en 
gevoelens hebben; toont hier interesse in. 

- Gaat basale emoties aanvoelen.

Weerstand in de (naderende) aanwezigheid 
van onbekenden begint af te nemen. 
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Ontwikkelingsfase 4 Ontwikkelingsfase 5



- Hecht zich aan naasten. 

- Komt zelf en met minder ondersteuning tot 
(gepaste) dagelijkse, emotionele en sociale 
situaties. 

- Gaat secundaire emoties aanvoelen, zich 
hierin inleven, er rekening mee houden en 
medeleven tonen. 

- Basale gehechtheid en onafhankelijkheid.

- Basale wederzijdse interactie. 
Kan basaal gepast: 

- zich inleven in en rekening houden 
met en medeleven tonen aan de 
gehechtheidspersonen; 
- sociaal evalueren en redeneren. 

Basale zelfregulatie. Kan basaal gepast: 
- gevoelens en emoties overzien en reguleren; 
- verantwoordelijkheid nemen; 
- emotioneel evalueren en redeneren; 
- gedragingen afstemmen op verschillende 
situaties. 

Gaat: 
- secundaire emoties duiden, overzien en 
reguleren;
- aandacht verdelen en volhouden;
- alternatieven en oplossingen bedenken;
- gedragingen afstemmen op verschillende 
situaties. 

Basale wederzijdse interactie. 
Kan basaal gepast: 

- zich inleven in, rekening houden met en 
medeleven tonen aan anderen; 
- sociaal evalueren en redeneren. 

- Richt zijn aandacht automatisch en zonder 
stress op anderen.

- Gaat secundaire emoties en bedoelingen aanvoelen, 
zich hierin inleven, er rekening mee houden en 
medeleven tonen. 

- Gaat sociaal evalueren en redeneren. 
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Ontwikkelingsfase 6 Ontwikkelingsfase 7


