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Dezomervakantie
is Deter (55) en Marja (s4) hebben
I naeenhuwelïk vanbijna2sjaax
partners
voor
dé 'weer
helemaa-ldel<riebels'.Peter:\tre
g e l e g e n h eoim
de l k a a r
knufelen weer, en ik ben tederder
detentuitte vechten.geworden, Als Ma.rja later uit haar
Thuiswachthunde werk terugkomt, merk ik dat ik verpeutmet langendnaal de klok begin te kljken.
relatiethera
eenuiterste
reddings-Enja, d ilie liefde die overdagopborpogÍng,
maarvaakis relt, dat merkje's nachtsóók in de
hette laat.ln minder slaapkame
Peter en Marja volgden
het
verzuurde
relatles
kan Houd-me-vastprogramm4sarnen
eencu$us
preventieve
therapievan acht sessiesvoor stellen die aan
somseenuitkomsthun relatie willen werken.Nu, net na
b i e d e nM. a a d
r i eo u d e de vakantie, is de cursus weer helekoe,dremoet maalvolgeboekt.Klinisch psycholoog
echtopgedregd.Pieter DingemaÀsegeeÍt de cursus
samenmet eencollega-psycholoog
en
ziet na vakantietijd elkekeerweer een
flinke piek 'Als je wekenlang op elkaars lip hebt gezeten,kun je er niet
meeromheendatje problemenhebt.
Somsis het tot eindelozeruziesgekomen, ofhebben stellen elkaar dagen-
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lang genegeerd,Eén stel vertelde bï
cleintake dat ze deze\drantie om en
om met de kinderen op de camping
stonden:hij eenweeken darrzlj weer
een week. Omdat ze anders alleen
maa.rkonden kibbelen.'
Het Houd-me-vasq)rogramma bestormde drie jaar geleilen de ma.rkt
lan de preventieve relatietÀerapie
- therapie waa"rbij stellen aan hun
relatie werken voordat de boel helemaal verzuurd is, Die markt bestond
tot een paaxjaaÍ geledenvooral uit
cursussengebaseerdop christelijke
grondslag,zoalsde Marriage Course,
en uit relatie-apk'sval éénofeen paar
sessies,aangeboilendoor individuele
thempeuten.Voor stellendie eenuit'
gebreiderprogramma wilden volgen
en het ilaarbii niet overreligie wilden
hebben,was er niet zol€el.
'Houd
me vast is gebaseerdop het
boekHoud meoast.Zeoengesprelchen
uoor eenhechtetrc)m oeiligereloti,e>'

PREVENTIEVE
THERAPIE

van de Canadese psychologe Sue
Johnson.Hetboekverscheen
in 2o09
in de Nederlandsevertaling en wasin
mei alweertoe aán de twaalfde druk.
Een zelíhulpbestsellerdus. Johnson
is de grondleggervan de Emotionally
FocusedTherapy (EFT), een relatietherapie die in de Verenigde Staten
mateloospopulair is geworden.Ook
in Nederlandpassen'gewondrelatietherapeutenhaar toe, vaaÀgecombineerdmet slsteemtherapie(hoefunctioneer je in het gezin en in je
omgeving?)en gedragstherapie.
Bij EF! en dusookbij het Houd-mevastprogramm4 leren stellen niet
zozeernieuwe regelsaa.Irom beter te
communicerenen hun gedragte l'eranderen,maar pmten ze hoofdzakelijk overwat zeop emotioneelgebied
van elkaarnodig hebben,VolgensSue

Johnson ontstaan relatieproblemen
namelijk vooral doordat partners een
verlies aan verbondenheid ervaren,
waamazein verschillenderuziepahonen kunnen uitbarsten. Het meest
voorkomenalemziepaboon is de'protestpolka'.Eenvan de tweell'ordt kritischen agressiefendeanderdefensief
en afstandelijk - die trekt zich terug.
Waarop de eerst€weer radeloosdingen uihoept als: ï!j zegt ook nooit
wat!'
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|(JKINOFZe worden ongewild wrokkig en die
emotiesvinden toch hun uitweg, met
PARTNIRS
vaakjuist over heel andere
ETKAAR
WEtgeruzie
dingen.
IATEN Tijdens
zon sessiekrijgen zeeerstsaUITPRATEN
men met anderestellenuitleg overde

en van de onderdelenvan het
f
I- Houd-me-vastprogramm
a is het
momentwaaxopstellendepijnpunten
uit het verledenopdiepenen het daax
eensgoed over zullen hebben.Want,
zo is de stelling bij EFT, na pijnlijke
gebeurtenissenin het verledenonderdrukken mensen vaak hun emoties.

