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» In dit artikel stellen we het begrip 'kwetsbaarheidseyelus voor om inziehr 
te krijgen in impasses bij paren en hen daarbij behulpzaam te zijn. We 

voegen gedragsmatige en subjectieve dimensies toe aan het interactieve 
begrip van wederkerige patronen bij paren en noemen specifieke proces-
sen die de onderlinge problemen van paren op gang brengen en instand-
houden. We besehouwen de hvetsbaarheidscyclus als een integratief ver-
bindingspunt, met ckwetsba2rheden i en 'overlevingsposities' als de een-
trale ideeën waar interactieve, sociaal-eulturele, intrapsychische en inter-

generationele proces - en betekenisniveaus bij dkaar komen. Het scherna 

van de kwetsbaarheidscyclus wordt gepresenteerd als een hulpmiddd voor 
het organiseren van informatie. Voor het deconstrueren van impasses bij 
paren en het ontwikkelen van nieuwe patronen stellen we een therapeuti-
sehe benadering voor die gebruilanaakt van bewust gekozen manieren van 

vragen, een freeze frame-techniek, het stimuteren van kairnte en refleetie‘ 
het maken van onderseheid tussen heden en verleden en het creëren van 
nieuwe betekenissen, gedragswijzen, empathie en keuzes. Deze benade- 
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ring stimuleert de therapeut en het paar om gezamenlijk verandering tot 

stand te brengen en de veerkracht te vergroten. 

Inleiding 

Als paren in therapie komen, zijn ze vaak door reactiviteit en machts-
conflicten gepolariseerd geraakt en daardoor voor hun gevoel steeds 
verder uit elkaar gedreven. Omdat ze beland zijn in een impasse waar-
uit ze zich niet op eigen kracht kunnen losmaken, geven ze de thera-
peut toegang tot de intimiteit van hun problemen in de hoop een uit-
weg te vinden. In dit artikel richten we ons op deze momenten van 
reactiviteit en impasse in de paarrelatie. We stellen een kwetsbaar-
heidsmodel voor om inzicht te krijgen in de complexe interacties en 
ervaringen van paren die in een impasse zijn blijven steken. Het hier 
gepresenteerde begrip kwetsbaarheidscyclus dient als een verbin-
dingspunt dat interactieve, sociaal-culturele, intrapsychische en inter-
generationele aspecten van de paarrelatie integreert. We beschrijven 
een therapeutische benadering die dienstig kan zijn om het patroon 
van het paar vast te stellen en de emotionele onderstroom te onder-
zoeken en bespreekbaar te maken die hun onderlinge dynamiek voedt 
en inhoudelijk beïnvloedt. Het doel van de behandeling van impasses 
bij paren in het hier en nu is de partners te helpen om vanuit een reac-
tieve houding meer met elkaar in dialoog te treden (Fishbane, 1998) 
en het idee dat zij slachtoffer en boosdoener zijn te vervangen door 
meer verantwoordelijkheidsgevoel en persoonlijke kracht. Het veran-
deringsproces wordt bevorderd door inzicht, gedragsverandering en 
onderhandelen en door nieuwe narratieven op basis van meer empa-
thie en verbondenheid. Dit model kan bij verschillende soorten paren 
— gehuwd ofongehuwd, hetero- ofhomoseksueel — met verschillende 
culturele achtergronden worden toegepast. 
In de literatuur over paarrelatie- en gezinstherapie wordt al geruime 
tijd het belang van wederkerige interactiepatronen ingezien voor het 
voortduren van een problematische dynamiek bij paren. Terwijl som-
mige auteurs vooral de interactieve aspecten van het circulaire pa-
troon hebben verkend (Watzlawick & Weakland, 1977), hebben ande-
ren zich vanuit een psychodynamische traditie gericht op processen 
en mechanismen die aan de cyclische dynamiek van het paar ten 
grondslag liggen (Catherall, 1992; Dicks, 1963; Feidman, 1982; 
Framo, 1976; Scharff& Scharff, 1991; Wachtel, 1993). Pinsof (1995) 
en Jacobson en Christensen (1996) stellen voor de behandeling van 
problematische patronen bij paren een integratieve benadering voor. 
In de jaren tachtig, toen feministische theoretici de categorieën sek- 



De krzgtsimarheidscydia: impasses in parentherupie 	 243 

serol en macht in hun denken over de structuur van intieme relaties 
centraal steiden, kregen zaken als overheersing, onderwerping en 
ongelijkheid een belangrijke rol voor het inzicht in de dynamiek van 
paren (McGoidrick, Anderson & Waish, 1989; Waiters, Carter, Papp 
& Silverstein, 1988). Meer recent richtten narratieve therapeuten zich 
op de vraag hoe wederkerige patronen de paarrelatie als geheel beïn-
vloeden en inperken (Zimmerman & Dickerson, 1993)+ in ziin longi-
tudinale onderzock heeft Gottman (1999) gekeken naar circulaire 
patronen in termen van de emotionele ecologie van het huwelijk en 
vastgesteld dat huwelijken eerder stuklopen wanneer cycli van negati-
viteit de overhand krijgen op positieve interacties. Auteurs die ver-
schillende relationcle benaderingen gebruiken (Bergman & Surrey, 
1994; Fishbane, 1998, 2001; johnson, 1996) hebben de aandacht ge-
vestigd op de ervaringsdimensie van de wederkerige patronen van 
paren in termen van verbinding en verwijdering: 'Bij een impasse voe-
len beide partners zich steeds minder met elkaar verbonden, sterker 
alleen en geïsoleerd, en minder in staat om de relatie effectiefte beïn-
vloeden' (Stiver, geciteerd in Bergman & Surrey, 1994, p. 5). in de 
loop van de tijd 'gaat een impasse een zichzelf herhalende spiraal 
worden' en kunnen de partners 4 steeds minder goed een gezamenlij-
ke neergang tegenhouden. Ze krijgen het gevoel dat ze in deze terug-
kerende, stereotiepe beweging worden meegesleept, dat ze hun vrii-
held van handelen verliezen... dat ze gevangen raken in een machts-
strijd' (Bergman & Surrey,1994, p. 5). 
in dit artikel richten we ons op de wederkerige patronen van paren op 
verschillende niveaus, in termen van de gedragsmatigelinteractieve 
sequenties, de subjectieve etvaring van elke partner en de sociaal-
culturele context die deze patronen vormgeeft. We richten ons speci-
fiek op de gevoelens, opvattingen, cultuur - en gezinsthema's, motto's 
en tradities van de partners (Boszormenyi-Nagy & Krasner,1986; 
Papp & imber-Black, 19g6) en op sekserol en macht als factoren die 
van invIoed zijn op hun individuele positie in hun relatie. 

Kernimpasses 

Tijdens hun samenleven krijgen paren in hun relatie vaak te maken 
met normatieve of existentiëie dilemma's die voortkomen uit hun 
verschillen ofuit situaties waarin hun wensen en behoeften niet met 
elkaar overeenstemmen. Deze dilemma's kunnen pijnlijk zijn en zelfs 
de relatie beëindigen. Hoewel deze situaties veel stress met zich mee 
kunnen brengen, hebben de partners vaak toch een helder inzicht in 
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de gerezen problemen en hun onderlinge verschillen en kunnen ze 
elkaars gezichtspunt zien, met elkaar onderhandelen en met elkaar 
doorgaan. 
Toch komen veel paren naar de therapie met het gevoel dat ze zijn 
vastgelopen, dat ze vastzitten in een impasse die wordt gekenmerkt 
door sterke reactiviteit en escalatie, onwrikbare standpunten bij beide 
partners, onredelijkheid en het steeds opnieuw terugkeren van dezelf-
de dynamiek in hun relatie. Wanneer ze in zo'n impasse zijn terecht-
gekomen, kunnen de partners zich niet in de ander inleven en het 
gezichtspunt van de ander zien. Ze voelen zich beledigd en gekvvetst 
door het gedrag van de ander, worden steeds defensiever, raken 
steeds meer van elkaar vervreemd en verstrikt in machtsconflicten en 
misverstanden. Zo'n impasse brengt kwetsbaarheid en verwarring 
met zich mee en heeft de neiging zich in de loop van de tijd vaker 
voor te doen en daardoor binnen de relatie steeds meer ruimte in te 
nemen. 
We stellen de term 'kernimpasse' voor ter aanduiding van deze mo-
menten van sterke reactiviteit in de paarrelatie. Zelfs wanneer er spra-
ke is van een welomschreven situationeel of existentieel dilemma, 
escaleren de onderlinge verschillen van een paar soms tot een kern-
impasse, waarbij hun pogingen om met elkaar te praten en te onder-
handelen een deel van het probleem gaan uitmaken. In onze visie 
wordt een kernimpasse als een wespennest ervaren, omdat daarin 
kwetsbaarheden en overlevingsstrategieën worden geactiveerd die het 
doen en laten van het paar compliceren. Deze activering kan ertoe 
leiden dat betekenissen die verbonden zijn met de huidige situatie en 
met ervaringen in het verieden, of met de huidige situatie en met een 
actuele pijnlijke ervaring van een van de partners in een andere con-
text, elkaar emotioneel gaan overlappen. Kernimpasses kunnen ook 
voortkomen uit spanningen over machtsongelijkheid ofuit een ver-
wijdering tussen de partners op basis van hun sekserol ofculturele 
verschillen. 

De kwetsbaarheidscyclus 

Het construct kwetsbaarheidscyclus is de afgelopen twintig jaar in 
onze behandelingen en opleidingen ontwikkeld en speelt in ons be-
grip 'kernimpasse' een centrale rol. Dit construct is ook elders be-
schreven (Scheinkman, in voorbereiding) en verwante ideeën over 
kwetsbaarheid in parentherapie zijn onafhankelijk gepresenteerd 
door anderen (Christensen & Jacobson, 2000; Feldman, 1982; John-
son, 1996; Trepper & Barrett, 1989; Wile, 1981, 2002). 
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TerwijI de traditionele psychodynamische paarrelatietherapeuten zich 
op individuele tekorten en psychopathologie hebben gericht om de 
mechanismen te begrijpen die aan problematische patronen bij paren 
ten grondslag liggen, gaat onze aandacht uit naar de manier waarop 
partners met hun kwetsbaarheid omgaan en naar de afstemming of 
het gebrek aan ...ifsternming tussen hun interpersoonlijke strate-
gieën. Onze uitgangspunten harmoniëren met een niet-pathologise-
rende oriëntatie op veerkracht binnen het gezin (Waish,r998) en met 
het kader van een levenscyclus van het gezin, met aandacht voor 
stressoren in heden en verleden (Carter & McGoldrick, 198g). 

