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NEDERLANDSE SAMENVATTING [SUMMARY IN DUTCH]

Mentaliseren is een veel besproken en onderzochte capaciteit in de literatuur over de 
mentale gezondheid van volwassenen en de sociale ontwikkeling van kinderen. Sinds 
twee decennia is mentaliseren opgenomen in theorieën die de veilige gehechtheid 
van kinderen verklaren. Ook hebben gedragswetenschappers verschillende manieren 
ontwikkeld om het mentaliserend vermogen van ouders goed te kunnen meten. Het 
eerste doel van dit proefschrift was om de bestaande literatuur over mentaliseren 
en kind-ouder gehechtheid samen te vatten. Daarnaast beoogde dit proefschrift om 
de bestaande literatuur uit te breiden door te onderzoeken of (a) het mentaliserend 
vermogen van zowel moeders als vaders een unieke voorspeller is van het sociaal-
emotioneel functioneren van kinderen, en (b) of behandeling gericht op het verbeteren 
van het mentaliseren van ouders leidt tot positieve veranderingen in gedrag en mentale 
gezondheid van ouders en kinderen. Sectie 1 (hoofdstukken 2 en 3) bevat twee meta-
analyses over mentaliseren van ouders en kinderen in relatie tot een veilige kind-ouder 
gehechtheid. In sectie 2 (hoofdstukken 4 en 5) onderzochten we of mentaliseren (d.w.z. 
mind-mindedness; Meins, 1997) van moeders en vaders de fysiologische stressreactie 
van baby’s voorspelt, alsook de gedragsproblemen en sociale competenties van kleuters. 
In sectie 3 (hoofdstukken 6, 7, en 8) evalueerden we twee interventies die tot doel 
hebben het mentaliseren van ouders te veranderen.

In hoofdstuk 2 onderzochten we of het mentaliserend vermogen van ouders 
(d.w.z. mind-mindedness, reflective functioning, en insightfulness) unieke variantie in 
baby-ouder gehechtheid verklaart, naast de variantie die door sensitiviteit van ouders 
wordt verklaard. Om deze vraag te onderzoeken, voegden we de resultaten van alle 
studies naar de associatie tussen mentaliseren en sensitiviteit van ouders, en baby-
ouder gehechtheid samen. Daarna onderzochten we of, alle studies samengenomen, 
de associatie tussen mentaliseren en gehechtheid nog steeds significant was. De 
resultaten lieten een middelgroot verband zien tussen mentaliseren van ouders en 
veilige baby-ouder gehechtheid, alsook tussen ouderlijk mentaliseren en sensitiviteit. 
Hoewel de effectgrootte van de mentaliseren-gehechtheid relatie afnam na controle 
voor het effect van sensitiviteit van ouders (en vice versa), bleven de directe effecten 
van beide voorspellers substantieel. We namen ook een klein indirect effect van 
mentaliseren op gehechtheid via sensitiviteit waar. De resultaten suggereren dat het 
mentaliserend vermogen van ouders een unieke indicator is van een veilige baby-
ouder gehechtheidsrelatie, en dat mentaliseren van ouders moet worden opgenomen 
in bestaande modellen die de voorspellers van veilige baby-ouder gehechtheid in kaart 
brengen.
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In Hoofdstuk 3 onderzochten we of veilige gehechtheid gerelateerd is aan twee 
‘markers’ van mentaliseren bij kinderen: het begrijpen van onjuiste overtuigingen in 
anderen (false-belief begrip, vaak aangeduid als theory of mind) en het begrijpen 
van emoties in anderen. Hoewel er een flink aantal studies is gedaan naar veilige 
gehechtheid als voorspeller van het mentaliserend vermogen van kinderen, was er 
twijfel of de gehechtheid-mentaliseren relatie significant en direct is. De resultaten 
van Hoofdstuk 3 lieten zien dat de associatie tussen gehechtheid en begrip van 
emoties, r =  .31, groter is dan die tussen gehechtheid en false-belief begrip, r = 19. 
Taalvaardigheid van kinderen bleek de associatie tussen gehechtheid en false-belief 
begrip te mediëren: Kinderen met een veilige gehechtheid hebben vaker een betere 
taalvaardigheid en scoren daardoor mogelijk beter op false-belief taken. Verder 
bleek de operationalisatie van gehechtheid een modererend effect te hebben op de 
associatie tussen gehechtheid en mentaliseren. We vonden namelijk dat studies die 
gehechtheid classificeerden aan de hand van een beoordeling van gedrag van kinderen 
(bijv. the strange situation procedure) geen significante samenhang lieten zien tussen 
gehechtheid en mentaliseren (zowel begrip van emoties als false belief begrip). Aan de 
andere kant vonden we dat studies die gehechtheid classificeerden aan de hand van 
een beoordeling van gehechtheidsrepresentaties (bijv. de Attachment Story Completion 
Task) wel een samenhang lieten zien tussen gehechtheid en mentaliseren van kinderen. 
Representatietaken meten gehechtheid aan de hand van verhaaltjes met plaatjes of 
poppen over situaties die gehechtheidsgedrag activeren. In representatietaken wordt 
aan kinderen gevraagd te vertellen wat zij zouden doen in een dergelijke situatie 
en dat vereist van kinderen dat ze het perspectief van anderen kunnen nemen. 
Omdat de operationalisatie van gehechtheid een significante moderator was, is het 
mogelijk dat de link tussen gehechtheid en mentaliseren van kinderen dus voortkomt 
uit methodologische kwesties, en niet uit een daadwerkelijke relatie tussen vroege 
gehechtheid en later mentaliseren van kinderen. De resultaten werpen daarmee ook de 
vraag op of er bi-directionele effecten zijn tussen gehechtheid en mentaliseren—zijn 
kleuters die goed kunnen mentaliseren beter in staat veilige gehechtheidsrepresentaties 
te ontwikkelen? Dit idee vereist echter vervolgonderzoek, omdat direct empirisch bewijs 
hiervoor tot nu toe ontbreekt.

