
Ontstaan
Deze karakterstructuur ontstaat tijdens de vroegste periode van het leven. Soms al voor de geboorte. Het kan zich tot het tweede levensjaar vormen. 

- Als moeder boos, verkrampt, angstig was tijdens de bevalling / zwangerschap
- Als het kind ongewenst is of was 
- Een moeizame geboorte (vacuüm, tang)
- Vijandigheid binnen het begin 
- Nadruk lag vooral op ‘wat niet goed was’ 

Kenmerken
- Beschouwende houding, moeite met emotionele connectie. Voelt wel aan 

wat de ander nodig heeft. 
- Wordt niet graag beschouwd.  
- Heeft het over wat hij denkt, niet wat hij voelt. Kan een situatie analyseren. 
- Teveel druk geeft kans op afhaken of vertrekken. 
- Wil graag in ratio blijven, geeft veiligheid. 
- Constant klaar om te vluchten. 
- Projecteert wel eens vijandigheid op omgeving. Dit leidt tot onbegrip. 
- Wil zichzelf bijzonder vinden (hobby, kleding stijl, …) 
- Introvert en ingetogen gedrag (wat haaks staat op soms excentriek 

uiterlijk). 
- “Met mijn hoofd kan ik mijn angst benaderen”, rationaliseert veel. 
- Houdt er niet van in een hokje geplaatst te worden. 
- Voelt zich sociaal gehandicapt omdat hij het als moeilijk ervaart deel te 

nemen aan het werkelijke maatschappelijke leven. 
- Creatief, out of the box. Briljante ideeën, kunst, schrijven, … 
- Nood om gezien te worden. Angst voor gezichtsverlies.
- Doen alsof, ‘onecht’ gedrag, fantaseren, dagdromen, geringe verhouding 

tot werkelijkheid. 
- Loyaal, zacht, invoelingsvermogen. 
- Onvoldoende stabiliteit 

Als ik laat merken dat ik er ben, 
staat mijn leven op het spel… 

Overtuigingen 
- Ik mag, kan en wil hier niet zijn. 
- Ik heb geen recht van bestaan. 
- Wat doe ik hier? 
- Er is iets mis met mij. 
- Ik ben niet welkom. 
- Ik moet mezelf staande houden 

Ontwikkelingsthema  
- Ik mag er zijn. 
- Ik ben iemand. 
- Zichzelf serieus nemen. Met name in wat hij / zij voelt. 
- Alert zijn op sensaties als honger, dorst, plezier, liefde, … zichzelf hierin te 

leren kennen en te tonen aan de buitenwereld. 
- Nagaan of hij / zij wegschiet uit contact. 
- Spelen met afstand en nabijheid
- Leren om er echt te willen zijn. 
- Lichaamsbeweging, orde, structuur en regelmaat geven houvast. 
- Afzonderen met achterliggend idee ‘om weer terug te komen’ (=bewust 

terugtrekken) 
- Leren terug te komen naar een contact 



Ontstaan
Deze karakterstructuur ontstaat vanaf de geboorte tot aan het tweede levensjaar. Het kind ervaart een tekort wat betreft voeding in de ruime zin. Niet alleen voedsel, maar ook aandacht, 
warmte, liefde, … Vooral het gebrek aan moederliefde. 

- Weinig tijd voor het kind (veel andere kinderen, drukke moeder) 
- Depressieve moeder, zieke moeder, alleenstaande moeder 

Om de niet consistente aanwezigheid op te lossen gaat het kind met minder genoegen nemen en doen alsof het genoeg heeft. De persoonlijkheid wordt gekenmerkt door ‘gebrek’: 
- Weinig vertrouwen in de ander 
- Weinig vertrouwen in zichzelf 

Kenmerken
- Vergelijkt zichzelf continu met anderen 
- Voelt zich altijd het slachtoffer 
- Verbaal lijkt m’n sterk, met een afhankelijke houding 
- Er is altijd een gevoel van tekort 
- Er zijn minderwaardigheidsgevoelens 
- Deze personen zijn gevoelig voor verslavingen 
- Er is een innerlijke nood aan bevestiging 
- Er is een continue angst om verlaten te worden 
- Er is een overdreven behoefte aan aandacht 
- Er is sprake van sterke stemmingswisselingen 
- Er zijn problemen met duurzame relaties 
- Er is naar zichzelf gerichte boosheid 
- Moeite met op eigen benen te staan 
- Er is een natuurlijke gave voor inspireren, lesgeven, beminnen en zorgen 

Als ik afhankelijk blijf, kan ik blijven genieten van de steun en 
warmte van een ander. 

