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n hoeveel

tot eenhernieuwdeliefdevolle
verhouding.Hoe werkt dat?

I stickers

L hebjij vandaagverdiend?!'schreeuwde
eenwiendin laatst,toen haar
man op de bank tegenhaaraan
schurkÍe.Zewashet spuugzat
datzlj zichweervoor de kinderen had uitgesloofdterwijl hij
bij thuiskomstde krant pakte
en daarnawilde gaansporten.
AIs jufkan ze stickersinzetten
om kinderenietste leren,maar
haarman keekverbaasdop, en
bestempeldehet alshaar zoveelstebnzinnige opmerking',
wat haarnog bozermaakte.
Mijn vriendin is lang niet de
ehigebij wie het venijn over en
weerdoor het huis schiet.
PieterDingemanseis klinisch
psycholoog en relatietherapeut.
In zijn praktijk in Nieuwegein
ziet hij ruziesin alle soortenen
matenvoorbijkomen.Anderhalf jaar geledengafhij zyn
eerste'Houd me vast'- cursus,
eenuit Canadaovergewaaide
relatiecursusvoor stellendie in
eencontinuestrijd met elkaar
zijn verwikkeld,ofjuist avond
aanavondzwijgendop de
bank zitten.Zelfsechtparendie
op het punt van scheiden
staan,kunnen met dezeaanpak
het tij nog keren.Dingemanse
laat ze in achtbijeenkomsten
en deelsin groepsverband
hun
ziel en zaligheidblootleggen
om eendood spoorofvenijnigevecht-relatie
om te buigen

Vecht-of-vluchtprincipe
'Veel
relatietherapieën
richten
zich op het verbeterenvan de
communicatieizegtDinge'Partners
manse.
lerendan
communicatievaardigheden
zodatzebetermet elkaarkunnen omgaan.Maar vaakzieje
dat er daarnaast
nogmaarweinig verbondenheidis. Deze
nieuwecursusricht zich
daaromop het herstellenvan
dezeemotioneleverbonden'Houd
heidl Het
mevast'-programmais eenlichte variant
van EmotionallyFocusedTherapy (EFT),eentheorieontuï $$$rJs:-{"wikkeld door de CanadesepsychologeSuefohnson.Zij ging
door daarwaarde meesterelatietherapieën
ophouden:zij
steldede liefde centraalin
plaatsvan de communicatieregelsofeen betereverdelingvan
huishoudelijketaken.f ohnson
was ervan overtuigd dat langdurigerelatieshelemaalniet
uitgeblusten saai,oferger:in
eenneerwaartsespiraalvan irritatieshoevente eindigen.
Haar therapieleert paren
waaromverhoudingenvastlopen en wat je moet doen om de
liefdeterug te brengenin je relatie.Het lijkt te werken.
90 procentvan de stellenis na
de aanpakgelukkiger.'Datwil
niet zeggendat meteende von-
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ken er vanafvliegenlzegtDingemanse.'Maar
de stellenzijn
dichterbij elkaargekomenen
daargelukkigermeei
In Noord-Amerikais lohnsons
therapieboomingbusiness.
Vijf
jaar geledenlanceerdezehaar
theorie en inmiddelszijn er
duizendenEFT-relatietherapeuten.In Nederlandgroeit
het aantaladeptenmet de dag.
'Op
het moment dat er gedonder is in eenrelatie,zieje twee
reactiesiverteltDingemanse.
'Ofje
doet eenstapnaarvoren
om contactte makenof je trekt
je terug.Het zogenaamde
vecht-of-vluchtpr íncipe. Z ij
confronteert hem, hij vat dat
op alskritiek ik doe het weer
niet goed.Hij gaat zichzelfbeschermendoor zich terug te
trekken,terwijl zij eigenlijk
contactwíl. Zijn terugtrekking
maakthaarboosen vervolgens
trekt hij zich nog verderterug.'
Die vicieuzecirkel van aanval
en verdedigingziet Dingemansebij 70 procentvan de
stellenin zijn praktijk. In
vechtrelatieszieje dat beiden
in de aanvalgaan,dat zijn de
flinke ruziemakers.Maar er
zijn ook parendie zich terugtrekken,de zogeheten'relaties
in de rouw': 'We zijn nog wel
bij elkaarvoor de kinderen
maar meerwordt het toch niet
tussenons.'
Dingemanse
weethoeje vicieuzecirkelskunt doorbreken. +
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'In

