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Module 2: Epistemisch 
zelfvertrouwen, 

mentalisatiestoornissen, 
hechtingsactivatie en stress 



Doelstellingen

1. Communicatie, epistemisch vertrouwen en sociaal leren

2. Effectief en niet-effectief mentaliseren

3. Mentaliseringsfalen, hechtingsactivatie en stress (wanneer is sociaal 

leren niet meer mogelijk)

4. Het waarnemen van niet-mentaliserende modi in zichzelf en anderen

Module 2

Structuur
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Theoretische grondslagen

• Onder welke voorwaarden kan 
leren beter en wat is hiervoor 
nodig?

• Wanneer is sociaal leren niet meer 
mogelijk?

• Wat zijn de verschillende facetten 
van mentaliseren?

• Wat gebeurt er bij een instorting 
van de mentaliseringsfunctie?

Module 2:  Leerdoelen

Leerdoelen I

Praktische aspecten

• Diagnostiek: Hoe herken je, in jezelf 
en in anderen, zo niet 
gementaliseerd?

• Welke soorten niet-menalisirs 
kunnen worden onderscheiden?



Module 2:  3 .  Epistemisch vertrouwen en sociaal  leren

Epistemisch vertrouwen en kennisoverdracht

Epistemisch vertrouwen is het basisvertrouwen in een mantelzorger 

als  veil ige bron van informatie.

Dit is  een voorwaarde voor sociaal  leren

Sperber  et  a l . ,  2010

(De volgende tien dia's van H. Kirsch)



„Een natuurlijke geschiedenis van het 
menselijk denken “

„De vroege mensen werden op een gegeven 

moment gedwongen tot coöperatieve 

manieren van leven [...] en daarom was hun 

denken meer gericht op het bedenken van 

manieren van samenwerking met anderen om 

gemeenschappelijke doelen te bereiken. Dat 

veranderde alles “ (Tomasello 2014, S. 18). Michael Tomasello
Van 1998 tot 2018 co-directeur van 
het Max Planck Instituut voor 
Evolutionaire Antropologie in Leipzig



Maar hoe weten we van wie we kunnen leren??

Hoe verhoudt vertrouwen zich tot gehechtheid?



Ondoorzichtigheid van veel informatie +
We hebben vertrouwde personen nodig die ons de 
verbanden uitleggen



Epistemische waakzaamheid + communicatie

Leercultuur/ Bescherming tegen misleiding

sociaal leren

Storingen

− Remming van 
sociaal leren / 
geslotenheid

− tegen

− Lichtgelovigheid
− Isolatie
− Hypervigilanz

epistemische
Waakzaamheid

✓ - Groepslidmaatschap
✓ - Binden
✓ - ogenschijnlijke stimuli
✓ - Mentalisierung



Koe of paard? (Corriveau et al. 2009) 

Kinderen van ongeveer 5-6 jaar moeten beslissen of een fantasiedier (bijv. 75% paard 

en 25% koe) nu paard of koe is.

De moeder en een vreemdeling noemen het object anders. De moeder noemt het 

bijvoorbeeld een koe, de vreemdeling een paard.



Voorbeeld: een 50:50 dier van Corriveau et al.

50% koe : 50% paard



Aandeel van de proeven waarop kinderen hun moeder kozen voor informatie 
per hechtingsgroep en per taak
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Epistemisch vertrouwen en binding

• Veilig gebonden kinderen reageren flexibel. Ze geven de voorkeur aan de verklaring van de moeder, maar 

vertrouwen op hun eigen perceptie als de verklaring van de moeder afwijkt van het objectieve beeld.

• Het onveilig vermijden van kinderen vertrouwt op het oordeel van de vreemdeling in plaats van dat van de 

moeder en

• Onzeker ambivalente kinderen vertrouwen eerder op het oordeel van de moeder dan op dat van de 

vreemdeling, zelfs als dit duidelijk verkeerd is. Onzeker gebonden kinderen als geheel hebben weinig 

vertrouwen in hun eigen waarneming.

• Vooral ongeorganiseerde kinderen raken in stress (epistemische hypervigilantie) en isolatie omdat ze 

zichzelf of anderen niet kunnen vertrouwen.

Fonagy & Alison 2014 S. 9 f.



