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Volgens Daniel Siegel wordt het brein deels gevormd 
door onze vroege sociale relaties. Brein, geest en re-
laties beïnvloeden elkaar over en weer. De geest kan 
door bepaalde oefeningen te doen het brein beïn-
vloeden, laten groeien en daardoor welzijn bevorde-
ren. Wij zijn dus méér dan ons brein. De ontwikke-
ling van het brein wordt ook beïnvloed door onze 
relaties. Roeland Meijs, oprichter van de Ouderaca-
demie, vertelt in een boeiend gesprek over wat hem 
zo geraakt heeft in het gedachtegoed van Daniel 
Siegel.

De opinie van
Roeland Meijs

fotografie Max Bredschneyder
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“Wij zijn meer dan 
ons brein” 
Christine Beenhakker

Meijs: “Waar het in essentie om gaat is dat de kwali-
teit van de vroegste relaties die we als baby met onze 
belangrijkste verzorgers hebben voor een flink deel 
bepalend is voor hoe we de rest van ons leven in relatie 
staan tot de wereld om ons heen, tot bijvoorbeeld onze 
partner, onze collega’s en natuurlijk onze eigen kinde-
ren. De hechtingsstijl die we in het eerste levensjaar 
ontwikkelen in de interactie met onze belangrijkste 
verzorgers is van grote invloed op factoren als vitaliteit, 
mentale weerbaarheid en het vermogen om met stress-
volle situaties om te gaan. 
Dat wil overigens niet zeggen dat er op latere leeftijd 
niets meer te helen valt, en vooral daarvoor ook kun-
nen we bij Siegel terecht.
Door de geboorte van zijn zoontje kwam Meijs op 
een heel andere manier met kinderen in aanraking. Zo 
kreeg hij van vrienden één van de eerste boeken van 
Daniel Siegel, “Parenting from the inside out”. Een 
eyeopener, zo blijkt. Meijs vertelt: “Ik heb geleerd hoe 
een aantal dingen die er in mijn vroege kindertijd zijn 
gebeurd mogelijk impact hebben gehad op de manier 
waarop ik in de wereld sta en daarin functioneer.” 

Hechtingsstijl
“De hechtingsstijl is de manier hoe jij je als kind aan-
past aan de kwaliteit van de relatie met je belangrijkste 
verzorgers. Die hechtingsstijl kan per verzorger verschil-
len. Je kunt als kind aan de één veilig gehecht zijn en 
tegelijkertijd aan de ander onveilig, zoals een onveilig-
vermijdende of onveilig-ambivalente hechting. 
De hechtingsstijl van het kind aan de ouder is te voor-
spellen door een interview af te nemen met de ouder; 
het zogenoemde “adult attachment interview” ofwel 
het “Gehechtheidbiografisch Interview”. De uitkomst 
van dit interview biedt 85% zekerheid voor wat betreft 
de kwaliteit van de hechtingsrelatie van het kind aan 
de ouder. Het interview met de ouder gaat over zijn 
of haar eigen vroege sociale ervaring. Het accent ligt 
daarbij niet zozeer op wat hij (of zij) als antwoord 
geeft, maar vooral hoe hij dat doet; de vorm is dus 
hierbij vooral bepalend. Op het moment dat die vroeg-

ste herinneringen worden aangesproken, treden oude 
patronen als het ware weer in werking. De manier 
waarop dat tijdens het interview gebeurt, weerspiegelt 
dat wat zich vroeger ook afspeelde en hoe iemand zich 
daaraan heeft aangepast. 
Waar het uiteindelijk om gaat is dat er dus een enorme 
kans bestaat dat je je eigen aanpassingsstrategie over-
draagt op je kinderen. Dat is natuurlijk prachtig als je 
zelf een overwegend veilige hechtingsstijl met je ouders 
had. Een onveilige hechting daarentegen draag je liever 
niet over op je kind. Als je nagaat dat ca. 30 % van de 
kinderen van 12 tot 18 maanden oud onveilig gehecht 
is aan hun belangrijkste verzorger, dan is hier wel wat 
werk te doen.”
 
