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Relatietherapeuten hebben het jarenlang verkeerd gedaan
met hun rationele aanpak, zegt deAmerikaanse psycholoog
Sue Johnson. ,,Het is de angst de ander te verliezen die ten
grondslag ligt aan vrijwel elk relationeel probleem.’’
Tekst:Hanny Roskamp Foto: United Photos/Robin van Lonkhuijsen

Duurzame liefde
is een kwestie
van vasthouden

Het is extreem
ongemakkelijk om
te zeggen, ‘ik ben zo
alleen, houd me
alsjeblieft vast’.

Psychiater John Bowlby bestudeerde de
emotionele band tussen moeders en kin-
deren. Kinderen gebruiken hun moeder,
of een andere vaste opvoeder, als een
basis om op verkenning te gaan. Hij ont-
dekte dat er in hoofdlijnen drie stijlen
zijn. Een zekere stijl, een vermijdende
stijl en een angstige stijl. Nadien ont-
dekte men nog dat er een vierde stijl is,
de ongeorganiseerde stijl. Later bleek
dat de stijlen ook opgaan voor volwasse-

nen. Ouders dragen hun hechtingsstijl
grotendeels over op hun kinderen. De
hechtingsstijl kanin de loop der jaren
veranderen door positieve of negatieve
ervaringen. Psychologen hanteren nu de
volgende vier stijlen:
Zeker: Gebruikt de verzorger als uitvals-
basis voor verkenningen. Protesteert als
de verzorger weggaat en zoekt nabijheid.
Voelt zich getroost als verzorger terug-
komt en gaat dan weer op verkenning.

Sue Johnson is psy-
choloog, onderzoeker
en directeur van het
Internationale Cen-
trum voor Excellentie
in Emotionally Focu-
sed Therapy. Ook is ze
docent klinische psy-
chologie aan de Uni-
versiteit van Ottowa in
Canada. Ze werkt als
relatietherapeut en als
traumapsycholoog
met EFT. Ze schreef
over EFT een aantal
boeken, zowel voor
psychologen als voor
particulieren. Haar
grote hobby is tango-
dansen.

Sue JohnsonA
ls een stel naar de relatiethe-
rapeut gaat, lijkt dat voor veel
mensen het begin van het
einde. Een nette manier om
te zeggen: ik heb er geen zin
meer in, we nemen afscheid.
Of een manier om te probe-

ren die ander te laten doen wat jij wilt.
Relatietherapie is bijna berucht om het

falende karakter. Maar volgens de Cana-
dese relatietherapeut en klinisch psycho-
loog Sue Johnson is die tijd voorbij dankzij
nieuwe inzichten die zij en haar collega’s
ontwikkelden. ,,We hebben in relatiethera-
pie alles uitgeprobeerd, behalve het ver-
sterken van de emotionele band. Onlangs
vroeg iemand mij: ‘Dus u denkt dat het
een goed idee is, dat mensen afhankelijk
zijn van elkaar?’ Relatietherapie heeft lang
de nadruk gelegd op het feit dat mensen
te behoeftig waren, dat ze zelfstandiger
moest worden, grenzen moesten stellen en
zich rationeler moesten gedragen. Als je
meent dat liefde een giftige mix is van seks
en sentimenten die niemand kan begrij-
pen, dat liefde komt en gaat, dat het wille-
keurig is, etc., dan kom je niet verder dan
een rationele aanpak met als beste uit-
komst dat een stel vriendschappelijk ein-
digt. Het punt is: dat is niet wat mensen
willen van relaties.’’
Johnson’s belangrijkste boodschap: ru-

zies en conflicten gaan eigenlijk over iets
anders dan we denken. Het is niet de
afwas of zelfs het vreemdgaan waarover
we kwaad zijn. Het is de angst om de
ander te verliezen die ten grondslag ligt
aan vrijwel elk relationeel probleem. Die
angst is zo enorm, dat hij zorgt voor emo-
tionele kortsluiting. De één wordt hyste-
risch van woede, de ander sluit zich volko-
men af. Er ontstaat een demonische dans,
waarin stellen jarenlang verstrikt kunnen
zijn.
Johnson: ,,Het probleem is: kan ik erop

vertrouwen dat je doet wat ik vraag?
Omdat het extreem ongemakkelijk is om
te zeggen: ik ben zo alleen, houd me alsje-
blieft vast. Als je dat in je jeugd niet hebt