Module 2:  1 .  Epistemisch vertrouwen (EV)  en sociaal  leren

Communicatie, epistemisch vertrouwen en sociaal leren

EV beschri j ft  het proces van informatie - en kennisoverdracht als  gekenmerkt 

door voldoende vertrouwen in de authentic iteit  en goedbedoelde intentie 

van de bron (hier begrepen als de primaire hechtingsf iguren).

Dit  gaat hand in hand met het erkennen van de persoonli jke relevantie van 

kennis die van de ene persoon op de andere wordt doorgegeven.



„
Zolang mensen erin

slagen hun omgeving en 

zichzelf mentaliserend te

interpreteren, voelen ze

zich niet overgeleverd

aan hun omgeving of aan

zichzelf.

Groepstaak:

• Bespreek 15 minuten met elkaar 

welke (relat ie)aspecten je  

belangri jk  l i jken om een 

succesvol le  leersfeer te creëren!



Module 2:  3 .  Epistemisch vertrouwen en sociaal  leren

De pedagogische houding wordt mogelijk gemaakt door 
ogenschijnlijke communicatiesignalen

Kinderen worden gekenmerkt door een soortspecif ieke gevoeligheid voor 

bepaalde non-verbale ostensieve,  d.w.z.  een intentie -makende, 

communicatiesignalen (Cs i bra &  Gerge l y,  2009,  2011) .

Deze omvatten bijvoorbeeld oogcontact,  gerichte wijzende bewegingen of 

het individueel z ingen van de stem van de moeder of,  op verbaal niveau,  

het direct aanspreken van het kind bi j  naam



Module 2:  3 .  Epistemisch vertrouwen en sociaal  leren

EV en kennisoverdracht

Zuige l ingen en  peuters  worden b i j  voorkeur  gevoel ig  voor  deze  eerder  beschreven s igna len 

a l s  onderdeel  van  een  communicat ieve handel ing ( z . B .  E g ye d ,  K i rá l y &  G e rge l y,  2 0 1 3 ) .

Dit  verhoogt  hun aandacht  en  waarschi jn l i jkhe id  van toe lat ing  in  verge l i jk ing  met  de  

onderstaande informat ie  (Cs ibra  & Gerge ly,  2009)  - d i t  opent  een  soort  "ep istemische  

sne lweg"  (Fonagy,  2015) .  Ostens iv  betekent  een  exp l ic iete  weergave  van  de  intent ie  om te  

communiceren in  de  z in  van:  "Wat  ik  nu  te  de len  heb,  i s  be langr i jk  en  spec i f iek  voor  jou  

bedoeld" .



Epistemisch vertrouwen ontstaat vaak wanneer het kind via deze communicatiekanalen 

(ogenschijnlijke signalen) ervaart dat de verzorger de wereld probeert te zien (mentaliseren) door 

de ogen van het kind.



Module 2:  3 .  Epistemisch vertrouwen en sociaal  leren

Evolutionair perspectief voor mentaliseren

De overlap tussen de neuronale  locat ie  van de mental iser ing  van het  ze l f  en anderen legt  
een mogel i jke  verbinding met de intersubject ieve oorsprong van het  ze l f .

Evolutie heeft onze hersenen "voorgeprogrammeerd" voor psychosociale interventies (ervaren in relaties)

Er is een inherente aspiratie / overtuiging om te leren over ondoorzichtige mentale toestanden in onze 
sociale omgeving (in therapie of school en daarbuiten)

De gemakkelijkste manier om meer te weten te komen over psychologische constitutie is onder de 
voorwaarde van epistemisch vertrouwen -> Generaliseerbaarheid wordt mogelijk gemaakt



Module 2:  3 .  Epistemisch vertrouwen en sociaal  leren

Excursus: verdeelde, gemeenschappelijke aandacht

Joint  Attention (vgl .  Tomasel lo )

Het gaat  er  n iet  a l leen om naar  hetzelfde te  k i jken.

