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,,AlsBernarden ik ruziehebben,is mijn
grootsteangstdat hij mij helemaalniet
meerziet zitten," verteltMargrietTerlouwSteenbeek
(53).Vaakzienmenseneen
ruziealsgroot probleem/maareronderzit
meestalangstvoor afwijzing.Hechtingen
verbondenheid
zijndaaromonmisbaar
in
relaties.
Het zijnde belangrijkste
aspecten
van EmotionallyFocused
Therapy(EFT),
eenop emotiesgerichterelatietherapie.
-

Zo'n vier jaar terug las Peter
Verboom in vakliteratuur over "
Emotionally FocusedTherapy
(EFT), een nieuwe vorm van relatietherapie,ontwikkeld door de Canadese
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psychoioogdr. SueJohnson.Het sprak
hem meteenaan. ,,Deop emotiesgerichte
therapie is gebaseerdop de hechtingsbenadering.Hechtingkennenwe vanuit
Tot voor kort dachten
ouder{<indrelaties.
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LrNxsMargriet Terlouw en haarman Bernardvolgdensamen
Emotionally
Focused
Therapy(EFT).,We
leerdendwarsdoor de
ruzieelkaarte vragen
waarde andernu zo
bangvoor is."
rl
,iri:::li:rr

relatie hebben.Verderis het wetenschappelijk onderzochten helder hoe het werkt.
Er is dus geen sprakevan 'ik doe wat, maar
weet niet precieswaarom het helpt'. Ook
heeft EFTeen duídelijk protocol voor de
therapeut met drie fasesen negen stappen.
Ik volgde daaromin Canadaeen training
bij SueJohnson,"vertelt Verboom,die één
van de Nederlandsevoortrekkersvan deze
therapievormis.
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we alleendaar over na, maàr nu weten we
dat volwassenendie met elkaarverbonden
zijn ook een hechtingsbandhebben.Het
betekentdat, alsje voldoendegehecht
bent aan een partner ofgoede vrienden,

je relatie goed is," vertelt Verboom.,,Ik
begeleiddein de afgelopenvijfentwintig
jaar ai veel mensenmet relatieproblemen
enzag meteen dat EFTgoed past bij de
natuuriijke ervaring van mensendie een

Margriet Terlouw-Steenbeek
volgde samen
(51)
met haar man Bernard
EFTbij Verboom. Elf jaar woonde en werkte het echtpaar voor MAF in Nairobi,de hoofdstadvan
Kenia.,,Hetwas een grote veranderingom
terug te komen in Nederland.In IGnia was
ons gezin gevormd tot een hecht geheel.
Op allerlei manierenwerd daar in NederIand aan getornd. Daaromzochtenwe
hulp bij Eleos.Onzedochter is daar goed
gehoipen.De conciusievan haar psycholoog was dat het voor ons ais gezin goed
zouzíjn om met een therapeut te spreken.
Tijdensdie gesprekkenkwam de titel van
het boek van SueJohnsonter sprake:Houd
mij vast.Dat was precieswaar ieder lid
van ons gezin naar verlangde:ons veilig
en geliefdvoelen bij elkaaate midden van
alle veranderingen. Wij waren onthecht en
haddenhet nodig om een nieuwe manier
te vinden om goed met eikaarom te gaan,"
vertelt Margriet.
Van het één kwam het ander:als echtpaar haddenBernarden Margriet ook vijf
gesprekken,waarbij het boek van SueJohnson over EFTde leidraadwas. ,,OnshuweIijk ervoerenwe als hecht en doorleefd.In
Nairobi waren we erg op eikaaraangewezen en maaktenwe sameneen aantal zeer
moeilijke situatiesmee, zoalseen gewelddadige overval en een zeer zwaar ongeluk.
We hadden al een aantal goedeafspraken
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met elkaar,zoalsregelmatigtijd voor elkaar vrijmaken. Tochbotste het regelmatig
heftig, omdat we beiden intensief leven.
Maar we haddenwel manierengevonden
om conflictente stoppen,meestaldoor
'eroverheen
te stappen'."