Overtuigingen 
- Ik verdien dit niet 
- Doe jij het maar, ik kan het niet 
- Als ik niets vraag, krijg ik ook niets 
- Er is nooit iemand voor mij 
- Ik voorkom onafhankelijkheid 
- Ik zorg dat ze om me geven

Ontwikkelingsthema  
- Ik moet mijn behoeften leren kennen en mezelf afvragen welke stap ik kan 

zetten om deze verlangens te vervullen. 
- Ik moet deze verlangens ook verwezenlijken door me assertief op te 

stellen. 
- Belangrijk om verantwoordelijkheden te leren nemen. 
- Zelf actief worden in plaats van de anderen te laten werken. 



Ontstaan
Deze karakterstructuur ontstaat wanneer een kind onvoldoende autonomie krijgt om te ontwikkelen. Om te overleven gaat hij / zij zich identificeren met de ander. De omgeving wordt dus 
bepalend voor wie de persoon is. 

- Een overbeschermende, angstige sfeer in het gezin 
- Een onuitgesproken boodschap dat de wereld een gevaarlijke plek is in plaats van een plek met opportuniteiten 
- Langdurige afwezigheid van een ouder of weinig aandacht / zorg van een ouder 

Er is sprake van een blokkade bij het zelfsturend vermogen. Soms worden scheidingspogingen van het kind met straf geblokkeerd. Het kind krijgt de boodschap te moeten kiezen tussen de 
ouder en zichzelf. Het kind moet dus heel de tijd alert zijn voor emotionele weersomstandigheden en zich daar ook naar aanpassen. Weinig kans tot ontwikkelen van eigen identiteit. 

- Weinig experimenteren met nabijheid en afstand 
- Ontbreken van ervaringen met vallen en opstaan 

Kenmerken
- De vredestichter, degene die harmonie zoekt 
- Kameleongedrag 
- Moeite met ‘samen’ en ‘apart’
- Angst om uit de toon te vallen 
- Gaat helemaal op in relaties met anderen 
- Voelt zich snel de mislukking 
- Heeft veel bevestiging nodig 
- Neemt de stemmingen van anderen heel snel over 
- Is sterk afhankelijk van anderen 
- Is passief agressief 
- Heeft moeite met op eigen benen te staan 
- Moeite met keuzes maken 
- Heeft een kristalheldere waarneming en oog voor details 
- Kan situaties vliegensvlug doorgronden 
- Voelt anderen feilloos aan 
- Kan objectief blijven in een conflict  

Ik ben wat ik voel. En zonder jou ben ik niets. 

Overtuigingen 
- Ik ben niemand. 
- Ik ben niets zonder jou. 
- Ik ben wat ik voel (versmelting) 
- Ik weet niet hoe ik alleen verder moet. 

Ontwikkelingsthema  
- Ik moet mijn vleugels leren uitslaan. 
- Angst in de ogen kijken om alleen achter te blijven en zelfstandig te 

worden. 
- Verantwoordelijkheid nemen voor individualiteit en zijn of haar lot. 
- Eigen plaats duidelijk afbakenen in relaties met anderen, met oog op het 

voorkomen van versmelting. 
- Indammen van impliciete bemoeizucht - aanpassen en opgaan in 

anderen-. 
- Ruimte van anderen leren respecteren en met rust laten (ondanks goede 

intenties). 
- Gevoelens van onrust vanuit afstand bekijken. Herontdekking van eigen 

individualiteit. 