Watvoor kinderengeldt, gaat ook

Hechting: ‘Als je mensen een veilige route

geleerd, voel je misschien schaamte omdat
je moeder heeft gezegd dat je volwassen
moest zijn. Dan ontstaan er ruzies over de
afwas of de vuilnis waarin koppels zich ver-
liezen.’’
We kunnen als mens niet zonder hechte

banden. We zijn sociale wezens. Grote
delen van de grijze massa hebben tot taak
om de emoties van anderen te kunnen
‘lezen’ en met anderen te kunnen commu-
niceren. We zijn gemaakt om ons te hech-
ten. Maar onze sociale structuren zijn niet
meer zo sterk als vroeger.
Johnson: ,,Steeds meer mensen geven

aan dat ze eenzaam zijn. Toen men vijftig
jaar geleden vroeg hoe belangrijk liefde was
om te trouwen, dan kwam het op de vijfde
plaats. Het inkomen en de sociale klasse
waren belangrijker. Nu komt liefde op de
eerste plaats. We hebben een betere band
nodig met onze partner. Daarvoor is het
noodzakelijk om te begrijpen hoe cruciaal
hechting is. Ons instinct is erop gericht om
contact te maken. Dat is een revolutionaire
gedachte, want we hebben altijd gehoord
dat onze belangrijkste instincten seksuali-
teit en agressie zijn.’’
Johnson ontwikkelde een therapie waar-

bij ruim 75 procent van de stellen bij elkaar
blijft en naderhand beduidend gelukkiger

is met elkaar. De therapie heet Emotional
Focussed Therapy, kortweg EFT. Uitgangs-
punt is de hechtingstheorie van John
Bowlby (zie kader). Daarbij leren stellen af-
stand te nemen en liefdevol te kijken naar
de basale emotie die er achter hun destruc-
tieve gedrag zit: de behoefte aan warmte
en nabijheid.
Johnson: ,,Het gaat erom dat je mensen

helpt om op een meta-niveau te denken.
Dat ze op een niet veroordelende manier
naar hun emoties en ervaringen kijken. Dat
ze er invoelend mee omgaan.’’
Gezonde hechting kalmeert, zorgt voor

regulering van emoties en zorgt er concreet
voor dat mensen gezonder zijn. Hun kans
op hart- en vaatziekten neemt af en hun
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Pannenkoek
met stroop
voor Neptunus
DONDERDAG 28APRIL, 13.29 UUR

Huh!? Ik krijg een bood-
schap via de marifoon van
een schip dat vlakbij mij
voor anker ligt. Er zwemmen

haaien rond Guppy. Hele kleintjes,
maar wat gaaf om te zien! Het is hier
sowieso een beestenboel. Overal waar
je kijkt, in het water, op de aanleg-
plaats voor bijbootjes en op land
zwemmen, liggen en hoppen zeehon-
den rond.
Ook ben ik net terug van een wande-
ling over Santa Cruz, een van de Gala-
pagoseilanden waar ik nu ben, naar
een plek waar allemaal enorme schild-
padden zijn. Wat zijn die beesten traag!
Eentje deed er tien minuten over om
op te staan. Een andere schildpad

heette Gordon en is
minstens honderd
jaar oud.
Verder heb ik ken-
nis gemaakt met
de mensen van
Sea Sheperd, die
hier allerlei na-

tuurprojecten lei-
den. Ze leren kinde-

ren dat je de schildpad-
den hier vooral hun gang moeten laten
gaan en hoe je de natuur respectvol
moet behandelen.
De overtocht van Panama was een van
de mooiste en fijnste die ik tot nu toe
heb gehad. Ik rekende op weinig wind,
maar dat viel erg mee. Vlak voor Gala-
pagos stak ik de evenaar over. Er staat
natuurlijk geen bord midden op zee
om dat aan te geven, maar je kunt dat
punt zien op je GPS. Het is traditie
onder zeilers om iets te offeren aan
Neptunus op dat moment. Dus heb ik
een speciale pannenkoek gebakken en
er met stroop de tekst 'voor Neptunus,
van Guppy' op geschreven. Verder heb
ik samen met de mensen op het schip
dat de hele overtocht in mijn buurt
voer, luide muziek gedraaid en zo zijn
we swingend die magische grens over-
gegaan. Ik heb weer een
mooie mijlpaal bereikt.
Groetjes, Laura

laura’slogboek
LauraDekker (15)wilmet haar zeil-
bootGuppy als jongste ooit de
wereld rond. In haar logboek doet
het zeilmeisje elkeweek verslag
van haar belevenissen.week 36
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! Probeer te herkennen
waarover de ruzies, discus-
sies of het zwijgen écht
gaan, door afstand te
nemen van de emoties,
desnoods achteraf.

! Analyseer door welke
actie van je partner je pijn-
plek wordt geraakt en welke
pijnplek dat is (meestal
komt daaruit naar voren:
angst om er alleen voor te
staan, in de steek gelaten
te worden, de ander te
verliezen, niet goed genoeg
te zijn voor de ander).

