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I stickers
L heb jij van-

daag verdiend?!' schreeuwde
een wiendin laatst, toen haar
man op de bank tegen haar aan
schurkÍe. Zewas het spuugzat
datzlj zichweer voor de kinde-
ren had uitgesloofd terwijl hij
bij thuiskomst de krant pakte
en daarna wilde gaan sporten.
AIs jufkan ze stickers inzetten
om kinderen iets te leren, maar
haar man keek verbaasd op, en
bestempelde het als haar zo-
veelste bnzinnige opmerking',
wat haar nog bozer maakte.
Mijn vriendin is lang niet de
ehige bij wie het venijn over en
weer door het huis schiet.
Pieter Dingemanse is klinisch
psycholoo g en relatietherapeut.
In zijn praktijk in Nieuwegein
ziet hij ruzies in alle soorten en
maten voorbijkomen. Ander-
half jaar geleden gaf hij zyn
eer ste' Houd me v ast' - cur sus,
een uit Canada overgewaaide
relatiecursus voor stellen die in
een continue strijd met elkaar
zijn verwikkeld, ofjuist avond
aan avond zwijgend op de
bank zitten. Zelfs echtparen die
op het punt van scheiden
staan, kunnen met deze aanpak
het tij nog keren. Dingemanse
laat ze in acht bijeenkomsten
en deels in groepsverband hun
ziel en zaligheid blootleggen
om een dood spoor ofvenij-
nige vecht-relatie om te buigen
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ken er vanafvliegenl zegt Din-
gemanse.'Maar de stellen zijn
dichter bij elkaar gekomen en
daar gelukkiger meei
In Noord-Amerika is lohnsons
therapie bo oming business. Vijf
jaar geleden lanceerde zehaar
theorie en inmiddels zijn er
duizenden EFT-relatiethera-
peuten. In Nederland groeit
het aantal adepten met de dag.
'Op het moment dat er gedon-
der is in een relatie, zie je twee
reactiesi vertelt Dingemanse.
'Ofje doet een stap naar voren
om contact te maken of je trekt
je terug. Het zogenaamde
vecht- of-vluch tpr íncip e. Z ij
confronteert hem, hij vat dat
op als kritiek ik doe het weer
niet goed. Hij gaat zichzelfbe-
schermen door zich terug te
trekken, terwijl zij eigenlijk
contact wíl. Zijn terugtrekking
maakt haar boos en vervolgens
trekt hij zich nog verder terug.'
Die vicieuze cirkel van aanval
en verdediging ziet Dinge-
manse bij 70 procent van de
stellen in zijn praktijk. In
vechtrelaties zie je dat beiden
in de aanval gaan, dat zijn de
flinke ruziemakers. Maar er
zijn ook paren die zich terug-
trekken, de zogeheten'relaties
in de rouw': 'We zijn nog wel
bij elkaar voor de kinderen
maar meer wordt het toch niet
tussen ons.'
Dingemanse weet hoe je vici-
euze cirkels kunt doorbreken. +
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tot een hernieuwde liefdevolle
verhouding. Hoe werkt dat?

Vecht-of-vluchtprincipe
'Veel relatietherapieën richten
zich op het verbeteren van de
communicatiei zegt Dinge-
manse. 'Partners leren dan
communicatievaardigheden
zodat ze beter met elkaar kun-
nen omgaan. Maar vaak zie je
dat er daarnaast nog maar wei-
nig verbondenheid is. Deze
nieuwe cursus richt zich
daarom op het herstellen van
deze emotionele verbonden-
heidl Het 'Houd me vast'-pro-
gramma is een lichte variant
van Emotionally Focused The-
rapy (EFT), een theorie ont-
wikkeld door de Canadese psy-
chologe Sue fohnson. Zij ging
door daar waar de meeste rela-
tietherapieën ophouden: zij
stelde de liefde centraal in
plaats van de communicatiere-
gels ofeen betere verdeling van
huishoudelijke taken. f ohnson
was ervan overtuigd dat lang-
durige relaties helemaal niet
uitgeblust en saai, oferger: in
een neerwaartse spiraal van ir-
ritaties hoeven te eindigen.
Haar therapie leert paren
waarom verhoudingen vastlo-
pen en wat je moet doen om de
liefde terug te brengen in je re-
latie. Het lijkt te werken.
90 procent van de stellen is na
de aanpak gelukkiger.'Dat wil
niet zeggen dat meteen de von-
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'In mijn laatste groep zat eerL
stel dat aanvankelijk geen
woord met elkaar sprak. Ze
keken elkaar niet eens aan,
omdat ze dachten elkaar niets
meer te melden te hebben.
Maar er zat een pijnpleki
Zere plekken uit het verleden
kunnen volgens Dingemanse
van alles zijn, dat een man
foto's neemt tijdens de beval-
ling in plaats van de hand van
zijn vrouw vast te houden tot
vreemdgaan. Dingemanse:'Ik
sprak een vrouw die diep was
gekwetst, omdat haar man
samen met een andere wouw
had gebedenl Ook mannen
kunnen zich in de steek gelaten
voelen. 'Vaak zie je dat de
vrouw de kinderen op de eerste
plaats zet. De liefde voor hem
is naar de kinderen verplaatst.
Ik ben alleen een zaaddonor,
denkt zo'n man dan.'