p&ru9ffiK
EFTgeeft Margriet inzicht in het wat en
waarom van de ruzies die zij en Bernard
maken.,,In onze relatie is het onvermijdelijk dat we in conflict komen.We zijn
beiden praterig, hebbenoveral een mening
over en zljn zo verschillend in temperameilt en stijl dat een gesprekzomaar
vervelendof zelfs pijnlijk kan worden. Dan
hebbenwe 'weer ruzie'. Op dat moment,
zo ontdektenwe door EFI blijken we
weinig creatief; de ruzie gaat vrijwel altÍjd
op dezelfdemanier."Bernardlegt uit: ,,Als
man probeerdeik moeilijke conflictsituaties analytischte bekijken.Maar mijn
goedbedoeldeuiteenzettingenhielpen
Margriet niet. Mijn scherpzinnigeanalyses
van hoe dezeruzie ontstond ofvan wat
er gezegdwas en hoe ik mij voorstelde
dat allesanderszou kunnen, Ieverden
bij Margriet meestalalleenmaar meer
boosheidoftranen op. Door EFTben ik in
staat om mijn neiging om zó analytischte
helpen snel een halt toe te roepen.Ik heb
leren inzien dat een ruzie niet is wat hij
Iijkt en dat er vaak wat achter zit. Dat was
mijn eyeopener.Mijn diepstebehoefteis
dat Margriet van mij houdt, mij ziet zitten,
enthousiastover me is en mij bevestigt.
AIs de verbondenheidverbrokendreigt te
worden, raak ik in paniek,ga ik vechtenen
verwijten maken."
Margriet vertelt verder:,,'Daargaan we
weer'is een ontwapenendzinnetje voor
ons geworden.Als één van on$ dat zegt,
is dat al het begin van de oplo$sing.We
leerdendwars door de ruzie elkaarte vragen waar de ander nu zo bang voor is. Als
Bernarden ik één ofandere ruzie hebben,
is mijn grootste angst dat hij mij helemaal
nÍet meer ziet zitten en mijn grootstever-

,,Loopnooit
voorproblemen
weg,maar kijk
ze in de ogen"
PETERVERBOOM
relatietherapeut

Houdmevast
et boek Houdmeyastwerkt
EFTduidelijken makkelijk leesbaar
uit. Het boek
behandeltde stappenéénvoor één
en tussendoorstaaner oodrachten. Er staanveelvoorbeeldenin
van miscommunicatie
tussentwee
mensen/wat het erg
concreetmaakt.Het
boek is zeergeschikt
voor mensendie hulp
zoekeneen stapte
ver vinden,maartoch
aanhun relatiewillen
werken.De auteur
van is niet christelijk.Zo verwijstze
bijvoorbeeldnaarde evolutietheorie
en hier en daarstaaner wat minder
nette woorden in het boe( bijvoorbeeldbij de beschrijving
van een
ruzie.Maar verderdoet het boekveel
nuttigehandreikingen.
Dr.SueJohnson,Houd me vast,
uitg. Kosmos,ISBN978 90 215 3598
2,pa1.286,€ 22,95.

Iangen dat hij laat merken dat hij van me
houdt. Ik heb het nodig dat hij dat doet.
Anders 'voelt' hij ver weg en niet dichtbij.
Het is geen schandeom mijn huwelijk als
een veilige basisnodig te hebben.Want net
zoalskinderenpas echt gedijen als vader
of moederer werkelijk voor hen zijn, heb
ik het nodig dat mijn man laat merken dat
ik voor hem besta," zegt ze eerlijk.,,Alshet
me in zo'n situatie lukt om naar Margriets
gevoelte vragen,komen we razendsnel
dichter bij elkaar,"zegt Bernard.,,Ikheb
gemerkt dat het een wereld van verschil
maakt, als ik mijn drang om gelijk te krijgen ofte winnen kan beheersenen zoek
naar verbondenheidmet Margriet. Soms
heel praktisch door haar te omarmen,hoe
booswe ook zijn."