pijnpunten en daarnapraat ieder stel
er in eenapart kamertje samenover
De Houd-me-vasttheMpeutgaatafen
toe kijken of ze elkaar wel laten uitpraten; soms komt hlj er langer bij
zitten om het verhaa-ler echt uit te
trekken.
Het pïnpuntengesprek was voor
Marja en Petereenheítige conÍiontatie. Marja: 'Ik vond altijd dat we best
een goed huwelijk hadden. Stroef
soms,en we besprakenook niet alles,
maar we wisten wel dat we echt bij
elkaar hoorden.Maantijdens die sessie merlten we dat oud zeerons toch
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, aaltiideo
n p g e d i e n da a n u w z i t p l a ê t si ,n t e r n ê t i o n alleec t u u re, e n e i g e ns t o p c o n t a c tI .n d e l e k l a s s e
: "cfileertu van een comfortabele,snellerels.En met tot wel lO daqelijkseheen-en terugreizen,
staat nietsu in
: : w e g o m v a nT h d l y su w k a n t o o tre m a k e n .
I . ^ . i q e l o v e r dd o o r 2 r N e te . g e a c t i v e e r dd o o r N o k i ê5 e m Ê n sN e t w o f k s ,o n d o f v o o r b e h o u dv ê n b e s c n r k b ó a . . e
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-: :r de u eg zat. Vijítienjaar gele:.:. ,ierd Peter ziek; hij was maan:: ;:rgopgenomen in het ziekenhuis
:- :--ngookps)'chisch ondenrit. Onze
r-:e linderen n'aren klein en ik stond
:: :relema€l a.lleenvoor Toen Peter
, :ii opknapte en sterker werd, hecht:i nij plotseling meer belang aan de
.:reèn ïan iemand uit onze familie
Jan aan de mijne. Datvond ik zó naar
- ne hadden samen die ziekte door.taan en nu was ik toch niet de num--nereen in zijn leven. Maar rve konden
er niet echt goed overpraten. Dus liet
ik het maar zitten,jarenlang. Het probleem lvas alleen dat we toch vaak
ruzies hadden over familie - zodra het
daarover ging, voelde ik het nog steeds
steken en $'erd ik ineens heel fel.'
\u de oude koe is opgedregd, kunnen
ze beter met elkaar communiceten.

Peter:'Ik werd eindelljkgedwongen
écht naar Marja te luisteren.Toenpas
drong tot me door wat die tijd voor
haar betekendhad. Bij onze ruzies
overlamilievoeldeik mealtijd enorm
aangevallen,ik trok me temg en zei
maar niets meer. Nu bespreken we
eigenlijk alles en als we ergensmee
zitten,kunnenwe het veelsnelleroplossen.'

preventieve thenpie is veel minder
bekend. In Nederland is er nog bijna
geen onderzoek naar gedaan en uit
metingen in de Velenigde Staten blijk
bijvoorbeeld wel dat stellen beter communiceren, maar in hoevene hun
relatie op de lange iermijn ook verbe-

tert, is nog helemaal onbekend.
'gelvond
Veel
therapeuten nemen da.n
ook een afuachtende houding aan.
Relatietherapeut Jean-Pierrc van de
Jtenlakehetdusgoeduit.Maar Ven - auteur van het b oek Gelult in de
Qt
lJ is er ook$etenschappelijk
aange- lriefe merkt wel dat stellen die bij hem

toond dat preventieverelatiethempie
$,erkt?Van ge$'onerelatietherapieis
de eífectiviteit bewezen;zo'n 70 procentvar de stellenheeft daarbaat bij.
De relatieverbeterten zevoelenzich
er gelukkigerdoor wat overigensnog
geen gamntie is dat ze ook echt bij
elkaarblijven.Maar overhet efièctvan

tercchtkomen, meestal al ïerwikkeld
zijn in een slependestrij d, r'ol verborgen
boodschappenl Hij zou het dan ook
mooi vinden als ze eerder bij hem zou'Bijvoorbeeld als ze
den aankloppen.
merken dat ze wel erg vaak rrrziën, of
bijna nooit meer met elkaar wijen.'
Toch is hij geen fan van de speciale -

flITriltt:l
V00R(0r/

RUlltPAIR
SDi
,PROTEST
POLKA'

