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NVAGT congres: 
Gestalttherapie en 
Psychopathologie 
“Psychopathologie van de 
partnerrelatie!?” 
Clichés en mythes over 
gezondheid en pathologie van de 
partnerrelatie.  

Partnerschap is gezond 

�  Mensen in een stabiele partnerrelatie leven 
langer: 
◦  ‘koesterende troost’ van een hechte relatie 

beschermt tegen lichamelijke en geestelijke ziekte en 
verbetert veerkracht (Taylor,2002) 
◦  Isolement is voor de mens gevaarlijker dan roken 

(House et al.,1988) 
◦  Oxytocine ( knuffelhormoon) beschermt ons tegen 

ziekten ( Taylor et al.,2000) 

Partnerschap is levensbedreigend 

� de passionele moord 
� Partnergeweld: 
◦  Bidirectionaliteit van geweld veel voorkomend 
◦  International Dating Violence Study (Straus 

2008) 
�  24,4 % bij mannen 
�  31,6 % bij vrouwen                     

Diagnose?? 

� Niet statisch 
� Niet vanuit een deskundigheidsmodel 
� Vertrekkend vanuit waargenomen en 

ervaren dynamieken 
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Cape Cod model 

�  Joseph C. Zinker “In search of good form”,
1994 

� Benoemen van de waargenomen kwaliteit 
� Uitnodigen tot ontwikkelen van 

bijkomende vaardigheden 
� Experiment, ervaren, reflecteren 

Scharch:  Groeicirkel 

Opleiding Blok 3         januari 2015 !
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WAT IS “FUNCTIONEEL” EN 
“DYSFUNCTIONEEL” IN 

PARTNERRELATIES?  
 

DAVID GOTTMAN 

MYTHEN OVER 
PARTNERRELATIETHERAPIE 

Actief luisteren als basisvaardigheid 
 Therapeutische interventie 

� Therapeut moet paren helpen om een 
non-defensieve manier empathisch te 
luisteren, voor al in een conflict waar ze 
persoonlijk aangevallen worden. Dat moet 
dan helpen om escalaties te voorkomen.  

Actief luisteren als basisvaardigheid 
   Kritiek  

�  Succesvolle paren luisteren niet “meer 
actief” dan problematische paren. 

� Outcome onderzoek toont aan dat het 
aanleren en oefenen van “actief luisteren” 
geen effect heeft. 

�  “actief luisteren” werkt alleen als het 
gebaseerd is op verbetering van de 
vriendschap in een relatie. 
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Voor wat,  hoort wat.   
Therapeutische interventie 
Uitwisseling van wederzijds gewenst gedrag: 
als jij dit doet, zal ik dat doen. 
In de gedragstherapie: contingentie-
contracten.  
Geven om te krijgen.   

Voor wat,  hoort wat.  
Kritiek 
�  Gefocust zijn op wederkerigheid en geven om 

te krijgen blijkt kenmerk van een relatie in 
nood. 

�  Ook bij genereus geven maakt de perceptie van 
de ander deze interventie effectief.  Als de ander 
als positief wordt ervaren is het fijn te geven en 
te krijgen. In een problematische relatie wordt 
genereus geven niet opgemerkt of 
gewantrouwd.  

Het harmoniemodel 
Therapeutische interventie 

� Vermijdende paren leren conflicten 
aangaan en bespreken. 

� Over alles heftig conflicterende paren 
leren onderscheid maken tussen inhoud 
en betrekking. 

Het harmoniemodel 
Kritiek 

� Zowel conflict vermijdende als heftig 
conflicterende paren kunnen succesvol 
zijn. 

� Te veel of te weinig conflict is geen 
indicator voor stabiliteit, wel de 
mogelijkheden van het paar tot herstel. 
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Het problem-solving model 
 Therapeutische interventie 

 
De therapeut als probleemoplosser: je zet 
met het paar de problemen op een rijtje en 
helpt hen om die op te lossen door een 
aantal onderhandelingsvaardigheden te 
leren.  

Het problem-solving model 
Kritiek 

� 70% van conflicten tussen paren zijn 
onoplosbaar, want hebben te maken met 
blijvende verschillen in persoonlijkheid en 
noden.  

� Dialoog over en het omgaan met die 
conflicten en verschillen is de te leren 
vaardigheid, niet het oplossen ervan. 