Het  gaat  om een gedeelde ervar ing  in  het  k i jken naar  iets  derde

Het gaat  om een reeks,  om intens ieve communicat ie ,  waarvan bewezen is  dat  het  gaat  

om

- We ki jken naar  hetzelfde en het  heeft  betekenis

- noch het  object ,  noch het  andere z i jn  u itwisse lbaar  of  wi l lekeurig

- De bereidheid  om op te  letten wordt  vooraf  gecontroleerd – ben je  k laar  om met me 

mee te  k i jken?
Zemke, Brockmann & Kirsch, 2020



Modul  2:  3 .  Epistemisches  Vertrauen en sociaal leren

Veilige hechting en leren

Deze aspecten lijken grotendeels achterhaald in de veilige bandrelatie tussen moeder en kind: EV

ontstaat hier omdat de "afzender zich herhaaldelijk betrouwbaar heeft getoond, geleid door

goede bedoelingen, als een bron van betrouwbare kennis die op een algemene manier buiten de

huidige context kan worden toegepast, en tegelijkertijd een adequate gevoeligheid toont voor

twijfelachtige andere kennisbronnen.“ (Nolte & Fonagy, 2017).

Cognitief voordeel van veilig gebonden kinderen!



Ontwikkelingspsychologische basisprincipes

H e r h a l i n g

M o d u l e  1 :  T h e o r et i s c h e  g r o n d s l a g e n  va n  d e  m e n t a l i s e r i n g s b e n a d e r i n g

"Mirroring" als sociale feedback in de context van affectregulering

Dubbele signalering: Effecten worden niet 1:1 gespiegeld, maar in een aangepaste 
vorm.

→ "Markeringsthese": Overdreven /uitgesproken ("gemarkeerde") spiegeling leidt tot 
een referentiële ontkoppeling (het kind kan een gemarkeerd effect ervaren in de 
"alsof" -module en het in de gewijzigde vorm in zichzelf verankeren).

→ Markering draagt bij aan het vermogen tot zelfregulering en de opleiding van 
secundaire vertegenwoordigingskantoren.

(Fonagy et al., 2018; Dornes, 2019)



Module 2:  3 .  Epistemisch vertrouwen en sociaal  leren

EV en Mentaliseren

Als  een k ind ervaart  dat  het  gemental iseerd wordt,  verbetert  z i jn  begr ip  van de intent ies  

van anderen (een ref lecterend ze l f  kan ontstaan)

Tweel ingstudies  tonen aan dat  d it  geen genet isch proces  is ,  maar  van het  k ind wordt  

ver langd om strategieën te  ontwikkelen,  zodat  h i j  kan omgaan met de 

ontwikkel ingsniche waarin  h i j  i s  geboren.

Het  gevoel  door de ander te  worden waargenomen (d.w.z .  gemental iseerd te  worden)  is  

het  typische ogenschi jn l i jke  s ignaal  dat  het  onschadel i jk  is  om te  leren (van de ander)  –

een pr imair  b io logisch s ignaal



Module 2:  3 .  Epistemisch vertrouwen en sociaal  leren

Hoe wordt EV gemaakt?

We hebben allemaal een persoonli jk verhaal

Het begrijpen van dit  verhaal door een andere Persnon genereert het potentieel
voor epistemisch vertrouwen

De perceptie van dit  begrip van het eigen verhaal door de ander genereert EV



De leerling

Het ingebeelde 
zelfverhaal van 

de
Leerlingen

5. Epistemische 
kanalen openen 

voor 
kennisoverdracht

4. De epistemische match

2. Het beeld van de 
mediator uit het 
verhaal van de 

leerling

3. Het beeld van de 
leerling van welk 

beeld de 
bemiddelaar heeft 
gemaakt van zijn 

zelfverhaal

De bemiddelaar

Mentalisatie (RF) noodzakelijk

Effectieve ogenschijnlijke 
signalen: zelfeffectiviteit 
genereren en 
waarnemen en 
gementaliseerd worden 
in de ander



Einfühlendes
Opvoeden

De mentalisering van de
Baby door de

Bindende figuur werkt als een 
prototypische

ostensives Signaal

Veilige
binding

Epistemisches
Vertrouwen

Leerkanaal
(selectief) open

Leren over 
het Zelf

Leren over de 
wereld

Legt de basis voor…

Leren over 
anderen

Gekwalificeerd
om…

Effectief
Mentalisieren

Succesvolle navigatie 
in de sociale wereld

RESULTAAT:

t



Openheid naar de (sociale) omgeving is meestal adaptief…
Folien P. Fonagy



Openheid naar de (sociale) omgeving is meestal adaptief…
Folien P. Fonagy



Openheid naar de (sociale) omgeving is meestal adaptief…
Folien P. Fonagy



…maar dat geldt ook voor hypervigilantie onder bepaalde omstandigheden
Folien P. Fonagy