Omdat het de premisse van de gehechtheidstheorie is dat veilige gehechtheid 
de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen bevordert, onderzochten we in 
Sectie 2 of de effecten van mentaliseren van ouders zich uitstrekken tot het sociaal-
emotioneel functioneren van jonge kinderen (van baby tot kleuter). Het specifieke doel 
van Sectie 2 (Hoofdstukken 4 en 5) was om te onderzoeken of het mentaliseren van 
moeders en vaders de werking van het autonome zenuwstelsel in 12-maanden-oude 
baby’s voorspelt (d.w.z. fysiologische emotie-regulatie), alsook gedragsproblemen en 
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sociale competenties in de kleutertijd. Mentaliseren werd in deze studies gemeten door 
de mind-mindedness van moeders en vaders in kaart te brengen. Mind-mindedness 
gaat over de neiging van ouders om de mentale toestanden (gevoelens, gedachten, 
voorkeuren) van hun kind te herkennen en op gepaste manier te verwoorden tijdens 
interacties, en kent twee indexen. Appropriate mind-mindedness geeft weer hoe vaak 
een ouder op gepaste wijze over de mentale toestanden van het kind praat (bijv. “Jij 
vindt dit een heel leuk boekje” wanneer een kind tekenen van enthousiasme laat zien 
tijdens het lezen). Nonattuned mind-mindedness geeft weer hoe vaak de ouder niet 
goed afgestemde opmerkingen over de mentale toestand van het kind maakt (bijv. ‘Jij 
bent moe’, wanneer de baby zich verzet tegen oppakken door de ouder en geen signalen 
van moeheid laat zien).

In Hoofdstuk 4, hebben we meerdere hypothesen getoetst over de associaties tussen 
de mind-mindedness van beide ouders en fysiologische emotieregulatie gedurende 
het eerste levensjaar, gemeten door de levels van hartslagvariatie (HSV) gedurende 
rust en een stressvolle ontmoeting met een vreemde man (opgepakt worden). We 
vonden dat moeders die blijk gaven van een hoge mate van mind-mindedness (hoog in 
appropriate mind-gerelateerde opmerkingen en laag in nonattuned mind-gerelateerde 
opmerkingen), vaker een baby hadden met een hogere HSV tijdens rust, en daarmee 
een ‘betere’ emotieregulatie-capaciteit. Dit bleek zowel op 4 als 12 maanden. Voor 
vaders trad het effect ook op, maar dan alleen op 12 maanden. Deze effecten werden 
gevonden ongeacht de eerdere HSV levels van baby’s op 4 maanden. We vonden een 
grotere afname in de HSV van baby’s tijdens de ‘vreemde man’ taak op 12 maanden 
wanneer moeders meer mind-minded waren op 4 maanden en vaders op 12 maanden. 
De HSV levels van baby’s op 4 maanden waren geen voorspeller van mind-mindedness 
op 12 maanden. De resultaten impliceren dat de mate van mind-mindedness van zowel 
vaders als moeders een belangrijke indicator is van de ontwikkeling van fysiologische 
emotie-regulatie in baby’s gedurende het eerste levensjaar.

