
(potentiële) belangenverstrengeling Geen  

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Bedrijfsnamen 

 
Niet van toepassing 

  

Disclosure belangen spreker 

 



Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg 
is een samenwerking van Aloysius Stichting, 
Mutsaersstichting en de Wijnberg 



Port of Entry 
 

Motherhood Constellation 
 



Zelfregulatie 
opvoeder 

Zelfregulatie 
kind 

Interactieve 
regulatie 

Focus van kind naar relatie 



Hoe groter het vermogen van de  

ouders om MISMATCHES in 

regulatieprocessen te REPAREREN, hoe 

waarschijnlijker dat een kind VEILIG 

gehecht is na 12 maanden.  

 



Rb Gb Go Ro 

(Stern) 

Ouder – Kind Relatie 



Kind 

Representatie 

Moeder 

Vader 

Gedrag Gedrag 

Representatie 

Representatie 

Representatie 

 Port of Entry 

Gedrag 

Gedrag 

Hulpverlener  
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Onderscheid maken tussen: 
 
1. Het DOEL van je behandeling 
 
2. De MANIER waarop dit bereikt kan worden 

 
 

Je focus is dus niet altijd je port of entry 



Doelen van verandering 

• Verandering van de representaties van de 
ouders over het kind  
 

• Verandering van representaties van het 
kind over de ouders 
 

• Verandering van de ouder-kind interactie 



Aangrijpingspunten interventies: 
 
 
• Remediatie 

Veranderingen in het gedrag van het kind 

 
• Redefinitie 
   Ouderlijke representaties, betrekkingssysteem 

 

• Re-educatie 
 Verandering van ouderlijk gezag 



Rb Gb Go Ro 

Ouder – Kind Relatie 

Remediatie 

Re-educatie 

Redefinitie 



Motherhood Constellation: 
 
1. Leven en Groei 
 
2. Liefde 
 
3. Steun 
 
4. Rollen en Identiteit 



1. Leven en Groei 

• Kan ik mijn baby in leven houden? 

 

• Kan ik mijn kind laten groeien en ontwikkelen? 



2. Liefde – Primary relatedness  

• Kan ik als moeder van mijn baby houden? 

• Kan ik voelen dat mijn baby van mij houdt? 

• Herken ik hem/haar als mijn baby? 

• Primary maternal pre-occupation (Winnicott) 

• Kan ik mijn baby “lezen”? 

• Kan ik contact maken met mijn baby? 

• Ben ik een natuurlijke moeder? 

 



3. Steun – Supporting matrix 

• Heb ik een steunend netwerk, zowel praktisch 
als emotioneel? 

• Herdefiniëring van eigen ouder-kind relatie 

• Ghosts in the nursery 

 

• Vaak gepaard met angst te falen 

• Als ouderpaar angst van competitie 



4. Rollen – Identity Reorganisation 

• Kan ik mijn identiteit aanpassen om al deze 
functies te faciliteren? 
 



Blik verleggen van kind naar relatie 
 
Wil je iets veranderen, bepaal dan je 
focus en je route er naar toe 
 
Denk daarbij aan fase Motherhood 
Constellation 
 



fvbavel@mutsaersstichting.nl 
0475-320805 
Kasteel Hillenraedstraat 36 
6043 HK ROERMOND 

Floortje van Bavel 
GZ-psycholoog, IMH-specialist 
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