Verwaarlozing/
Hechtingstrauma

Ogenschijnlijke signalen waren
niet verwerkt, afwezig of 

misleidend waren

onveilig/
ongeorganiseerd

e bijlage

Geen
epistemisch
vertrouwen

Leren kan gesloten, 
willekeurig open of 

afwisselend beide

Epistemische
overdreven

waakzaamheid

Lichtgelovig
heid

Epistemisches
Dilemma

Mentaliseringsprobleme
n van ogenschijnlijke

signalen

Probleme, 
sich an die

soziale Welt 
anzupassen

Probleme, von 
Anderen zu

Lernen
In alle 3 de scenario's slaagt het 
individu niet, leer effectief over 

jezelf of de sociale wereld



Sociaal leren herstellen

• Het herstellen van het vermogen om te mentaliseren (of de ervaring van gementaliseerd te zijn) 

brengt een persoon uit zijn epistemische isolement.

• We moeten nieuwe relaties en leerervaringen hebben om te veranderen (gedrag, 

kennisabsorptie, begrip van onszelf en anderen))

• We moeten in staat zijn om betrokken te raken bij deze ervaringen of ze opnieuw of opnieuw te 

leren
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Module 2:  Effect ief  en n iet -effect ief  mental iseren

Verhaal: Mentalisatie en overlappende constructies 

(Choi-Kain & Gunderson, Am J Psychiat 2008)

Bewustzijn beïnvloeden

Mindfulness Empathie

Psychologische gevoeligheid

Gelijke nadruk 
op cognitieve en 

affectieve 
aspecten

Impliciet
en 

expliciet

Uitdrukkelijk

Nadruk op affectief
aspect

AnderZelf
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Module 2:  Effect ief  en n iet -effect ief  mental iseren

Vier dimensies

implizit                                                 explizit

automatisch                                                kontrolliert

nach innen               nach außen 

fokussiert                      fokussiert

auf das Selbst                                            auf die 
Anderen 

bezogen                                                             bezogen

kognitiver                                                              affektiver  

Prozess Prozess
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Module 2:  Effectief  en niet -effectief  mental iseren

Afmetingen: Samenvatting

Expliciet mentaliseren is een relatief bewust, weloverwogen en reflexief proces. Impliciete 
mentalisering in interpersoonlijke interacties vindt voornamelijk automatisch en niet-reflexief 
plaats. Expliciet mentaliseren heeft betrekking op impliciet mentaliseren zoals declaratief op 
procedureel geheugen.

Naar binnen gerichte processen gaan hand in hand met aandacht voor de innerlijke psychische 
werelden van het zelf en anderen, terwijl naar buiten gerichte processen gebaseerd zijn op 
aandacht voor externe, fysieke en meestal visuele kenmerken van andere individuen, het zelf 
of de gemeenschappelijke interactie..

Allen, J., Fonagy, P., Bateman, A.: Mentalisieren in der psychotherapeutischen Praxis. Stuttgart 2011
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M o d u l e  2 :  E f f e c t i e f  e n  n i e t - e f f e c t i e f  m e n t a l i s e r e n

Kenmerken

Concretistische 
psychische 
equivalentie
Binnen=Buiten

Teleologisch
Alleen feiten tellen 
mee

Pseudo-
mentalisierend
As-If-modus
Innerlijk leven 
losgekoppeld van 
buitenaf

Ineffektives 
Mentalisieren

Effectieve
mentalisering
Flexibel 
(multidimensio
naal)Hypo-mentaliseren van 

te weinig/of slechts 
gedeeltelijke aspecten

Hyper-mentalisierend
Te snel te veel (negatief)

Bevestigd aan de palen:
Impliciet versus expliciet
Inernal vs extern
Zelfs vs Stranger
Affectief versus cognitief
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Module 2:  Effect ief  en n iet -effect ief  mental iseren

Effectieve mentalisering

- alle palen/afmetingen worden gebruikt

- Situatie- en relatiespecifieke balans tussen de polen

- diverse perspectieven mogelijk
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Module 2:  Mental isat ie fa len

