
EmotionaLly focused therapy nu als preventieve cursus

Houd me vast
Emotionally focused therapy is een nieuwe, effectieve manier om stellen te helpen destructieve patro-

nen binnen hun relatie te doorbreken. Er was al een aansprekend zelfhulpboek in het Nederlands en

binnenkort verschijnt er ook een preventieve korte cursus, waar maatschappelijk werkers mee aan de

slag kunnen. door Pet ra Oeij

Marleen fluistert dat ze Teun niet durft aan te kijken. Ze wil
niet opkijken nu ze verteld heeft hoe eenzaam en verlaten ze
zich vaak voelt omdat ze zeker weet dat ze in zijn blik afwij-
zing zal tegenkomen. Hierdoor mist ze zijn blik waarin steun,
mededogen en vooral verbazing te zien zijn. Zijn sterke, stoere
vrouw die hém nodig blijkt te hebben? Hij kan zijn oren niet
geloven, maar is geraakt en ontroerd en zeer bereid haar op te
vangen, vast te houden.

Dit is een alledaags tafereel in de praktijk van de nieuwste
systemische ontwikkeling, emotionally focused tberapy (EFf).
Systeemtherapeuten werkten decennia vanuit theorieën met
betrekking tot communicatie en machtsverhoudingen, terwijl
emoties en vooral liefde buiten beschouwing werden gelaten.
In Canada heeft Sue johnson dit opgepakt en verweven in een
succesvolle manier van werken met (complexe) relàtie- en
familieproblematiek. Uit diverse behandelstudies blijkt dat EFT
als behandelvorm effectiever is dan andere modellen en dat de
terugval kleiner is (Iohnson 1999, 2003).Voor dit onderzoek
vulden paren vragenlijsten in over hun tevredenheid over de
relatie. De vragen gingen onder andere over verbondenheid,
saamhorigheid, seksualiteit, religie, gezamenlijke hobbies of
activiteiten en werden voorafgaand, na en tijdens een follow-up
beantwoord.
In EFT zijn de hechtingstheorie van Bowlby, de existentiële/
ervaringsgerichte werkwijze en de systeemtheoretische theorie
geïntegreerd. EFT bestaat uit negen stappen verdeeld over drie
fasen (zie kader p. 22). De stappen kunnen worden herhaald en
lopen soms door elkaar.Wel moeten beide partners alle stappen
zetten.

Korte cursus eerstelijn
Al langer brengt een aantal systeemtherapeuten in Nederland
EFT in praktijk. Zij werken vooral op het gebied van de psyche/
systeemtherapie in enkele GGz-instellingen en vrijgevestigde
praktijken. In april 2009 verscheen johnsons zelfhulpboek
Houd me vast. Zeven gesprekken voor een hechte(re) en
veilige relatie in Nederland. De publicatie genereerde grote
belangstelling onder hulpverleners en potentiële cliënten die
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zichzelf en hun relatie in dit boek herkenden. In Canada is op
basis van dit boek een korte cursus ontwikkeld voor toepassing
in de eerstelijns hulpverlening. Deze cursus is op te vatten als
preventieprogramma om paren met lichtere relatieproblemen
als groep te ondersteunen door het toepassen van de principes
van EFT.Doel van deelname aan de cursus is dat partners niet
alleen hun conflictueuze manier van omgang verbreken maar
elkaar ook meer intimiteit en emotionele verbondenheid kun-
nen bieden. Dit veronderstelt effect te hebben op hun gezinnen,
hun werk en hun plek in de maatschappij. Momenteel wordt
deze preventiecursus ook vertaald in het ederlands. Het lijkt
bij uitstek geschikt voor toepassing in het maatschappelijk werk.

