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Lieven Migerode en Jef Slootmaekers zijn
beiden systeemtherapeut, emotionally
focused therapy (eft)-therapeut en super
visor. Migerode is internationaal eft-trainer
en coördinator in de organisatie van efttrainingen in België. Slootmaeckers heeft
zich als contextueel systeemtherapeut de
afgelopen decennia specifiek toegelegd op
het werken met koppels waarbij sprake is
van geweld. Hij vond de verklaringsmodellen en hulp niet toereikend, omdat de
betekenis van het geweld onvoldoende
werd gelegd in de liefdesrelatie. In 2014
volgde hij bij Migerode de training in eft
en zij vonden raakvlakken in hun beider
visie op geweld in partnerrelaties. Sindsdien hebben zij hun model verder ontwikkeld en uitgewerkt.
Slootmaeckers en Migerode beschrijven
in deel I van hun boek hun visie op het
verschijnsel partnergeweld op micro
niveau en in de maatschappelijke context.
Geweld in de partnerrelatie komt volgens
hen voort uit zich manifesterende hechtingsangsten: de angst om zichzelf, de
ander of de relatie te verliezen. In hoofdstuk 2 gaan zij nader in op deze dynamiek.
Ze leggen een link tussen de mate van
onveilige gehechtheid en het risico op
partnergeweld. Partnergeweld kan ontstaan als partners heel verschillende
behoeften hebben aan onderlinge nabijheid en vermogen noch vertrouwen hebben opgebouwd om naar de ander uit te
reiken voor hulp. Een van hen of beiden

kunnen in opperste staat van ontregeling
tot geweld overgaan als uitkomst van een
spiraal van escalatie.
In deel II schetsen de auteurs de relationele landkaart van partnergeweld. In
hoofdstuk 3 zetten zij uiteen hoe eft-partnerrelatietherapie een passend aanbod is
om de onderlinge beïnvloeding tussen
partners die tot situationeel partner
geweld kan leiden, te onderzoeken en verzachten, zonder eerst te verlangen dat het
geweld stopt. Het nemen van verantwoordelijkheid voor (gewelddadig) gedrag is
niet een voorwaarde maar het doel van de
therapie. Immers, het uitgangspunt vanuit
het gehechtheidsdenken is dat emotionele
veiligheid leidt tot fysieke veiligheid. Eft is
de logische keuze voor de aanpak van partnergeweld, omdat gericht ingezet wordt
op de onderlinge dynamiek van het stel en
op de emoties die de dynamiek stuwen. Dit
uitgangspunt wordt ondersteund door
effectonderzoek.
Eerst dient onderzocht te worden of er
geen sprake is van intiem terrorisme,
waarin de een de ander terroriseert en
controleert, aan de hand van eerder door
Greene en Bogo (2002) beschreven criteria.
Hier voegen Slootmaeckers en Migerode
twee nieuwe factoren aan toe: Is er sprake
van een gemeenschappelijke wens van
beide partners om het geweld te stoppen
en verlangen zij daar samen aan te werken? En staan beide partners toe dat de
therapeut de leiding neemt in de sessie? De
auteurs beschrijven ook andere contraindicaties voor partnerrelatietherapie,
meer specifiek eft. Eén daarvan is aarzeling
bij de therapeut zelf. Doorheen het boek
zijn er meerdere verwijzingen naar de
persoon van de therapeut en de oproep om
onze eigen ontregeling bewust en liefdevol
te benaderen.
In hoofdstuk 4 zetten de auteurs de drie
fasen van eft uiteen (de-escaleren, herstruc-
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tureren en consolideren) en beschrijven zij
de stappen die in elke fase worden door
lopen.
De meest voorkomende geweldpatronen beschrijven ze in hoofdstuk 5. Deze
zijn eerder uitvoerig besproken in dit tijdschrift (Slootmaeckers & Migerode, 2017).
De gehechtheidsstijlen van partners zijn in
deze geweldspatronen een bepalende factor. Als bijvoorbeeld de ene partner meer
afstand nodig heeft om zichzelf te reguleren (de terugtrekker, vermijdende-gehechtheidsstijl) terwijl de ander juist angstig
wordt van afstand (angstige-gehechtheidsstijl) en nabijheid zoekt (aanklampend),
kan oerpaniek zich meester maken van een
of beide partners. De vier beschreven
geweldpatronen zijn dus combinaties van
afstand-zoekend of nabijheid-zoekend
hechtingsgedrag bij partners met onveilige-gehechtheidsstijlen. Geweld kan ook
voorkomen bij veilig gehechte koppels en
wordt dan ‘zeer situationeel partnergeweld’ genoemd. Het onderscheid in patronen is belangrijk, alleen al omdat het
benoemen van deze dynamiek ordening,
erkenning en normalisering biedt voor de
stellen en een andere taal als betekenis
geving voor hun gedrag. Het geweld kan
begrepen worden als bedoeld om de relatie
te handhaven en gevoelens te reguleren.
Hoofdstuk 6, getiteld ‘Geweldpatronen
en hun proceslogica tot veiligheid’, verduidelijkt hoe hechting de aanknopingspunten biedt om het voorgaande te realiseren
en koppels te helpen een veiliger verbinding aan te gaan. Bij deze partners die
zoveel moeite hebben hun emoties zelf te
reguleren en zich kwetsbaar op te stellen,
zorgt de therapeut ervoor dat ze in de sessie ervaren dat co-regulatie meer verbinding oplevert dan zelfregulatie. Door dichter bij de hechtingsemoties te komen
samen met de therapeut, die de zorg voor
de verbinding tijdelijk mee op zich neemt,