Mentalisierungsversagen

1. Ineffectieve mentalisering als fixatie op paal(en)

2. Ineenstorting van mentalisatie en toevlucht tot prementaliserende 

modi, hypo- en hypermentalisatie

3. Mentaliseren en stress



Concretistische 
psychische 
equivalentie
Binnen=Buiten

Teleologisch
Alleen feiten en acties 
tellen mee

Pseudo-mentalisierend
As-If-modus
Innerlijk leven 
losgekoppeld van 
buitenaf

Ineffektives 
Mentalisieren

Effectieve
mentalisering
Flexibel 
(multidimensio
naal)

Hypo-mentaliseren 
van te weinig/of 
slechts gedeeltelijke 
aspecten

Hyper-
mentalisierend
Te snel te veel 
(minpunten)

Bevestigd aan de palen:
Impliciet versus expliciet
Inernal vs extern
Zelfs vs Stranger
Affectief versus cognitief
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Module 2:  Mental isat ie fa len

Ineffectieve mentalisatie: fixatie op paal(en)
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Module 2:  Mental isat ie fa len

Concreteistisch begrip

• Alles is concreet.

• Alleen feiten of evaluaties worden gepresenteerd. Invloed van situationele of fysieke factoren die te 

veel worden benadrukt

• Inhoud van denken en voelen wekt angst op, gedachten zijn niet alleen gedachten.

• Betekenissen, symbolen, emoties worden niet waargenomen

• Er is maar één waarheid, verschillende perspectieven kunnen niet worden genomen

• Gebrek aan aandacht voor de gedachten, gevoelens en verlangens van anderen

• Neiging tot generalisaties en vooroordelen
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Module 2:  Mental isat ie fa len

Teleologische actie / instrumentalisatie van mentalisatie

Algemene informatie:

Mentalisatie wordt gebruikt om het gedrag van iemand anders te beheersen.

Vaak op een manier die schadelijk/schadelijk is voor de "gementaliseerde".

Een schijnbaar bijna overdreven / overdreven vermogen om te mentaliseren ten koste van het 

vermogen om de eigen mentale toestand te vertegenwoordigen.

Kennis van de emotionele toestand van een ander zonder het vermogen om ermee te resoneren.
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Module 2:  Mental isat ie fa len

Pseudo-Mentaliseren

Kennis  van gedachten en gevoelens  wordt  u itgebreid  door de specif ieke 

context

De kennis  van gedachten en gevoelens  wordt  gepresenteerd in  een ontwerp 

en complexite it  d ie  het  referent iekader mist .

Ideal iser ing  van inz icht  omwil le  van z ichzelf

Gedachten over  anderen worden door hen a ls  ondoorz icht ig  en verwarrend 

ervaren

Basis :  geen betrouwbaar psychologisch model  beschikbaar
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M o d u l e  2 :  M e n t a l i s a t i e f a l e n

Hypo-mentalisering

Niveau boven concretistisch en teleologisch "een beetje" mentaliseren, 
nog niet effectief, nog niet geschikt voor de situatie, 
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Module 2:  Mental isat ie fa len

Hyper-Mentaliseren

Gaat hand in hand met hypervigilantie, onbetwiste aannames en ongecontroleerde, buitensporige 

redeneringen.

Bateman & Fonagy, 2015 

Kan regelmatig worden waargenomen:

1. als een persoon zich in een staat van hoge opwinding bevindt.

2. wanneer een differentiatie van zichzelf en anderen in relatie tot de toeschrijving van een mentale 

toestand faalt.

3. als het vermogen om cognities en effecten te integreren beperkt is.

4. als de switch tussen automatische en expliciete mentalisatie mislukt.



45

Module 2:  Mental iseren en Stress

Welke situaties verminderen het vermogen om te 
mentaliseren?

