
	
NIKA 
NIKA (Draaisma & Zuidgeest, 2014) is een kortdurende gehechtheidsinterventie met als doel 
het verminderen van verstorend oudergedrag en het versterken van sensitief oudergedrag. De 
interventie is erkend door de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI als theoretisch 
goed onderbouwd, de effectiviteit van de interventie wordt op dit moment onderzocht door de 
Universiteit van Leiden in samenwerking met de Vrije Universiteit. NIKA is ontwikkeld voor 
kinderen die een hoog risico hebben op een onveilige gedesorganiseerde gehechtheid, 
bijvoorbeeld na huisgelijk geweld, veel stress of kindermishandeling. De interventie is 
gebaseerd op de gehechtheidstheorie en cognitief gedragstherapeutische principes en maakt 
gebruik van video-feedback. 

NIKA verloopt volgens een duidelijk gestructureerd protocol. Het protocol begint met een 
diagnostische fase waarin middels een vragenlijst, een diagnostisch interview en een ouder-
kind observatie meer informatie verzameld wordt over de gehechtheidsrelatie tussen ouder en 
kind. Doel is zicht krijgen op de mate van schadelijk- en sensitief oudergedrag en veilig- en 
stress gerelateerd kindgedrag. Ook wordt gekeken naar mogelijke verklaringen voor dit gedrag, 
zoals stressvolle omstandigheden of bijvoorbeeld een traumatisch gehechtheidsverleden van de 
ouder. Daarna volgt een feedbackgesprek waarin met behulp van een metafoor de uitkomsten 
van de diagnostiek met de ouder worden besproken. Doel is dat de ouder inzicht krijgt in het 
interactiepatroon tussen ouder en kind, wat het kind nodig heeft en de oorsprong van het eigen 
oudergedrag. Aan het eind van dit gesprek is het de bedoeling dat de ouder zich begrepen 
voelt en gemotiveerd is het eigen oudergedrag en de factoren die hierop van invloed zijn aan 
te pakken middels de aansluitende interventie. 

De interventiefase van NIKA bestaat uit gemiddeld 4 video-feedback sessies gericht op het 
stoppen van schadelijk oudergedrag en het bevorderen van sensitief oudergedrag. De sessies 
hebben allemaal een gelijke structuur: doelen stellen/evalueren en reflecteren op het 
oudergedrag, psycho-educatie en samen beeldfragmenten van de ouder-kind interactie 
terugkijken (video-feedback). Nadat ouders geen schadelijk oudergedrag meer laat zien, 
worden aanvullende vaardigheden aangeleerd die bijdragen aan een veilige 
gehechtheidsrelatie, zoals leren mentaliseren, emotie-regulatie vaardigheden en sensitief 
disciplineren. 

NIKA is een geregistreerd merk. Het uitvoeren van het NIKA protocol is voorbehouden aan NIKA 
Practitioners. Voor het opnemen van NIKA in het aanbod van een jeugdzorg instelling is een 
licentie vereist. Voor meer informatie zie: nika-nederland.nl 

	


