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Voor jou

Mijn eigen gezin en alle mensen met autisme, hun gezinnen en naasten 
die ik heb mogen ontmoeten hebben bijgedragen aan 

de ontwikkeling van de Loekemeijermethode. 

Ik ben dankbaar dat onze paden elkaar hebben mogen kruisen. 
Samen hebben we een mooi potje veldwerk verricht.

Dank jullie wel!



Voorwoord
 

Ik maakte voor het eerst kennis met de Loekemeijermethode toen Yvonne Loekemeijer-Verheijden een lezing gaf 

tijdens een netwerkbijeenkomst over autisme. Hoewel ik destijds nauwelijks Nederlands verstond, werd ik meteen 

aangetrokken om meer te weten te komen over haar werk. Vanuit het perspectief van mijn klinische achtergrond in de 

neuropsychologie van ontwikkelingsstoornissen lijkt ze de ontbrekende schakel te hebben gevonden die een integrale 

bijdrage levert aan de behandeling van autisme: hoe een vertraagd en tot stilstand gekomen gehechtheidsproces te 

begrijpen en weer tot ontwikkeling te laten komen. 

æǜżŲŲĪ�ŊĪĪǽƸ�šÿƣĪŲŧÿŲŃ�ǝĪƸĪŲƫĜŊÿƠƠĪŧŏšŤĪ�ģĪŲŤǝŏšǭĪŲ�ƸżĪŃĪƠÿƫƸ�żƠ�Ŋÿÿƣ�ǜĪŧģǝĪƣŤ�ŏŲ�ģĪ�ŤŧŏŲŏƫĜŊĪ�ƠƣÿŤƸŏšŤ�żŰ�ģĪ�

hżĪŤĪŰĪŏšĪƣŰĪƸŊżģĪ�ƸĪ�żŲƸǝŏŤŤĪŧĪŲ�'żżƣ�Ŋÿÿƣ�ŃĪǜżĪŧŏŃĪ�żěƫĪƣǜÿƸŏĪ܉�ŏŲƸǀŖƸŏĪǜĪ�ƣĪǵŧĪĜƸŏĪ�ĪŲ�ŲÿƸǀǀƣŧŏšŤĪ�ĪŰƠÿƸŊŏĪ�

ŊĪĪǽƸ�ǭĪ�ģĪ�żŲƸǝŏŤŤĪŧŏŲŃ�ǜÿŲ�ŃĪŊĪĜŊƸŊĪŏģ�ŏŲ�ŤÿÿƣƸ�ŃĪěƣÿĜŊƸ�ěŏš�ǭżǝĪŧ�ŤŏŲģĪƣĪŲ�ÿŧƫ�ǜżŧǝÿƫƫĪŲĪŲ�ŰĪƸ�ÿǀƸŏƫŰĪ�Nÿÿƣ�

gehechtheidstheorie verklaart wat wij ervaren als vreemd gedrag bij mensen met autisme. Wat nog belangrijker is, 

de theorie helpt ons dit gedrag op een dieper empathisch niveau te begrijpen, zodat we kunnen afstemmen op hun 

ŏŲģŏǜŏģǀĪŧĪ�ěĪŊżĪǽƸĪŲ�'Ī�hżĪŤĪŰĪŏšĪƣŰĪƸŊżģĪ�ŏƫ�ģǀƫ�ĪĪŲ�ƠƣÿŃŰÿƸŏƫĜŊĪ�ƸŊĪżƣŏĪ�ģŏĪ�ģĪ�żŲƸǝŏŤŤĪŧŏŲŃ�ǜÿŲ�ŃĪŊĪĜŊƸŊĪŏģ�

gedurende de hele levensloop vergemakkelijkt. 

Dit boek gaat verder dan het bieden van ‘de ontbrekende schakel’ voor het begrijpen van autisme, het vult ook een unieke 

ŧĪĪŃƸĪ�NĪƸ�ǭĪƸ�żǀģĪƣƫ�ŏŲ�ŊǀŲ�ŤƣÿĜŊƸ�ĪŲ�ěŏĪģƸ�ŊÿŲģǜÿƸƸĪŲ�żǜĪƣ�ŊżĪ�šĪ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�ƣżŧ�ŤǀŲƸ�ƫƠĪŧĪŲ�ŏŲ�ģĪ�żƠǜżĪģŏŲŃ�ĪŲ�ģĪ�

żŲƸǝŏŤŤĪŧŏŲŃ�ǜÿŲ�šĪ�ŤŏŲģ�ŰĪƸ�ÿǀƸŏƫŰĪ�NĪƸ�ŊĪŧƠƸ�šĪ�żŰ�ģĪ�ŊǀŏģŏŃĪ�ŃĪŊĪĜŊƸŊĪŏģƫłÿƫĪŲ�ǜÿŲ�šĪ�ŤŏŲģ�ƸĪ�ěĪŃƣŏšƠĪŲ�ĪŲ�żŰ�ǭŏšŲ 

of haar ontwikkeling naar de volgende fase te stimuleren. 

