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Anna had een gelukkig huwelijk. Dacht ze. 
Tot ze op een donderdagmiddag een sms 
van een collega van haar echtgenoot ont-
ving: ‘Harry heeft een relatie met Tanja. Ik 
vond dat je dat moest weten.’ 
“Ik dacht altijd dat ik meteen weg zou gaan 
als mijn man zou vreemdgaan, maar na 
het eerste schreeuwen en huilen besloot 
ik dat ik voor mijn huwelijk wilde vechten”, 
vertelt ze. “We hebben samen twee kinde-
ren. Ik vond dat ik aan hen verplicht was 
om te onderzoeken of het nog te lijmen 
viel.” Omdat met elkaar in gesprek gaan 
niet lukte, besloot het stel in relatietherapie 
te gaan. “Als we thuis probeerden te praten, 
viel Harry stil. Hij had ontzettend veel 
spijt en durfde niets te zeggen wat mij pijn 
zou kunnen doen. In therapie lukte het 
wel om in gesprek te gaan. De therapeut 
was een objectieve toehoorder die dingen 
uit ons haalde die we veel te lang hadden 
genegeerd: dat ons huwelijk een sleur was, 
dat we alleen nog maar met elkaar spraken 
over de kinderen. De passie was weg. 
Het heeft een tijdje geduurd, maar we 
vonden elkaar terug. Dat Harry een ander 
had, heeft de boel behoorlijk opgeschud, 
maar kennelijk was dat nodig. Het was 
goed om uit te spreken wat we wilden en 
verlangden. Het heeft ons huwelijk een 
nieuwe impuls gegeven.”

Weer in gesprek met elkaar
Slechtlopende communicatie staat num-
mer 1 op de lijst van relatieproblemen. Als je 
niet meer met elkaar praat, niet weet wat 
de ander bezighoudt, raak je elkaar kwijt. 
Zo simpel is het. Relatietherapie is een heel 

eff ectieve manier om weer in gesprek te 
komen, al heeft het de schijn tegen. Uit 
cijfers uit 2003 blijkt dat bijna veertig pro-
cent van in Nederland behandelde paren 
tijdens of na de therapie uit elkaar gaat. 
In Amerika is dit zelfs de helft. Het lijkt alsof 
relatietherapie scheiden bevordert, maar 
dat is niet zo. Mensen beginnen er vaak te 
laat aan, waardoor een relatietherapeut 
weinig meer kan redden.

Psycholoog en relatietherapeut Ellen 
Huijsmans ziet de laatste drie jaar een 
verandering: mensen komen eerder. “Er 
rust minder een taboe op relatietherapie 
dan tien jaar geleden. En mensen praten 
sowieso meer met elkaar, ze zijn opener. 
Hierdoor geven ze sneller toe dat het niet 
goed gaat en nemen eerder de stap om in 
therapie te gaan.”
“In mijn praktijk zie ik vooral twee catego-
rieën: de eerste zijn de jonge dertigers die 
net kinderen hebben gekregen. Als de roze 
wolk weg is en een kind meer aandacht 
begint te vragen, weten ze niet meer goed 
waar ze zelf zijn gebleven. Zij zijn vaak heel 
kordaat. Ze willen er wat aan doen voordat 
ze met knallende ruzie uit elkaar gaan. 
De andere groep zijn de veertigers die last 
hebben van midlifecrisis. De kinderen zijn 
ouder, er komt meer ruimte om hun leven 
opnieuw in te richten, ze hebben meer tijd 
voor elkaar. Dan ontdekken ze eigenlijk 
niet meer te weten wat ze ooit leuk aan 
elkaar vonden. Deze groep heeft vaak meer 
tijd nodig om tot elkaar te komen. Hoe lan-
ger de relatie al slecht loopt, hoe moeilijker 
het is om die te redden.”
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THE SEVEN YEAR ITCH
Vaak wordt de magische grens van 
zeven jaar gezien als de test voor een 
huwelijk of relatie. Volgens de Britse 
onderzoekers ligt de grens echter niet 
bij zeven, maar bij twaalf jaar. De onder
zoekers analyseerden de gegevens 
van negentig Britse advocatenkantoren. 
Uit die cijfers bleek dat de meeste stel
len gemiddeld twaalf jaar getrouwd 
waren voordat ze gingen scheiden. Bij 
het onderzoek is niet gekeken hoelang 
de stellen bij elkaar waren voordat ze in 
het huwelijk traden. 