sffiË-ëffi
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Margriet en Bernardleggenop dezemanier
al uit wat het belangrijksteaspectvan EFT
is. ,,Mensendenkenbij een ruzie vaak dat
het enkel over boosheidgaat. Maar durf
een laagjedieper te gaan en bespreekwat
je voelt," zegt Verboom.,,Onderboosheid
Iiggen vaak angstenen verlangens.Bouw
veiligheid om die emotieste kunnen opsporenen bespreken.Een ander belangrijk
punt is dat partners in een ruzie vaak zeggen dat 'het' aan de ander ligt. Voordatze
het weten, zíjn ze bezig met over en weer
aanvullen,beschuldigenen veroordelen.
Hierdoor voelen ze zich kwetsbaar en uit
pure paniek kunnen ze hun boosheideruit
gooien en de ander zwartmaken.Het is belangrijk om de ander niet als vijand te zien,
maar schouderaan schouderte gaan staan
en verantwoordingte nemen voor wat je
zegt en bij de ander doet." De derdetip
die de relatietherapeutgeeft is kort maar
krachtig: ,,Loopnooit voor problemenweg,
maar kijk ze in de ogen." Verduidelijkend
voegt hij toe: ,,Naeen periodevan verliefdheid en een aantaljaren huwelijk kan de
strijd de kop opsteken.De moed kan dan in
de schoenenzakkenen er kan een verlangen ontstaanom op te houden.Doe dat
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niet, maar ga ervoor!"
betekentniet in de eerste
,,Ruziemaken
plaats falen, maar het draagt de mogelijkheid in zich tot verbeteringvan de relatie.
Mits je er samengoed over praat,"
zegt Margriet. ,,EFTgeeft daar
richtlijnen voor. Ik kreeg
bijvoorbeeldmeer inzicht
in zogenoemdepijnpunten van Bernard.In
het verledenliep hij
emotionelewonden
op. Wanneerik die
op de één ofandere
manier'aanraak',doet
dat pijn en zal hij zich
terugtrekken.Ben ik bereid me werkelijk in hem te
verdiepen?"

Ywffiffi-ffiffi,ruffiffixffi
In de jaren tachtig en negentig was auto-

nomie sterk in opkomst.EFTgaat tegen dit
heersendegedachtegoedin.,,Feministen
hebbeneen hekel aan dezevorm van therapie. De gedachteleeft datje pas een goede
relatiekunt hebbenalsje
zelfsterk in ie schoenen
staat. Maar juist als je
je verbondenvoelt
met elkaar, is de
band sterk en
ontstaat er autonomie. Dit gaat
tegen het individualismein,"
vertelt Verboom.
Margriet voegt
toe: ,,Manen vrouw
horen bii elkaar als
een twee-eenheid,zoals
de HeereJezuszegt in Matthetis 19. De Schepperbedoelde
daarmeewederzijdseaÍhankelijkheid.Het

##a$msg

In het gezun
FT is toepasbaarin een huwelijksrelatie,maarook in vriendschappen of de bandmet kinderen.
Margriet vertelt: ,,Ook kinderenverlangen er ten diepstenaar om vastgehouden te worden.Somsmoeten we heel
bewustover onze irritatie heenstappen
en ook over onzeneigingom met strengereregelsallesin bedwangte houden.
We proberenbozeof gemeneopmerkingenvan onze kinderente weerleggen,
door hen figuurlijk of somsook letterlijk
vastte houden.Maar daarinmoeten we
nog veelleren..."

