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In een eerder artikel ‘Hechting en psychopatho-
logie’ is een literatuuroverzicht gegeven van
theorie en onderzoek op het terrein van hechting
en psychopathologie. De conclusie was dat bij
verschillende aandoeningen zoals angststoornis-
sen, depressies en eetstoornissen onveilige
gehechtheidsstijlen overwegen (Nicolai 2001).
Desorganisatie van de hechting blijkt op grond
van onderzoek een van de krachtigste mediëren-

de factoren die bijdragen aan latere psychopatho-
logie. Er is een relatie aangetoond tussen de des-
organisatie van hechting, latere gevoeligheid
voor trauma‘s en de ontwikkeling van dissocia-
tieve en persoonlijkheidstoornissen (Carlson
1998; Liotti 1999; Ogawa e.a. 1997). Binnen een
normale populatie is het percentage kinderen
met een gedesorganiseerde gehechtheidsstijl bij-
zonder klein. Desorganisatie van hechting ont-
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achtergrond Stoornissen in het reflectief functioneren of mentaliseren spelen volgens de
Britse onderzoeker Fonagy een centrale rol bij de ontwikkeling van persoonlijkheidspathologie.
Met name vroegkinderlijke trauma‘s als mishandeling en misbruik verstoren de reflectieve functie.
doel Dit literatuuronderzoek beschrijft de relatie tussen hechting, metacognitie en reflectieve
functie in relatie met de pathogenese van persoonlijkheidstoornissen. 
methode Voor de samenstelling van dit literatuuroverzicht is gebruikgemaakt van handboe-
ken over attachmentonderzoek, een bibliografie van Fonagy en een gerichte internetzoekopdracht
naar voordrachten en verslagen van lopende onderzoeksprojecten van Fonagy in de Verenigde
Staten en Groot-Brittannië.1

resultaten De reflectieve functie is een maat voor het vermogen tot mentaliseren, waarmee
bedoeld wordt het kunnen beleven van anderen als wezens met een eigen geest. Dit reflectief vermo-
gen blijkt ernstig belemmerd bij personen met een persoonlijkheidstoornis. Seksueel misbruik, mis-
handeling en verlies tijdens de kinderleeftijd blijken een hinderpaal bij de ontwikkeling van de
reflectieve functie. De reflectieve functie is meetbaar met een schaal, ontwikkeld door Fonagy en
medewerkers, die ontleend is aan het Adult Attachment Interview.
conclusie In de psychotherapie met patiënten met een voorgeschiedenis van fysieke of seksu-
ele trauma’s of een persoonlijkheidstoornis dient men aan te sluiten bij de reflectieve functie. Deze
kan toenemen met een aanpak die bekend staat als ‘developmental help’. De mate van reflectief
functioneren kan ook dienen als maat voor de effectiviteit van de psychodynamische behandeling
van persoonlijkheidsstoornissen, posttraumatische stress-stoornissen en dissociatieve stoornissen.
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staat als de ouder tegelijkertijd bron van veiligheid
en bron van angst is. Meerdere gedragingen van
ouders kunnen als angstwekkend omschreven
worden. Het gaat niet alleen om misbruik en
mishandeling, maar ook om het zich onverwacht
en onvoorspelbaar terugtrekken uit het contact
van de ouder. Een veilige of onveilige hechting
blijkt ook transgenerationeel: veilige of onveilige
innerlijke werkmodellen worden ‘doorgegeven’
aan de volgende generatie (Van IJzendoorn 1992,
1995).

De laatste tien jaar is een nieuw onderzoeks-
gebied ontwikkeld dat zich begeeft op het terrein
tussen de hechtingstheorie, ontwikkelingspsy-
chologie, cognitieve psychologie en psychoanaly-
se (Fonagy e.a. 1999; Schmeets & Van Reekum
2000). In dit onderzoeksterrein staan niet het
gedrag, gedrag van de ouders, hechting, het
innerlijk werkmodel of innerlijke zelfschemata
centraal, maar de capaciteit te denken over het
eigen denken. Dit onderzoeksterrein bestudeert
de relatie tussen cognitie, affectregulatie, meta-
cognitie en gehechtheidsstijl. Het kernbegrip
hierin is metacognitieve controle of reflectieve (zelf)-
functie.

taalgebruik en begrippenkader

De reflectieve functie is een resultante van
wat in de Angelsaksische wereld bekend staat als
mentalisation. Hiermee wordt bedoeld dat het
zich ontwikkelend kind zichzelf en anderen leert
zien als wezens met een psychische binnenwe-
reld, met gevoelens, gedachten, intenties en wen-
sen. ‘Mentaliseren’ is de meest gebruikte
Nederlandse vertaling, die weliswaar niet de
schoonheidsprijs verdient, maar bij gebrek aan
beter te prefereren is boven het begrip ‘psycholo-
giseren’. In onze taal heeft dat een andere conno-
tatie. 