Kwetsbaarheid 

We gebruiken de term 'kwetsbaarheid' voor een overgevoeligheid die 
het individu uit zijn verleden ofuit een actuele context in zijn leven 
naar de intimiteit van de relatie overbrengt. Net  als oude wonden die 
nog pijn doen als je ze aanraakt, brengen kwetsbaarheden, wanneer 
ze door de dynamiek van de paarrelatie geraakt worden, een hevige 
reactie en pijn teweeg. Kwetsbaarheid kan het gevolg zijn van trauma-
tische gebeurtenissen in het verleden ofvan chronische patronen in 
het ouderlijk gezin van het individu, in eerdere relaties ofin de sociale 
context; ze kunnen ook voortkomen uit kwetsuren binnen de geschie-
denis van de relatie van het paar zelf (Johnson,1996) ofze kunnen 
verband houden met veel actuele spanningen ofcrises in het leven 
van een of beide partners (Sdbeinkman, 1988; Walsh, 1998). Kwets-
haarheid kan ook veroorzaakt worden door sekserolsocialisatie, 
machtsongelijkheid ofsociaal-culturcle trauma's als discriminatie, 
armoede, marginalisering, geweld, sociale ontwrichting ofoorlogser-
varingen. Voorbeelden van lavetsbare punten zijn ervaringen met 
verlies, verlating, misbruik ofmishandeling, verraad, vernedering, 
onrecht, afivijzing ofvemaariozing en gevoelens van onzekerheid, 
machteloosheid, onbeschermd zijn oftekortschieten. 
Wanneer er binnen de paarrelatic gevoelige plekken worden geraakt, 
ziet de betrokkene hierin doorgaans een risico en voorziet pijn. Hij of 
zij reageert dan automatisch op het feitelijke ofwaargenomen gedrag 
van de ander, alsofde huidige situatie in wezen dezelfde is als een 
stresserende situatie uit het verleden ofeen context buiten de relarie. 
Zodra de reIatie kwetsbare punten raakt, gaan betekenissen uit heden 
en verleden samenvallen ofgaan betekenissen uit twee verschillende 
situaties elkaar overlappen. Deze overlapping kan de betrokkenen in 
de war brengen, pijn veroorzaken en aanleiding zijn tot een zelfbe-
schermende reactie. 
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Hoewel een kwetsbflarheid die door de relatie wordt geactiveerd vaak 
een verbinding legt tussen de huidige situatie en ervaringen in het 
verleden, kan ze, zoals hierboven al is opgemerkt, ook verband hou-
den met gelijktijdige stresserende en traumatische situaties buiten de 
relatie van het paar die een van de partners niet kan hanteren of die 
zijn ofhaar systeem van opvattingen geweld aandoen (B. Lessing, 
persoonlijke mededeling, 2003). Een voorbeeld is een echtgenoot die, 
nadat hij zijn baan had verloren, overgevoelig werd voor verzoeken 
van zijn vrouw en deze als kritiek en kleinering opvatte. Een ander 
voorbeeld is een lesbische vrouw die na een hooglopend conflict met 
haar ouders overgevoelig begon te reageren op de minste blijk van 
afivijzing door haar partner. Omdat ze zich jarenlang gemarginali-
seerd heeft gevoeld en in de huidige situatie kwetsbaar is door de ge-
spannen relatie met haar ouders, voelt ze zich gekwetst en boos wan-
neer haar partner geen zin heeft in seks. Andere voorbeelden hebben 
betrekking op een overgevoeligheidspatroon vanwege de stress van 
een recente verhuizing, verlies, immigratie ofeen slopende ziekte. 
Door zulke situaties kunnen partners zich uitgeput en breekbaar gaan 
voelen en sterker gaan reageren op signalen van binnen de relatie. 
Kwetsbaarheden kunnen ook voortvloeien uit een organisatorische of 
machtsverdeling binnen de paarrelatie zelf, waarbij een van de part-
ners zich in een ondergeschikte positie bevindt wat betreft sekserol, 
ras, sociale klasse, culturele achtergrond, opleiding ofinkomensmo-
gelijkheden. Het machtsevenwicht is een fundamentele zaak in een 
paarrelatie (Goldner, 1989; Goodrich, 1991; Walsh, 1989; Walsh & 
Scheinkman, 1989; Walters et al., 1988); wanneer dit evenwicht bin-
nen de relatie is verstoord zodat een van de partners macht heeft over 
de ander of deze overheerst, kunnen de partners zich kwetsbaar voe-
len. De partner in de ondergeschikte positie — in een heteroseksuele 
relatie vaak de vrouw — kan zich ondergewaardeerd ofmonddood 
voelen en niet precies begrijpen waarom. In relaties waarin mishan-
deling plaatsvindt, kan de mannelijke partner gewelddadig worden 
wanneer hij zich kvvetsbaar voelt en zich weer een positie van macht 
en zeggenschap toe-eigenen door met geweld te dreigen (Goldner, 
Penn, Sheinberg & Walker, 1990). Omdat machtsverschillen tussen 
partners vaak niet expliciet aan de orde komen, worden de verwarring 
en psychische nood van de partners door onbegrip nog versterkt. In 
het therapeutische proces moet de therapeut niet alleen de individue-
le kwetsbaarheid van elke partner aan het licht brengen, maar zich 
ook richten op de organisatie van het paar in termen van het machts-
evenwicht dat daarin besloten ligt. 
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Overkvingspositie 

We gebruiken de term 'overlevingspositie' voor een verzameling op-
vattingen en strategieën die het individu gebruikt om zijn kwetsbaar-
heid te beschermen en te hanteren. Deze positie is doorgaans de 
beste manier die iemand in het verleden gevonden heeft om zichzelf 
ofanderen in het ouderlijk gezin te besehermen en om een gevoei van 
integriteit en beheersing te bewaren in emotioneel moeilijke situaties. 
Overlevingsposities worden vaak ingenomen voordat ze onder woor-
den kunnen worden gebracht en zeker voordat ze kritisch kunnen 
worden afgewogen. Overlevingsposities omvatten opvattingen en 
uitgangspunten die een 'levensmotto worden (Papp, 1983; Papp ik 
Imber-Biack, 1996; Zimmerman & Dickerson, 1.993). Enkele voor-
beelden van zulke overlevingsmotto's zijn: 'Nooit boos worden', 'Ver-
trouw alleen op jezelr, 'Maak het mensen akijd naar de ziif, Ver-
trouw nooit vrouwen', Wees zwak en onderdanig', 'Wees altijd sterk 
en laat je kwetsbaarheid niet zien' en 'Als je te dichtbij komt, kun je je 
hezeren'. Deze opvattingen worden beïnvloed door sekserolsocialisa-
tie, culturele normen en de gezinsgeschiedenis. Overlevingsstrate-
gieën op basis van deze uitgangspunten zijn de handelingen die men-
sen uitvoeren om zichzeifte beschermen. Andere auteurs hebben 
soortgeiiike ideeën besehreven in termen van 'strategieën om te over-
leven' (Milier & Stiver, 1995), 'gewoontes' (Zimmerman & Dickerson, 
1993) en 'coping-mechanismen' (Christensen & jacobson, 2000). 
In een gezin nemen de kinderen verschillende overlevingsposities in. 
Bij een ernstig conflict tussen de ouders kan de oudste dochter bij-
voorbeeld de gezinstherapeut worden, die met haar verzorgende rol 

en goedkeuring verdient; de middelste dochter kan de positie 
van de boze rebel innemen, die haar kwetsbaarheid aan niemand toe-
vertrouwt; en de jongste zoon laat de spanningen in het gezin van 
zich afglijden door zich te richten op zijn eigen behoeften en goede 
prestaties op school. Overlevingsposities, die voor het kind zo nuttig 
en noodzakelijk zijn, gaan deel uitmaken van het repertoire ofde 
bruidsschat die het individu inbrengt in volwassen relaties. Overle-
vingsposities kunnen zich ontwikkelen en flexibel en adaptief wor- 
den, zodat ze de betrokkene bij stress oftegenslag kunnen helpen. Of 
ze kunnen bevriezen in de vorm die ze tijdens de jeugd hebben aange-
nomen en onhuigzaam en onbruikbaar worden, zodat ze, wanneer ze 
op de huidige situatie van het paar worden toegepast, een obstakel 
worden en een belangrijk elernent in het voortduren van de haidige 
relationele impasse van het paar. 
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We beperken ons denken over overlevingsposities of-strategieën niet 
tot mensen die een trauma hebben opgelopen. We gaan er als regel 
van uit dat iedereen in de loop van zijn leven met kwetsbaarheid te 
maken krijgt en centrale overlevingsmotto's ontwikkelt over de beste 
manier om met die gevoeligheden om te gaan en zich in de wereld te 
bewegen. Wanneer overlevingsposities zich ontwikkelen en groeien, 
kunnen ze adaptiefworden en een bron van energie, creativiteit en 
individualiteit vormen. Voorbeelden van een goed aangepaste overle-
vingspositie zijn verantwoordelijkheid, humor, organisatietalent, 
leiderschap, flexibiliteit, zorgzaamheid en gevoeligheid. Elk van deze 
posities kan in extreme ofrigide vorm problematisch worden en tot 
een impasse in de relatie leiden. 