DOE HET ZELF
Als een relatie even niet lekker loopt, 
hoeft u niet meteen naar een relatie-
therapeut te gaan. Psycholoog 
Ellen Huijsmans geeft tips hoe u 
het zelf kunt oplossen en grote(re) 
problemen voorkomt:

TIP 1  “Ruziemaken is niet erg, als 
je maar vergevingsgezind bent. Je 
hebt mensen die heel goed zijn in 
ruziën, maar er slecht een eind aan 
kunnen maken. Het schiet niet op 
om te blijven herhalen hoe de ander 
je ooit diep geraakt heeft. Ruzie-
maken heeft alleen zin als je daarna 
ziet wat er misging en je kunt 
voorkomen dat het weer gebeurt. 
Zet er vervolgens een streep onder.”

TIP 2 “Als iemand alleen maar hoort 
wat niet goed aan hem is, gaat hij in 
de verdediging. Dat is heel mense-
lijk. Kom in een positieve flow door 
eerst uit te spreken wat je leuk vindt 
aan elkaar. Het is makkelijker om 
daarna te horen wat niet zo fijn is.”

TIP 3 “Wil je iets kwijt? Zeg het 
dan meteen. Mensen die zich niet 
durven uit te spreken, gaan indirecte 
communicatie gebruiken. 
Zeg niet: ‘Ik zou het misschien wel 
fijn vinden als we niet ieder week-
end naar je ouders hoeven’. Zeg 
gewoon dat je niet elk weekend naar 
je schoonouders wilt en twee keer 
per maand genoeg vindt. Punt. Door 
met een alternatief te komen, toon 
je meteen je goede wil. Dat is prettig 
voor de ander.”

TIP 4 “Kom je er met z’n tweeën niet 
uit? Stel dan voor om samen even 
afstand te nemen en analyseer 
zonder te oordelen wat er gebeurt 
tussen jullie en hoe je op elkaar 
reageert.”

TIP 5 “Erger je je kapot aan je part-
ner? Kijk dan of het echt aan hem 
ligt, of dat je misschien zelf last hebt 
van stress waardoor je een korter 
lontje hebt. Kortom, leg niet alles bij 
de ander en kijk ook naar jezelf.”▼

HET WERKT ECHT!
Veel stellen wachten met 

relatietherapie tot het huwelijks-

bootje bijna gezonken is. 

Jammer, want relatietherapie 

kan echt  werken. Zeker 

als je eraan begint voordat 

het te laat is. Tekst: Deborah Ligtenberg
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Op www.psycholoog-nu.nl is een  
forum waarop relatieproblemen kunnen 
worden  besproken. Ook is het mogelijk 
om eenmalig een vraag aan een relatie-
therapeut te stellen.

Duivelse dialogen 
Houd me vast van de Canadese psycholoog 
Sue Johnson wordt ook wel het relatiethera-
pie-handboek genoemd. Zij spreekt van drie 
soorten ‘duivelse dialogen’: ‘zoek de boef’, 
‘de protestpolka’ en ‘verstijf en vlucht’. Bij de 
eerste gaat het om zelfbescherming. Iemand 
voelt zich bekritiseerd en reageert defen-
sief, waarop hij zijn wederhelft beschuldigt 
of veroordeelt, die vervolgens hetzelfde 
doet. Mensen die de ‘protestpolka’ dansen, 
klagen over communicatieproblemen of 
spanningen, terwijl de ander daar niet over 
wil praten. Wanneer de kritische partner het 
opgeeft om de aandacht van zijn ega te trek-
ken, vervalt de relatie in een vicieuze cirkel 
van ‘verstijf en vlucht’. De kritische partner 
trekt zich terug, waardoor men alleen nog 
afstandelijk met elkaar omgaat. 
Tot zover de analyse. Maar wat dóe je eraan? 
Relatietherapie dus, waarbij diepste emoties 
worden uitgesproken en naar elkaar wordt 

geluisterd. “Het is belangrijk om het verwij-
tende ‘jij ook altijd!’ achterwege te laten”, 
aldus Ellen Huijsmans. “Houd het bij jezelf 
en benoem dat je teleurgesteld bent of pijn 
hebt. Van daaruit kun je wensen en behoef-
tes uitspreken en nader tot elkaar komen. 
Dat kun je ook gewoon thuis doen, maar als 

het steeds in ruzie eindigt, is het beter om 
hulp in te schakelen. Mensen die in een pril 
stadium naar een therapeut stappen, redden 
het vaak na drie sessies alweer prima zelf.”