Een ander centraal begrip is het uit de cog-
nitieve filosofie (Dennet 1978, 1987) afkomstige
begrip intentional stance. Dit houdt in dat men
bedoelingen en motieven kan toeschrijven aan
een ander. Dit vermogen voorspelt het gedrag

van anderen accurater en op lange termijn met
grotere winst dan louter waarneming van het
gedrag. Het wordt hier zoveel mogelijk omschre-
ven. Mental states is hier vertaald als ‘mentale
staat’.

metacognitie,  reflectieve functie

en gehechtheidsstijl

‘Metacognitive monitoring’ oftewel meta-
cognitieve controle is in 1991 door Main beschre-
ven op grond van haar onderzoek van Adult
Attachment Interviews (aai’s). Het viel haar op
dat in sommige interviews de sprekers spontaan
reflecteerden op wat ze zeiden, hun eigen gevoe-
lens in perspectief konden zien of blijk gaven
terug te kunnen komen op eerder geuite opmer-
kingen. Een voorbeeld is: ‘Ik zei net wel op uw
vraag dat de relatie met mijn vader erg afstande-
lijk was, maar als ik er over nadenk denk ik, dat ik
ook afstand hield omdat ik bang was voor zijn

figuur 1  De weg tussen hechting en cognitie
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cynische opmerkingen’. Metacognitive controle
is een niveau abstracter dan het innerlijk werk-
model van de gehechtheidsstijl. Het gaat hierbij
om het vermogen te denken over het eigen den-
ken. Er is een duidelijke relatie met gehecht-
heidsstijl: hoe coherenter het interview, hoe gro-
ter de kans op metacognitieve controle. De relatie
tussen hechting en metacognitie is weergegeven
in figuur 1.

Het begrip ‘reflectieve (zelf)functie’ is ont-
wikkeld door Fonagy en Target. Deze Britse
onderzoekers hebben op basis van het concept
‘metacognitieve controle’ een theorie en een
onderzoeksinstrument ontwikkeld. Er is een ver-
schil in definitie tussen metacognitie en reflective
self function. Metacognitief monitoren is meer
denken over het eigen denken, het zich ineens
bewust worden van een nieuwe gedachte en een
ander perspectief, terwijl de reflectieve functie
meer gestuurd wordt door affect (angst). Beide
begrippen komen overeen in de veronderstelling
dat er een mentaal beeld van de ander en een
innerlijke observator is.

In het Nederlands wordt de term ‘reflectieve
functie’ gebruikt. Deze is te definiëren als het
vermogen van kinderen om niet alleen te reage-
ren op het gedrag van anderen, maar zich een
concept te vormen over hun geloof, wensen, pre-
tenties, plannen en gevoelens (Fonagy & Target
1997). Het impliceert de stap van waarneming en
onmiddellijke reactie naar representatie. Vanuit
een evolutionair gezichtspunt heeft het vele
voordelen: het maakt het mogelijk het gedrag
van anderen te doorzien en te voorspellen.

Het vermogen om over het eigen denken te
denken maakt onderdeel uit van een theory of the
mind, die het kind ontwikkelt vanaf zijn eerste
levensjaren. De term is afkomstig van Baron-
Cohen e.a. (1985). Dit vermogen – een cognitieve
module – ontbreekt bij autistische kinderen.
Waarschijnlijk is deze stoornis bij hen een dis-
functie van het brein. 

De theory of the mind bestaat uit vier vermo-
gens van het menselijk brein (Flavell e.a. 1987):
het vermogen tot het maken van onderscheid

tussen beelden van het zelf en de ander (represen-
tational diversity); tussen veranderingen van
representaties of beelden (representational change);
tussen schijn en werkelijkheid (appearance-reality
distinction) en het kunnen denken over het eigen
denken (tabel 1). 