Wederzijdse activering 

Wanneer er binnen het kader van een intieme relatie gevoelige punten 
worden geraakt, voelen de partners zich als gestoken. De overlevings-
strategieën die achter de hand worden gehouden, worden automa-
tisch geactiveerd en de partners gaan daarnaar handelen. Op het mo-
ment van bedreiging kent het individu aan overlevingsstrategieën een 
beschermende waarde toe. Overlevingsstrategieën worden als een 
schild naar voren geschoven om een gevoel van veiligheid en controle 
te verschaffen. 
Maar hoewel overlevingsstrategieën misschien bescherming bieden, 
zijn ze op het interpersoonlijke vlak vaak een contraproductieve op-
lossing. Doorgaans wekken ze bij de ander juist het gedrag op dat de 
betrokkene probeert te vermijden en zorgen ze onbedoeld dat de ver-
wachtingen zichzelfwaarmaken. Wanneer mensen vanuit een overle-
vingsstrategie handelen, gedragen ze zich vaak op een zelfbetrokken 
en defensieve manier en kunnen ze blind worden voor de gezichts-
punten, behoeften en gevoelige en sterke punten van de ander. Deze 
ongevoeligheid voor de ander prikkelt de kwetsbaarheid van de part-
ner en op overeenkomstige wijze roept de kwetsbaarheid van de part-
ner ook bij hem ofhaar automatisch een reactie van zelfbescherming 
op. Zo wordt de kwetsbaarheidscyclus in gang gezet, waarbij de over-
levingsstrategieën van elke partner die van de ander opwekken. In een 
kernimpasse beschermen beide partners hun kwetsbaarheden en 
handelen en reageren ze vanuit hun eigen overlevingspositie. Dit 
maakt de impasse zo verhit, verwarrend en hevig. 
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Het schema van de kwetsbacheidscydus: het gevai van Mark en Sara 

Het sehema van de kwetsbaarheidseyclus is een hulpmiddel voor het 
vastieggen van het interactiepatroon van het paar, inclusiefhun 
kwetsbaarheden, overlevingsposities en wederzijdse activeringspro-
cessen. Het schema integreert interactieve, intrapsychische, interge-
nerationele en sociaal-culturele elementen van de impasse. Net  als 
het genogram kunnen we het gebraiken om informatie te organise-
ren en interventies te ontwerpen en als een mogelijkheid om samen 
mer het paar hun dynamiek beter te begrijpen. 
Het geval van Mark en Sara illustreert de kwetsbaarheidscyclus. Mark, 
een veertigjarige aannemer, en Sara, een tweeëndertigjadge postdoc-
studente, leefden een jaar samen voordat ze therapie zoehten. Ze 
waren van plan om te trouwen, maar waren bezorgd geraakt omdat 
hun relatie snel versiechterde vanwege Marks intense jaloezie en hun 
escalerende conflicten. 
Volgens hen waren de problemen vier maanden eerder begonnen, 
toen Sara aan haar opleiding begon en dieht bij de campus ging 
wonen; ze zagen elkaar ma2r één keer per week. Mark begon zich 
door Sara afgewezen en verwaarloosd te voelen en hun ruzies werden 
steeds erger, waarbij Mark ging scheiden en Sara depressiefraakte. 
Mark klaagde dat Sara hem vergat te bellen zoats ze beloofd had; hij 
vatte haar gedrag op als afivijzing en als een aanwijzing dat ze hem 
misschien bedroog. Hij maakte zich zorgen dat Sara hem zou voorbij-
streven en zich aangetrokken zou gaan voelen tot iemand die hoger 
was opgeleid dan hij, Sara zag het probleem als Marks gebrek aan 
begrip voor de druk waaraan ze in de opleiding blootstond. Ze voelde 
zich geIntimideerd en niet in staat zich tegen zijn agressieve beschui-
digingen te verweren. 
In de therapie werd duidelijk dat Sara, wanneer ze door haar studie in 
beslag werd genomen, inderdaad niet beschikbaar was en vergeetach-
tig werd. Dit gafaanleiding tot grote angst voor veriating en verraad 
bij Mark en terwiji hij op haar telefoontjes zat te wachten werd hij 
steeds bozer. Als ze ten slotte met elkaar spraken, was hij razend en 
beschuldigde haar van contact met andere mannen. Sara stond ver-
steld van zijn beschuldigingen, raakte steeds meer in zichzelfgekeerd 
en werd steeds depressiever. Haar reserve intensiveerde zijn angst, 
waardoor hij haar nog heftiger ging belagen. Onbedoeid maakten zij 
samen een dans waarbij de ene partner belaagt en de andere ontwiikt, 
2en dans die verscheidene dagen duurde voordat het tot een uitbars-
ting kwam; Mark werd dan boos en Sara begon te huilen. Ma zo'n 
geval van 'schoon schip maken' bood Mark zijn verontschuldigingen 
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aan en verzoenden ze zich, tot een nieuwe ogenschijnlijke daad van 
verwaarlozing van de kant van Sara het begin was van een heel nieuwe 

cyclus. 
Nadat de therapeut had vastgesteld hoe zij deze dans uitvoerden, 
zocht ze aansluiting bij de kwetsbaarheden van beide partners en 
stelde ze hun overlevingsstrategieën ter discussie. Met name stelde de 
therapeut grenzen aan Marks intimiderende gedrag en stelde ze hem 
andere manieren voor om zijn behoefte aan verbondenheid uit te 
drukken. Ze moedigde Sara aan om zich duidelijker uit te spreken 
over haar behoefte aan grenzen met het oog op haar studie en om 
Mark expliciet te verzekeren dat ze hem trouw was. De therapeut en 
het paar verkenden de impasse ook door in te gaan op de sociaal-
culturele achtergrond in termen van mannen die vrouwen intimideren 
en vrouwen die te meegaand zijn. Mark wilde geen scheldende part-
ner zijn, maar kende geen andere manier om zijn angsten uit te druk-
ken. Hij verbond zijn agressieve strategie met zijn socialisatie in de 
sport en als man. Sara was bang dat assertiefzijn gelijk stond aan 
agressie en onvrouwelijkheid. 
Naarmate het paar zich door de therapeut begrepen en geaccepteerd 
voelde, waren de beide partners in staat meer over hun kvvetsbaarheid 
te vertellen. Mark dacht dat zijn irrationele gevoelens van verlating en 
verraad verband hielden met zijn gecompliceerde persoonlijke ge-
schiedenis. Hij was op zijn derde voor adoptie aangewezen en tijdelijk 
opgenomen in een pleeggezin en hij had pijnlijke herinneringen aan 
het wachten op de terugkeer van zijn moeder. Hij werd op zijn vijfde 
geadopteerd en leerde de aandacht van zijn nieuwe moeder te krijgen 
door veeleisend te zijn en haar op de huid te zitten wanneer ze de-
pressief of 'emotioneel afwezig' was. Zijn band met zijn vader berust-
te voornamelijk op activiteiten en sport. Toen hij zeventien was, over-
leed zijn adoptiefmoeder plotseling aan een ziekte, waardoor hij zich 
opnieuw in de steek gelaten voelde. Als jongvolwassene besloot Mark 
zijn biologische moeder te zoeken. Mark kreeg te horen dat zijn moe-
der, toen hij nog een peuter was, een man had ontmoet die erop had 
gestaan dat zij alleen konden trouwen als zij het kind zou opgeven. 
Sara vertelde hoe haar kwetsbaarheden in verband stonden met de 
dynamiek van haar ouderlijk gezin. Als enig kind was ze vaak alleen. 
Haar ouders waren wel zorgzaam, maar teruggetrokken en weinig 
expressief. In haar jeugd voelde ze zich emotioneel verwaarloosd en 
eenzaam. Omdat de motto's in het gezin zelfstandigheid en zelfbe-
heersing waren, maakte een sterke onafhankelijkheid deel uit van 
Sara's overlevingsstrategie. Daarnaast werd haar overlevingsstrategie 
ook gevormd door wat ze over haar sekserol had geleerd, namelijk 
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dat ze overmatig meegaand moest ziin en haar behoeften niet recht-
streeks te kennen moest geven. In plaats van direet met Mark in on-
derhandeling te gaan als ze ruimte nodig had, 'vergar ze hem te bel-
len. 

De kwetsbaarheidscgdus 
Toen Sara aan haar opleiding begon, leidde haar gebrek aan besehik-
baarheid bij Mark tot kwetsbaarheid voor verlating en verraad. Zijn 
kwetsbaarheid activeerde zijn overlevingsstrategieën van argwaan en 
woede. Als hij Sara op de huid zat, voelde zij zich overweldigd, wat 
haar overlevingsstrategie van terugtrekken en onafhankelijk opstellen 
activeerde. Zo kwam de kwetsbaarheidseycius op gang. Sara en Mark 
raakten gevangen in een kernimpasse waarin hij steeds veeleisender 
en agressiever werd en zij zich steeds meer geïntimideerd en hulpe-
loos voelde (figuur x")+ 

De kwetsbaarheidscyclus 

k = kwetsbaarheid 
os = overievingsstrategie 

Mark 
1. Uttgangspunten, opvattingen 

'Vrouwen zijn niet te vertrouweni; 
`Als je geen eisen stelt, word je in de 

steek gelaterf; 
Vannen moeten sterk zijn, niet zwak'. 