In Hoofdstuk 5 onderzochten we de stabiliteit, continuïteit, en overeenstemming in 
de mind-mindedness van moeders en vaders gedurende de baby- en peutertijd. Ook 
onderzochten we de effecten van mind-mindedness op de latere gedragsproblemen en 
sociale competentie van kleuters (4.5 jaar). Appropriate mind-gerelateerde opmerkingen 
van beide ouders en nonattuned mind-gerelateerde van vaders lieten stabiliteit zien 
van 4 tot 30 maanden, hoewel het aantal mind-gerelateerde opmerkingen afnam over 
de tijd. Gedurende het eerste levensjaar van het kind, ontstond een correlatie tussen 
de mind-mindedness van moeders en vaders, maar die correlatie verdween weer 
gedurende de peutertijd. Alleen wanneer beide ouders weinig over de gevoelens en 
gedachten van de baby praatten, lieten kinderen op 4.5 jaar meer externaliserende 
gedragsproblemen zien. Dit impliceert dat moeders en vaders een ‘gebrek’ aan 
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mentaliseren van hun partner mogelijk kunnen compenseren. Belangrijk is hierbij te 
vermelden dat de studie een steekproef met gemiddeld hoogopgeleide ouders betrof 
met gemiddeld weinig psychische problemen. Mogelijk is dit effect anders in hoog-
risico populaties (bijv. gezinnen met een ouder met psychopathologie of veel socio-
economische stressoren). Ten slotte zagen we dat moeders en vaders die moeite hadden 
met het juist interpreteren van hun baby’s mentale toestanden (hoog in non-attuned 
mind-mindedness), op latere leeftijd vaker een kleuter hadden met minder goede sociale 
competenties en meer opstandig en dwars gedrag.

In Sectie 3 (Hoofdstukken 6, 7, en 8) onderzochten we of ouders meer mind-
minded werden na twee interventies die erop gericht zijn te veranderen hoe (vaak) 
ouders de mentale toestanden van hun kind representeren: Mindful met je baby/peuter 
en Basic Trust. In hoofdstukken 6 en 7 evalueerden we veranderingen in ouderlijk 
gedrag na de Mindful met je baby/peuter training, een mindfulness groep training 
voor moeders van baby’s en peuters die stress en/of problemen in de ouder-kind 
relatie ervaren. Hoofdstuk 6 presenteert een pilot studie naar de zelf-gerapporteerde 
effecten van de Mindful met je peuter interventie, omdat de effectiviteit van de peuter-
training nog niet eerder was onderzocht. Moeders (N  =  22) rapporteerden geen 
significante verschillen tussen de wachtlijst-meting en voormeting. Na de behandeling 
rapporteerden moeders verbeteringen in psychopathologie (kind), mindful opvoeden, 
en zelf-compassie (gemiddeld effect). Deze effecten bleven bestaan of verbeterden 
tijdens de 2- en 8-maanden follow-up (gemiddeld tot groot effect). Verbetering in 
regulatie van kinderen, internaliserende problematiek van moeders, opvoedstress, 
gevoel van ouderlijke incompetentie, acceptatie van ouderlijk functioneren, en niet-
oordelende houding over innerlijke ervaringen werden alleen gevonden op de 2- en 
8-maanden follow-up (gemiddeld tot groot effect). We vonden geen veranderingen in 
externaliserende psychopathologie van moeders, overreactiviteit, compassie voor het 
kind, en partner relaties. Deze resultaten geven een eerste indicatie dat de mindfulness 
groepstraining ook succesvol is in het verbeteren van de geestelijke gezondheid van 
moeder-peuter paren.

