Gehechtheid in de
behandelkamer
Therapeutische interventies in beeld
Met bijdragen van Anny Havermans, Corinne Verheule, Lidewij
Gerits, Dawn Bales, Margo van der Stelt, Fabiënne Naber,
Hans van Andel, Puck van Groningen, Anneke JG Vinke,
Femmie Juﬀer, Marian Bakermans-Kranenburg, Rien van
IJzendoorn, Hans van der Ham en Bettie Sleeuw. Voorwoord
door Marianne de Wolﬀ.
Gehechtheid speelt een grote rol in de behandeling van
psychische klachten, bij jong en oud. Het vormen van een
veilige gehechtheidsrelatie is een belangrijke mijlpaal in het
leven van kinderen en is van groot belang voor de verdere
gezonde ontwikkeling. Gehechtheid vormt de basis voor het
aangaan van relaties. Jeugdigen die een gedesorganiseerde
gehechtheidsrelatie hebben opgebouwd, een achtergrond
hebben van psychiatrische problematiek bij de ouder, adoptie,
of een ontwikkelingsstoornis vormen een kwetsbare groep
met een verhoogd risico op psychische- of gedragsproblemen.
Dit brede overzicht van behandelingen en interventies
biedt een up-to-date overzicht van behandelingen die
nu in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulpverlening
en de jeugd GGZ worden ingezet.
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Aan bod komen onder meer preventieve behandelingen voor gehechtheidsproblemen als VIPP-SD,
Basic Trust, VIB en Theraplay. De interventies PIPA en DDP die gericht zijn op gehechtheidsproblemen
in pleeg- en adoptiegezinnen en meer intensieve behandelingen als Mentaliserende Therapie en
Sensorimotor Therapie. Een overzicht dat laat zien hoe professionals vanuit de gehechtheidstheorie
kunnen helpen bij het herstellen van een veilige gehechtheid.
Extra hoofdstuk als gratis download!
Corinne Verheule en Bettina Klein schreven een verhelderend artikel over de nog niet zo bekende
behandelvorm symbooldrama, ook wel Katathym-Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.) genoemd. Het is
een behandelvorm waarbij het zich voorstellen en beleven van innerlijke beelden op de voorgrond
staat.
Het artikel is hier gratis als extra hoofdstuk te downloaden.

Boekinformatie van BV Uitgeverij SWP, Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost.
Bezoekadres: Bildung.city, Spaklerweg 79-81, Amsterdam-Duivendrecht. Telefoon 020 3307200