mijn laatstegroep zat eerL
steldat aanvankelijkgeen
woord met elkaarsprak.Ze
kekenelkaarniet eensaan,
omdat ze dachtenelkaarniets
meerte meldente hebben.
Maar er zat eenpijnpleki
Zereplekkenuit het verleden
kunnenvolgensDingemanse
van alleszijn, dat eenman
foto'sneemttijdensde bevalling in plaatsvan de hand van
zijn vrouw vastte houdentot
vreemdgaan.Dingemanse:'Ik
sprakeenvrouw die diep was
gekwetst,omdathaarman
samenmet eenanderewouw
had gebedenlOok mannen
kunnen zich in de steekgelaten
'Vaak je
voelen.
zie dat de
vrouw de kinderenop de eerste
plaatszet.De liefdevoor hem
is naarde kinderenverplaatst.
Ik ben alleeneenzaaddonor,
denkt zo'nman dan.'
Vergeven
Achter de dagelijkseirritaties
ofruzies gaanvaakbeurse
plekkenschuil waarvande stellen zelfgeenweethebben.
Dezepijn wordt in de cursus
blootgelegden'vergeven',
zodat
daarnaeennieuweemotionele
band kan wordenopgebouwd.
Dingemansevolgt nauwgezet
de methodedie |ohnsonontwikkeldein haarboek Hoad
me vast,zevengesprekken
voor
eenhechte(re)relatie,waarmee
koppelsleren inzien dat
scheldpartijenen verwijten
over en weereigenlijkeen
schreeuwom liefdeofaandachtzijn.
Zohad Klaasbijvoorbeeldal
jaren het gevoeldat hij op een
vloer liep waarhij elk moment
doorheenkon zakken.28 jaar
had hij eenrelatiemet Marieke.In de loop derjaren sta-

peldende ergernissenzich op,
maar om de lievevredete bewaren,sprakhij ze niet uit.
'Vaak
dachtik krijg de klere.
Ik ga hier weg.Maar toch doe
je dat nietl Mariekeop haar
beurt voeldenauwelijksaffectie
'Onze
meervoor Klaas.
relatie
wasin éénwoord verzuurd.De
jeu waser af. Er wasgeenintimiteit meer.maar ik dacht:we
kwakkelen wel door tot we 85
zíjn!
Klaasen Mariekeschrevenzich
in voor het Houd me vast-programmavan Dingemanse.In
groepsbijeenkomstenkregen
de stelleneerstuitleg en video's
over de liefdestheorievan
|ohnsonom zich vervolgens
met eenopdrachtterug te trekken. Therapeutengrepenin
waar de gesprekkenuit de
handdreigdente lopenof extra
sturing nodig hadden.Klaas:
'We
haddenwel het ideedat we
van elkaarhielden.maarde
voortdurendeirritaties stonden
in de weg.Eenpaarjaar geleden wasik overspannen.
Een
vrouwelijkecollegaheeftme
toen uit de penariegetrokken.
Ik dacht ik ga niet met haar
naarbed dus ik doe niks verkeerd.Nu pasweetik dat ik
Mariekeer wel meeheb gekwetsten dat dat heellangtussenons in heeftgestaani
Onesizefits all
'Deze
methodiekis niet voor
iedereenweggelegdlzegtLiselotte Visser,25 jaar relatiepsychologeen auteurvan het boek
Isje relatiete redden?'Soms
moetenechtpareneerstop
praktischgebiedorde op zaken
stellenen zijn daarnapastoe
aanemotioneleverdieping.Het
kan ook zljndat eenbetereverdelingvan de huishoudelijke
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takenal voldoendeis om een
relatienieuw levenin te blazen.
Dan hoefje niet naarverborgenemotieste gravenl
VolgensVisseris ook enige
emotioneleintelligentienodig
voorhet slagenvan sommige
'Niet
elketherapie
therapieën.
is voor iedereengeschikt.fe
moet eersteengesprekvoeren
om te wetenwat er in eenrelatie speeltom vervolgenste kijken welkemethodeje toepast.
Het is niet onesizefits alll

FïË$
*q-\\:'ffïc$
ry$
q
\:
\-fl ['qfl*t L]&ff;h
'n
k-filÏ5J $r#ffiflft1

Ook Dingemanselaat niet iedereentoe tot zijn cursus.Bij
geweldin de relatieof wanneer
eenvan de tweekamPtmet een
buitensporigeverslavingis de
cursusniet geschikt.Dinge'Dan
hebje eerstanmanse:
derehulp nodig. En alser een
derdein het spelis, werkt het
evenmin.Dan is het niet veilig
genoeg.'Erzijn ook stellendie
door het programmaerachter
komen dat ze niet bij elkaar
passen,omdat zehet respectof
de waarderingdie de ander
nodig heeft,niet kunnen
'Somszit woedezo diep,
geven.
dat het er niet uit te krijgen is.
Hoe de anderhet ook probeert.
Somshelpt het dan om apartte
onderzoekenwaar die boosheid vandaankomtl
Het succesvan EFT verbaast
'De
meesterelatieVisserniet.
therapieënhebbengoedresultaat.fe pakt doorgaanseen
concreetprobleemaanen dat
danwanneerieis eenvoudiger
mand emotioneelin de knoop
is.'
zit of getraumatiseerd
Sindsdit jaar wordt de therapie
niet meervergoeddoor de
zorgverzekeringen.Zelf b etalen is dan de oplossing,zegt
scheidingis
Dingemanse:'Een
nog steedsvelemalenduurder.'
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