Ontstaan
Tussen het tweede en vijfde levensjaar heeft een kind de nood zich los te maken van zijn ouders. Zelf leren eten en zindelijkheidstraining is hier een onderdeel van. Wanneer een kind zich in 
deze behoefte geremd voelt, wordt de ontwikkeling ondermijnd. Door voortdurend te moeten voldoen aan wat de omgeving vraagt, wordt spontane emotie weggedrukt. 
Het kind krijgt al heel snel de boodschap te voldoen aan de verwachtingen van de ouders. Dat kan Een kind is braaf en lief en voldoet aan de verwachtingen. Het kan heel expliciet gebeuren: 

- Wanneer ouders dreigen met liefde te ontzeggen 
- Wanneer ouders schuldgevoelens op de schouders van het kind leggen 

Het kan ook implicieter, wanneer het rolmodel (een van de ouders) zich uiterst dienstbaar opstelt tegenover de andere ouder. Het kind leert als norm zich aan te passen aan de ander. 

Kenmerken
- Voelt zich steeds verplicht de ander te helpen. 
- Verbergt alles achter een grote glimlach 
- Offert zich op in relaties 
- Onderdrukt eigen emoties 
- Moet zichzelf continu bewijzen 
- Moet alles inslikken, kan moeilijk grenzen bewaken 
- Doet aan zelfsabotage en zelfdestructie 
- Is opofferend in relaties 
- Toont weinig expressie 
- Klaagt liever dan zich te handhaven 
- Lusteloos, weinig energie 
- Heeft te maken met constante schuldgevoelens 
- Vecht tegen innerlijke negativiteit 
- Er is veel opgekropte boosheid, kan plots gaan schelden 

Ik ben lief en braaf en volgzaam, want dan hou je van me. 

Overtuigingen 
- Ik moet me beheersen en inhouden 
- Ik doe toch mijn best?! 
- Niets kan me nog redden 
- Als ik lief en gedienstig ben, zal je van me houden 
- Nee, ik wil niet (soms is dit niet duidelijk) 
- Met mij wordt het nooit wat 
- Dit moet mij weer overkomen 

Ontwikkelingsthema  
- Leren omgaan met zichzelf: met je eigenaardigheden naar buiten komen, 

zowel met de plezierige als met de minder plezierige. 
- Geregeld een grote innerlijke schoonmaak houden: welke mensen heb ik 

enkel nog iets negatiefs te melden? Welke contacten onderhoud ik omdat 
ik geen ‘neen’ kan zeggen? 

- De relatie bekijken als: kiezen voor jezelf en verantwoordelijkheid nemen 
voor de ander. 

- Kritisch te kijken naar andermans pijn en die ook bij de ander te laten. 
- Zich losmaken uit verdrukking. Gehoor geven aan datgene waar je 

behoefte aan hebt. 



Ontstaan
Tussen het vierde en zevende levensjaar heeft het kind, om op eigen benen te leren staan, de bevestiging van zijn of haar ouders nodig. Zo leert het in zichzelf te geloven. In deze fase is 
vasthouden en loslaten een thema. Een kind ontdekt dat, datgene wat hem liefheeft, hem ook in de steek laat. Iemand met een wantrouwige structuur heeft vaker het gevoel gehad in de steek 
gelaten te zijn, dan dat er structuur en veiligheid was. Om die reden moet de strijder snel ‘groot’ zijn en verantwoordelijkheid dragen, terwijl hij daar eigenlijk te jong voor is. 

- Wanneer een kind op school buiten de groep valt (structureel gebrek aan vertrouwen) 
- Wanneer een kind het gevoel heeft continu boven zijn of haar niveau te moeten presteren, zonder de nodige rugdekking 

Het kind besluit; dit overkomt me nooit meer, ik vertrouw alleen nog op mezelf. 
Een wantrouwige structuur kan ook ontstaan wanneer er teveel voorwaardelijkheid sluipt in de opvoeding. Wanneer een kind vervolgens niet voldoet en de ouders gaan straffen of worden 
boos, gaat het kind oplossingen zoeken en het kleine minachten. Het krijgt het gevoel nooit zwak te mogen zijn. 

Kenmerken
- De schuld ligt bij de ander 
- Achterdochtig tegenover hulp van anderen 
- Dominant of verleiden (manipulatief) 
- Moeite met zeggen wat hij of zij wil 
- Behoefte om anderen te domineren, baas te spelen 
- Kan erg controlerend overkomen 
- Overdreven nood aan erkenning 
- Strijd om macht binnen de relatie
- Heeft een enorme angst om gedomineerd te worden 
- Wil zich groot houden, blaast zijn ego op 
- Wil alles zelf doen, vertrouwt niemand 
- Bang om te verliezen in het leven 
- Vreest er continu voor om er alleen voor te staan. 

