




‘Ik ben een succesvol zakenman zoals dat heet. 
Het geld stroomt binnen 
maar ik geef veel er van ook direct weer uit
aan cocaïne, alcohol en vrouwen. 
Aan de buitenkant lijkt het allemaal geweldig
maar van binnen ga ik eraan kapot.
Vorige week is de zoveelste vrouw 
gillend bij me weggelopen. 
Wat zo mooi begint, eindigt altijd in een drama. 
Eigenlijk wil ik een eind aan mijn leven maken. 
Maar misschien zie ik 
nog wat mogelijkheden over het hoofd.’



‘Hij slaat me als een pingpongbal 
heen en weer. 
Eerst prijst hij me de hemel in 
en geeft me het gevoel 
dat ik fantastisch ben. 
Vervolgens trapt hij me de grond in 
en behandelt me als grof vuil. 
Hij zegt dat hij van me houdt, 
maar volgens mij 
heeft hij er echt geen flauw benul van
wat dat inhoudt.’  



Men kan zich bevrijden van een neurose, 
maar men geneest niet van zichzelf.

Hoe versleten, uitgewist, vernederd, 
bedwongen, stilzwijgend voorbijgegaan ook,
toch zijn alle trekken van het kind 
bij de vijftigjarige nog aanwezig.

Meestal kruipen ze weg in de schaduw
en liggen daar op de loer, 
maar zodra de aandacht even verslapt,
heffen zij het hoofd op
en dringen dan in de een of andere vermomming
naar het volle daglicht.

Jean-Paul Sartre. Uit: ‘De Woorden’
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- Er is bij hen daarom sprake van een hechtingshandicap

- die niet te genezen, maar waarmee wel te leven is

- op voorwaarde dat ze cognitief compenseren wat ze emotioneel 
missen.

- Dus: vooral niet gericht zijn op het ware zelf (want dat is bodemloos) 
en niet luisteren naar je gevoel (want dat is ambivalent)!
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‘Succesvolle therapie
brengt je 
van neurotisch lijden 
naar 
gewoon ongelukkig zijn…….’



Hechting



Veilige hechting komt tot stand door sensitief gedoseerde 
OERSOEP

Oersoep = voedsel, veiligheid, validering



Sensitief gedoseerde oersoep leidt tot 

‘illusions of wellbeing’

- Illusions of wellbeing
- Onkwetsbaarheid (veilig, stevig en geborgen)

- Duurzaamheid 

- Controle (Self Efficacy)

- Foutloosheid (Self Serving Bias)

- Hoe meer geluk / welbevinden hoe sterker de 
overtuiging in de IoW!

- Bij depressie zijn de IoW afwezig / verzwakt!



65% van de mensheid is veilig gehecht:

- De oersoep werd bij hen sensitief, goed gedoseerd opgediend

- Hun innerlijk werkmodel voor hechting zegt: ik ben veilig, de ander is 
te vertrouwen, en ik bent de moeite waard (dus kan ik op mezelf 
vertrouwen)
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ander

- Bij crisis schrikken zij zich rot, raken in paniek, sluiten zich aan bij de 
kudde en gaan daarin potentiële beschermers extreem pleasen
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- Bij crisis, steken zij hun kop in het zand en doen net of er niets aan 
de hand is
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- Zij willen samen en alleen zijn, en zijn altijd alert (op hun hoede)

- Zij zijn overtuigd van de valsheid van de illusions of wellbeing (en zijn 
daarmee het meest ‘objectief’!)

- Een crisis is voor hen vertrouwd, ze schrikken er niet echt van en 
gaan doelgericht (onverschrokken en redelijk redelijk) te werk



Vier vormen van hechting: typering

HECHTINGSHANDICAP



Hechting & 
Biologie



Insensitieve/agressieve primaire verzorgers

hechtingshandicap

Erfelijkheid / Biologie

Hormonen / Neurotransmitters

Nee!
Risicoprofiel



Een destructieve biologische hechtingscirkel
• Oxytocine schept een band

door liefdevolle aanraking, bevrediging, geruststelling, validering

• Oxytocine Cortisol

• Chronische Insensitiviteit en (actieve/passieve) agressie (traumatisering)

Chronisch lage oxytocine / hoge cortisol 
Chronisch lage serotonine (on-veilig) en dopamine (on-welbevinden)

Permanente neiging tot FFF (hypergesensitiseerde amygdalae)

= stressvol, pijnlijk en vermoeiend

• Oplossing: 
– veel inspanning (werk, sport, seks) endorfine verdoving
– alcohol & drugs verdoving & activatie nucleus accumbens