Volgens de huidige theorie begint een klein
kind als het veilig gehecht is en als zijn eigen
staat van opwinding of angst adequaat opgevan-
gen is, in de loop van de eerste drie levensjaren
bedoelingen toe te schrijven aan anderen. Dit is
de eerdergenoemde intentional stance. De meeste
kinderen leren zo tussen hun derde en zesde
representational diversity onder woorden te bren-
gen. Ze leren te onderscheiden wat zij denken en
wat een ander kan denken op grond van ‘verkeer-
de’ informatie (false beliefs). Het beroemde voor-
beeld is dat van het Smarty-doosje (Flavell e.a.
1987). Kinderen van drie aan wie men een Smarty-
kokertje laat zien met daarin een potloodje, zul-
len denken dat hun vriendjes op de gang, desge-
vraagd na binnenkomst, een potloodje zullen
verwachten. Kinderen van vijf kunnen bedenken
dat hun vriendjes Smarties verwachten. Er is ove-
rigens ook de theorie volgens welke dit een zaak
van de modulaire rijping van het brein is.
Cognitieve capaciteiten, die op dat moment in
volle ontwikkeling zijn, zoals het vermogen tot
perceptual role-taking, spelen hierin een belangrij-
ke rol. Deze cognitieve ontwikkeling – het ver-
mogen anderen iets toe te schrijven – is echter
ook afhankelijk van de interpersoonlijke context
waarin een kind zichzelf leert zien als iemand die

tabel 1 Theory of the mind

Appearance-reality verschil tussen verschijning en werke-

lijkheid; dingen zijn niet wat ze lijken.

Representational diversity wat ik denk, hoeft iemand anders niet te 

denken.

Representational change wat ik nu denk, kan later wel eens 

anders zijn.

Metacognitie ‘denken over denken’ (‘Nu pas valt me in

dat ik ... of hij ... of zij ...’)
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een eigen geest heeft. Naast de modulaire cere-
brale rijping heeft de sociale omgeving noodza-
kelijkerwijs invloed op dit proces. Zonder inter-
actie en contact met anderen ontstaat dit
vermogen immers niet, zoals blijkt uit de overle-
vering van wolvenkinderen. Ouders die met
elkaar of het kind praten over emoties en de aan-
wezigheid van broertjes en zusjes, bevorderen
het vermogen van kinderen om false belief-taken
uit te voeren (Denham e.a. 1994; Dunn e.a. 1996;
Fonagy e.a. 1997a; Perner e.a. 1987).

Na het zesde levensjaar ontwikkelt zich het
vermogen tot metacognitieve controle. In princi-
pe is dit een proces dat gedurende het hele leven
zijn beslag krijgt en pas tot volle wasdom komt
na de adolescentie. De reflectieve functie kan ook
gezien worden als een functie van het synthetise-
rend vermogen van het brein. Men vermoedt dat
deze reflectieve functie een neurofysiologische
basis heeft, die in de vroege kinderjaren belem-
merd of beschadigd kan worden als geen veilig
innerlijk werkmodel ontstaat.

De ontwikkeling van een theory of the mind of
mentaliseren, zoals Fonagy (Fonagy e.a. 1991;
Fonagy e.a. 1993; Fonagy & Target 1996a,b;
Fonagy e.a. 1999) dat noemt, valt of staat met de
wijze waarop het kleine kind gezien en behan-
deld wordt door de belangrijke anderen. Deze
theorie over de sociale inbedding van het zelf
wordt gesteund door onderzoek bij zuigelingen
(Gergely & Watson 1996).

