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Gehecht 

 

We realiseren het ons misschien niet altijd even goed, maar er zijn momenten waarbij we erg gehecht 

zijn aan dingen. Als klein kind was dit nog veel sterker. Ik zie het nu ook weer bij mijn eigen kinderen. 

Ze kunnen zich zo hechten aan iets, dat ze er geen afstand van kunnen doen waardoor het altijd mee 

moet naar bed, op vakantie of uit logeren. Meestal neemt dit hechtgedrag af in de loop van de jaren. 

Maar het kan ook leiden tot een grote puinhoop als gevolg van een verzamelwoede, omdat we er 

geen afstand van kunnen doen. Hechten heeft hierbij een betekenis van: ‘gesteld zijn op, houden van, 

verlangen of behoefte naar, risico lopen het te verliezen’.     

      

Een andere betekenis van hechten is iets aan elkaar vastmaken, dicht maken, bevestigen, lijmen e.d. 

van zaken die van nature niet, maar wel onder dwang aan elkaar hechten. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afwerklaag op allerlei ondergronden, afdichtmiddelen, het verlijmen 

van plaatmaterialen, het lijmen van kozijn,- deur- en raamverbindingen of het plakken of verlijmen van 

gevelbekledingen. Bij SHR willen we graag dat deze goed en duurzaam hechten. 

 

Toch komen wij tijdens inspecties of in ons laboratorium nogal eens een slechte hechting van 

verflagen op hout of afwerklagen op grondlagen tegen. Als een lijm slecht hecht op de ondergrond, 

kan er nooit gesproken worden van een goede verlijming. Dit leidt immers direct of na verloop van tijd 

tot gebreken. Bij vlakke opgebouwde deuren is eveneens een goede hechting van plaatmaterialen op 

het randhout van wezenlijk belang, er treedt anders eenvoudig water in het deurblad waardoor deze 

bol gaat staan en de verflagen zullen onthechten. 

SHR wordt dan gevraagd wat de oorzaak is van deze onthechtingen en voor 99,9% kunnen wij deze 

achterhalen.  

 

Wij, bij SHR, zijn dan ook erg gehecht aan een goede hechting. 
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