PREVENTIEVE
THERAPIE

AtSJI FLNK
NDt
PROBtTiíTN
prevenlieprogTammas.'Hel
kan na- GAAT
ROIREN
wachten tot hij eindelijk tijd voor me
melijkook verzanden
in spijkersop
MAAK
JE had. Daar werd ik heel onzekeren
laagwalerzoeken.
Neemde relaLievan.'
HETSOMSgefrustreerd
apks die sommigetherapeuten
aanHaarwiend had geenzin in therapie,
JUIST dusgingzealleen.'Ik refteldervaarik
bieden:elkcrelatieheeflweleens
eeu
ERGER'
je
dip. Als langer bij elkaar bent, heb
meezat,en Franssenliet me mijn eijc allijd\Àeleenperiodedat heteven
niet lekker loopt, dat de sels minder
is enje meermet elkaarruziet.Alsje
dan evenflink in die problemen gaát
roeren.maakje het somsjuist allemaal erger.'
Franssen
andêrs.
nat zielCa-roline
l) zii iszon coachdie eenrelatieapk aanbiedt:\.oor5oo eurokunnen
stellenin drie uur tijd hun helerelatie
laten doorlichten.Een relaLie-apk
Llink misschien
als ietsvoorstellerr
met \'rieniet veelmis is. maaralsje
échtgeenproblemenhebt,geefje er
ook niet zo'n bedrag aan uit. Ik krijg
dus vooral stellen die wel aanvoelerr
dat er iets mis is, maar er niet zo goed
clevingerop kunnenleggenwat er fout
8aálen wat er dusmoetveranderer.
Ze dreigen bijvoorbeeldeen broer?usrelatiete krijgen.of ruziënsteeds
overdezelfdeonderwerpen.In die drie
uur bekijk ik hoezezichsamengedragen, waarover ze mziën en wat daar
preciesachterschuiltl
Naastderelalie-apk
kunjebii haarals
wouw ook terecht voor preventieve
rclatietherapie in je eentje. 'Mannen
hebbensomshelemaalgeenzin om
meein thempiete gaan.Hetmooieis
dat wanneerin eenrelatie eenvan de
gelieldes
het gedragverandert.deander daarin vanzelfmeegaat.'
Hetldinkl misschien
eenbeetjecurieus,maarhet heeftEsmee(42) zeker
geholpen.Zij kwam bij Fr"ns!,enterccht omdatzehet gevoelhad dat haar
r,'riendhaar altijd op het tweedeplan
stelde. .Wjj hebben allebei kinderen
uit een vorig huwelijk en hij wil zijn
wije tijd zoveelrnogelijkmetzijn kinderenerbijdoorbrengen.
lk wildedat
we ool tijd wij zoudenmakenvoor
ons tweetjes. Uiteindelijk lnvam het
erop neer dai ik thuis op hem zat te
36 Oxroeen
zolzoe'ro,*"
ijke
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genrol in die relatiezien.'Doordatze
zich zo afhankelijk opstelde, raakte
haarwiendjuist geïr'riteerdenwashij
nietgeneigdhaartegemoette komen,
zagze in. 'Na één sessiepakte ik de
zakenandersaan.Ik gingmeersporten enspmkafll1et\Íiendinnen.Toen
mijn l'riend merktedat ik niet meer
op hemzatte $ achten,trok hij ineens
zijn agendaen wilde hij ar.ondjesmet
me plannen. Dat gaf mij lveer eenzekerder gevoelorer onzerelatie: blijkHet leidde iot wekenlang zwijgen. Ze
gingen zelfs een maand uit elkaa-r. In
baardeedik er rvélechttoe.'
therapiewordt gereDre\entieve
I geldook gebnriktalslaatsteredmiddel, al is het daar niet echt voor
bedoeld.Dingemanse:'Wij hebben
zekerook stellendie zeggen:"\tr/eproberendit nog,en alshet dan niet lukt,
houden we ermee op." In zo'n geval
kan een cursusook zinvol zijn, maar
daama heeft een siel vaák toch nog
wel een aantal sessiesbij de relatietherapert nodigl
Dat wasprecieshet gevalvoor Roelof
(63)enNatalie(65).Toenzij metpensioengingen, ontdekten ze dat ze elkaar bnderweg ergens kvijt waren
geraaLl'.Natalie: 'We waren altijd zo
dÍuk geweestmet onswerk en dekinderen dat we helemaaluit elkaar waren gegroeid.Toenwe weer meer tijd
hadden voor elkaar, had Roelof niet
veelzin om met mij meete gaan,naar
eenmuseumJof de stad in. Hij wilde
het liefst thuis lezen.Daar ergerdeik
me enorm aan en dat liet ik merken
ook.Als klap op de ruuryijl raaktehij
ooknoggeÏnteresseerd
in eenandere
wouw: Roelof:'Met die anderewouw
kon ik rél goedcommuniceten,en
lachenorn simpeledingen.Datvond
Natalieheelnoeilijk. Ze nerdja.loers
envoeldezichzelfsbedrogen.Terwijl
ik meendedat ik nits fout deed.'

die tijd las Nata.lie het boek van Sue
'Ik
Johnson.
kwam ierug en zei tegen
Roelof dat we naar de cursus moesten
om te kijken wat er nog te redden viel.'
'Al na
Dat bleek nog best veel. Roelof:
de tweede keer wist ik: wij horen bij
elkaar. Ik heb haar vedeld hoeveel ik
nog van haar houd en dat we er samen
hard aan moeten gaan werken.'
Dat proberen ze dus nu met behulp
van een vervolgtraject blj een relatietherapeut. Het dageUjks leven als stel
'We
is al een stuk verbeterd. Natalie:
doen weer dingen samen en kunnen
weerlachen. Ik probeer hem ook zijn
eigen momenten te gunnen. Alleen het
gevoeldat ik ben bedrogen! moet nog
wel slijten, dat gaat niet vanzelf. Maar
we zijn niet voor niets al 35 jaar een
stel: we zullen er alles a;Ln doen om
het te redden.' a
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