Het kenmerk van de hechting is dat de kwa-
liteit van de ouder-kindinteractie onderdeel
wordt van het impliciet geheugen, een set regels
over hoe we omgaan met anderen, maar ook hoe
we over onszelf en anderen kunnen denken. Wie
als lief en beminnenswaard is gezien, ontwikkelt
om deze kern een relatief goed zelfbeeld. Een
kind dat behandeld is alsof het geen gevoelens,
wensen en gedachten heeft, er niet toe doet of
door allerlei oorzaken niet te troosten of te
geruststellen is, ontwikkelt een beeld van zich-
zelf als slecht, hulpeloos en onmachtig. De meta-
cognitieve controle komt onvoldoende tot stand
als een onveilig gehecht kind met de ouders/

opvoeders in een spiraal van controlerende of ver-
mijdende interacties terechtkomt en blijft.
Metacognitieve controle is afhankelijk van het
bestaan van één innerlijk werkmodel (Main
1991). Bij desorganisatie van de hechting ont-
staan meerdere, elkaar tegensprekende innerlijke
werkmodellen. Opvallend is dat bij kinderen met
een gedesorganiseerde hechting deze meervoudi-
ge modellen op representatieniveau bestaan uit
een beeld van het zelf als slachtoffer, achtervolger
en redder en complementair daaraan de ander als
achtervolger, redder en slachtoffer. Dit vertoont
sterke overeenkomst met de interpersoonlijke
relaties, zoals beschreven door Gabbard en
Wilkinson (1994) en Davies en Frawley (1994) bij
respectievelijk borderlinepatiënten en bij vol-
wassenen met een voorgeschiedenis van seksueel
misbruik. Een kind met het vermogen tot men-
taliseren kan bij zichzelf denken: ‘Mijn vader
doet vreemde dingen met mij’, net zoals het jon-
getje in Andersens sprookje over de kleren van de
keizer zijn eigen waarnemingen kon vertrouwen
en zijn eigen gedachten kon denken. Een jonger
of onveilig gehecht kind weet letterlijk niet waar
hij het zoeken moet en onderdrukt defensief alle
gedachten over de intenties van een ouder.

de reflectieve functie

De reflectieve (zelf)functie bestaat, zoals we
zagen, uit het kunnen toeschrijven van bedoelin-
gen, wensen en emoties die ten grondslag liggen
aan het gedrag van anderen. Reflectie op deze
gemoedstoestanden creëert een coherent en con-
sistent model van het zelf en stelt een mens in
staat zich rekenschap te geven van de eigen
gevoelens en gedachten. Het is niet te vergelijken
met introspectie: het bewust onderzoeken van de
eigen emoties en gedachten. Het is een niet-
bewuste procedure die mensen in staat stelt de
bedoelingen van zichzelf en anderen te scannen.
Empathie is een voorloper van de reflectieve
functie. Jonge kinderen kunnen immers de
gemoedstoestand van een ander ‘aanvoelen’. De
reflectieve functie bevat naast de min of meer
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accurate inschatting van de gevoelens van een
ander echter ook een ‘theorie’ over de oorzaken,
de bedoelingen, de eventuele tegenspraken in het
gedrag of de gevoelswereld van de ander. Er is wel
een overeenkomst met het begrip ‘innerlijke
observator’, al lijkt dit fenomeen meer bewust te
zijn dan de impliciete denkregels. Begrippen die
in iets andere bewoordingen naar eenzelfde feno-
meen verwijzen, zijn ‘symboliseren’, Winnicotts
‘transitionele ruimte’ en Bions ‘bêta-elementen’
(Fonagy e.a. 1999).

De reflectieve functie is te meten. Op basis
van de vragen in het aai ontwikkelden Fonagy
e.a. (Fonagy, Steele & Steele 1991; Fonagy & Target
1997, 1998) een negenpuntsschaal, de Reflective
Functioning Scale (rsf). Zij gebruikten hiervoor
de vragen uit de aai, met name de vragen die het
perspectief van de ander of de relatie introduce-
ren. De rsf is door Beenen en Stoker in het
Nederlands vertaald (interne publicatie
Nederlands Psychoanalytisch Instituut 1998),
maar tot op heden zijn nog geen Nederlandse
onderzoeksgegevens beschikbaar. Een vraag is
bijvoorbeeld: ‘Waarom deden uw ouders zoals ze
deden?’ Of: ‘Zijn er in uw geschiedenis zaken die
een nadelige invloed op uw ontwikkeling had-
den?’ Of: ‘Als u een kind had dat een jaar oud was,
hoe zou deze zich voelen als u van hem of haar
moest scheiden?’