2. Kwetsbaarheden 
Verraad, verlating, verlies 

3. Overlevingsstrategieën 
Argwaan, boos op de huid zitten, controle 

4. Ouderlijk gezin 
Met drie jaar in pleeggezin, met vijf jaar 

geadopteerd 
Adoptiefmeder depressief 
Op zijn zeventiende verlies van 

adoptefrnoeder 
5. Contextuele/sociaal-culturele factoren 

Geografische scheiding van Sara 
Verschil i.n opleidingsniveau 

Sara 
1. Uitgangspunten, opvattingen 

`Als je onder druk staat, moet je opassen'; 
`Vmuwen moeten meekgaand zijn, niet 

assertief 
2. Kwetsbaarheden 

Eenzaamheid, je overweldiad, depressief 
voelen 

Moeite om behoeften te uiten 
3, Overlevingsstrategieën 

Onathankelijk opstellen, teruatrekken, niet 
assertief zijn 

4. Ouderlijk gezin 
Niet-cornrnunicatief gezin 
Wearden zelfstandicheid en 

onafnankelijkheid 
5. Contextueletsociaal-cutturele factoren 

Druk vanuit de studie 

Figuur 
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De impasse deconstrueren: van reactie naar reflexiviteit 

Kernimpasses kunnen dienen als een ingang om de centrale dyna-
miek in de paarrelatie te onderzoeken en te deconstrueren. Juist het 
karakter van deze impasse — met zijn dichte weefsel van misverstan-
den en strubbelingen, vaak met wortels in de geschiedenis van het 
paar en in hun eerdere relationele ervaringen — biedt een schat aan 
mogelijkheden voor grotere bewustwording en verandering. Door de 
impasse te onderzoeken en inzicht te krijgen in de verschillende ele-
menten die erin besloten liggen, hebben het paar en de therapeut een 
kans om meer over elke partner te weten te komen en de kern-
dilemma's van het paar om te vormen. 
Het voornaamste doel bij het behandelen van een paar dat in een 
kernimpasse verkeert, is hen van een sterk reactieve opstelling naar 
een meer reflexieve te brengen, van automatische actie en reactie naar 
meer differentiatie, bewustbeid en flexibiliteit. We gebruiken de term 
'reflexiviteit' ter aanduiding van het vermogen om een denk- en plan-
ningpauze in te lassen alvorens te handelen ofte communiceren. 
Door reflexiviteit te bevorderen helpt de therapeut beide partners om 
zich op deze kritieke momenten in hun interactie sterker en empathi-
scher te voelen en over meer keuzemogelijkheden te beschikken. 
Deze benadering bouwt voort op de zelfdifferentiatie van Bowen 
(Bowen, 1978; Lerner, 1989). 
Ons denken over deconstructie is beïnvloed door het werk van White 
(1993), Freedman en Combs (1996) en Zimmerman en Dickerson 
(1993). We gebruiken de term `deconstructie' voor een proces waarin 
de therapeut in dialoog met het paar de impasse benoemt en 'beteke-
niselementen' (strands ofmeaning, Goldner et al., 1990) onderzoekt op 
basis van de geschiedenis van het paar en van sociaal-culturele, intra-
psychische en intergenerationele ervaringsniveaus. De therapeut ver-
kent deze betekenissen op een respectvolle manier en vanuit een 
meerdimensionale optiek en stelt ze ter discussie teneinde het ont-
staan van een nieuw narratief en veerkrachtiger patronen te bevorde-
ren. 

De impasse tegemoet treden als een team dat samentverkt 

In onze voorstelling worden de therapeut en het paar een samenwer-
kend team dat de impasse gezamenlijk onder ogen ziet. We presente-
ren nu enkele interventies die in onze ervaring nuttig zijn gebleken 
om dit proces tot stand te brengen. 
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Teambuilding 
In onze eerste contacten met het paar nemen we stappen om directe 
interventies te plegen door voorlichting te geven over circulariteit en 
door nieuwe probleemoplossende strategieën en communicatieve 
vaardigheden aan te reiken. Bij sommige paren volstaat de overdracht 
van deze vaardigheden om de impasse op te heffen, maar vaak is dit 
niet het geval. In beide gevallen is het niet de therapeut die de impas-
se voor het paar oplost: de therapeut nodigt het paar uit om buiten de 
impasse te treden en deze nieuwsgierig en reflexiefte onderzoeken. 
Sommige therapeuten voelen zich verlamd door de intensiteit van het 
conflict tijdens de impasse van een paar. Een van de redenen voor 
deze verlamming is de veronderstelling dat het de taak van de thera-
peut is de impasse op te lossen. Deze veronderstelling kan bij de the-
rapeut tot frustratie en burn-out leiden en soms is het in feite ook een 
onmogelijke taak. De impasse met alles wat daaronder ligt is vanwege 
zijn basis in de kwetsbaarheden en overlevingsposities van de part-
ners vaak complex en daarom heeft een frontale poging om de impas-
se te doorbreken mogelijk geen succes. 
Paren komen vaak in therapie met een competitiefmodel en ze willen 
dan dat de therapeut hun uitsluitsel geeft over wie van hen gelijk 
heeft. Ze verwachten van de therapeut dat die als rechter optreedt. 
Voor de therapeut houdt dit een onmogelijke dwangpositie in, die 
onvermijdelijk tot mislukking leidt. We vinden het zinvol dat de the-
rapeut de rol van rechter expliciet ofimpliciet uit de weg gaat en met 
het paar in contact treedt vanuit een positie van `meervoudig gerichte 
partijdigheid' (multidirected partialitij, Boszormenyi-Nagy & Krasner, 
1986). Met deze benadering erkent de therapeut de zorgen en behoef-
ten van elke partner en worden hun dilemma's opgevat als een last 
voor beiden. De therapeut helpt de partners hun angst te verminderen 
door hun beider gevoelens te legitimeren en hen te verzekeren dat er 
met beider behoeften rekening zal worden gehouden. 

Veiligheid scheppen 
Paren in een impasse zijn vaak erg angstig en reactief; in die toestand 
zijn ze niet in staat problemen op te lossen ofop hun deelname aan 
de therapie en hun gevoelens te reflecteren. Mensen zijn veel beter in 
staat nieuwe informatie op te nemen en creatief te denken in een 
kalme toestand dan wanneer ze vervuld zijn van angst ofwoede (Gott-
man, 1999). Een manier om het paar te kalmeren is dat de therapeut 
een gevoel van hoop overbrengt dat de impasse begrepen kan worden 
en dat het paar in staat zal zijn om over de relatie een nieuw gezichts-
punt in te nemen en een ander niveau van competentie te bereiken. 
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Aanvankelijk is het misschien alleen de therapeut die deze hoop koes-
tert en in veel gevallen is de therapeut de aangewezen figuur om deze 
hoop op het paar over te dragen. 
De therapeut schept ook veiligheid door te bemiddelen in de interac-
ties van het paar en door tussenbeide te komen wanneer de partners 
elkaar tijdens een sessie verwijten maken ofonderuit halen. Wanneer 
de reactiviteit van het paar bijzonder sterk is, stelt de therapeut zich 
op als tussenpersoon en vraagt de partners hun communicatie via 
haar te laten lopen. De therapeut vraagt een van de partners naar zijn 
ofhaar visie en gevoelens tijdens de impasse en voordat ze de andere 
partner laat reageren, reageert ze zelfempathisch door in te gaan op 
de kwetsbaarheid die in de positie van de eerste partner besloten ligt. 
Dan doet ze hetzelfde met de andere partner. De bemiddeling van de 
therapeut helpt om de reactiviteit van het paar tot bedaren te brengen. 
Bij gelegenheid kan de therapeut zelfs de stoelen anders neerzetten 
om het oogcontact tussen sterk reactieve partners te blokkeren. Hoe-
wei we er de voorkeur aan geven dat de partners getuige zijn van el-
kaars behandeling, wat de wederzijdse empathie doorgaans versterkt, 
maken we incidenteel gebruik van individuele sessies om partners te 
helpen afkoelen en behoeften en kwetsbaarheden te helpen benoe-
men die door hun defensieve opstelling buiten het zicht zijn geble-
ven. Wanneer er kans op geweld tussen de partners bestaat, treffen 
we extra maatregelen om hun veiligheid te garanderen (Goldner et 
al., 1990). 

Boosheid vertalen in behoten 
Wanneer de therapeut de gezichtspunten van de partners naar hen 
terugspiegelt, gebruikt zij een suggestieve herformulering waarin 
woede en frustratie zijn vertaald in behoeften en wensen. Deze om-
zetting helpt het paar om hun escalatie te bedwingen en een con-
structiever narratiefte creëren waarin behoeften begrijpelijk en on-
derhandelbaar zijn. Toen Mark Sara bijvoorbeeld boos verweet dat ze 
hem verwaarloosde terwij1 ze voor haar examen studeerde, luisterde 
de therapeut met empathie naar hem en gafze hem de suggestie dat 
hij zich van Sara afgesneden leek te voelen en meer geruststelling van 
haar nodig leek te hebben. Tegelijkertijd gafde therapeut aan dat 
Marks boosheid Sara intimideerde en haar van zich verwijderde. Mark 
werd geholpen om zijn behoeften directer en respectvoller uit te spre-
ken en met het effect van zijn woorden op Sara rekening te houden. 
Vervolgens wendde de therapeut zich tot Sara met de suggestie dat 
haar neiging om zich terug te trekken de beste manier was die ze 
kende om zich tegenover Marks woede te beschermen. In de therapie 



15 

De kwetsbaarheiciscijdus: impasses in parentherapie 	 255 

leerde Sara directer voor zichzelfop te komen en grenzen aan Mark te 
stellen wanneer ze het gevoel kreeg dat hij te overheersend werd. 
Door deze herformulering kon elke partner de ander beter als een 
subject zien en als een kwetsbaar iemand in plaats van een vijand. 
Door hun behoeften directer te leren uiten, konden zij zich allebei 
sterker voelen. 

Greep krijgen op de impasse 

De 'dans' der interactie vastlegen 
Nadat we een kort historisch overzicht van het probleem en een geno-
gram hebben gemaakt, nodigen we het paar uit om een concreet 
voorbeeld van de moeilijkheden te rapporteren. In deze eerste fase 
proberen we vanuit een specifiek geval tot een algemener begrip van 
het patroon bij het paar te komen. De theraput vraagt elke partner 
om een problematisch moment tot in detail te beschrijven en zich 
daarbij te richten op wat volgens beide partners de aanleiding was, 
wie wat zei tegen wie en hoe zij ieder achtereenvolgens op de ander 
hebben gereageerd. Hierdoor krijgen de partners inzicht in hoe hun 
acties en reacties elkaar kunnen versterken en hoe ze samen de eerste 
stappen zetten van een dans die vervolgens een eigen leven gaat lei-
den. Deze gezamenlijke constructie van het circulaire interactiepa-
troon van het paar stelt de lineaire verhalen over een slachtoffer en 
een boosdoener ter discussie en nodigt de partners uit tot het inzicht 
dat ze bij machte zijn hun eigen aandeel in het patroon te herzien en 
uiteindelijk met elkaar een nieuw patroon tot stand kunnen brengen. 