Gewend om in te schatten
Een belangrijke missie van het maatschappelijk werk is het be-
vorderen van zelfredzaamheid van cliënten ten aanzien van hun
persoonlijk, sociaal en maatschappelijk functioneren. Maatschap-
pelijk werkers positioneren zich op de scheidslijn van individu
en omgeving, zowel in materieel als in sociaal opzicht. EFT
bevordert de verbondenheid binnen partnerrelaties en daarmee
de gevoelens van veiligheid en autonomie en dat beïnvloedt
het handelen in de bredere context. Doordat maatschappelijk
werkers generalisten zijn die goed bekend zijn met de speci-
fieke deskundigheden van andere disciplines en werkvelden,
zijn zij goed in staat af te wegen of een cliënt hulp bij hen, bij
jeugdzorg, bij het sociaal-cultureelwerk of bij de GGz nodig
heeft.juist hierom is een relatiecursus in groepsverband in
goede handen bij een maatschappelijk werker. Hij of zij is immers
gewend om in te schatten of dit voldoende is of dat er meer en/
of iets anders nodig is.
Hieronder zal ik EFT eerst toelichten, vervolgens ga ik in op het
preventieprogramma dat sinds kort is vrijgegeven voor eder-
land en dat binnenkort kan worden aangeboden.

Veilige hechting
Uit veel onderzoek van de laatste decennia blijkt dat een veilige
hechting een mens stevig en zelfredzaam in het leven doet
staan. Kinderen die in een rustige en veilige omgeving opgroei-
en waarin ze passende ruimte krijgen om zich te ontplooien en



Jelaties
'.

ontwikkelen, hebben een veilige hechtingsstijLAls volwassene
gaan zij ervan uit dat de ander te vertrouwen is, dat de wereld er
ook voor hen is én dat ze zelf iets betekenen voor anderen.
Een angstig/vermijdende stijl vertonen kinderen die geen
gehoor vinden voor hun angsten en behoeften: kinderen die na
het vallen geen troost zoeken maar zelf doorgaan. Als volwasse-
ne hebben zij de overtuiging dat ze uiteindelijk altijd alles alleen
moeten doen. Kinderen die ontroostbaar lijken als iets anders
gaat dan wat ze hadden verwacht, zijn gehecht op een angstig/
ambivalente wijze. Ze kunnen erg van slag en nauwelijks meer
gerust te stellen zijn.Volwassenen die zich op een dergelijke
wijze hebben gehecht zijn onzeker en op hun hoede, bang te
worden verlaten. De gedesorganiseerde hechtingsstijl komt voor
bij kinderen die opgroeiden in onveiligheid: in een situatie waar
het gevaar juist kwam van de zijde die bescherming en beschut-
ting moest bieden, de opvoeders, zoals bij mishandeling en
seksueel misbruik.
Een hechtingsstijl is niet statisch maar verandert mee met het
leven. De basis in de jeugd is van belang maar door goede of
slechte ervaringen is die veranderbaar.)uist dat is zo hoopvol.

Emoties
Hechting is een belangrijke, krachtige drijfveer voor de mens.
Zonder verbondenheid kunnen wij niet overleven.)ohnson er-

kende dit en bracht deze emoties in de therapie. Bij EFT gaat het
erom een aantal lagen in de relatie te onderscheiden.Ten eerste