1. Stress

2. Intensieve relaties (activering van het bindingssysteem) )

3. Je onbegrepen voelen

4. Trauma-geassocieerde momenten



Module 2:  Mental iseren en Stress

Stress en zelfregulatie

Mentaliseren

is  het moeil i jkst  wanneer we

meest behoefte.
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Module 2:  Mental iseren en Stress

Hoe gehechtheid gerelateerd is aan het 
beïnvloeden van regelgeving

STRESS/ANGST

Bedrohungssituation

Nähe-Suchen

Aktivierung von BindungRegulering van emoties

EPISTEMISCHES
VERTROUWEN

BINDEND



Module 2:  Mental iseren en Stress

Stressafhankelijke informatieverwerking
Biogedragsschakelmodel (Luyten et al. 2015)
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Module 2:  Mental iseren en Stress

Dimensies van mentalisering: impliciet/automatisch 
versus expliciet/gecontroleerd

Onder hoge opwinding neemt het psychologisch begrip af en leidt het 

snel tot verwarring over mentale toestanden

That handkerchief which I so loved and gave thee

Thou gavest to Cassio.

By heaven, I saw my handkerchief in's hand.

Kontrolliert Automatisch

Opwinding



Module 4:  Mental iseren en stress

Dimensies van mentalisatie: impliciet/automatisch versus 
expliciet/gecontroleerd

De claim om onderwerpen te onderzoeken die intense emotionele 

reacties veroorzaken die bewuste reflectie en expliciete mentalisering 

met zich meebrengen, is moeilijk te verzoenen met het vermogen van 

de persoon om dit onder stress te doen.

Opwinding



Module 2:  Mental iseren en Stress

Sociaal "besmettingsmodel"

1. Mentaliseren leidt tot mentaliseren

2. Niet-mentaliseren genereert niet-mentaliserend



Module 2:  Mental iseren en Stress

Ineenstorting van het vermogen om te mentaliseren -
Gevolgen voor andere dimensies?

Brockmann-Kirsch

• Niet-mentaliseren triggert intense, moeilijk te verdragen gevoelens bij de ander. Vaak 

zijn dergelijke niet-mentaliserende interacties repetitief en voorspelbaar..

• Niet-mentaliseren leidt tot het proberen te beheersen van gedrag in plaats van het te 

begrijpen. Controlerend gedrag triggert sterke emoties bij de anderen, zodat hij niet 

kan mentaliseren.

• Conclusie: Creëer stressvrije of stressverlagende ruimte….



Module 2:  Mental iseren en Stress

Stress en zelfregulatie

Verandering van perspectief:  Gedrag niet het uitgangspunt maar het resultaat van 

een proces ("aanname van een goede reden")

Mentalisatie falen en (t i jdel i jk)  verl ies van het vermogen om te controleren

Her-enscenering en externalisering van een vreemd zelf



Module 2:  Mental iseren en Stress

Effecten van dwang of controle

„[…] Systemen vol  geweld of  dwingende contexten (b i jvoorbeeld hulp aan daders,  

zorgzaamheid)  hebben vaak een remmend ef fect  op de mental iser ing.  (Twe ml ow,  Fonagy,  

Sacco  2005,  S t r aub  &  Stavr ou 2014) . Door dwang,  sterke controle  of  bedreigingen worden 

angst,  woede en vernedering gegenereerd en worden niet -mental iserende cyc l i  in  stand 

gehouden. Dit  betekent  dat  er  vaak een chronisch fa len van mental iser ing in  deze 

Umfeldern.“ (K i r sch  &  Zapp i n  Dr uck)



Drie soorten conflicten en hun gevolgen (Gingelmaier & Kirsch 2020)

1. (Opzettelijke) provocaties, 
grensovergangen
(bijv. ergernis, prikkels, 
nieuwsgierigheid, competitie, 
genegenheid, groepsdynamiek, 
contact, (seks.) Aantrekkingskracht, 
verveling, projecties, onzekerheid, 
ontwikkelingsconflicten, angst, 
testen...)

Waarom het conflict?
Situationeel, 
ontwikkelingspsychologisch, 
biografisch in de pedagogische 
instelling.

Transacties:
Speels en humoristisch de-escaleren 
of grenzen aangeven (professioneel 
mentaliseren = niet contra-agressief, 
geen wraak).

2. Hete conflicten (impulsieve emotionele doorbraken))

Wat triggers?
Wat voorkomt emotieregulatie in de hete situatie?

Transacties:
Denk aan zelfbedreiking en extern gevaar.
• Hoe kan emotieregulatie worden opgebouwd en ondersteund, vooral voor warme 

fasen?