De dans in een context plaatsen 
Wanneer we samen met de partners uitwerken hoe zij in een kringetje 
ronddraaien, gaan we ook in op de vraag hoe het ontstaan van hun 
impasse kan samenhangen met stress ofveranderingen in hun so-
ciaal-culturele situatie. We vragen de partners waarom ze zich juist op 
dit moment voor therapie aanmelden. We gaan na hoe factoren in 
hun sociale omgeving van invloed kunnen zijn op hun ideeën over 
zichzelf en anderen, op hun `lik op stuk'-beleid en op het machts-
evenwicht in hun relatie. Enkele interventies op dit niveau zijn het 
verduidelijken van de contextuele factoren die de dynamiek van het 
paar beïnvloeden en het bevorderen van nieuwe vormen van wederke-
righeid en nieuwe structuur in de relatie. Toen Joana en Marco bij-
voorbeeld uit Colombia emigreerden, raakten ze de steun van hun 
familie bij de verzorging van hun kinderen kwijt. Omdat Marco direct 
in beslag werd genomen door zijn werk, voelde Joana zich steeds 
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meer vereenzaamd, depressief en overbelast met de zorg voor de kin-
deren en het huishouden. Pas toen het paar de negatieve aspecten én 
de problemen van de immigratie inzag, konden de partners erkennen 
dat Joana tijd moest krijgen om Engels te leren en vaardigheden te 
ontwikkelen die haar uiteindelijk een baan zouden kunnen opleveren. 
Ze moesten allebei vrienden zien te krijgen om zich gelukkiger te 
voelen. Voor een deel richtte de therapie zich op het zoeken naar 
openbare voorzieningen om Joana op weg naar haar persoonlijke 
doelen te steunen en op hulp aan Marco bij het zoeken naar manieren 
om zich meer met de kinderen te kunnen bemoeien. 
Bij Mark en Sara hielp de therapeut hen om in te zien hoe het ont-
staan van hun impasse verband hield met de aanvang van Sara's stu-
die. Terwijl het paar zich boog over de spanningen die het ver uit el-
kaar wonen bij hen met zich meebracht, bespraken de partners ook 
dat Sara in haar nieuwe rol niet zo tegemoetkomend en meegaand 
was als eerst. De verandering in hun sociale omgeving bracht ook een 
andere organisatie van hun relatie en bracht verandering in het geves-
tigde machtsevenwicht tussen de sekserollen, wat van hen vereiste dat 
ze hun opvattingen over zichzelf, de ander en hun relatie bijstelden. 
Toen het paar meer inzicht in zichzelfin de nieuwe situatie had ont-
wikkeld, stemde Mark erin toe dat hij alle reizen en de meeste huis-
houdelijke taken in Sara's appartement voor zijn rekening zou 
nemen, in ruil voor meer avonden en weekends met elkaar. Door op-
nieuw te onderhandelen over wat zij voor elkaar over hadden, voelden 
Mark en Sara zich weer sterker met elkaar verbonden, ze gingen min-
der heftig op elkaar reageren en waren eerder bereid om ook andere 
factoren onder ogen te zien die aan hun kernimpasse voedsel gaven. 

Freezeframe-techniek 
Wanneer we eenmaal hebben vastgesteld dat het paar in een impasse 
zit en we hebben vastgesteld welke krachten in die context op de rela-
tie van invloed zijn, proberen we het interactieproces te vertragen om 
het beter te begrijpen. In de taal van de film vragen we het paar ofwe 
een van de reactieve momenten kunnen `bevriezen'. Net als wanneer 
we een afzonderlijk beeld uit een film stilzetten, nodigen we de part-
ners uit om hun interactie te onderbreken en er met enige distantie 
naar te kijken. Ofwe stellen voor om de opeenvolging van hun reac-
ties in slowmotion te bekijken (Goldner et al., 1990). Door freeze 
frame of slowmotion voor te stellen, stimuleren we het paar om bui-
ten het proces te treden en er uiteindelijk controle over te gaan uitoe- 
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fenen. Wat wij uitdragen is belangstelling zonder te oordelen en 
nieuwsgierigheid naar wat er tussen hen speelt, een instelling die we 
hen aanraden over te nemen. 
Zo was er een paar dat vertelde over een impasse die het thuis had. De 
vrouw had het gevoel dat haar man zich kritisch had uitgelaten over 
de manier waarop zij de kinderen opvoedde en haar daarin niet steun-
de. De therapeut nodigde haar uit om de context van het conffict en 
het verloop ervan te beschrijven. Terwijl de vrouw haar versie vertelde, 
met alle emotionele nuanees en bijzonderheden, zei ze ietwat verle-
gen: 'Ik weet dat ik een kort verhaal lang maak.' De therapeut ant-
woordde enthousiast: `Dat is net wat we nodig hebbenr We moeten 
de escalerende reeks van snelle actie en reactie vertragen en er de ver-
schillende nuances en betekenissen in onderscheiden. 'Een kort ver-
haal lang maken' zou het motto van deze stap in het deconstructie-
proces kunnen zijn. 

De impasse externatiseren 
'De impasse externaliseren' is een aanpassing van het werk van Mi-
chael White (1989) over de externalisering van problemen (zie ook 
Mirkin & Geib, 1995; Zimmerman & Dickerson,1993). De impasse 
van het paar, die in ons geval het probleem uitmaakt, wordt geherfor-
muleerd als iets dat buiten het paar staat en zo in aanleg beheersbaar 
is gemaakt. Hierdoor gaat het paar `niet eIkaar, maar de cyclus als de 
vijand zien' (Johnson, Makinen & Millikin, 2001, p. 148). Door hun 
impasse te externaliseren helpen we de partners ook om de effecten 
van hun patroon op hun relatie te begrijpen. Toen Mark en Sara bij-
voorbeeld hun patroon bekeken als iets dat buiten henzelflag, gingen 
ze inzien hoe hun dans van belager en ontwijker hun onderlinge band 
ondermijnde en geleidelijk elk aspect van hun relatie ging beheersen. 

Nieuwsgierig maken 
Partners gaan er vaak van uit dat de motivatie van de ander in de con-
text van een impasse negatiefis. Deze vorm van gedachtelezen of ste-
reotiepe 'kennis' maakt de ander tot een object en leidt tot stagnatie 
en zwartepieten. Daarentegen schept een houding van nieuwsgierig-
heid en 'onwetendheid' (not knowing, Anderson & Goolishian, 1992) 
ruimte voor spontaniteit en 'de bereidheid om je te laten verrassen' 
(Fishbane, 1998). We dagen de partners uit om geoefende waarne-
mers te worden van hun opeenvolgende acties en reacties en om op 
hun posities in de dans te reflecteren. We moedigen hen aan om te 
'vragen' in plaats van te 'weten' en geven hun de raad een grotere 
complexiteit toe te laten in hun begrip van de motivatie van de ander. 
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Wanneer partners vastzitten aan hun eigen uitgangspunten, strijden 
ze er vaak over wiens werkelijkheid de overhand zal krijgen en rake'n 
ze verstrikt in conflicten over 'cle feiten' en wie wat zei tegen wie. We 
stimuleren hen om meervoudige gezichtspunten in te nemen en niet 
met elkaar te twisten over wat er werkelijk is gebeurd (Anderson, 
1997). Deze verschuiving leidt doorgaans tot een sterkere inleving in 
de ervaring van de ander. 

De schuldvraag buiten de deur zetten 
Paren in een impasse zijn vaak verstrikt geraakt in een kringloop van 
onderlinge verwijten. Het beschuldigen van de overlevingsstrategie 
van de ander leidt tot verdere beschuldigingen; kritiek en aanval lei-
den tot verdediging en tegenaanval. De therapeut gaf een paar bij-
voorbeeld in overweging dat de onderliggende tekst van het gesprek 
was: Wiens schuld is het?' In dit geval voelden de partners zich diep 
beschaamd omdat ze allebei voelden dat ze zeif schuld hadden aan 
hun huwelijksproblemen. Deze schaamte en zelfbeschuldiging was 
zo pijnlijk voor hen, dat zij allebei wel de ander de schuld moesten 
geven. De boosheid en beschuldigingen van de ander dienden als 
tegengif tegen het beschuldigen van zichzelf. 
Wanneer partners in staat zijn een aaneenschakeling van verwijten te 
herkennen, maar moeite hebben om daarmee op te houden, kan de 
therapeut voorstellen dat zij 'hun beschuldigingen in mijn praktijk 
achterlaten en die weer ophalen als ze die nodig hebben'. Deze wat 
fantasievolle suggestie kan helpen om tussen het paar en de onderlin-
ge beschuldigingen ruimte te scheppen, hierdoor kunnen de partners 
de schuldvraag buiten hun relatie plaatsen. Door de schuldvraag opzij 
te schuiven wordt het paar sterker; de partners hebben zelf de keuze 
ofze de schuldvraag hun relatie willen laten overheersen. Het is een 
nuttig middel tegen het gevoel van hulpeloosheid dat paren in een 
impasse zo vaak kenmerkt. Door met humor en op speelse wijze 'de 
schuldvraag bij de therapeut achter te laten' kan het paar zich nog 
verder losmaken van het probleem en van de beklemmende ernst 
waarmee de partners soms hun relatie benaderen. 