Als ik de baas blijf, zal ik het redden. 

Overtuigingen 
- Ik ben de baas binnen een relatie, alleen als ik baas ben kan er intimiteit 

zijn. 
- Ik zal mijn zin krijgen 
- Ik kan zonder je 
- Ik controleer je 
- Ik heb gelijk, jij hebt ongelijk 
- Ik doe alleen wat ik wil. 
- Jij kan me niets doen, ik jou wel. 

Ontwikkelingsthema  
- Leren toegeven dat het superioriteitsgevoel een façade is. Dat er ergens 

een zwakte onder schuilt. 
- Vertrouwen en controle loslaten. 
- Loslaten van zwart-wit denken en niet langer van polariteiten uitgaan. 
- Overtuigingen dat niets voor niets is en aan alles een prestatie wordt 

gekoppeld moeten worden losgelaten. 
- Werkelijke behoeften voelen en daar ook kwetsbaar in kunnen zijn. 
- Door te schrijven geraken deze personen dichter bij hun gevoelenskant.  



Ontstaan
Tussen het vierde en zevende levensjaar is behoefte aan verbinding het centrale thema. Het kind wil groot zijn en meedoen. Het wil net zo worden als grote mensen. In een gezonde situatie 
wordt dit gestimuleerd, zonder het te forceren. Balans tussen plichten en taken en groeimogelijkheden is essentieel. 

- Ouders gaven de neiging om het kind vorm te geven door druk uit te oefenen 
- Ouders hadden een duidelijke mening over wat het kind ‘moest’ kunnen 

Het kind kan zichzelf al vroeg de opdracht geven te voldoen aan bepaalde expliciete of impliciete normen. Vaak voelt het zich ook verantwoordelijk voor de teleurstelling die beide ouders 
ervaren in hun relatie met elkaar. Een kind zal dit trachten te overcompenseren. Als dat niet lukt, voelt het zich schuldig. 
In deze leeftijdsfase is seksualiteit en liefde nog verweven met elkaar. Een kind kan zich ook soms iet wat vrijpostig gaan gedragen. Wanneer er een soort taboe is en ouders dit gedrag afwijzen, 
kan een kind dit opvatten als afwijzing van liefde. Vanaf dan kan het kind zijn kwetsbaarheid gaan verbergen door aan de buitenkant perfectie en prestatie te tonen. 

Kenmerken
- Veel aandacht voor volmaaktheid 
- Regels, orde en structuur zijn belangrijk 
- Afstandelijkheid in relaties 
- Moeite met lichamelijk contact, intimiteit en aanraking 
- Ambitieus, agressief en wedijveren 
- Overgeven is verliezen 
- Beheersen is winnen 
- Moeite met open staan naar de ander 
- Angst om niet te voldoen in relaties 
- Geen vertrouwen op eigen gevoel 
- Trots en hoogmoed spelen een grote rol 
- Angst om gekwetst te worden 
- Gebruikt seks om contact te krijgen 

Als ik goed genoeg ben, ben ik het waard om van te houden 

Overtuigingen 
- Als ik me echt toon, word ik gekwetst 
- Er gebeurt niets, als ik me afsluit 
- Ik geef mijn hart niet 
- Ik voel niets 
- Als ik mijn best doe, ben ik voldoende en hou je van me 
- Wat ik ook doe, het is nooit voldoende 
- Ik stel me niet open. 

Ontwikkelingsthema  
- Je overgeven aan zaken waar je de afloop niet van kent in plaats van ze te 

ontwijken of ze te beheersen. 
- Perfect zijn hoeft niet. Fouten geven je de kans om te leren. 
- Woede en kwetsbaarheid onder ogen zien geeft ruimte voor dicht bij je 

gevoel te komen. 
- Presteerders leven vanuit verstand, en dat geeft moeite met connecteren 

met anderen. 
- Grenzen verleggen en voelen wat dit met ‘gevoel’ doet. 
- Durven loslaten van controle: je niet meer schrap zetten en zich 

kwetsbaar opstellen, ondanks de angst 


