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Soms heeft een kind een sterke voorkeur voor
mama of juist voor papa. En dat kan best lastig zijn.
Tijd voor gericht beleid, of is het gewoon een fase?

‘Mama doen!’
Je komt thuis van je werk en bent blij om je zoon van
2 weer te zien. Liefdevol wil je hem in je a rmen sluiten,
maar dan begint hij keihard te krijsen: ‘Nee!’ Het overkwam mijn vriend bijna dagelijks. In het begin was hij
er nog vrij cool onder. Heeft ieder kind niet van tijd tot
tijd een mama- of papafase? Maar toen het gedrag van
onze zoon bleef voortduren, daalde de stemming van
mijn gliefde met de dag: wat deed hij toch fout?

Gevoel van onveiligheid
Eenkennigheid is iets wat bijna alle kinderen gedurende een periode meemaken. Je kind wil ineens niet
meer bij opa of oma op schoot zitten. Of verstopt zich
achter jou wanneer je op straat een bekende tegenkomt. De Britse psychiater John Bowlby ontdekte in
1940 dat dit gedrag een signaal is dat je kind zich aan
het hechten is. De eerste paar maanden van zijn leven
maakt een baby geen onderscheid tussen bekenden en
onbekenden om zich heen. Iedereen die in beeld
komt, kan in zijn beleving voldoen aan zijn behoeftes,
zoals troost bieden, eten en drinken geven, enzovoort.
Maar als je kind o
 ngeveer acht maanden oud is, beseft
hij voor het eerst dat mensen of dingen die uit zijn
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blikveld zijn, wel b
 lijven bestaan. Hij begrijpt opeens
dat als jij weg bent, je dus ergens anders bent. Dat
roept een gevoel van onveiligheid op, want je kind is
nog niet in staat zich richting jou te verplaatsen of zichzelf gerust te stellen dat je terugkomt. Het gevolg:
angst om alleen gelaten te worden en de neiging om
zich aan je vast te klampen. Rond de eerste verjaardag
is een eerste gehechtheidsrelatie ontstaan, stelt Bowlby. Je kind heeft dan een uitgesproken voorkeur voor
de ouder(s) of ouderfiguren en vindt het moeilijk om
van hen gescheiden te worden. Dit duurt vaak tot een
kind anderhalf tot twee jaar is, en soms zelfs tot een
jaar of vier.

‘Vanaf acht maanden
kan je kind zich aan je
vast gaan klampen.’
ouders vannu.nl
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Help, mijn kind wijst me af!
Wel doen

Niet doen

Je kind steunen en
begeleiden

L
 aten zien dat je gekwetst
bent of kwaad worden op
je kind

 et je partner duidelijke
M
afspraken maken over hoe
jullie deze situatie aanpakken

Je terugtrekken

M
 eer tijd met je kind door
brengen
R
 egelmatig iets alleen
ondernemen met je kind

E
 r een wedstrijd van maken
tussen jou en je partner
 rampachtig de liefde van
K
je kind proberen te krijgen

Z
 elfonderzoek: hoe komt het
dat je je afgewezen voelt?
V
 ertrouwen hebben:
het komt goed

Enorme scène
Je zou zeggen dat een kind zich volgens de hechtingstheorie net zo makkelijk aan de vader als aan de
moeder hecht. Meestal is dat ook zo. Toch kan het
voorkomen dat je kind opeens alléén nog maar jou wil,
of alleen nog maar papa. Mijn vriendin Irene (36)
vertelde laatst met de tranen in haar ogen dat haar
3-jarige dochter regelmatig tegen haar zegt: ‘Ik vind
jou stout, ik vind alleen papa lief.’ Ze wil per se alleen
maar door haar vader naar bed worden gebracht en
maakt een enorme scène als die wens een keer niet
wordt ingewilligd. Ook als ze pijn heeft, weert ze de
knuffel van haar moeder af en rent ze regelrecht naar
papa. Irene vindt het verschrikkelijk. Sterker nog, ze
wordt er onzeker van en vraagt zich af en toe zelfs af
waarom ze ook alweer zo graag moeder wilde worden.
Volgens Saskia Nihom, opvoedcoach, psychosociaal
therapeut en auteur van het boek Gek van je kind, kan

de sterke voorkeur voor één ouder verschillende oorzaken hebben. ‘Vraag je eens af, los van sentimenten,
hoe het komt dat je kind een van jullie een voorkeursbehandeling geeft. Misschien is het in het geval van
Irene zo dat ze minder vaak thuis is dan haar man. Een
baby of peuter laat zich het liefst troosten door de
ouder die het meest voor hem zorgt. Het kan ook zo
zijn dat de ene ouder sensitiever is voor signalen van
een kind en sneller ziet wat hij nodig heeft, dan de
ander. Of dat de ene ouder een karakter heeft dat beter
aansluit op dat van het kind. Soms kan het ook zo zijn
dat een van de ouders tijdelijk wat minder te bieden
heeft aan het kind, omdat er bijvoorbeeld iets speelt
in zijn of haar leven wat veel energie kost. Laatst kwam
in mijn praktijk een moeder die net haar eigen moeder
was verloren en daar veel verdriet van had. Haar kind
voelde blijkbaar aan dat ze minder ‘vanuit haar hart’
aanwezig was en trok onbewust meer naar de vader.’
Volgens Alfred Lange, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, is een
duidelijke oorzaak van het voorkeursgedrag niet eens
altijd duidelijk aan te wijzen. ‘Het is gewoon logisch
dat sommige kinderen meer affiniteit met de ene
ouder hebben dan met de andere,’ zo stelt hij. ‘Maar
die voorkeur kan ook zo weer veranderen.’