Antwoorden kunnen variëren van een totale
afwijzing van reflectief functioneren, van bizar-
re, ongeïntegreerde gedachten tot een hyperac-
tief reflectief vermogen. Volledige afwezigheid
van de reflectieve functie (0 op de schaal) blijkt
bijvoorbeeld door een antwoord (op de vraag
waarom ouders deden zoals ze deden): ‘Ik weet
het niet’. Drie punten op de schaal krijgt de
beperkte reflectieve functie: ‘Ze waren katholiek
en moesten trouwen. Nu ja, zo ging dat gewoon
in die tijd’.

Midden in de schaal (vijf punten) staat gege-
neraliseerde of niet-accurate reflectie. Iemand
antwoordt dan op dezelfde vraag als boven-
staand: ‘Mijn ouders hielden veel van hun kinde-
ren. Ze wilden ons ook graag’. Wensen en bedoe-

lingen kunnen herkend worden, maar het is wei-
nig specifiek, weinig individueel of erg op zich-
zelf gericht.

Zeven punten krijgt de accurate, maar wei-
nig uitgewerkte reflectieve functie. Er is sprake
van inzicht in de perspectieven van de ander,
maar er ontbreken bepaalde personen of bepaal-
de gevoelens of er is geen besef voor eventuele
onbewuste motieven.

Aan de bovenkant van de schaal (negen pun-
ten) staat de complete reflectieve functie, ge-
kenmerkt door een inzicht in de verschillende
perspectieven, de verschillen in psychisch func-
tioneren van volwassenen en kinderen. Een voor-
beeld: ‘Ik denk dat mijn moeder het graag beter
met mij wilde doen dan zij het had gehad, maar
het tegelijkertijd moeilijk vond dat ik het beter
had en daarom zo uit kon vallen. Mijn vader was
zelf heel liefdevol opgevoed. Hij kon mijn moe-
der soms niet begrijpen als ze zo tegen me uitviel
of me had geslagen. Maar ja, ik had er wel last van
als kind dat hij niet voor me opkwam’.

Deze rsf-schaal is door Fonagy en zijn
medewerkers in diverse onderzoeken toegepast
en blijkt een redelijke interbeoordelaarsbe-
trouwbaarheid (.70-.75) te bezitten. De concor-
dantie met de gehechtheidsstijl, gemeten met
het aai, is hoog (75%). Onveilig gehechte volwas-
senen scoren gemiddeld rond de drie op de rsf;
veilig gehechte volwassenen vanaf vijf. De groot-
ste correlatie bestond met de schaal ‘coherentie’
op het aai, maar de reflectieve functie voorspelde
de gehechtheidsstijl van de kinderen van de
onderzochte proefpersonen beter dan coherentie.
De reflectieve functie correspondeert dus beter
met het gedrag van de kinderen in de Vreemde
Situatie (Nicolai 2001; Fonagy e.a. 1991). Andere
gebruikelijke schalen van persoonlijkheidsken-
merken, psychopathologie, verbale vaardigheden
en zelfwaardering konden deze relatie níet voor-
spellen. De rsf is onafhankelijk van scholing,
sociaal-economische status en verbale intelligen-
tie (Fonagy & Target 1997).
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onderzoek naar de reflectieve

functie

Onveilig gehechte kinderen blijken op vijf-
jarige leeftijd theory-of-the-mind-taken (tomm)
slecht uit te voeren (Fonagy e.a. 1997a). Fonagy
e.a. (1991) vonden herhaaldelijk een relatie tussen
het vermogen reflectief te functioneren van de
ouders en het mentaliserend vermogen van hun
kinderen: hoe lager de rsf van ouders, hoe lager
de score op de tomm-testen.

Er is een empirische relatie tussen een lage
rsf, onveilige hechting en persoonlijkheids-
stoornissen. Volwassenen met de diagnose bor-
derline persoonlijkheidsstructuur en de dsm-
classificatie borderline persoonlijkheidsstoornis
scoren bijzonder laag op de rsf. Men veronder-
stelt dat bij deze groep – bij wie bij 80% sprake was
van seksueel misbruik – het nadenken over de
intenties van de ander, met name de dader,
defensief buitengesloten is (Fonagy & Target
1996a). Andersom bleek in een onderzoek bij
proefpersonen met een voorgeschiedenis van
seksueel misbruik de diagnose borderline per-
soonlijkheidsstoornis gerelateerd te zijn aan de
lage rsf (Fonagy, Steele, Steele e.a. 1995; Fonagy,
Leigh, Steele e.a. 1996). Niet iedereen die als kind
seksueel misbruikt is, ontwikkelt immers een
persoonlijkheidsstoornis. Een lage reflectieve
functie is een cruciale stap in de ontwikkeling
van deze persoonlijkheidspathologie.