Met het toepassen van de Loekemeijermethode wordt je kind nieuwsgierig naar, wordt hij of zij zich bewust van en gaat 

zich inleven in de wereld om hem of haar heen, zijn of haar eigen innerlijke wereld, jouw gevoelens en de gevoelens van 

anderen. Je kind krijgt de mogelijkheid om een wederzijdse en emotionele gehechtheidsband op te bouwen met jou en 

andere belangrijke personen in zijn of haar leven. 

De Loekemeijer gehechtheidstheorie gaat ervan uit dat iedereen dezelfde ontwikkelingsfasen van gehechtheid moet 

doorlopen. De Loekemeijermethode kan daarom universeel worden toegepast. 

Ik hoop oprecht dat dit boek keer op keer vertaald zal worden.

 

Janeen Prinsloo Klinisch Psycholoog PhD 
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Preface
 

S�ǾƣƫƸ�ŊĪÿƣģ�ÿěżǀƸ�ƸŊĪ�hżĪŤĪŰĪŏšĪƣ�rĪƸŊżģ�ǝŊĪŲ�æǜżŲŲĪ�hżĪŤĪŰĪŏšĪƣܯßĪƣŊĪŏšģĪŲ�ŃÿǜĪ�ÿ�ƠƣĪƫĪŲƸÿƸŏżŲ�ÿƸ�ÿ�ƣĪŃŏżŲÿŧ��ǀƸŏƫŰ�

ŲĪƸǝżƣŤܓ��ŧƸŊżǀŃŊ�S�ěÿƣĪŧǣ�ǀŲģĪƣƫƸżżģ�'ǀƸĜŊ�ÿƸ�ƸŊĪ�ƸŏŰĪ܍�S�ǝÿƫ�ŏŰŰĪģŏÿƸĪŧǣ�ģƣÿǝŲ�Ƹż�ŧĪÿƣŲ�ÿěżǀƸ�ŊĪƣ�ǝżƣŤܓ�FƣżŰ�ƸŊĪ�ƠĪƣƫƠĪĜƸŏǜĪ�

żł�Űǣ�ĜŧŏŲŏĜÿŧ�ěÿĜŤŃƣżǀŲģ�ŏŲ�ƸŊĪ�ŲĪǀƣżƠƫǣĜŊżŧżŃǣ�żł�ģĪǜĪŧżƠŰĪŲƸÿŧ�ģŏƫżƣģĪƣƫ܍�ƫŊĪ�ƫĪĪŰƫ�Ƹż�ŊŏŃŊŧŏŃŊƸ�ÿ�ŰŏƫƫŏŲŃ�ŧŏŲŤ�ǝŊŏĜŊ�ŰÿŤĪƫ�ÿŲ�

ŏŲƸĪŃƣÿŧ�ĜżŲƸƣŏěǀƸŏżŲ�Ƹż�ƸŊĪ�ƸƣĪÿƸŰĪŲƸ�żł�ÿǀƸŏƫŰ܌�Ŋżǝ�Ƹż�ǀŲģĪƣƫƸÿŲģ�ÿŲģ�ģĪǜĪŧżƠ�ÿ�ģĪŧÿǣĪģ�żƣ�ƫƸÿŃŲÿŲƸ�ÿƸƸÿĜŊŰĪŲƸ�ƠƣżĜĪƫƫܓ 

æǜżŲŲĪ�Ŋÿƫ�ÿƠƠŧŏĪģ�ƫĜŏĪŲƸŏǾĜ�ƸŊŏŲŤŏŲŃ�Ƹż�ŊĪƣ�ǾĪŧģǝżƣŤ�ŏŲ�ĜŧŏŲŏĜÿŧ�ƠƣÿĜƸŏĜĪ�Ƹż�ģĪǜĪŧżƠ�ƸŊĪ�hżĪŤĪŰĪŏšĪƣ�rĪƸŊżģ�żǜĪƣ�ŰÿŲǣ�ǣĪÿƣƫܓ�¼ŊƣżǀŃŊ�

ƫĪŲƫŏƸŏǜĪ�żěƫĪƣǜÿƸŏżŲ܍�ŏŲƸǀŏƸŏǜĪ�ƣĪǴŧĪĜƸŏżŲ�ÿŲģ�ŲÿƸǀƣÿŧ�ĪŰƠÿƸŊǣ�ƫŊĪ�Ŋÿƫ�ŰÿƠƠĪģ�żǀƸ�ƸŊĪ�ģĪǜĪŧżƠŰĪŲƸ�żł�ÿƸƸÿĜŊŰĪŲƸ�ŏŲ�ěżƸŊ�ĜŊŏŧģƣĪŲ�ÿŲģ�

ÿģǀŧƸƫ�ǝŏƸŊ�ÿǀƸŏƫŰܓ�NĪƣ�ÿƸƸÿĜŊŰĪŲƸ�ƸŊĪżƣǣ�ĪǢƠŧÿŏŲƫ�ƸŊĪ�ƫĪĪŰŏŲŃŧǣ�ƫƸƣÿŲŃĪ�ěĪŊÿǜŏżƣ�ŏŲ�ƠĪżƠŧĪ�ǝŏƸŊ�ÿǀƸŏƫŰܓ�rżƣĪ�ŏŰƠżƣƸÿŲƸŧǣ܍�ƸŊĪ�ƸŊĪżƣǣ�
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Yvonne Loekemeijer-Verheijden

De Loekemeijermethode verandert je kijk op autisme 
voorgoed. Alle complexe gedragingen bij autisme zijn te 
verklaren vanuit een achterstand en stilstand in de gehecht-
heid, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling en 
ŎűŁŻƢůþƷŎĩǛĩƢǜĩƢţŎűłܒ�'ŎƷ�ŉþűĢĚŻĩţ�łĩĩǼƷ�Šĩ�þŦŦĩ�ĚĩűŻĢŎłĢĩ�
kennis en vaardigheden om deze achterstand en stilstand 
te herkennen, hierbij aan te sluiten en zélf ontwikkeling 
mogelijk te maken. Een kind, jongere of volwassene met 
autisme bevindt zich nog volop in zijn gehechtheidsproces 
ĩű�ŉĩĩǼƷ�ǛĩƢĚŎűĢŎűł܌�ƪĩűƪŎƷŎǛŎƷĩŎƷ܌�ŦŎĩŁĢĩ�ĩű�űþĚŎŠŉĩŎĢ�Ǜþű�
de gehechtheidspersonen nodig in de thuissituatie om zich 
alsnog veilig te kunnen hechten. 

Met cognitieve behandelingen en trucjes breng je de gehecht-
heid niet op gang. Vanuit verbinding, bewustwording, voelen  
en aanvoelen is er pas ontwikkeling mogelijk, verder dan tot nu 
toe voor mogelijk wordt gehouden. Naarmate iemand verder 
komt in zijn ontwikkeling, nemen gehechtheidstrauma’s, 
gedragingen, psychische klachten en kenmerken die worden 
ƸżĪŃĪƫĜŊƣĪǜĪŲ�ÿÿŲ�ÿǀƸŏƫŰĪ�ƫŏŃŲŏǿĜÿŲƸ�ÿł�'Ī�ĪŰżƸŏżŲĪŧĪ�ǝĪģĪƣ-
ǭŏšģƫŊĪŏģ܉�ŊĪƸ�ŏŲŧĪǜŏŲŃƫǜĪƣŰżŃĪŲ�ĪŲ�ǭĪŧłƣĪŃǀŧÿƸŏĪ�żŲƸǝŏŤŤĪŧĪŲ܉�
waardoor de levenskwaliteit en het welzijn bij autisme aanzien-
lijk verbeteren. Overleven wordt leven!

'Ī�hżĪŤĪŰĪŏšĪƣŰĪƸŊżģĪ�ŤÿŲ�ŰĪƸĪĪŲ�Ųÿ�ģĪ�ŃĪěżżƣƸĪ�ģżżƣ� 
ouders worden toegepast. Hierdoor kan de gehechtheidsontwik-
ŤĪŧŏŲŃ�ÿŧ�żƠ�ǭĪĪƣ�šżŲŃĪ�ŧĪĪǽƸŏšģ�ǜżżƣƸŃÿÿŲ�ĪŲ�ǝżƣģƸ�Īƣ�ǭż�ĪŲżƣŰ�
ǜĪĪŧ�ŧĪĪģ�ěĪƫƠÿÿƣģ�hÿƸĪŲ�ǝĪ�ŰĪƸ�ģĪ�šǀŏƫƸĪ�ěƣŏŧ�ŃÿÿŲ�ŤŏšŤĪŲ܉� 
met de gehechtheidsbril en niet met de cognitieve bril.
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