Positieve cycli vaststellen 
Zoals we paren aanmoedigen om vicieuze cirkels te herkennen, hel-
pen we hen ook om alert te zijn op momenten waarop de partners 
zich begrepen en met elkaar verbonden voelen. Deze momenten 
maken doorgaans deel uit van een 'positieve cyclus', waarin de ver-
antwoordelijkheid, generositeit ofbereidheid tot samenwerken van 
de een soortgelijke eigenschappen bij de ander oproept. 
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Het opmerken van deze positieve ontwikkelingen in de relatie is wat 
Michael White (1993) aanduidt als 'unieke uitkomsten' of `spranke-
lende gebeurtenissen'. Het zijn momenten waarop de partners niet 
worden gekoeioneerd door hun overlevingsstrategieën, maar elkaar 
proberen te bereiken en zich met elkaar verbonden voelen. De thera-
peut bevordert dit door er zelf enthousiast over te zijn. Dan zegt ze 
bijvoorbeeld: `Klasse, jongens! Wat hebben jullie dat goed voor elkaar 
gekregen,' Wachtels (200I) gebruik van de term 'worden' kan hier 
nuttig zijn. Toen een man bijvoorbeeld zijn best deed om zijn be-
zorgdheid over de gezondheid van zijn vrouw vanuit een zorgzame 
opstelling tot uiting te brengen in plaats van met zijn gebruikelijke 
kritiek, reageerde de therapeut enthousiast: 'Ik ben ervan onder de 
indruk hoe u er steeds beter in wordt om op een liefhebbende manier 
uw bezorgdheid over uw vrouw uit te spreken.' De echtgenoot was 
ingenomen met deze reactie, omdat het een teken was van een nieu-
we ontwikkeling in zijn relationele competentie. 

De impasse aanpakken 

OverlevingsstrateDieën en kwetsbaarheden berwernen 
Centraal in het deconstructieproces staat het benoemen van de over-
levingsposities van elke partner — de uitgangspunten en strategieën 
die hun handelen in een impasse bepalen met de daaraan verbon-
den onderliggende tekst van kwetsbaarheden en behoeften die aan 
dat handelen ten grondsIag liggen. 
We richten ons op het verheIderen van de uitgangspunten die aan het 
handelen van elke partner ten grondslag liggen. Deze uitgangspunten 
en opvattingen liggen niet noodzakelijkerwijze diep in het onbewuste 
verborgen, maar verschuilen zich vaak net onder de oppervlakte, in 
een `voorgeformuleerde' vorm (S. Kennedy, persoonlijke mededeling, 
1992). Ze kunnen zelfs een verrassing zijn voor de persoon zelf. Wan-
neer deze uitgangspunten benoemd worden, wordt het plaatje door-
gaans volledig duidelijk en ontstaat er een gevoel van begrip en op-
luchting. Zo gaf Marks overtuiging dat vrouwen hem zouden verra-
den voedsel aan de jaloezie waarmee hij Sara op de huid zat; Sara's 
uitgangspunt dat ze haar gevoelens niet moest delen, leidde ertoe dat 
ze zich terugtrok als ze van streek was. Mark en Sara kvvamen erach-
ter dat het gedrag van de ander niet bedoeld was om te kwetsen, maar 
voortkwam uit ieders eerdere ervaringen. Omdat ze het gedrag van de 
ander in het kader van hun geschiedenis konden plaatsen en niet al-
leen opvatten als een uiting van hun onderlinge strijd, voelden ze zich 
meer met elkaar verbonden. 
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Zoals we al hebben aangegeven, zien partners niet de kwetsuren, 
maar alleen het beschermende schild van de ander wanneer ze in eén 
impasse zitten. De therapeut helpt hen om de ervaring `van achter de 
schermen' van de overlevingspositie waar te nemen en zo de kwets-
baarheid van de ander te zien. Dit komt op hetzelfde neer als John-
sons (1996) benadering bij paren om zich van secundaire defensieve 
emoties te verplaatsen naar primaire emoties van gekwetstheid of 
verlangen naar nabijheid. Bij sommige mensen is het betrekkelijk 
gemakkelijk om hun kwetsbaarheid met empathische vragen toegan-
kelijk te maken. Mensen met een bijzonder pijnlijke ofbedreigende 
kwetsbaarheid hebben vaak baat bij aanvullende individuele sessies. 

De kwetsbaarheidscyclus in kaart brengen: speciale aandacht voor 
wederkerigheid 
De therapeut leert het paar inzien hoe de overlevingspositie van de 
een van invloed is op de kwetsbaarheid en overlevingspositie van de 
ander en hoe het paar, langs de weg der wederkerigheid, in een pa-
troon van onderlinge reacties terechtkomt. 
Sheila en David hadden bijvoorbeeld al tien jaar een huwelijk met em-
stige conflicten. Sheila was chronisch boos op David omdat hij niet 
genoeg meehielp in het huishouden. David had het gevoel dat hij haar 
nooit tevreden kon stellen en drukte zich om haar ongenoegen te 
ontwijken. In hun kernimpasse werd Sheila boos en kritisch en David 
werd defensief en verschanste zich in een ijzige stilte. In de therapie 
benoemden we de overlevingspositie van beide partners en gingen we 
na hoe die was ontstaan. Sheila was opgegroeid in een gezin waarin 
fysiek geweld werd gebruikt en waarin ze zich onbeschermd voelde. 
Ze overleefde door uiterst verantwoordelijk te zijn én door boze te-
genaanvallen te doen. Ze hield zich letterlijk vast aan haar beeld van 
de werkelijkheid door boos te blijven en haar gewelddadige vader 
geen kwetsbaarheid te tonen. Van zijn kant was David opgegroeid in 
een koud, kritisch gezin waarin hij zich niet gezien en inadequaat 
voelde. Zijn moeder stierf toen hij zes jaar was en zijn kritische en 
emotioneel afstandelijke vader trok zich daarna nog meer in zichzelf 
terug en werd nog harder en strenger. Davids jeugd werd gekenmerkt 
door angst en liefdeloosheid. Hij beschermde zichzelfdoor zich van 
zijn vader afte wenden en zich in zijn eigen wereld terug te trekken. 
In de wittebroodsweken van hun relatie voelden Sheila en David zich 
beiden begrepen, bemind en veilig. Naarmate de magie vervloog, 
gingen zij zich ieder in hun relatie meer op zichzelf richten en begon-
nen ze elkaar teleur te stellen. Als ze zich daardoor gekwetst voelden, 
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namen ze allebei hun toevlucht tot hun oude overlevingspositie (fi-
guur 2). 

De kwetsbaarheidscyckis 
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Figuur 2 

Een belangrijke stap in het therapeutisch proces is het herkennen van 
een overlevingspositie op het moment dat die wordt geactiveerd. De 
therapeut helpt de partners het moment te herkennen waarop ze zich 
bedreigd gaan voelen en hun overlevingspositie innemen en moedigt 
hen aan om zich bewust te zijn van de kvvetsbaarheden en behoeften 
waardoor zij in de verdediging schieten. Dave en Sheila leerden bei-
den inzien op welk moment ze hun beschermende schild omhoogsta-
ken. Ze werden daarbij aangemoedigd om over hun overlevingsposi-
tie — respectievelijk boze aanval en verdediging — te praten in plaats 
van automatisch vanuit die positie te handelen en zich de kvvetsbaar-
heden te herinneren die er voor elk van hen achter lagen. 
We gebruiken het kwetsbaarheidschema op twee manieren. Vanafhet 
begin is dit schema, samen met het genogram, een middel voor de 
therapeut om informatie te organiseren. Daarnaast kunnen we het 
schema aan het paar aanbieden als een visueel hulpmiddel om zich 
bewust te worden van hun wederkerigheid tijdens de impasse. Dave 
en Sheila waren sterk geboeid door hun schema en het verankerde 
hun inzicht in wat er tussen hen speelde, zowel voor ieder persoonlijk 
als in hun onderlinge interactie. 

Kwetsbaarheden legitimeren en defensiefgedrag aanpakken 
Bij de behandeling van de impasse in de paarrelatie `koestert' de the-
rapeut de kwetsbaarheid van elke partner en ondersteunt diens ge-
kwetste gevoelens, maar gaat tegelijk ook de confrontatie aan met het 
automatische gedrag dat uit de overlevingspositie voortkomt. Dit 
tweeledige proces is een cruciaal aspect van de therapie. Zoals een 
vrouw zei: `U" geeft ons het gevoel dat we recht hebben op onze gevoe- 
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lens, maar dat we ons constructiever moeten gedragen.' Als de thera-
peut gedragsverandering voorstelt zonder de onderliggende kwets-: 
baarheid te ondersteunen, kan het paar het gevoel krijgen dat het een 
verandering krijgt en zich daartegen verzetten. Als de partners de 
indruk krijgen dat de therapeut hun gevoelens respecteert en aan hun 
kant staat, krijgt de therapeut meer ruimte om hen met hun gedrag te 