Kind blij, man beledigd
Natuurlijk is het in het dagelijks leven wel knap lastig
als je kind sterk naar jou toe trekt, of juist naar zijn
vader. En is het prettig om te weten hoe je er het best
mee om kunt gaan. Of mijn vriend en ik de juiste aanpak hebben gehanteerd, betwijfel ik. Hij voelde zich
afgewezen door onze zoon. Ik vond (en zei hardop) dat
hij het niet persoonlijk moest opvatten. Hij trok zich
regelmatig terug uit het contact (‘Als hij niet aan mijn
hand wil lopen, dan maar niet.’) Ik gaf ons kind dan
zijn zin en nam hem bij de hand. Kind blij, man
beledigd. Kortom, het werd er allemaal niet leuker op
tussen ons. Saskia: ‘Veel ouders beseffen te weinig dat
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‘Al was het vermoeiend,
ergens voelde het ook fijn
om zo nodig te zijn’

Tandenpoetsrobot
Deskundigen zijn het er over eens dat eenkennig
gedrag richting één ouder in de meeste gevallen vanzelf weer overgaat en dat je je er niet te veel zorgen
over hoeft te maken. En ter geruststelling: natuurlijk is
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het heel menselijk om je afgewezen te voelen als je
kind sterk naar de andere ouder toe trekt. Ik kan me
levendig voorstellen dat mijn vriend er ontzettend van
baalde en dat mijn vriendin Irene er onzeker en verdrietig van wordt. Want ook al was het af en toe irritant
en vermoeiend dat mijn kind alleen maar door mij
verzorgd, g eknuffeld, in bad gedaan en in bed gelegd
wilde worden, ergens voelde het ook fijn dat ik als
moeder zo nodig was. Uiteindelijk komt het allemaal
goed, belooft Saskia. En dat is bij ons gelukkig ook
gebleken: mijn jongens zijn nu dol op hun vader.
Sterker nog, bij de dagelijkse stoeipartij na het avondeten word ik niet eens meer uitgenodigd. En nee hoor,
dan voel ik me niet a fgewezen. Ik ben eigenlijk heel
blij dat ze dit met hém kunnen delen. Dat scheelt mij
flink wat blauwe plekken. Af en toe hebben ze nog zo
hun momentjes: ‘Mama moet mijn tanden poetsen.’
Maar als papa dan verandert in superheld de
tandenpoetsrobot, zijn ze dat meteen weer vergeten.

En... hoe zit het met jou?
Niet alleen kinderen hebben soms een sterke
voorkeur voor een van hun ouders, veel ouders
hebben ook een favoriet kind. In 2005 volgden
wetenschappers van de universiteit van Californië
3 jaar lang 400 vaders en moeders. Hun conclusie
was dat 65% van de moeders en 70% van de vaders
een voorkeur had voor een van hun kinderen.
Uit onderzoek van Jeffrey Kluger (auteur van The
Sibling Effect) blijkt dat vaders vooral gesteld zijn op
hun jongste dochter, terwijl moeders het blijst zijn
met hun oudste zoon. Middelste kinderen hebben
de minste kans om het oogappeltje te zijn, tenzij ze
de enige zoon of dochter in het gezin zijn.
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dit gedrag bij de ontwikkeling van een kind hoort. Hij
is de wereld aan het verkennen, grenzen aan het ontdekken. Het is er niet op uit om jou te bekritiseren.
Afwijzing is vrijwel nooit persoonlijk, het heeft alles te
maken met verlatingsangst.’ Volgens Saskia is het daarom ontzettend b
 elangrijk om sensitief te zijn en je
kind te begeleiden en te steunen. A
‘ ls afgewezen ouder
laten zien dat je beledigd bent of je kind zeggen dat hij
zich niet zo moet aanstellen, heeft een averechts effect:
dat voelt voor een kind beangstigend en onbeschermd.
Hoe minder emotioneel je reageert, hoe veiliger je
kind zich voelt. Wat eigenlijk het beste werkt, is je niet
op je kop laten zitten en simpelweg meer tijd doorbrengen met je kind. En er dan ook 100% voor hem of
haar te zijn, zonder je te laten afleiden door mail of
telefoon. Blijf je kind steeds uitnodigen om samen iets
leuks te doen: naar het park, naar het zwembad, met
de duplo spelen, het maakt niet uit wat. Uiteindelijk
zal hij dan vanzelf ervaren dat het samenzijn met jou
óók leuk is.’
Aan partners adviseert Saskia om vooral in gesprek te
blijven, want van onderlinge strijd wordt niemand blij.
‘Trek als ouders één lijn over de aanpak. Spreek met je
partner af dat hij niet te snel afhaakt als hij wordt afgewezen. Als je kind zich alleen door jou wil laten voeren: zeg dan bijvoorbeeld: ‘Nee, ik heb nu geen tijd.
Papa doet het.’ Als je kind tegenstribbelt, leg je duidelijk uit dat in dat geval niemand hem nu even eten
geeft. Dit vraagt enig doorzettingsvermogen en zeker
zo belangrijk: van jou de moed om los te laten. Iets
waar veel moeders 
moeite mee hebben. Het gaat
tegen hun natuur in om niet thuis te geven wanneer er
door hun kind om ze wordt gevraagd.’

