
Bespreek iedere vraag met de ouder/verzorger in het bijzijn van het kind; en omcirkel vervolgens uw 
eigen inschatting. Als de ouder bepaald gedrag niet weet, geef score 1. 
 

 

 

1.Toont het kind 
genegenheid naar de 
ouder/verzorger? 

1 Bijna altijd normaal 
Er regelmatig lichamelijk contact tussen 
verzorger en kind. Het kind zit op schoot 
bij de verzorger, en geniet van knuffelen 

en contact met de verzorger. 

2 3 4 5 bijna altijd verstoord 
Het kind wil liever geen fysiek contact, vindt 
het contact niet prettig, en weert het af. OF 

het kind bewaart  te weinig afstand ten 
opzichte van relatief onbekende  volwassenen.

    
   

2. Zoekt het kind  
troost bij de 
verzorger? En hoe 
reageert het kind op 
troosten door de 
verzorger? 

 

1 Bijna altijd normaal 
Het kind gaat naar de verzorger toe, wil 
opgetild worden of  kruipt achter hem  
weg en/of houdt hem vast als er iets 

spannends, nieuws of engs  voorvalt. 
Het kind laat zich doorgaans goed 

troosten door de verzorger. 

2 3 4 5 bijna altijd verstoord 
Het kind zoekt geen troost bij pijn, angst of 

ziekte bij de verzorger. Het kind kan zich zelfs 
actief verzetten tegen troosten. Het kind laat 

zich niet troosten of reageert zeer 
onvoorspelbaar en wispelturig op getroost 

worden. 

3.Zoekt het kind hulp 
bij de ouder 
/verzorger? 

 

1 Bijna altijd normaal 
Het kind zoekt hulp of steun bij de 
verzorger in een moeilijke situatie, 

meestal door naar de verzorger toe te 
gaan, en nabijheid te zoeken. 

2 3 4 5 bijna altijd verstoord 
het kind zoekt geen hulp en steun bij de 

verzorger in moeilijke situaties OF het kind is 
extreem afhankelijk van de verzorger , of heel 

wisselend en onvoorspelbaar in het zoeken van 
hulp bij de verzorger. 

4.Kan het kind 
samenwerken met de 
ouder/verzorger? 

1 Bijna altijd normaal 
Het kind stelt zich doorgaans coöperatief 
op naar de verzorger. Verzorger en kind 
kunnen gezamenlijk iets ondernemen, 
waarbij het kind plezier beleeft aan de 

interactie. Het kind  is - rekening 
houdend met de leeftijd -   doorgaans 

redelijk aan te sturen door de verzorger. 
Na boosheid of conflicten wordt het 

contact tussen verzorger en kind altijd 
weer hersteld. 

2 3 4 5 bijna altijd verstoord 
Het kind negeert de verzorger, is moeilijk aan 
te sturen door de verzorger, gaat niet in op 

instructies of verzoeken van de verzorger, of 
gaat de confrontatie aan. Het kind kan ook  
extreem meegaand is ten opzichte van  de 

verzorger. Verder geldt dat het contact tussen 
verzorger en kind veel moeilijker hersteld 

wordt na conflicten of bij boosheid. 

5. Is de verzorger een 
veilige basis bij 
explorerend gedrag? 

 

1 Bijna altijd normaal 
Het kind gebruikt de verzorger als veilige 
basis van waaruit een nieuwe omgeving 
of een nieuwe situatie wordt verkend. 

Het kind checkt of de verzorger aanwezig 
is, onderhoudt oogcontact. Zodra de kust 

veilig is, zal het kind minder op de 
verzorger en meer op spel gericht zijn. 

2 3 4 5 bijna altijd verstoord 
Controleert niet of de verzorger aanwezig blijft 

in een onbekende situatie tijdens de 
exploratie, of heeft zeer grote tegenzin om de 

verzorger te verlaten om te gaan spelen. 
 

6.Vertoont het kind 
controlerend,  bazig  
gedrag ten opzichte 
van de verzorger? 

1 Bijna altijd normaal 
Het kind laat weinig signalen van 

controlerend gedrag ten opzichte van de 
verzorger. 

2 3 4 5 bijna altijd verstoord 
Het kind vertoont erg controlerend, niet bij de 
leeftijd passend, bazig of dominant gedrag  ten 

opzichte van de verzorger. 

7.Hoe reageert het 
kind op de verzorger 
na een korte 
scheiding? 

1 Bijna altijd normaal 
Na een korte scheiding, of als het 

verdrietig is, zoekt het kind nabijheid en 
fysiek contact met de verzorger. Als het 
kind niet verdrietig is, maakt het op een 

positieve manier contact met de 
verzorger door middel non-verbale of 

verbale communicatie. Of het kind 
vertelt aan de verzorger wat er gebeurde 

tijdens de scheiding. 

2 3 4 5 bijna altijd verstoord 
Het kind is niet in staat om op een gewone 

manier contact te maken met de verzorger: het 
kind is erg boos, vermijdt elk contact met de 

verzorger of is extreem passief of laat grillig en 
onnavolgbaar gedrag zien aan de verzorger. 

8.Hoe reageert het 
kind op vreemden? 

1 Bijna altijd normaal 
Het kind reageert in eerste instantie 

terughoudend op personen die hij nog 
niet eerder gezien heeft. Als het kind in 
een onbekende omgeving is, zal de  
 terughoudendheid groter zijn 

dan in een vertrouwde omgeving. 