Hechtingsrelatie
Op mijn vraag hoe de hechtingsrelatie met de ouder bij 
het kind tot uitdrukking komt, antwoordt Meijs: “Daar-
naar is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan met 
behulp van een vast protocol, de zogenaamde ‘Vreem-
de Situatie’. In een voor een kind nieuwe omgeving - 
de vreemde situatie - is aan de manier waarop dat kind 
reageert op en stressvolle situatie, zoals het vertrek en 
de terugkeer van de ouder, te zien hoe het zich heeft 
aangepast aan de interacties die het tot dan toe met 
die ouder heeft gehad. Het 12 maanden oude kind, dat 
dan nog niet of nauwelijks kan praten en lopen weet al 
wel precies wat hij van die ouder kan verwachten. Als 
die ouder, in voor het kind moeilijke situaties, gewoon-
lijk sensitief en responsief heeft gereageerd, is hij of zij 
een bron van veiligheid geworden. In de ‘Vreemde Situ-
atie’ zoekt het kind bij terugkeer van die ouder actief 
toenadering, het laat zich oppakken en is snel getroost. 
Bij een andere ouder of verzorger zie je bijvoorbeeld 
dat hetzelfde kind de terugkeer van die ouder ne-
geert. Het kind geeft daarbij vrijwel geen uiting aan 
zijn stress. Het heeft immers geleerd dat dit bij deze 
persoon meestal tot een teleurstelling zal leiden. 
Het gedrag van het kind in de “Vreemde Situatie” is 
dus een reflectie van hoe het zich in een jaar tijd heeft 
weten aan te passen aan de omgang met de betref-
fende ouder of verzorger. Dat die aanpassing verschilt 
per verzorger geeft overigens aan dat de hechtingsstijl 
zelf niet genetisch is bepaald. Wel is het zo dat genen 
invloed hebben op de gevoeligheid van kinderen voor 
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Over het gedachtegoed van Daniel Siegel: 
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minder optimale omstandigheden. Het ene kind past 
zich daaraan veel sneller aan dan het ander.“

Het brein als sociaal orgaan
“Met andere woorden: wij zijn in feite ‘hypersociaal’. 
Na slechts één jaar zijn wij in staat om ons gedrag 
aan te passen aan de kwaliteit van de interactie met 
onze belangrijkste verzorgers, terwijl we nog nooit een 
woord gewisseld hebben! Siegel zegt: ons brein is ons 
sociale orgaan. Er is een interessant experiment ge-
daan: als je voor een drie kwartier oud baby’tje ofwel je 
mond open doet ofwel je tong uitsteekt, kan een derde 
persoon, die jouw gezicht niet ziet, aan de reactie op 
het babygezichtje zien, doordat het jou probeert na te 
doen, of jij je tong uitsteekt of je mond opendoet. Ik 
heb het laatst zelf ook geprobeerd, de kindjes waren 
pas twee weken oud, en het resultaat was fenomenaal. 
Binnen 10 seconden zie je de reactie op het gezicht van 
dat baby’tje. We hebben een enorme aangeboren nei-
ging om de ander, waarvan je volledig afhankelijk bent, 
voor je te winnen. Wanneer op stressvolle momenten 
hechtingssignalen niet door de ouder worden opgepikt, 
niet worden beantwoord en er niet adequaat op wordt 
gereageerd, leren we snel dat je dus op zijn best niets 
te verwachten hebt van die ander.”

Biologische paradox
“In ernstige situaties, bijvoorbeeld bij verwaarlozing 
of mishandeling is het niet zo dat het hechtingsproces 
niet op gang komt, je hecht je namelijk altijd” vervolgt 
Meijs zijn betoog. “Maar de kwaliteit van de hechtings-
relatie is anders. Bij de allerslechtste hechtingsstijl, wan-
neer ouders of verzorgers met regelmaat voor het kind 
beangstigend gedrag vertonen, dan zie je dat twee 
biologische systemen lijnrecht tegen elkaar ingaan. 
Aan de ene kant ontstaat de natuurlijke reactie om 
weg te gaan van de bron van de angst, dus om van de 
ouder of verzorger vandaan te bewegen, terwijl aan de 
andere kant vanuit het hechtingsysteem de boodschap 
komt: ‘ga naar je belangrijkste verzorger’, ‘seek care 
giver’. Deze tegenstrijdige impulsen vanuit twee aange-
boren systemen vormen voor het kind een biologische 
paradox en een onoplosbaar probleem.
Kinderen die met regelmaat in dit dilemma verzeild 
raken vertonen in de eerdergenoemde “Vreemde 
Situatie”, als de ouder weer in de kamer terugkeert, 
chaotisch gedrag. Ze vallen bijvoorbeeld om, slaan hun 
hand voor de mond, of kruipen eerst naar de ouder 
toe en dan weer ervan weg. Dit gedrag wijst op een 
zogenaamde gedesorganiseerde hechtingsstijl. Het is 
deze groep die op latere leeftijd dikwijls psychopatho-
logie ontwikkelt, die correlatie is inmiddels wel heel erg 
duidelijk.”