Een veilige hechting doet een mens

stevig en zelfredzaam in het leven staan

wordt er gezocht naar de negatieve interactiecirkel van het stel:
hoe praten zij, hoe maken zij ruzie, waar kwetsen zij elkaar? In
Houd me vast is dit vertaald als duivelse dialogen.
Daarna wordt er gekeken naar emoties, waarbij secundaire en
primaire emoties worden onderscheiden. Primaire emoties zijn
de meer kwetsbare en afgeschermde emoties, waarvan we soms
niet eens op de hoogte zijn. Het gaat om diepe gevoelens van
niet te voldoen of niet belangrijk te zijn. Deze gevoelens zijn
overdekt met secundaire emoties, waar we gemakkelijker bij
kunnen en die wij goed (her)kennen bij onszelf en bij anderen:
'ik ben snel gekwetst' of 'dat opvliegende tiepje'. In veel situa-
ties, zeker in relaties met naasten, reageren we vaak rechtstreeks
vanuit secundaire emoties - zo snel dat we het niet eens mer-
ken. Bij EFT gaat het erom deze drie lagen wel te onderschei-
den, te erkennen en te aanvaarden (zie kader op p. 22 voor het
therapeutisch protocol).
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Teun heeft boodschappen gedaan en komt thuis met andere
crackers dan die waar Marleen om heeft gevraagd. Marleen
ontsteekt in woede. Teun luistert niet naar haar. Het doet er
niet toe wat zij zegt. Hij reageert in eerste instantie verde-
digend, om vervolgens stilzwijgend te mokken [withdraw of
terugtrekkenl. Marleen wordt nog bozer en jaagt genadeloos
achter hem aan met voorbeelden waaruit blijkt dat hij zich
eerder niet inzette of aan de afspraken hield [pursue/achter-
volgenl. Hoe meer zij dit doet, hoe 'afweziger' Teun wordt.
Als we deze ruzie gezamenlijk onder de loep nemen, blijkt
dat Marleen zo fel [secundaire emoties) reageert omdat ze
niet het idee heeft dat wat zij zegt of doet echt belangrijk
is voor Teun [primaire emotiesl. En juist dat steekt. In een
poging om tot hem door te dringen en zo te onderzoeken
of dit inderdaad zo is, achtervolgt zij hem met verwijten
en 'oude koeien' [negatieve interactiecirkel, pursuel. Teun
op zijn beurt snapt niet waar de felheid vandaan komt en
blijft pogen dit te begrijpen door uit te leggen dat hij de
gevraagde crackers niet kon vinden. Als dit niet lukt, trekt
hij zich terug [negatieve interactiecirkel, withdraw) om een
ergere ruzie te voorkomen. Hij wordt geïrriteerd en reageert
chaqerijniq [secundaire emotiesl. Daaronder ligt een diepe
wanhoop met het idee 'het nooit goed genoeg te doen' [pri-
maire emotiesl.
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Als dit patroon en de bijbehorende gevoelens helder worden,
kan het echtpaar zichzelf én elkaar met andere ogen bekijken.
Teun snapt de felheid beter: logisch dat zij fel is als een cracker
betekent dat zij niet belangrijk voor hem is! Marleen op haar
beurt kan beter begrijpen dat zijn terugtrekkend gedrag niet
betekent dat het hem niets kan schelen, maar dat hij zichzelf
beschermt door zich terug te trekken.

Alle patronen werken
Het preventieprogramma bestaat uit acht bijeenkomsten en is
gebaseerd op Houd me vast, het cliëntenboek van johnson. In
dit boek worden de negen stappen uit het EFT-protocol in zeven
gesprekken weergegeven (zie kader p. 23).
In de eerste bijeenkomst zal de hulpverlener een centrale rol
spelen omdat er relatief veel educatie gegeven wordt over hech-
ting, verbinding en de kracht hiervan. In de volgende bijeen-
komsten staat telkens één gesprek centraal waaraan oefeningen,
gespreksrondes en dvd-opnames gekoppeld zijn.
De hulpverlener stelt zich op als faciliterend coach, niet als trai-
ner of therapeut. Hij of zij heeft als belangrijke taak een veilige
en open sfeer in de groep te creëren. Daarbij onderschrijft hij
of zij het systemisch gedachtengoed.Actie en reactie zijn altijd
circulair en houden elkaar in stand. Dat is iets anders dan de
lineaire zienswijze, waarbij het één het gevolg is van het ander.

Emotionally Focused Therapy:
fasen en stappen

Fase 1: De-escalatie
• Therapieverbinding/werkrelatie en taxatie
• Identificatie negatieve interactiecirkel en ingenomen
posities

• Bereiken van emoties, behorende bij deze posities
• Ordenen/benoemen [reframenJ van het probleem in
termen van emoties, negatieve interactiecirkel en
hechti ngsbehoeften

Fase 2: Verbinding
• Identificatie/toeëigening van de verloochende/ontken-
de/niet bewuste [disownedJ behoeften en zelfaspecten
en integratie hiervan in [nieuwe) interactie