• Gevolg: relatieproblemen minder oxytocine

kan bijdragen aan

kan bijdragen aan



de 
Hechtingshandicap 

&
Oxytocine



Hechting en Biologie: 
van drive naar like

• A B

• Veel drive om samen ‘leuke dingen’ te doen

• Als wederzijds bevredigend: allebei oxytocine
pieken

• Daardoor gaat gewenning aan ‘leuke bevredigende 
dingen doen’ samen met hechting / verbinding 

• A&B gaan van drive naar like (van verliefdheid naar 
liefde)

• in de ‘netflixfase’ en zijn daar blij mee



Hechting en Biologie: 
van drive naar like / boredom

• A (met hechtingshandicap) B (zonder)    

• Veel drive om samen ‘leuke dingen’ te doen

• Als wederzijds bevredigend: alleen B heeft oxytocine
pieken (A niet)

• Daardoor gaat gewenning aan ‘leuke bevredigende 
dingen doen’: 
– Bij B samen met hechting / verbinding 

– Bij A samen met verveling / ‘er genoeg van hebben’

• A gaat op zoek naar nieuwe drive…

• B klaagt over afstandelijkheid (niet ‘samen’) van A 

• A ergert zich daaraan… 



Hechtinghandicap



)

Oersoepproblemen en actieve/passieve agressie (traumatisering) 



‘Ik kan me helemaal aan een vrouw 
geven 
en haar bij wijze van spreken 
eeuwige trouw beloven 
om een uur later bij een andere 
vrouw in bed te kruipen en precies 
hetzelfde te doen en te zeggen.
Zij geloven het allebei
en ik meen het beide keren oprecht.’



‘Volgens mij heb ik een probleem. 
Ik krijg veel aandacht van mannen en word snel 
verliefd.
Dan ga ik er voor 
en geef hem de indruk dat het helemaal goed 
zit. 
Maar dat is niet zo. In feite laat ik niemand toe. 
Zeker niet de man met wie ik seks heb. 
Bovendien raak ik snel verveeld. Het klinkt 
banaal, maar ik zuig hem letterlijk en figuurlijk 
leeg en spuug hem dan weer uit.
‘Moet je maar niet zo stom zijn om er in te 

trappen’, denk ik dan.’



Hanteren van de 
Hechtinghandicap



De Wagenmennermethodiek

• Plato (427-347)

• Sigmund Freud (1856-1939)

• Friedrich Nietzsche (1844-1900)

• Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Gebruik je verstand!
Wees niet jezelf en 
luister niet naar je gevoel 
want daar komt 
alleen maar gedoe van!



Plato: 
-de wagenmenner (de rede), 
-het trouwe, verbindende (relationele) en 
-het eigenwijze, op zichzelf gerichte (narcistische) paard

Zonder wagenmenner, verbindt het relationele paard zich met het op 
zichzelf gerichte paard en storten ze samen de afgrond in



Freud: 

-het geweten en de driften: 
-Eros (liefde / symbiose / verbinding) en 
-Thanatos (dood / autonomie / narcisme)

Zonder geweten (liefdevol 
geïnternaliseerde ouders die de 
wet lezen), verbindt Eros zich met 
Thanatos en gaan ze samen ten 
onder (door ruzie, relatiebreuk, 
verslaving en uiteindelijk 
zelfvernietiging)

Zdzisław Beksiński
1929-2005
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Plato, Freud en de Hechtstheorie

2 tegengestelde ‘oerkrachten’

Sociaal
Versus

Solistisch



De mens is een koord, 
geknoopt tussen dier en Űbermensch, 
een koord boven een afgrond.

De Űbermensch: 
Hij die – o.b.v. de ‘wil tot macht’ –
de ambivalentie in zichzelf 
aanvaardt en te boven komt.
(dus niet ‘vechten tegen’ 
of ‘overwinnen van’)

Gebruik makend van 
een ‘innerlijke regisseur’ (Zarathustra) 
die je de ‘middenweg’ wijst

Nietzsche



Sartre

Men kan zich bevrijden van een neurose, 
maar men geneest niet van zichzelf

De mens is ‘gedoemd tot vrijheid’
(er is geen extern bepalend criterium)

De existentie gaat vooraf aan de essentie

Voorkomen van verdoemenis (existentiële crisis) door reflectie, 
bewust-zijn, zin-geving

‘Piketpalen’ (doelen) slaan, je eigen regels of wetten formuleren
en daar je verantwoordelijkheid voor nemen (te ‘goeder trouw’ zijn)





Lezen en bespreken

(H)erkennen Rouwen



Medicatie 
SSRI



Vervangen van het ‘fout’ 
geprogrammeerde innerlijke 

werkmodel voor hechting

Visualisatie van en 
innerlijke dialoog met een 
zelfgekozen alternatieve 

primaire verzorger



Zin-geving





www.martinappelo.nl

http://www.martinappelo.nl/