Vergeven
Achter de dagelijkse irritaties
ofruzies gaan vaak beurse
plekken schuil waarvan de stel-
len zelfgeen weet hebben.
Deze pijn wordt in de cursus
blootgelegd en'vergeven', zodat
daarna een nieuwe emotionele
band kan worden opgebouwd.
Dingemanse volgt nauwgezet
de methode die |ohnson ont-
wikkelde in haar boek Hoad
me vast, zeven gesprekken voor
een hechte(re) relatie, waarmee
koppels leren inzien dat
scheldpartijen en verwijten
over en weer eigenlijk een
schreeuw om liefde ofaan-
dacht zijn.
Zohad Klaas bijvoorbeeld al
jaren het gevoel dat hij op een
vloer liep waar hij elk moment
doorheen kon zakken. 28 jaar
had hij een relatie met Ma-
rieke. In de loop derjaren sta-

pelden de ergernissen zich op,
maar om de lieve vrede te be-
waren, sprak hij ze niet uit.
'Vaak dacht ik krijg de klere.
Ik ga hier weg. Maar toch doe
je dat nietl Marieke op haar
beurt voelde nauwelijks affectie
meer voor Klaas. 'Onze relatie
was in één woord verzuurd. De
jeu was er af. Er was geen inti-
miteit meer. maar ik dacht: we
kwakkelen wel door tot we 85
zíjn!
Klaas en Marieke schreven zich
in voor het Houd me vast-pro-
gramma van Dingemanse. In
groepsbij eenkomsten kregen
de stellen eerst uitleg en video's
over de liefdestheorie van

|ohnson om zich vervolgens
met een opdracht terug te trek-
ken. Therapeuten grepen in
waar de gesprekken uit de
hand dreigden te lopen of extra
sturing nodig hadden. Klaas:
'We hadden wel het idee dat we
van elkaar hielden. maar de
voortdurende irritaties stonden
in de weg. Een paar jaar gele-
den was ik overspannen. Een
vrouwelijke collega heeft me
toen uit de penarie getrokken.
Ik dacht ik ga niet met haar
naar bed dus ik doe niks ver-
keerd. Nu pas weet ik dat ik
Marieke er wel mee heb ge-
kwetst en dat dat heel lang tus-
sen ons in heeft gestaani

One size fits all
'Deze methodiek is niet voor
iedereen weggelegdl zegt Lise-
lotte Visser, 25 jaar relatiepsy-
chologe en auteur van het boek
Is je relatie te redden?'Soms
moeten echtparen eerst op
praktisch gebied orde op zaken
stellen en zijn daarnapas toe
aan emotionele verdieping. Het
kan ook zljndat een betere ver-
deling van de huishoudelijke
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taken al voldoende is om een
relatie nieuw leven in te blazen.
Dan hoefje niet naar verbor-
gen emoties te gravenl
Volgens Visser is ook enige
emotionele intelligentie nodig
voor het slagen van sommige
therapieën. 'Niet elke therapie
is voor iedereen geschikt. fe
moet eerst een gesprek voeren
om te weten wat er in een rela-
tie speelt om vervolgens te kij-
ken welke methode je toepast.
Het is niet one size fits alll

Ook Dingemanse laat niet ie-
dereen toe tot zijn cursus. Bij
geweld in de relatie of wanneer
een van de twee kamPt met een
buitensporige verslaving is de
cursus niet geschikt. Dinge-
manse: 'Dan heb je eerst an-
dere hulp nodig. En als er een
derde in het spel is, werkt het
evenmin. Dan is het niet veilig
genoeg.'Er zijn ook stellen die
door het programma erachter
komen dat ze niet bij elkaar
passen, omdat ze het respect of
de waardering die de ander
nodig heeft, niet kunnen
geven. 'Soms zit woede zo diep,
dat het er niet uit te krijgen is.
Hoe de ander het ook probeert.
Soms helpt het dan om apart te
onderzoeken waar die boos-
heid vandaan komtl
Het succes van EFT verbaast
Visser niet. 'De meeste relatie-
therapieën hebben goed resul-
taat. fe pakt doorgaans een
concreet probleem aan en dat
is eenvoudiger dan wanneer ie-
mand emotioneel in de knoop
zit of getraumatiseerd is.'
Sinds dit jaar wordt de therapie
niet meer vergoed door de
zor gv er zekeringen. Zelf b eta-
len is dan de oplossing, zegt
Dingemanse:'Een scheiding is
nog steeds vele malen duurder.'
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