
PlatformPraktijkontwikkeling.nl 
Onderzoek in het Educatieve Domein 

1 

BOEKBESPREKING 
De hechte draad tussen ouder en kind 

Beter begrijpen van (probleem)gedrag van kinderen 
thuis, op school en daarbuiten 

 

Peter Laros 
Citeren als:  
Laros, P. (2019). De Hechte draad tussen ouder en kind. Beter 
begrijpen van (probleem)gedrag van kinderen thuis, op school en 
daarbuiten. Op: PlatformPraktijkontwikkeling.nl. Utrecht: WOSO 
 

 

 
Vignero gebruikt in ‘De hechte draad tussen 

ouder en kind’ een draad als symbool voor 

de hechting tussen een kind en zijn ouders. 

Het gehele boek staat in het teken van deze 

draad. Vignero neemt de lezer bij de hand 

en hij brengt op een beeldende wijze de 

verschillende fasen van het hechtingsproces  

voor het voetlicht. De heldere uitleg is  

voorzien van voorbeelden en prachtige 

tekeningen. De tekeningen zijn simpel en 

uitermate aansprekend en karakteriseren op 

treffende wijze bepaalde fasen of uitingen in 

het hechtingsproces. Het eerste deel van 

het boek beschrijft de wijze waarop het 

hechtingsproces normaliter zal verlopen. In 

het tweede deel van het boek komen 

diverse situaties aan bod waarbij het proces van hechting niet helemaal 

probleemloos verloopt. Dat kan zijn omdat de opvoeding moeilijk verloopt.  

Vignero beschrijft ook kort wat er met hechting kan gebeuren als er 

sprake is van: een licht verstandelijke beperking, autisme, ADHD, een fysieke 

of motorische beperking; of als er sprake is van een trauma.  

Ik vind persoonlijk ‘de lus in de draad’ een mooie vinding van de auteur. Hij 

bedoelt hiermee dat je als ouders ruimte geeft om ‘bij te tanken’ als die 
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behoefte er is en helpend kan begrenzen waar het nodig is. Gerrit Vignero 

illustreert met zijn ‘lus in de draad’ dat het altijd gaat om ‘vasthoudend 

loslaten’ of ‘loslatend vasthouden’. Ouders houden immers met de lus altijd 

verbinding met hun kinderen. Leeftijd maakt hierbij geen verschil. Hoewel de 

uitingsvormen volwassener zullen worden.  

 

Kortom: een helder boekje, toegankelijk en geschikt voor een breed publiek 

dat geïnteresseerd is in de wijze waarop het hechtingsproces verloopt en wat 

daarbij allemaal kan gebeuren. De schrijver had het boekje een meer 

wetenschappelijk karakter kunnen geven (en lezers verder op weg kunnen 

helpen) door regelmatiger een bron te vermelden. Dat hoeft immers de 

leesbaarheid niet te beknotten.  
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