
Over de inhoud 
Wat je moeder zingt als je in de wieg ligt, draag je 
mee tot aan je graf  - Afrikaans gezegde. 

Volgens een van de belangrijkste grond-
leggers van de hechtingstheorie, Bowlby, 
draait het in ons leven van de wieg tot het 
graf  om gehechtheid aan anderen. De 
wijze waarop we dat vormgeven, wordt 
sterk beïnvloed door de allereerste relaties. 
In de vroegste fase van ons leven wordt 
een blauwdruk gemaakt van gehechtheid 
die we niet snel meer loslaten. Het vormt 
een intern werkmodel van waaruit we de 
wereld beleven. Een verlies, zoals het niet 
meer beschikbaar zijn van een ouder door 
overlijden of  scheiding, kan grote invloed 
hebben op de hechting. Hechting kent een 
toenemende mate van belangstelling in de 
hulpverlening. Een boek als Gehechtheid in 
psychotherapie van D.J. Wallin draagt daar 
mede aan bij. George Kohlrieser, professor 
in leiderschap en organisatiegedrag van 
het IMD in Lausanne en auteur van Care 
to dare benadrukt het belang van secure base 
in de organisatie.  

In en rond de wieg wordt het eerste 
gereedschap aangereikt voor het omgaan 
met rouw. Het is de basissteen waarop 
zowel verlies- als verbindingservaringen in 
het leven steun vinden. Bij elke nieuwe 

ervaring trillen de stenen in de stapel mee. 
Als de basissteen wankel is, kunnen deze 
trillingen minder goed opgevangen 
worden. Dan is de gereedschapskist 
onvoldoende gevuld, met voornamelijk 
zelfhulpmiddelen (vermijdende hechting) 
of  is het een grote chaos, waarin niets 
meer te vinden is (ambivalente hechting).  

Op deze avond zal Riet op een 
interactieve manier vertellen over hechting 
en rouw. De focus ligt op de invloed van 
gehechtheid in de volwassenheid, waarbij 
met name de georganiseerde vormen van 
gehechtheid aan bod komen.  

Over de spreker 
Riet Fiddelaers-Jaspers (1953) is verlies-
deskundige, rouwtherapeut in een zelf-
standige praktijk, opleider en auteur. Zij is 
opgeleid als sociaal pedagoog, volgde vele 
therapeutische opleidingen en promo-
veerde op een onderzoek naar rouw bij 
jongeren. Ze is verbonden aan het 
Expertisecentrum Omgaan met Verlies te 
Heeze (www.rietfiddelaers.nl: training, 
advisering, supervisie en rouwtherapie) en 
aan Opleidingen Land van Rouw te 
Nijmegen, waar ze samen met Sabine 
Noten een tweejarige post-HBO opleiding 
Omgaan met Verlies en een therapeu-
tische vervolgopleiding Gestolde Rouw 

ontwikkeld heeft (www.landvanrouw.nl). 
Ze is auteur van vele boeken over het 
thema, o.a. Met mijn ziel onder de arm (2013, 
2e druk), met Jacob Wielink Aan de slag met 
verlies (2014, 4e druk) en met Sabine Noten 
Herbergen van Verlies (2014). !
Programma 
19:15 ontvangst 
19:30 aanvang lezing 
21:30 einde 
Er is een boekenstand aanwezig (betaling 
via factuur). !
Accreditatie 
Geaccrediteerd door de VCgP (1 punt). !
Kosten  
2,50 euro voor leden, 5 euro voor 
opleidingen (niet-lid), 10 euro niet-leden.  !
Aanmelden 
Bij Annemieke van Nunen met opgave 
van naam en telefoonnummer via 
a.van.nunen@onsneteindhoven.nl 
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Woensdag 10 september  

2014 
19:15 uur - 21:30 uur 
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weg 50, Veldhoven. 
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Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar leden uit 
Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.  Via info@vcgp.nl 
kunt u zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.
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