2 3 4 5 bijna altijd verstoord 
Het kind zoekt onmiddellijk contact met een 

onbekende persoon, zonder terughoudendheid 
in het begin. Het kind kan ook lichamelijk 
contactzoeken met die vreemde (het wil 

bijvoorbeeld opgetild worden) zonder dat het 
kind op nog op de vaste verzorger let. Het kan 
ook zijn dat het kind extreem afwijzend is ten 

opzicht  van vreemden. 
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Korte toelichting bij de Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag  

• De Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid (LSVG) is een eenvoudige checklist om verstoorde 

gehechtheidsrelaties op te sporen bij jonge kinderen (1-6 jaar).   

• Er worden acht specifieke gedragingen van het kind ten opzichte van de ouder uitgevraagd, 

bijvoorbeeld: ‘zoekt het kind troost als het zich bezeerd heeft?’.  

• De professional observeert samen met de ouder het kind en inventariseert met de ouder welk 

gedrag het kind laat zien.   

• De totaalscore geeft aan hoe waarschijnlijk een verstoorde gehechtheidsrelatie is: hoe hoger de 

score, hoe groter de kans daarop. De lijst geeft geen diagnose, enkel aanwijzingen of het kind 

verstoord gehechtheidgedrag laat zien.  

 

Hoe af te nemen? 

• Stap 1. De professional informeert vooraf de ouders over het doel en de uitkomst van het 

instrument. Ouders stemmen in met het gebruik. 

• Stap 2. De professional observeert samen met de ouder het kind en inventariseert met de 

ouder/verzorger in welke mate een kind ‘normaal’ en ‘verstoord’ gedrag laat zien ten 

opzichte van deze ouder.  

• Stap 3. Voor iedere gedragsdimensie wordt in het scoreformulier omschreven hoe het 

normale en verstoorde gedrag eruitziet. De professional bepaalt samen met de ouder de 

score tussen 1 (‘bijna altijd normaal’) en 5 (‘bijna altijd verstoord’).  

• Stap 4. Als een ouder bepaald gedrag niet weet, dan wordt het gedrag als ‘bijna altijd 

normaal’ 1 gescoord.  

• Stap 5. De acht scores worden opgeteld tot een totaalscore,  die ligt tussen 8 en 40.  

 

Hoe interpreteer je de uitkomst? 

• Een totaalscore onder de 10:  

− Er zijn geen aanwijzingen voor een verstoorde gehechtheidsrelatie  

• Als de totaalscore tussen de 11 en 15 ligt:  

− Geen duidelijke aanwijzingen voor een verstoorde gehechtheidsrelatie, maar 

mogelijk is de relatie niet optimaal. Bij voorkeur komt gehechtheid terug in een 

volgend contact.  

• Bij een totaalscore van 16 of hoger, zijn er aanwijzingen voor een verstoorde 

gehechtheidsrelatie. Er is meer (diagnostisch) onderzoek nodig naar de aard en/of de ernst 

van de problemen.  

• De LSVG levert geen gehechtheidsclassificatie op!  

 

Vervolgstappen 

• Bij een totaalscore tussen 11 en 15 is oplettendheid wenselijk. Bij voorkeur komt 

gehechtheid terug in een volgend contact.  

• Bij score 16 en hoger: wenselijk om ouder en kind te   verwijzen naar een 

gedragswetenschapper met specifieke kennis van gehechtheidsrelaties, bijvoorbeeld een 

GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog-generalist NVO, IMH 

specialist of een professional in de specialistische jeugdhulp.  
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Wat te doen bij een verhoogde uitkomst? 

Voorlichting en advies aan ouders 

• Zie JGZ richtlijn ouder-kind relatie voor tips die aan ouders meegegeven kunnen worden om de 

band met hun kind te versterken. 

• Verder is goede voorlichting voor ouders te vinden op  https://opvoedinformatie.nl/  

 

Denk ook aan:  

• Wil jij als professional het kind/gezin vaker zien? 

• Wil je het kind/gezin bespreken in een team? 

 

Aandachtspunten bij de lijst: 

- Gehechtheidsgedrag is altijd selectief: kinderen bouwen gehechtheidsrelaties op met 

specifieke verzorgers en ontwikkelen zo een exclusieve band. Verstoord is als de selectieve 

voorkeur voor de opvoeder ontbreekt en het kind de neiging heeft zonder reserve contact te 

zoeken met vreemden of bereid is met onbekenden mee te gaan zonder bevestiging van de 

opvoeder. 

- Gehechtheidsgedrag is als een kind de opvoeder of verzorger gebruikt als  veilige basis om 

de omgeving te exploreren. Normaal is dat het jonge kind niet wegloopt in een vreemde 

omgeving, maar steeds de opvoeder in de gaten houdt en zijn ervaringen meedeelt aan de 

opvoeder. Verstoord is als het kind absoluut niet bereid is om van de zijde van de opvoeder 

te wijken en niet tot spelen komt. 

- Gehechtheidsgedrag is als het kind de opvoeder gebruikt als een veilige haven in tijden van 

stress, angst en verdriet om zich te laten troosten, geruststellen of kalmeren. 

 

 

 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/ouder-kind-relatie
https://opvoedinformatie.nl/