! Probeer je partner uit te
leggen dat dit het ware pro-
bleem is, de volgende keer
dat de strijd ontstaat, dus
niet ‘jij doet dat verkeerd’
maar ‘ik krijg er zo’n ...
gevoel van als jij dat doet.’

! Probeer de ander te
begrijpen en te vergeven,
hoe erg het ook is wat hij
of zij heeft gedaan.

! Zoek lichamelijke
toenadering tot elkaar.
Maak tijd voor elkaar en
geef uitdrukking aan de
liefde en waardering voor
elkaar.

Een EFT-therapeut is te
vinden op: emotionally-
focusedtherapy.nl

Houd me vast -
Sue Johnson.
Prijs !19,95. (ISBN:
9789021535982)

Tipsvoor
verandering

De verzorger reageert consistent en met-
een op behoeftes van het kind. Zo’n 65
procent valt in deze categorie.
Vermijdend: Zoekt weinig affectie en ver-
toont weinig stress bij het vertrek van zijn
verzorger. Reageert nauwelijks als verzor-
ger terugkomt, doet geen moeite contact
te maken. Is rebels en heeft laag zelf-
beeld. De verzorger reageert amper als
het kind daaraan behoefte heeft. Moedigt
onafhankelijkheid aan.

Angstig: Het gevoel gescheiden te zijn
van de partner, belangrijkste persoon of
opvoeder lijdt tot grote angst. Gaat
daarom niet op verkenning. Overstuur
als verzorger weggaat en bij terugkomst
boos en niet bereid de verzorger te ver-
welkomen. Zoekt contact, maar blijft
zich boos verzetten als het contact er
komt. Verzorger is inconsistent. Rea-
geert soms geschikt (als het kind extra
aandacht vraagt), soms verwaarlozend.

Ongeorganiseerd: Vertoont stereotiep
gedrag als verzorger terugkomt, zoals
‘bevriezen’ of ‘schommelen’. Soms tegen-
strijdig gedrag, zoals contact zoeken,
maar met de rug naar de verzorger ge-
keerd. Verzorger mishandelt het kind
door bang maken, opdringen, terugtrek-
ken, negativiteit. Op internet, web-re-
search-design.net/cgi-bin/crq/crq.pl,
staat een Engelstalige test voor hech-
tingsstijl.

opvoor volwassenen, ontdektedepsychiater

wijst om tot een verbinding te komen, dan zullen ze dat doen.’

wondjes genezen sneller. Als er geen ge-
zonde hechting is, reageren we met angst.
Er is een vorm van angst, die er speciaal is
om ons duidelijk te maken dat we alleen
en verlaten zijn. Johnson: ,,Die angst is on-
dragelijk voor het zoogdierenbrein. Hij
zorgt ervoor dat we in paniek raken. Ie-
mand die op een zekere manier is gehecht,
kan met die angst omgaan op een be-
grensde, dragelijke manier en kan zeggen
wat er gezegd moet worden om de partner
dichter naar zich toe te trekken. Bij de re-
latietherapeut verschijnen meestal part-
ners die dat niet kunnen. Ze hebben een
angstige of vermijdende hechtings-
strategie. We zien dat ze hun partners bui-
tensluiten of mijden. Als iemand zijn emo-

ties afsluit en zijn gezicht op slot zet, kan
dat een enorme paniekreactie veroorza-
ken in de ander. Die dan steeds veeleisen-
der wordt of opdringerig, waardoor ze
hun partner nóg verder van zich afduwen.
Juist op het moment dat ze behoefte heb-
ben aan nabijheid. Daardoor wordt de
communicatie buitengewoon halfslachtig
en verstoord. De emoties vliegen heen en
weer, dat is echt een kwestie van millise-
condes.”
Johnson gelooft dat zelfs de meest be-

schadigde en emotioneel getraumati-
seerde persoon diep van binnen het ver-
langen voelt om zich met anderen te ver-
binden. Haar therapie heeft zelfs succes
bij stellen voor wie geen hoop lijkt te zijn.

,,Als je die mensen een veilige route wijst
om tot een verbinding te komen, dan zul-
len ze dat doen. Een stel dat met elkaar
overhoop ligt, herbeleeft het diepste hech-
tingstrauma uit hun jeugd in hun volwas-
sen leven. Dat kunnen we ombuigen naar
een gezonder functioneren, want de her-
senen zijn zodanig geprogrammeerd dat
ze behoefte hebben aan hechting en dat ze
daar altijd voor zullen kiezen, hoe moeilijk
en eng het ook is. Met EFT kunnen we bij
de eerste sessie van een therapie al zien of
stellen in staat zijn om die connectie te
maken. Dat gebeurt als het ze lukt om het
‘houd me vast’-gesprek te voeren: durven
toegeven dat je de ander nodig hebt en
niet wil missen.” !



 