Recrrs Peter
Verboom:,,Fem i n i s t e nh e b b e n
een hekelaan
dezevorm van
therapie.De
gedachteleeft
datje paseen
goederelatie
kunt hebbenals
je zelfsterkin je
schoenenstaat."
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feminisme, met haar proclamatie van de
onaÍhankelijkheid en autonomie van de
vrouq heeft daar geen goed aan gedaan.
EFTlaat zien dat autonomie en afhankelijkheid samenkunnen gaan."

blijvend en verdiepen zich," vertelt hij. ,Op
een nieuwssitelas ik dat mensenmet een
goede huwelijksrelatie na een openhartoperatie tweeënhalf keer zoveel overlevingskans hebbendan mensenzonderhechterelatie. Je bent gelukkiger als je veel hechting
WËRffigVffiM
ervaart, hebt meer zelfvertrouwen, bent
Net als Margriet en Bernard,is ook Verboom gezonder en kunt
beter pijn verdragen.Het
enthousiast over EFT.,,Ik merk dat EFTeen
is mooi als EFTdaar aan bij kan dragen."
krachtig en helpendinstrument is. Het
Daarbij is vergeven erg belangrijk, volgens
komt helaasvoor dat mensen bij mij komen MargrÍet.
,,In het boek van Johnsonkomt
en dat de relatie zo stuk is, dat ze niet meer de noodzaakvan het
kunnen vergevenvan
te herstellenis. Maar onderzoekwijst uit
elkaar ook verschillende malen aan de orde.
dat deze benadering de relatie van zeventig Dat is een Bijbelsegedachte
bij uitstek:
tot vijfenzeventig procent van de echtparen zondervergevenis 'leven
met elkaar'niet
die hulp vragen herstelt. De eÍíecten ziin
echt mogelijk."

Groepsprogramma
e inzichtenvan het boekHoud
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komt een aantalechtparenacht avonden samenin Nieuwegein.
De partners
voerentijdenszo'n bijeenkomstsamen
opdrachtenuit. Alle hoofdstukkenuit
Houdmeyastkomen aan de orde.
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VragenQst
Tóeganketf
kheid,OntuanketfkheidenBetrokkenheid

Leeselke
bewering
en
omcirkeldeW
voorWaarof de
O voorOnwaar.

ls vanuitjouw optiekje partner
toegankelijk
voorje?
I lk kan makkelijkde aandachtvan
mijn partner krijgen.

denheiden troost, staathij/zij
voor me klaar.

w/o
f

w/o
I

Het is makkelijkom een emotioneleverbindingmet mijn
partnerte krijgen.

w/o
I

Mijn partnerlaatme merken
dat ik bij hem/haar op de eerste
plaatssta.

w/o
I

lk voel me niet alleenof buitengeslotenin onze relatie.

w/o
I

lk kan mijn diepstegevoelens
met mij partner delen.Hij/zij
luistertnaarme.

w/o

ls vanuitjouw optiekje partner
ontvankelijkvoor je?
I Als ik behoefteheb aanverbon-

Ook alswe ruziehebbenof het
niet met elkaareenszijn,weet ik
dat ik belangrijkben voor mijn
partner en dat we er wel weer
uit zullenkomen.W/O

Zijn jullie op een positievemanier
emotioneelbij elkaarbetrokken?
I lk voel me heelsterkop mijn
gemakdicht bij mijn partneren
ik vertrouw op hem/haar.

w/o
I

lk kan mijn partner zo goed als

lk vertrouw erop, ook alswe niet
samenzijn, dat we met elkaarin
verbindingstaan.

w/o
I

lk weet dat ik op mijn partner
kansteunenalsik bangofonzeker ben.

w/o
I

I

Mijn partner reageertop signalendat ikzijnfhaar nabijheid
nodig heb.

w/o
I

allestoevertrouwen.

w/o

lk weet dat mijn partner geeft
om mijn vreugden,pijn en angsten.

w/o
I

lk voel me veiliggenoegom
emotionelerisico'ste nemenbij
mijn partner.

w/o
ElkeomcirkeldeW krijgt een punr
Telhet aantalpuntenop. Alsje
minder dan 7 punten hebt, wordt
het tijd om de band met je partner
te verstevigen.Bij 7 of meer punten,
benje goed op weg naareen vejlige
band.Je kunt het boekHoudme
vastdan gebruikenom de bandte
versterken.
Bron: Houd,mevast
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