In een onderzoek naar de rsf bij jeugdige
delinquenten, psychiatrische patiënten en een
normale controlegroep (Levinson & Fonagy, in
druk) bleek er een correlatie tussen een lage rsf

en onveilige hechting bij zowel psychiatrische
patiënten als de delinquenten. Het onderscheid
zat vooral in de hoogte van de rsf, die significant
lager was bij de delinquentengroep. Hoe geweld-
dadiger het delict, hoe lager de rsf bleek te zijn.
De voorgeschiedenis van de delinquenten werd
vaker gekenmerkt door verwaarlozing; die van de
psychiatrische groep eerder door afwijzing. Bij de
controlegroep (patiënten van een somatische
polikliniek) overwogen de veilige gehechtheids-
stijlen. 

onderzoek naar

psychotherapeutische

interventies

Patiënten met persoonlijkheidsproblema-
tiek zijn notoir moeilijk te behandelen. Er wor-
den veel therapievormen ontwikkeld, maar de
vraag blijft wat het aangrijpingspunt dient te
zijn: gedrag, cognities, cognitieve schema’s, ‘pri-
mitieve’ afweer, affectbeheer, impulsiviteit,
onbewuste agressieconflicten of meer structu-
reel: de reflectieve functie of de (gedesorganiseer-
de) gehechtheidsstijl (Fonagy e.a. 1993; Fonagy
1998).

Een aantal onderzoekers houdt zich met
deze vraagstelling bezig. In Nederland is de
groep rond Trijsburg bezig met onderzoek naar
de therapeutische relatie en gehechtheidsstijl. Er
zijn instrumenten ontwikkeld om de therapeuti-
sche relatie en de overdracht te ‘meten’ (Thera-
peutic Attachment Transference Interview).

In Londen worden twee grote onderzoeken
gedaan. Het eerste onderzoek behelst een retro-
spectief onderzoek naar volwassenen (tussen 24
en 35 jaar) die twintig jaar geleden in psychoana-
lyse of psychoanalytische psychotherapie waren
in het Anna Freud Centre (Fonagy & Target
1996b). Kinderen die op grond van de oude rap-
portage meer neurotische problematiek hadden
en in psychoanalyse kwamen, deden het redelijk,
maar zij deden het even goed als de kinderen die
één à twee keer per week psychoanalytische psy-
chotherapie hadden gehad.

Van een kinderanalyse profiteerde vooral de
groep met complexe problematiek. Onder com-
plexe problematiek verstaan de onderzoekers
ernstige emotionele problematiek gekenmerkt
door gedragsstoornissen (conduct disorder) en ten
minste één angststoornis of een stemmings-
stoornis. De onderzoekers verdeelden deze groep
in een cluster a, gekenmerkt door een fragiele
realiteitstoetsing, autistiform of bizar gedrag, en
een cluster b, gekenmerkt door intense en dra-
matische emoties, claimend gedrag, aandachts-
tekortstoornissen of adhd en een geprikkelde
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stemming. Deze laatste groep profiteerde het
meest van een psychoanalyse, mits de behande-
laar er maar in slaagde hen in behandeling te
houden. Deze kinderen profiteerden juist in het
geheel niet van de minder frequente psychodyna-
mische behandeling.

Bij nalezing van de verslagen bleek dat dui-
ding van onbewuste conflicten niet het werkza-
me ingrediënt was voor deze groep. De onderzoe-
kers poneren dat de kern van de behandeling het
consequent spiegelen van de emoties van het
kind en het bieden van een developmental help was
(Fonagy & Target 1996b). Het gaat dus om het
leren mentaliseren. De rsf van de groep die
geprofiteerd had van de behandeling, bleek na
behandeling hoger dan van de groep die dat niet
deed of zelfs verslechterd was (terwijl bij beide de
rsf voor behandeling erg laag was). Het verho-
gen van de reflectieve functie was dus gecorre-
leerd aan verbetering.