Mindfulness en de relatie met jezelf
Daniel Siegel heeft drie vakgebieden samengebracht: 
hechtingstheorie, neurologie en mindfulness. “Op een 
gegeven moment zag hij dat de kwaliteiten, eigen-

schappen en vaardigheden van mensen met een veilige 
hechtingsachtergrond één op één overeenkomen met 
de functies van de prefrontale cortex: het deel van je 
hersenen dat direct achter je ogen zit. Kennelijk wordt 
de ontwikkeling van dat specifieke hersendeel in de 
vroege kindertijd sterk door onze vroegste relaties be-
invloed. Frappant is daarnaast dat bij mensen die veel 
mediteren, ofwel veel ‘mindfulness practice’ doen, dat 
specifieke hersengebied zich ook verder ontwikkelt. In 
deze plasticiteit van onze hersenen ligt volgens Siegel 
het vermogen om ons tot op hoge leeftijd verder te 
ontwikkelen en eventuele trauma’s te helen. 
Mindfulness brengt doelbewust een scheiding aan 
tussen je aandacht en datgene waar die aandacht zich 
op richt. Er ontstaat dus afstand, en dat maakt dat je 
je met mildheid en compassie kunt verhouden tot dat-
gene dat zich in je geest aandient. Het is een beetje als 
‘being your own best friend’. Op die manier is goed te 
begrijpen hoe Mindfulness, via wat je een betere relatie 
met jezelf zou kunnen noemen, kan bijdragen aan een 
harmonieuze en open relatie met onze cliënten en de 
mensen om ons heen. Siegel heeft dit voor counsel-
lors tot in detail uitgewerkt in zijn boek ‘De Mindful 
Therapeut’.”

integratie en ‘wellbeing’
“Vanuit de neurologie brengt Siegel met name het 
begrip integratie naar voren. De definitie hiervan luidt: 
het bijeenbrengen van onderling verschillende delen, in 
een functioneel geheel. Toegepast op het brein moeten 
hersendelen zich allereerst optimaal - verschillend - 
kunnen ontwikkelen, waarna de verschillende delen 
onderling goed moeten worden verbonden. Bijvoor-
beeld de linker en rechter hersenhelft, onderling sterk 
verschillend, moeten voor een rijke belevingswereld 
goed met elkaar zijn ‘gelinked’; hij noemt dat horizon-
tal integration. Een ander voorbeeld is de ‘gut fee-
ling’, de input die we ontvangen vanuit ons lijf via de 
zenuwen die zich bevinden rondom de holle organen 
zoals hart, longen en darmstelsel. De verbinding tussen 
dit systeem en de cortex noemt hij vertical integration; 
een goede verbinding hier is van groot belang voor ons 
empathisch vermogen.
Bij memory integration, ofwel integratie van herinne-
ringen, worden bijvoorbeeld traumatische ervaringen, 
die kunnen leiden tot posttraumatische stress, weer 
bewust en autobiografisch gemaakt. Anders gezegd 
krijgen twee betrokken hersengebieden opnieuw de 
kans hun eigen, verschillende, rol te spelen in het 
omgaan met deze herinneringen. Op dezelfde manier 
kan het hier gaan om herinneringen uit de kindertijd 
die wel impliciet zijn opgeslagen (in de amygdala) maar 
niet expliciet (in de hypocampus, die pas veel later 
wordt gevormd).