confronteren. 
Als de overlevingsstrategie van een partner gevaarlijk ofgewelddadig 
is zoals bij agressiefgedrag ofkans op suïcide — moet de therapie 
aandacht besteden aan veiligheid, bescherming van de omgeving en 
aansprakelijkheid. De benadering van Jenkins (1990), Goldner (1999) 
en Greenspun (2000), die gewelddadige mannen tijdens hun behan-
deling aansprakelijk stellen, is in dit opzicht heel nuttig gebleken. 
Ook wanneer er geen risico van fysiek geweld is, zijn we bij de behan-
deling van heteroseksuele paren alert op machtsongelijkheid die de 
vrouw mogelijk bedreigt ofintimideert. 
Ook als overlevingsstrategieën geen geweld inhouden, zijn ze vaak 
contraproductief. Wanneer partners verstrikt zijn geraakt in hun over-
levingsposities, is het niet waarschijnlijk dat ze van hun partner ge-
daan zullen krijgen wat ze verlangen. David kon Sheila niet aanhoren 
zolang ze tegen hern stond te schreeuwen. De therapeut wees erop 
dat Sheila's stem belangrijk was en door Dave gehoord moest worden 
en dat haar gevoelens en frustraties legitiem waren. Maar David kon 
onmogelijk luisteren naar wat ze zei als ze tegen hem schreeuwde; 
haar stemvolume stond er garant voor dat hij zich overschreeuwd 
voelde en zich terugtrok (Gottman, 1999). Sheila stond voor een 
keuze: ze kon tegen Dave blijven schreeuwen, in de wetenschap dat 
hij de knop zou omdraaien, ofze kon een constructievere manier zoe-
ken om te communiceren. Ze leerde een `beroep op hun relatie te 
doen' (Fishbane, 2001): haar behoeften en gevoelens uit te spreken 
terwijl ze toch met Dave verbonden bleef. Dit was een hele opgave 
voor Sheila: als vrouw en in haar ouderlijk gezin had ze niet het ge-
voel gehad dat ze recht had op vervulling van haar eigen behoeften. 
Alleen als ze razend was, kon ze haar eigen stem laten gelden. 
Dave had een sterk verlangen naar de warmte en bevestiging die hij in 
zijn jeugd had gemist. Als Sheila hem bekritiseerde, voelde hij zich 
weer klein en tekortschieten, bang om haar te verliezen. Hoewel hij 
zich op het moment zelfverdedigde, versterkte zijn defensieve opstel-
ling haar frustratie en nam daardoor de kans toe dat zij hem opnieuw 
zou bekritiseren. De therapeut hielp Dave om zich in zijn overbelaste 
vrouw in te leven en Sheila te vertellen wanneer hij zich door haar 
toon gekwetst voelde. Dave werd ook aangemoedigd om zich voor het 
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relationele beroep van zijn vrouw open te stellen en zich teweer te 
stellen tegen zijn veronderstelling dat hij macht zou verliezen als hij 
toegafaan haar verzoeken. Beide partners werden gestimuleerd om 
over hun kwetsbaarheden en behoeften te praten in plaats van defen-
siefte reageren. 
In de loop van dit proces veranderden de partners hun overlevings-
strategie. Sheila's woede en kritiek veranderden in een constructie-
vere manier om voor haar behoeften op te komen. Dave's defensieve 
opstelling ontwikkelde zich tot een flexibeler manier om zijn ge-
kwetstheid tegenover Sara te uiten en open te staan voor haar behoef-
ten. Het is onze overtuiging dat overlevingsstrategieën tijdens zo'n 
veranderingsproces niet verdwijnen, maar zich geleidelijk ontwikke-
len tot productievere interpersoonlijke competenties waarbij de ander 
niet langer uit zelfbescherming opzij wordt geschoven. 
Het was van essentieel belang dat het paar zowel inhoudelijk bezig 
was met de impasse als met de kwetsbaarheden en overlevingsstrate-
gieën. De partners onderzochten hun seksegebonden opvattingen 
over hun taakverdeling, waarbij Sheila thuis de meeste taken op zich 
nam hoewel ze een volledige baan had, terwijl Dave het liet afweten. 
Door hun eigen opvattingen en arbeidsdeling te verbinden met de 
bredere sociaal-culturele discussie over sekserollen, konden ze gelei-
delijk de redelijkheid van hun taakverdeling met distantie onder ogen 
zien. Ze stelden een plan op om elke zaterdagavond een lijstje te 
maken van de klussen en taken die de volgende week gedaan moesten 
worden. In plaats van de oude situatie waarin Sheila als enige de lei-
ding over het huishouden op zich nam, namen ze zich nu voor de 
leiding te delen en samen te bepalen wat er gedaan moest worden en 
door wie. 

Empathie stimuler en 
De therapeut stimuleert empathie door de subtekst van de kwetsbaar-
heid speciale aandacht te geven en de gevoelens en behoeften die aan 
de positie van elke partner ten grondslag liggen te legitimeren. De 
andere partner wordt dan uitgenodigd die subtekst te bekijken en zijn 
ofhaar relatie tot die tekst op grond van de eigen ervaringen te bepa- 
len. 

Soms wordt empathie geblokkeerd door overlevingsposities die ver-
band houden met de gesocialiseerde sekserol. Als een vrouw geleerd 
heeft om zich in anderen in te leven ten koste van zichzelf, kan ze 
bang zijn zichzelfte verliezen als ze zich te sterk inleeft in haar part-
ner. In een relatie staat ze dan voor de keus om zich te sterk in te 
leven ofwel zich terug te trekken om haar grenzen te beschermen. 
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Mannen verliezen doorgaans hun vermogen tot empathie wanneer ze 
opgroeien (Bergman, 1991); omdat ze in hun opvoeding leren om 
problemen op te lossen, benaderen ze de pijn of zorgen van hun part-
ner misschien eerder met goede raad dan door te luisteren: Als dit 
mislukt, zoals vaak het geval is, kan een man zich schuldig of boos 
voelen over het feit dat hij zijn partner niet gelukkig kan maken. En 
als hij gefrustreerd is, is hij nog minder in staat om empathie op te 
brengen. De deconstructie van de impasse houdt vaak in dat deze 
sekserollen en verwachtingen, die de empathie en openheid van de 
partners tegenover elkaar beperken, worden vastgesteld en aange-
pakt. De therapeut kan met de vrouw werken aan het versterken van 
haar grenzen en haar beter in staat stellen iets voor zichzelf op te 
eisen zonder de band met haar partner los te laten en kan de man 
empathische vaardigheden bijbrengen. 

De overiap tussen heden en verleden onderzoeken 
Wanneer we de overlevingspositie hebben vastgesteld en de kwets-
baarheid gelegitimeerd hebben, concentreren we ons op de overlap-
pende betekenis tussen de huidige situatie en soortgelijke ervaringen 
in het verleden. We vragen dan bijvoorbeeld: Sent u vertrouwd met 
dit soort beknellende situaties? Hebt u zich al eens eerder zo gevoeld? 
Misschien in uw ouderlijk gezin ofin eerdere relaties?' Als deze vra-
gen empathisch en op het goede moment worden gesteld, kunnen ze 
sterk bijdragen aan het ontsluiten van nieuwe bewustzijnsniveaus en 
een dialoog. 
Dave en Sheila konden geen van beiden hun excuses aanbieden als zij 
de ander hadden gekwetst. Dat leidde dan weer tot de volgende im-
passe voor hen. De therapeut vroeg: `Komt dit u bekend voor? Dat 
iemand die u na staat wil dat u uw excuses aanbiedt, maar dat u daar 
gewoonweg niet toe in staat bent?' Sheila herinnerde zich dat haar 
vader, als zij een aanvaring met hem had gehad en hij haar had gesla-
gen, haar probeerde te dwingen om haar excuses aan te bieden omdat 
ze brutaal was geweest. Haar weigering om dat te doen was het enige 
spoortje macht en integriteit dat ze bij al die vernedering nog kon 
opbrengen. Nu, in haar relatie met Dave, klonken in Sheila's ervarin-
gen nog haar gevoelens uit het verleden door en was ze opnieuw niet 
in staat zich te verontschuldigen. Dave dacht terug aan de depressie 
van zijn vader nadat zijn moeder gestorven was; als Dave een glas 
melk omgooide, werd zijn vader plotseling woedend en veegde hij de 
jongen ongenadig de mantel uit. Dave bood dan snel zijn excuses aan 

om zijn vader te kalmeren, doodsbang dat zijn vader hem zou verla-
ten. Maar zijn verontschuldiging was eerder een kalmeringsmiddel 
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dan een erkenning van verantwoordelijkheid; hij moest onecht zijn 
om de relatie met zijn vader in stand te houden (Stiver, 1992). In de 
ban van hun verleden vertoonden Sheila en Dave allebei hun oude 
reactie wanneer ze zich in hun huwelijk moesten verontschuldigen. 
Het onderzoek naar overlappende betekenissen tussen heden en ver-
leden kan vaak zaken uit de geschiedenis van de partners en hun 
ouderlijk gezin naar boven halen die nog niet afzijn. In dat geval gaat 
de therapeut meer intensiefintergenerationeel te werk, individueel of 
in een sessie met het paar. Zo kan iemand die met woede is blijven 
zitten ofvan het ouderlijk gezin is afgesneden, grieven tegen de 
ouders in de huidige relatie met de partner uitspelen. Door aan de 
intergenerationele impasse te werken, krijgen de partners vaak de 
vrijheid om flexibeler en liefdevoller met elkaar om te gaan. Omdat zij 
allebei getuige zijn van de wijze waarop het ouderlijk gezin van de 
partner tijdens de behandeling aan de orde komt en zij de overle-
vingspositie van de partner gaan begrijpen in termen van dilemma's 
uit het verleden, kan hun interactie ingrijpend veranderen. De strijd 
tussen de partners maakt plaats voor een op samenwerking gerichte 
dialoog. Vaak is de empathie tijdens de sessie voelbaar wanneer zij 
zich het gekwetste kind voorstellen dat de partner ooit is geweest. 
Deze ervaring helpt het heden uit de greep van het verleden te bevrij-
den. 
Soms gebruiken partners een onthulling uit hun jeugd op een des-
tructieve manier. Wanneer de kwetsbaarheid van de partner in de 
huidige relatie in verband wordt gebracht met oude wonden uit diens 
jeugd, kan de andere partner deze informatie als munitie gebruiken 
en bijvoorbeeld zeggen: 	gedraag je je net als die akelige moeder 
van je.' We pakken dit misbruik van onthullingen uit het ouderlijk 
gezin aan en stimuleren de partners om respect te tonen voor elkaars 
kwetsbaarheid. In zeldzame gevallen, wanneer partners het niet kun-
nen laten om elkaar met historische of diagnostische inzichten te 
bestoken, zien we elke partner apart om problemen uit het ouderlijk 
gezin nader te onderzoeken. 
Behalve door in te gaan op problemen in het ouderlijk gezin, kan de 
therapeut de verschillen tussen heden en verleden rechtstreeks aange-
ven. De therapeut kan erop wijzen dat `zelfs als de huidige situatie 
lijkt op uw verleden, uw partner niet uw vader ofuw ex is. Uw overle-
vingsstrategie past niet bij de huidige situatie en houdt het probleem 
alleen maar in stand.' Als deze duidelijke interventie samengaat met 
erkenning van de mogelijkheden en capaciteiten van de cliënt om in 
het heden keuzes te maken, draagt dat bij aan een grotere veerkracht 
en kan dat tot een belangrijke verandering leiden. 
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Door overlappende betekenissen tussen heden en verleden te benoe-
men en ons te richten op de historische context en de context van het 
ouderlijk gezin, breiden we het verhaal uit. De impasse van het paar 
gaat niet langer alleen over de partners zelf. Het is complexer en 
wordt vaak een verhaal over verschillende generaties. We helpen het 
paar om vanuit een beperkt en star zicht op de impasse te komen tot 
een ruimere visie op basis van een bredere context (Mirkin & Geib, 
1995). Ook het situeren van onze observaties over de dilemma's van 
het paar binnen de sociaal-culturele context van sekserol, macht of 
etnische achtergrond verbreedt de context en verrijkt het verhaal. 