• Aanvaarding van beleving/ervaring [experienceJ van de
partner en daaruit voortvloeiende nieuwe patronen in
interactie

• Herstructureren van de interactie en creëren van emo-
tionele verbinding

Fase 3: Bestendiging/consolidatie
• Nieuwe oplossingen voor oude problemen
• Bestendiging/consolidatie van nieuwe interactiecir-
kels, inclusief hechting en verbinding



De acht bijeenkomsten
van Houd me vast

• Liefde in een ander licht: inleiding en kennismaking

• Eerste gesprek: De duivelse dialogen leren herkennen

• Tweede gesprek: De pijnplekken vinden

• Derde gesprek: Op een crisis terugkijken

• Vierde gesprek: Houd me vast - betrokkenheid en

verbondenheid ontwikkelen

• Vijfde gesprek: Kwetsuren vergeven

• Zesde gesprek: De band versterken via seks en aanraking

• Zevende gesprek: Je liefde levend houden

Er wordt niet gewerkt aan het verkrijgen van vaardigheden, op-
drachten worden niet beoordeeld en het gaat nadrukkelijk niet
om goed of fout, mtar om (h)erkennen en ervaren. De hulpver-
lener kijkt met open blik en is zich ervan bewust dat alle, ook
'negatieve' patronen werk(t)en.
De uitkomsten van onderzoek naar EFT als therapie duiden
niet op verschil tussen hetero- versus homostellen, culturele of
etnische verschillen, levensfase of maatschappelijke klasse. Zoals
altijd bij de samenstelling van een groep is het wel zinnig reke-
ning te houden met verschillen tussen de paren en te streven
naar goede (h)erkenning en groepscohesie. De deelnemers wor-
den gevraagd het boek Houd me vast te lezen.Voor analfabeten
kan de uitgave als luisterboek uitkomst bieden.
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Geen therapie
Het is belangrijk dat zowel de hulpverlener als de deelnemers
zich bewust zijn van het feit dat het Houd me vast-programma

geen therapie is. Het is een preventieve cursus die (echt)paren
kunnen volgen als ze hun relatie willen verbeteren. Hieruit
vloeien de exclusiecriteria voort.
Koppels die al langer relatieproblemen hebben, moet je verwij-
zen naar partnerrelatietherapie waarin meer aandacht zal zijn
voor hun specifieke situatie. Dit geldt ook voor paren waarin
verbaal, fysiek of seksueel geweld een plaats heeft, of als er psy-
chopathologie of psychiatrie speelt bij (één van) de partners.
Belangrijk criterium is bovendien dat beide partners zich willen
inzetten voor de relatie en verbondenheid voelen. In kennis-
makingsgesprekken zul je dit expliciet en nadrukkelijk moeten
uitvragen. Indien er tijdens de cursus blijkt dat dit aanbod niet
voldoende is, kun je dit met hen bespreken en verwijzen naar
een systeemtherapeut die bekend is met EFT.Eén van de taken
van de groepsleiding is dan ook om voorafgaand aan de cursus
contact te leggen met een EFT-therapeut die zich bereid ver-
klaart eventuele deelnemers uit de cursus over te nemen.

De relatiecursus sluit goed aan bij de huidige tendens om gezin-
nen veiliger en hechter te maken en kinderen weerbaarder en
beter toegerust de wereld in te sturen. Maatschappelijk werkers
zouden die taak kunnen oppakken. Het trainen van maatschap-
pelijk werkers en vervolgens aanbieden van Houd me vast past <
hier prima bij: geen therapie, wel gerichte hulpverlening.

Petra Deij is maatschappelijk werker, systeemtherapeut en be-

stuurslid van de Stichting EFT-NL te Utrecht. Met dank aan Annelies

Dlngemanse-Bos, algemeen maatschappelijk werker bij Vitras/CDM,

Nieuwegein.

Meer informatie over EFT en de trainingen voor het preventieprogram-

ma is te vinden op emotionallyfocusedtherapy.nl of via inforaemotion-

allyfocu sed thera py.nl
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