3. Koude conflicten (empathiestoornis))

Waarom geen empathie?
• Denk aan machteloosheidsdynamiek (biografisch).
• Onderwerp: Angst (vermijding, verwerking))

Transacties
Betrouwbaarheid van de päd. Professionals & Instellingen
• Werk aan de grenzen (manipulatie, kleinste vooruitgang, regressie en frustratie 

alomtegenwoordig)
• Permanent relationship work bij Epistemic Trust
• Elke vorm van gevoelens tonen, ondersteunen (angst, kwetsuur.
• Bescherm slachtoffers
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Module 2:  Niet -mental iserende modi  waarnemen in  jezelf  en anderen

Verkeerd begrepen worden

Hoewel  het  vermogen om mentale  toestanden in  de ander te  herkennen en te  begr i jpen 

belangr i jk  is ,  b l i j f t  het  essent ieel  om je  bewust  te  z i jn  van je  e igen beperkingen van d it  

vermogen.

Ten eerste :  Intervent ies  op bas is  van verkeerde aannames le iden (minstens)  tot  

verwarr ing

Ten tweede:  Verkeerd begrepen worden is  een zeer  avers ieve ervar ing

Het tr iggert  sterke emoties ,  d ie  kunnen resulteren in  dwanghandel ingen,  terugtrekking ,  

vi jandigheid,  het  zoeken naar  bescherming en afwi jz ing.



Module 2:  Niet -mental iserende modi  waarnemen in  jezelf  en anderen

Terugwinning

Bindend Umschaltpunkt-Niveau Omvang van de reactie Expliciete M. herstellen

Zeker Hoog Gemiddeld Snel
Hyperaktivierend
(onzeker- ambivalent)

laag (hyperresponsief
bindsysteem)

Sterk Langzaam

Deaktivierend,
(onveilig vermijdend)

Vrij hoog (emotionele 
afstand, cognitief, alleen 
emotioneel bij hoge 
stressniveaus)

Zwak (maar sterk met 
toenemende stress)

Relatief snel

Desorganisiert
(Deaktivating en 
Hyperactivating Strategieën)

Onsamenhangend Sterk Langzaam



M odul e  2 :  N i et - menta l i serende  modi  wa a rnemen i n  jeze l f  en  a nderen

Ineffectief mentaliseren – Definitie en gevolgen

Ineffect ieve mental isat ie  =  gevolg  van mis lukte  mental iser ingspogingen a ls  gevolg  van 

beperkte  componenten van mental isat ie

Onvermogen om rekening te  houden met de complexiteit van mentale  toestanden in  het  

ze l f  en anderen :

Constructieve en progressieve interpersoonlijke en sociale participatie verminderd

Onvermogen om zelftoestanden te kalibreren door de psyche van anderen

Moeite met het identificeren en moduleren van de eigen emoties

Beperkte acceptatie van alternatieve perspectieven

Moeilijkheden bij het vinden van gemeenschappelijke standpunten



Module 2:  Niet -mental iserende modi  waarnemen in  jezelf  en anderen

Indicatoren van ineffectieve mentalisering

Focus  op externe factoren zoals  school ,  buren,  jeugdzorgbureau

Focus  op fys ieke of  structurele  labels  (moe,  lu i ,  s l im,  ze l fdestruct ief,  depress ief )

Om anderen te  benoemen met labels ,  stereotypen ("Hi j  wi l  gewoon weer de aandacht  

trekken!”)

Niet-vragend,  geen nieuwsgier igheid,  categorisch ("Ze haat  wiskunde")

Afwezigheid  van inhoud (b i jv.  depress ie)



Module 2:  Niet -mental iserende modi  waarnemen in  jezelf  en anderen

Indicatoren van ineffectieve mentalisering

Constante  verwi jz ing  naar  regels ,  verantwoordel i jkheden,  ' shoulds '  en 'should  nots '

Ontkenning van verantwoordel i jkheid of  bewustz i jn  van het  probleem

Aanti jg ingen,  de  fout  in  de  andere  zoekopdracht

Gebrek aan openheid voor  andere perspect ieven,  starheid

Ins inuat ies  in  p laats  van begrip



Module 2:  4 .  Niet -mental iserende modi  waarnemen in  jezelf  en anderen

NIEUW: Wat je merkt aan jezelf:

Gebaseerd op kl inische dia's  over wat je geneigd bent te doen wanneer de ander 

hypo/hypermentalized is  of  in een van de modi
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