Siegel beschrijft zo negen vormen van integratie, die 
samen de ‘hallmark’ zijn van wellbeing. 
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De driehoek: mind, brain and relationships
In zijn lezing tijdens het congres Creating Connecti-
ons sprak Daniel Siegel over The triangle of human 
experience: mind, brain and relationships. “Relaties 
bepalen volgens Siegel voor een deel wie wij zijn. We 
beïnvloeden elkaar op neurologisch niveau en bij elke 
interactie laten we een spoor na in elkaars brein. Op 
die manier beïnvloed je elkaar continu. Uitwisseling van 
non-verbale signalen en onderling begrip maakt dat wij 
ons goed voelen. Dat geldt voor jonge kinderen, maar 
voor volwassenen net zo goed. Die driehoek is een 
belangrijk onderdeel van zijn gedachtegoed.
Hij heeft met een grote groep wetenschappers van al-
lerlei disciplines een voor iedereen acceptabele definitie 
opgesteld van het brein en van de geest (mind): The 
brain is the mechanism through which energy and 
information flows. Maar Siegel benadrukt evenveel 
de geest:  A process that regulates the flow of energy 
and information. Wanneer je een mentale inspanning 
levert, bijvoorbeeld een Mindfulness-oefening, heeft 
dat neurologisch invloed op het brein. Het maakt dat 
er nieuwe verbindingen tussen neuronen gaan groeien. 
Met andere woorden: je kunt door mentale inspanning 
je brein fysiek beïnvloeden. Siegel is dol op acronie-
men en noemt dit to SNAG the brain; to Stimulate 
Neural Activation and Growth. Hij benadrukt dus het 
onderscheid. “The brain ánd the mind”, het één is niet 
dominant boven het andere. 
Relaties zijn bij uitstek processen waarbinnen die 
energy en information stroomt. Die stroom vindt niet 
alleen in ons plaats, maar ook tussen ons. Daarom zijn 
relaties ook zo fundamenteel voor wie wij zijn.“

Vertaalslag naar de counsellingpraktijk
“In ons vakgebied is het gedachtegoed van Daniel 
Siegel tweeledig toepasbaar”, aldus Meijs. “In eerste 
instantie kun je jezelf naar een hoger plan trekken, in 
de wijze waarop jij beschikbaar bent voor de ander. 
Maar daarnaast biedt Siegel een kader waarbinnen de 
problematiek van cliënten begrepen kan worden en 
biedt hij handvatten voor interventies. Daarvoor is wel 
een flinke inspanning nodig. Wil je bijvoorbeeld via 
mindfulness-oefeningen duurzaam iets veranderen, dan 
moet je daar heel wat uren voor maken; die neurolo-
gische aanpassing vindt niet op een achternamiddag 
plaats. 
Het verder ontwikkelen van Mindsight, een term die 
Siegel veel gebruikt, is iets dat je iedereen, inclusief je 
cliënten toewenst. In zijn woorden is Mindsight het 
proces dat ons in staat stelt om de stroom van energie 
en informatie (de mind) in onszelf én in anderen aan te 
voelen, waar te nemen en vervolgens in onze relaties 
met anderen doelbewust te beïnvloeden. 
Toen Siegel zijn brainwave over integratie had, dus het 
bijeenbrengen van verschillende delen in een functio-
neel geheel, heeft hij de DSM-IV gepakt, en bleek hij 
elke vorm van psychotrauma te kunnen duiden als dan 
wel een gebrek aan neurologische differentiatie (ver-

schillend zijn), dan wel een gebrek aan verbinding, dan 
wel aan beide. Het op die manier bij je cliënt herken-
nen en duiden van problemen en onvermogens kunnen 
je wellicht op het spoor zetten van passende interven-
ties. Het boek Mindsight staat er vol mee.” 

tenslotte
“Ik vind het belangrijk dat ouders en verzorgers goed 
worden voorgelicht over hechting en hechtingsrelaties. 
Dat zie ik ook als één van de belangrijkste taken van de 
Ouderacademie; het menselijke én het maatschappelij-
ke belang is enorm. Vitaliteit, mentale weerbaarheid en 
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Daniel Siegel is professor toegepaste psychiatrie 
aan de Universiteit van California en mededirec-
teur aan het Mindfull Awareness Research Center. 
Hij schreef de nodige boeken over interpersoon-
lijke neurobiologie en psychologie. In zijn boek 
Mindsight beschrijft hij een nieuwe manier van 
kijken naar gedachten, brein, relaties en bewust-
zijn. Daniel Siegel laat zien hoe we letterlijk onze 
hersenen opnieuw kunnen programmeren zodat 
we anders leren denken en invloed kunnen uitoe-
fenen op onze mentale en emotionele belevin-
gen. www.drdansiegel.com

draagkracht ontstaan deels vanuit een veilige hechting. 
Als je de kosten van de geestelijke gezondheidszorg 
wilt terugdringen is dat de plaats om te beginnen. 
De vraag is hoe je jezelf leert kennen. Het eerste beeld 
dat je als baby van jezelf krijgt is wat je gespiegeld 
krijgt door de ander. Als dat beeld coherent is en aan-
sluit bij wat er op dat moment bij jou speelt, levert dat 
een enorm basisvertrouwen op.” 
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kom in actie voor jouw 
favoriete goede doel!

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? 
Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen?

Ga je iets speciaals doen?

Kies uit meer dan 2000 goede doelen
Meld je aan en start je eigen actie op www.geefsamen.nl