kan ieder zijn diepste ontreddering tonen
en verantwoordelijkheid nemen voor zijn
of haar stappen in het geweldpatroon.
In deel III werken de auteurs behandel
inhoudelijke aspecten uit. De therapeutische alliantie is het onderwerp van hoofdstuk 7, met aandacht voor de therapeutische
basishouding, voor zelfzorg en voor risico’s
die de paren lopen door onze mogelijke
reactie op hun agressie. Het werken met
heftige emoties kan er bijvoorbeeld toe
leiden dat we er als therapeut niet altijd in
slagen goed af te stemmen. Als dit gebeurt,
dient de therapeut dat (eventueel achteraf
na reflectie) te herstellen. Hierdoor geeft
de therapeut cliënten de kans te ervaren
dat een relatie veilig kan zijn. Zonder herstel kan de hulpverlening zelf worden
ervaren als gewelddadig.
Hoofdstuk 8 bevat de beschrijving van de
vier therapeutische taken in het de-escaleren van geweldpatronen. Dit zijn het creëren van een veilige therapeutische alliantie,
het verkennen van de negatieve-interactiecirkel en het geweld daarin plaatsen, toegang krijgen tot de kwetsbare emoties die
ten grondslag liggen aan de geweldpatronen en het externaliseren van het geweldpatroon, en zichtbaar maken van de hechtingsbehoeften. In heldere bewoordingen
omschrijven de auteurs deze taken. Hoofdstuk 9 bevat een transcript met uitleg over
deze fase van de-escalatie.
Hoofdstuk 10 biedt handvatten voor het
omgaan met heftige emoties in de sessie.
Naast het in eft gangbare acroniem risssc
(repeat, images, soft, slow, simple en clients
words) gebruiken de schrijvers als ezelsbrug rarev: maak een relatie, accepteer,
reflecteer, empathische evocatie en valideer.
Uiteraard is de veiligheid voor de kinderen, emotioneel en fysiek, ook een onderwerp. In hoofdstuk 11 stellen de auteurs
voor in welke fase de kinderen betrokken
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kunnen worden bij de gesprekken en hoe
voor hun welzijn kan worden gezorgd
zonder dat de veiligheid van het therapeutische contact wordt geschaad.
Hoofdstuk 12 gaat over de tweede fase
van de therapie: het creëren van een
andere wijze van verbonden zijn die emotioneel en fysiek veilig is. Hier zoomen de
auteurs meer in op de intrapsychische
processen die in de relatiedynamiek een
rol spelen. In de derde fase van de therapie,
de consolidatie, wordt teruggekeken op
het therapieproces. Deze fase biedt de kans
om vanuit hernieuwde veiligheid onopgeloste conflicten te bespreken. Deze fase is
vaak kort ten opzichte van de eerdere fasen
en de auteurs stippen deze dan ook slechts
kort aan.
Partnergeweld en emotionally focused
therapy biedt een stevige onderbouwing
voor het therapeutisch werk met geweldskoppels via eft. Vanuit het gehechtheidsdenken kiezen Migerode en Slootmaeckers
ervoor om niet aan de-escalatie te werken
via time-out, zoals in het standaardwerk
Intieme oorlog (Groen & Van Lawick, 2013),
maar via co-regulatie van de emotionele
behoeften en ervaringen die leiden tot
escalatie. Zij geven hiervoor een praktisch
houvast en benoemen ook hoe uitdagend
dit proces is.

Het boek van Migerode en Slootmaec
kers is toegankelijk en toepasbaar als het
werken met emoties je goed ligt, je ruimte
hebt in brein en tijd en je in staat bent om
agressie mee te voelen. Dat hiervoor moed
nodig is en geloof in de kracht van verbondenheid, betogen zij niet alleen maar
tonen zij ook in hun heldere visie en uiteenzettingen. Een aanrader voor relatietherapeuten en gezinsbehandelaars.

Elien van Oostendorp is gz-psycholoog
en systeemtherapeut bij MoleMann in
Hilversum en docent, supervisor en leertherapeut in eigen praktijk. E-mail:
praktijkvanoostendorp@xs4all.nl.
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