Daarnaast loopt er een prospectief onder-
zoek naar de behandeling van volwassen patiën-
ten met borderline problematiek (volgens de
dsm-iii-r en de Gunderson-criteria). Dit is het
eerste gerandomiseerde onderzoek naar psycho-
dynamische behandeling bij borderline proble-
matiek. Het gaat om 44 patiënten, die verdeeld
zijn over twee condities. De ene groep – de con-
trolegroep – krijgt de gebruikelijke behandeling
die kan bestaan uit dagbehandeling, behande-
ling met psychofarmaca en eventueel crisisopna-
mes. De andere groep – de onderzoeksgroep –
krijgt een psychoanalytisch-psychodynamische
dagbehandeling, gericht op de desorganisatie
van de hechting, de problemen met mentaliseren
en een sterke focus op tegenoverdracht als bron
van informatie. Uit dit onderzoek (Bateman &
Fonagy 1999, 2000) blijkt er een dramatische
daling in suïcidaliteit en frequentie van crisisop-
names in de onderzoeksgroep, vergeleken bij de
controlegroep. Ook depressie en ernst van de
symptomatologie gemeten met de scl-90 daalde
bij de onderzoeksgroep.

Alhoewel nog niet duidelijk is welke van de
verschillende elementen voor het effect verant-

woordelijk zijn, lijkt de gestructureerde aanpak
van het reflectief functioneren en het consequent
aanbieden van de benadering, die zij developmen-
tal help noemen, vruchten af te werpen.

reflectieve functie en

consequenties voor

psychotherapie

De reflectieve functie is dus niet alleen een
theoretische exercitie, maar volgens Fonagy en
zijn medewerkers (1991, 1993) ook een aangrij-
pingspunt én maat voor therapeutische verande-
ring en vooruitgang. De reflectieve zelfschaal kan
gebruikt worden om het proces van verandering
te operationaliseren.

De betekenis van de reflectieve functie als
aangrijpingspunt van psychotherapie wordt
empirisch gesteund door bovenstaand onder-
zoek. Duiding en bespreking van afweer, wens en
angst – de klassieke methode bij meer neuroti-
sche problematiek – is onvoldoende bij mensen
van wie de reflectieve functie laag is. Dit is de
groep patiënten die met andere woorden niet of
nauwelijks in staat is hun eigen gevoelens en
gedachten onder ogen te zien als beelden of
representaties. Het praten erover of het pogen
daartoe beïnvloedt de impliciete regels niet, net
zomin als immers alle positieve levenservaringen
de basisovertuigingen van mensen met een per-
soonlijkheidsstoornis ooit konden veranderen.
De therapeut kan de reflectieve functie van de
cliënt vergroten door onder woorden te brengen
wat er in het contact speelt. Developmental help
richt zich op een accepterende manier op de ver-
storingen in het denken of de metacognitieve
controle met het oogmerk de reflectieve functie
te vergroten (Fonagy 1998; Hurry 1998). De cliënt
kan inzicht krijgen in de impliciete procedurele
kennis van zijn beeld van het zelf en anderen
door het letterlijk aan en met de therapeut te
ervaren. De therapeut moet daarin dus actief
onder ogen zien wat er met hem of haar gebeurt,
wat de cliënt overdraagt en welk gevoel van
tegenoverdracht aanwijzingen geeft om wat er
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gebeurt in het hier en nu te bespreken. Deze aan-
pak lijkt overigens sterk – ondanks het andere
theoretische kader – op het schemagerichte werk
van Young (Young & Pijnaker 1999). Het verschil
zit hem vooral in het belang van de gehecht-
heidsstijl als model voor de therapeutische rela-
tie die bij Fonagy explicieter benoemd wordt in
termen van overdracht en tegenoverdracht.