In Hoofdstuk 7 onderzochten we of de mindful met je baby/peuter training 
niet alleen stress van moeders vermindert, maar ook leidt tot veranderingen in 
geobserveerd opvoedgedrag van moeders tijdens interacties met hun kind. In totaal 
werden 53 moeder-kind paren gezien tijdens een wachtlijst-meting (8 weken voor 
de training), voormeting en nameting (direct na de training). De resultaten lieten geen 
veranderingen zien in stress of gedrag van moeders in de periode van wachtlijstmeting 
tot aan de start van de training. Moeders rapporteerden na de training minder stress 
(klein effect), ze lieten meer acceptatie zien (gemiddeld effect), en maakten minder 
nonattuned opmerkingen over de gevoelens en gedachten van hun kind (groot effect). 
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De kinderen lieten meer responsiviteit zien na de training (klein tot gemiddeld effect). 
Geen veranderingen werden waargenomen in moeders’ appropriate mind-gerelateerde 
opmerkingen, moederlijke responsiviteit, en de ouder-kind synchronie (d.w.z. synchronie 
in kijkrichting en gezichtsuitdrukking). De uitkomsten suggereren dat de Mindful met 
je baby/peuter training niet alleen stress van moeders beïnvloedt, maar ook gedrag 
van moeders, in het bijzonder (over-)reactief opvoedgedrag. Dit resulteert in meer 
acceptatie, betere afstemming op de mentale wereld van het kind, en meer ‘ruimte’ 
voor kinderen om te reageren op hun moeders tijdens interacties.

De Basic Trust methode, beschreven in Hoofdstuk 8, is een voorbeeld van een 
gehechtheidsinterventie die erop gericht is mentaliserend vermogen van ouders expliciet 
te verbeteren door ouders te leren om frequent de gedachten en gevoelens van het kind 
te verwoorden. We onderzochten de effecten van de training op verschillende gebieden: 
onveilig gehechtheidsgedrag (kind) dwars en opstandig gedrag (kind), het mentaliserend 
vermogen (mind-mindedness; ouder), sensitiviteit (ouder), en opvoedstress. In totaal 
deden 53 internationaal geadopteerde kinderen met gehechtheidsproblemen en hun 
moeders en vaders mee aan een voormeting, nameting en zes-maanden follow-up 
meting. Ouders rapporteerden na de behandeling dat hun kinderen minder onveilig 
gehechtheidsgedrag lieten zien (klein effect), alsook minder internaliserende en 
externaliserende gedragsproblemen (gemiddeld effect). Opvoedstress van moeders 
en vaders nam af van de voormeting naar de nameting (gemiddeld effect). Deze afname 
was nog steeds aanwezig zes maanden na de behandeling. Sensitiviteit van zowel 
vaders als moeders liet een verbetering zien zes maanden na de behandeling, maar niet 
direct na de behandeling. Mind-mindedness van ouders liet direct na de behandeling 
een verbetering zien, maar deze verbetering was niet meer zichtbaar zes maanden na 
de behandeling.

Over het geheel genomen, ondersteunen de studies in dit proefschrift het idee 
dat mentaliseren van ouders een essentieel kenmerk van ouders is dat een positief 
ontwikkelingstraject van kinderen in gang zet door (a) een veilige gehechtheid en betere 
emotie-regulatie capaciteit tijdens de babytijd te voeden, (b) interacties te bieden 
waarin kinderen de mogelijkheid krijgen om over hun eigen en andermans gedachten 
en gevoelens te leren, en (c) de ontwikkeling van (sociaal) flexibel en adaptief gedrag en 
minder maladaptief gedrag bevordert. De uitkomsten van de eerste twee secties laten 
tevens zien dat het voorspellen van kind-ontwikkeling zeer complex is. Het ziet er naar 
uit dat het noodzakelijk is om in onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen het gehele gezinssysteem in acht te nemen alsook de (socio-economische) 
stressoren. Sectie 3 impliceert dat mentaliseren (mind-mindedness) van ouders 
een veranderbare eigenschap is, hoewel de resultaten van dit proefschrift de vraag 
opwerpen of kortdurende gezinsinterventies langdurende effecten in het mentaliseren 
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van ouders te weeg kunnen brengen. Om hier meer zicht op te krijgen zullen we meer 
moeten leren over de antecedenten van mentaliseren, alsook over de lange-termijn 
effecten van mentaliseren-bevorderende gezinsinterventies.
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