Nieuwe patronen bevorderen: keuzemomenten 

Naarmate de partners minder vastzitten in hun impasse, gaat de the-
rapie hen helpen keuzes te maken die beter aansluiten bij de doelen 
van hun relatie. We stimuleren de partners om in een sfeer van sa-
menwerking met elkaar om te gaan en zich als coauteurs van hun 
eigen relatie te beschouwen. Zo vragen we bijvoorbeeld: `Als u beiden 
de auteurs van deze relatie zouden zijn, hoe zou die er dan uitzien? 
Hoe zou u hem dan willen vormgeven?' Hieronder presenteren we 
specifieke technieken waarmee het paar nieuwe, productievere strate-
gieën kan kiezen op die verhitte momenten die gewoonlijk tot een 
impasse leiden. 

Bewust worden van het hier en nu: de tweesprong 

Zoals hierboven al is gemeld, escaleren impasses vaak heel snel; voor-
dat de partners het in de gaten hebben, is de zaak al uit de hand gelo-
pen. Wij helpen het paar om al in de prilste fase greep op de impasse 
te krijgen, voordat de zaak escaleert, bijvoorbeeld door lichamelijke 
signalen van angst, woede ofverdediging ofautomatische gedachten 
als `wat is hij egoïstischr te herkennen. Hierdoor kunnen beide part-
ners nadenken en meer overwogen, bewuste keuzes maken in plaats 
van impulsiefte reageren. 
David reageerde bijvoorbeeld doorgaans defensief op Sheila's kritiek 
en wees haar klachten als ongegrond van de hand; dit leidde onver-
mijdelijk tot een impasse. Uit angst dat ze hem nooit zou kunnen 
bereiken werd Sheila nog kritischer en bozer, met als effect dat Dave 
helemaal stilviel. De therapeut vroeg Dave om aan te geven wanneer 
hij zich defensief opstelde als dat in een therapiesessie gebeurde, dan 

vroeg ze hem of hij zijn verdediging een paar minuten wilde laten 
rusten, in de wetenschap dat hij die op elk gewenst moment weer kon 



27 
ve lantsbaartieldscyclus: impasses 1n parentherapie 	 267 

oppakken en in werking stellen (Fishbane, 1998). Dave lachte en 
wilde dit wel proberen. In de loop van de tijd werd dit proces, waarbij 
hij de momenten kon kfézen waarop hij defensiefwerd en waarop hij 
zijn verdediging kon laten rusten, een natuurlijk onderdeel van Dave's 
repertoire. Hij begon te voelen dat hij de baas was over zijn verdedi-
ging in plaats van andersom. Hij kreeg meer het gevoel dat hij `de 
macht had om', dat hij beheersing over de relatie had en minder be-
hoefte had aan `macht over' zijn vrouw. Deze verandering werd bevor-
derd doordat hij zijn empathische vaardigheden vergrootte en hij naar 
zijn gevoel competenter werd in de relatie. Tegelijkertijd hielp de the-
rapeut Sheila om haar ongerustheid met een `zachtere aanzet' (Gott-
man, 1999) aan Dave over te brengen, zodat hij minder snel in de ver-
dediging zou schieten. 
Als partners leren hun impasse vanaf het begin in hun macht te krij-
gen, worden ze zich ook bewust dat ze een keuze hebben om ofwel 
hun automatische reacties te laten plaatsvinden ofwel iets anders te 
doen. We noemen dit keuzemoment `de tweesprong'. We laten het 
paar concrete alternatieve reacties bedenken die het op momenten 
van onderlinge spanning kan inzetten. Meestal gebeurt dit voor het 
eerst, achterafgezien, in een therapiesessie bij het analyseren van een 
recent conflict. Beide partners geven aan wat zij zelfanders hadden 
kunnen doen, niet wat de partner anders had kunnen doen. We vra-
gen dan bijvoorbeeld: 'Als u het scenario van dit conflict zou kunnen 
herschrijven, hoe zou uw rol er dan uitzien?' Het besefvan alternatie-
ve reacties komt aanvankelijk ná het conflict; wij stimuleren 'de nabe-
schouwing van maandagmorgen' of 'retrospectiefbewustzijn' (Chris-
tensen & Jacobson, 2000) met het oog op het ontwikkelen van nieuwe 
strategieën en keuzes. Geleidelijk wordt het tijdsinterval tussen het 
conflict en het bewustzijn van andere mogelijkheden kleiner, totdat 
het paar al tijdens het conflict tot bezinning kan komen. In een be-
paalde sessie meldde Dave dat Sheila in het weekend boos op hem 
was geweest omdat hij de keuken niet hielp schoonmaken. Hij was 
begonnen zich tegen haar te verdedigen, maar herinnerde zich toen 
wat wij in de therapie en bij de empathietraining hadden besproken 
en maakte een andere keus. Hij gafhaar een knuffel en zei: lieverd, 
ik denk dat je uitgeput en overwerkt bent, zeg me wat ik kan doen om 
je te helpen.' Ze reageerde met tranen van opluchting en ontspande 
zich in zijn armen. Dave zag de tweesprong en koos voor een liefde-
volle benadering. Sheila's reactie bekrachtigde zijn nieuwe gedrag en 
samen kwamen ze in de baan van een positieve cyclus. 
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`Nieutve zenutvbanen trekken' 

Paren vinden hun oude, automatische manier van met elkaar omgaan 
en op elkaar reageren doorgaans veel gemakkelijker — zij het destruc-
tiever dan hun nieuwe strategieën en reacties. Het lijkt vaak of de 
oude gedragswijzen het gevolg zijn van automatisch vurende synap-
sen op neurologisch niveau. Dit is een behulpzame metafoor voor 
paren die hun danspassen veranderen. We geven hun de suggestie dat 
het ontwikkelen van nieuwe reacties als moeilijk, zelfs haast ondoen-
lijk kan aanvoelen, alsof ze nieuwe neurologische kabels trekken — 
want ze banen inderdaad nieuwe wegen van reacties en keuzes. Een 
vrouw die haar best deed om op een nieuwe manier met haar man om 
te gaan, beschreefhoe uitgeput ze zich aan het eind van de dag voelde 
door de geestelijke inspanning die het haar kostte om anders te rea-
geren. Paren rapporteren vaak dat de nieuwe reacties aanvankelijk 
kunstmatig aandoen, als een techniek, sommigen wantrouwen dit 
bewuste proces en gaan ervan uit dat het niet eerlijk is als het niet 
natuurlijk aanvoelt. We erkennen dat het moeilijk is en maken duide-
lijk dat het nieuwe gedrag uiteindelijk minder vreemd zal aanvoelen 
en geïntegreerd zal raken in de identiteit van de partners en hun rela-
tie. Op dat moment, zoals een cliënt zei, `komen de reacties minder 
voort uit techniek, en meer uit het hart'. 
Zelfs wanneer nieuwe patronen deel van het repertoire van het paar 
gaan uitmaken, kan de oude dans bij stress ofvermoeidheid weer 
oplaaien. We maken duidelijk dat dit een normaal verschijnsel is en 
voorspellen dat het kan gebeuren. We geven de partners de raad dit 
niet als een mislukking of crisis op te vatten, maar zich te bezinnen 
op de vraag hoe ze op hun oude patronen willen reageren als die zich 
in de toekomst opnieuw voordoen. Het vermogen van het paar om de 
oude dans te herkennen en eruit te stappen maakt het mogelijk om 
snel in te grijpen en beter gefundeerde keuzes te maken die overeen-
stemmen met het bredere relationele repertoire. 

Conclusie 

We achten de kwetsbaarheidscyclus een nuttig theoretisch construct 
voor de behandeling van hetero- en homoseksuele paren met diverse 
sociaaleconomische en culturele achtergronden. Het in kaart brengen 
van de impasse in termen van kwetsbaarheden, overlevingsposities en 
de kringloop van actie en reactie binnen een historisch en sociaal-
cultureel kader heeft klinisch nut voor heel veel paren, of ze nu 
slechts weinig verwijdering ervaren ofwanhopig zijn over hun ver- 



slechterende relatie. De tweeledige manier waarop de therapeut zich 
tot het paar verhoudt — aan de ene kant kwetsbaar en met legitieme 
gevoelens en behoeften, aan de andere kant veerkrachtig en in staat 
tot verandering — breekt doorgaans het verzet en kweekt verantwoor-
delijkheid. Door te denken in termen van kwetsbaarheid, overlevings-
strategie en impasse kunnen we beter de confrontatie aangaan met 
het problematische gedrag van het paar zonder iemand te pathologi-
seren. De samenwerkende benadering die in dit artikel wordt be-
schreven, stimuleert de therapeut om dit proces te leiden en onder-
tussen de verantwoordeIijkheid voor verandering consequent als een 
beschikbare keuze in de handen van elk van de partners te leggen. 
Paren rapporteren hierover dat ze zich begrepen en gerespecteerd 
voelen als de therapeut zich op deze wijze tegenover hen opstelt. 
Het schema van de kwetsbaarheidscyclus is een concreet hulpmiddel 
om individuele, interactionele en intergenerationele processen mee te 
nemen. In combinatie met het genogram helpt het de therapeut bij 
het verzamelen van relevante informatie en functioneert het als een 
leidraad bij het in kaart brengen van de probIematiek en het therapeu-
tisch proces. Het schema kan worden gebruikt als een klinische inter-
ventie waarbij de therapeut het instrument samen met het paar ge-
bruikt om de situatie te visualiseren. Ten slotte is de conceptualise-
ring van de kwetsbaarheidscyclus en het schema voor ons een essen-
tieel hulpmiddel bij de opleiding van paarrelatietherapeuten en bij 
supervisie en consultatie. 
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