conclusie

De laatste tien jaar heeft onderzoek op het
gebied van hechting en de theory of the mind de
overstap gemaakt van ontwikkelingspsychologie
en psychopathologie bij kinderen naar een theo-
rie over psychopathologie bij volwassenen.
Cruciaal is de stap van observeerbaar gedrag en
emotie naar mentale representatie. Deze repre-
sentaties zijn meetbaar in de wijze waarop
iemand uiting geeft aan zijn gedachten, herinne-
ringen, emoties over zichzelf en belangrijke
anderen in het aai. Gehechtheidsstijl blijkt een
belangrijk aspect van de persoonlijkheidsont-
wikkeling. Een veilige hechting leidt tot een
representationele en intentionele psychische
werkelijkheid en een theory of the mind. Vanuit de
hechtingstheorie is gepostuleerd dat metacogni-
tieve controle of het vermogen te mentaliseren
bij de ontwikkeling van latere persoonlijkheids-
stoornissen een grote betekenis speelt. Bij met
name de cluster-a- en -b-persoonlijkheidsstoor-
nissen is het vermogen tot metacognitieve con-
trole belemmerd of afwezig. De verstoring van
deze reflectieve functie door traumatische inter-
ferenties in de kindertijd speelt een belangrijke
rol in een theorie over de psychopathogenese van
persoonlijkheidsstoornissen. Desorganisatie van
de hechting kan tot meerdere innerlijke werk-
modellen leiden waardoor het mentaliseren
eveneens gefnuikt wordt.

Aan- of afwezigheid van de reflectieve func-
tie is merkbaar in de therapeutische relatie,
meestal het eerst aan tegenoverdrachtsgevoelens.
Deze kunnen bij nadere analyse echter onder-
scheiden worden in een desorganisatie van de 

hechting in de werkrelatie – patiënten die ang-
stig worden en gaan dissociëren (bevriezen)
zodra er sprake is van nabijheid – tekorten in
mentaliseren en het aanwezig zijn van overspoe-
lend heftig affect. Wanneer de therapeut zich
specifiek richt op de tekorten in mentalisatie
door developmental help te verlenen en hier-en-nu
interacties gebruikt om misvattingen in de
representationele wereld te corrigeren, blijkt dit
een belangrijker therapeutisch instrument te
zijn dan duiding van interne conflicten. 

De reflectieve functie is ten slotte door haar
meetbaarheid een belangrijke operationalisatie
voor het effect van een psychodynamisch-
psychoanalytische behandeling.

noot

1. Belangrijke websites: 

www.psychol.ucl.ac.uk/psychoanalysis/zipped/; 

www.psychematters.com; 

www.psychoanalysis.-net/fonpap.htm; 

www.psychomedia.it/pm/modther/; 

http://annafreudcentre.org/japa.htm. 
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summary

Attachment and psychopathology: reflective functioning – N.J. Nicolai –
background In the theory of the British researcher Fonagy disturbances in reflective func-
tioning or mentalisation play a pivotal role in the development of personality disorders. Especially
childhood sexual and physical abuse has a negative impact on the development of reflective func-
tioning.
aims In this article an overview is given of recent research on the relationship between attach-
ment, metacognition and reflective functioning in relation tot pathogenesies of personality disor-
ders.
methods Recent research on attachment and reflective functioning was compiled on the basis
of recent publications, handbooks, and an internetsearch on Fonagy’s researchproject in the
United States and United Kingdom.
results Reflective functioning is a reliable measure of secure attachment and mentalisation.
Mentalisation means that the individual is able to experience others as having a mind of their
own. Reflective functioning can be measured with a nine-point scale (the Reflective Functioning
Scale) based on the Adult Attachment Interview. Reflective functioning is significantly lowered in
persons with personality disorders. Patients with a history of childhood sexual abuse, physical
abuse, early losses and separation have also significantly lowered reflective functioning.
conclusions Psychotherapy with patients with a history of childhood trauma or personali-
ty disorder has to take into account the lowered reflective functioning and the underlying disorga-
nised attachment style. Changes in reflective functioning can be the result of developmental and
psychodynamic psychotherapy. The Reflective Functioning Scale can also be used as a measure of
the efficacy of psychodynamic psychotherapy of personality disorders, posttraumatic stressdisor-
ders and dissociative disorders.
[tijdschrift voor psychiatrie 43 (2001) 10,  705-714]

keywords attachment, metacognition, psychopathology, reflective functioning, 
trauma

auteur

n.j.  nicolai is psychiater-psychoanalyticus en werkzaam

in eigen praktijk.

Correspondentieadres: Rotterdamse Rijweg 190, 3042 av Rotter-

dam. e-mail: nicone@knoware.nl.

Geen strijdige belangen meegedeeld.

Het artikel werd voor publicatie geaccepteerd op 1-12-2000.