Niet voor niets
Het mooiste is als relatietherapie een huwe-
lijk redt, daar was het tenslotte allemaal om 
begonnen. Is de conclusie dat een scheiding 
onvermijdelijk is, dan is therapie toch niet 
voor niets geweest. Dit bevestigt Lotte, die 
na vier sessies concludeerde dat haar huwe-
lijk over was. “We hebben te lang gewacht”, 
zegt ze. “Als mijn ex thuiskwam, dacht ik: 
o nee, daar heb je hem weer! Ik wilde weg, 
maar durfde dat niet uit te spreken. Bij de 
therapeut bleek dat ik niet meer van hem 
hield, niet meer zoals vroeger. Nog wel als 
vriend, als vader van mijn kinderen. Mijn ex 
bleek er hetzelfde in te staan. De conclusie 
dat ons huwelijk voorbij was, was heel ver-
drietig, maar het luchtte erg op. Dankzij de 
therapie kwamen we weer in gesprek, dat 
heeft ons later geholpen om de scheiding 
zonder veel gedoe af te wikkelen.”
Uitspreken wat je mist, wat je verlangens 
zijn en onderzoeken hoe je functioneert in 
een relatie geeft zelfinzicht. Als de therapie 
slaagt, levert het een gelukkige(re) relatie 
op. Omdat beide partners hebben geleerd 
zich uit te spreken, kunnen zij – als het goed 
is – voortaan alles met elkaar bespreken. 
Zonder ruzie.  M
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5 SESSIES
Relatietherapie kost ongeveer negentig 
euro per uur. Gemiddeld zijn vijf sessies 
nodig. Het aantal sessies is afhankelijk 
van in welke fase wordt gestart. Als 
mensen al jaren in een relatiecrisis  
zitten, dan kan het veel langer duren. 
Sommige verzekeraars hebben relatie
therapie in hun pakket opgenomen, 
maar lang niet allemaal. Informeer  
ernaar bij uw verzekeraar.

LANG LEVE HET HUWELIJK
Ondanks alle berichten over hogere 
echtscheidingspercentages wordt er nog 
steeds net zo veel getrouwd als een paar 
jaar geleden. Zo werden in 2010 ruim 
73.000 huwelijken gesloten, evenveel als 
in 2009. Een vijfde van de bruiden trouw
de voor de tweede keer. (Bron: CBS)

RELATIEPROBLEMEN?  
OM TE LEZEN:
•  Houd me vast, Sue Johnson.  

Zeven gesprekken voor een 
hechte(re) en veilige relatie.

•  Van elkaar houden zonder jezelf 
te verliezen, Hal en Sidra Stone. 
Over het scheppen van evenwicht 
tussen de behoefte aan een relatie 
en de behoefte aan een eigen leven.

•  Geweldloze communicatie,  
Marshall B. Rosenberg. Helpt je 
stevig in het leven te staan, te  
zeggen wat je wilt én te horen waar 
het de ander om gaat.

•  Wat gelukkige stellen goed doen, 
Christian Thiel. Twintig recepten 
voor een gelukkige relatie.

HOE LANGER DE RELATIE  
SLECHT LOOPT, HOE MOEILIJKER 
HET IS OM DIE TE REDDEN

▼

ALL YOU NEED IS LOVE? 
Nee hoor. Volgens wetenschappers 
kan een relatie pas goed zijn als 
deze ook aan de volgende eisen 
voldoet: gedeelde opvattingen, 
vriendschap, constructief ruzie  
kunnen maken en accepteren dat 
die ander goed is zoals hij is.
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http://www.psycholoog-nu.nl
http://www.bol.com/nl/c/boeken/marshall-b-rosenberg/45797/index.html