Het belang van meta-communiceren 
Model 

� Therapeut leert het paar hun 
veronderstellingen over de binnenkant 
(gedachten, gevoelens en motieven) van 
de ander uit te spreken en af te checken. 

Het belang van meta-communiceren  
Kritiek 
�  Bij probleemparen wordt meta-communicatie 

deel van de escalatie, want wordt beleefd als 
kritiek en beantwoord met verdediging. 

�  Succesvolle paren zien het als een poging tot 
empathie en herstel. 

�  Toon en context bepalen effectiviteit van de 
meta-communicatie. 
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MYTHEN OVER WAT RELATIES 
PROBLEMATISCH MAAKT 

Ontrouw als voornaamste oorzaak 
van scheidingen 

� 25% zoekt therapie naar aanleiding van 
een affaire. 

� 80% geeft “uit elkaar gegroeid” als reden. 
� 20% tot 27% vermeldt affaire als reden. 
� Het gaat over teloorgaan van vriendschap 

en genegenheid. 
� Relaties eindigen meer door ijs dan vuur.  

Genderverschillen 

� Mannen vanuit biologie niet monogaam en 
vrouwen wel. Sinds vrouwen meer 
buitenshuis werken, zijn ze even (weinig) 
monogaam. 

� Mannen taakgericht, rationeel.  Vrouwen 
gericht op verbondenheid en emotie.  
Deze verschillen blijken minder 
fundamenteel. Tussen mannen en vrouwen 
gemiddeld niet meer verschil dan tussen 
mannen of vrouwen onderling.  

Dominantie en machtsongelijkheid 

� Minder conflict bij duidelijke rolverdeling. 
�  Streven naar gelijkheid en afwezigheid van 

onderlinge controle werkt alleen als 
billijkheid en emotionele 
aanspreekbaarheid voor elkaar aanwezig 
zijn.  



29/10/15 

7 

Rigiditeit, onmogelijkheid de ander 
te veranderen 

� Rigiditeit eerder gevolg van druk om te 
veranderen en niet geaccepteerd worden 
dan oorzaak in problematische relaties.  

� Acceptatie werkt beter dan druk om te 
veranderen, zelfs waar sprake is van 
rigiditeit in de persoonlijkheid. 

Al of niet matchen  van 
persoonlijkheidsfactoren 
� Als relatie onder stress staat gaan mensen 

persoonlijkheid van hun partner als 
probleem zien, terwijl ze het gevolg is.  

�  In andere relaties gedraagt de partner 
zich heel anders. 

� Uitzondering: Antisociale persoonlijkh: 
niet alleen gewelddadig tov hun partner, 
maar ook tov anderen. 

Wonden uit verleden, kwetsuren uit 
de kindertijd moeten eerst opgelost 
� Wonden en kwetsuren uit verleden zijn 

belangrijk. 
�  Succes van een relatie is afhankelijk van 

hoe het paar er mee omgaat, niet van het 
verdwijnen of opgelost zijn van de 
kwetsuren: leren zichzelf en de ander te 
reguleren en kwetsbaarheid te herstellen. 

Hoge verwachtingen 
� Hoge verwachtingen leiden niet 

noodzakelijk tot teleurstelling. 
� Blijkt dat wie veel verwacht veel krijgt, 

vermits die meer zal geneigd zijn om te 
vragen, ontevredenheid te uiten en de 
dialoog aan te gaan.  Wie verwachtingen 
verlaagt krijgt minder  
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ONDERZOEK OVER 
DYSFUNCTIONELE RELATIES  

8 voorspellers voor scheiding en/of voortdurende 
instabiliteit in een relatie 

Mislukken van herstelpogingen 

� Doel van relatietherapie moet zijn 
onvermijdelijke conflicten en gevoelens 
van gekwetst zijn te boven te komen om 
relatie te herstellen. 

� Mislukken van herstelpogingen omdat ze 
niet meer ontvangen worden en op wrok 
stuiten.  

Meer negativiteit dan positiviteit 
� Verhouding positieve tegenover negatieve 

interacties tijdens conflict is in stabiele 
relaties 5 tot 1, in problematische relaties 
0,8 tot 1. 

� Ook negatieve interacties zijn 
noodzakelijk in gezonde relaties. 

� Negatieve gevoelens hebben een 
adaptieve waarde en zijn acceptabel. Niet 
alle gedrag is acceptabel.   

Escalatie van conflict: De 4 ruiters 
van de Apocalyps. 
�  “Kritiek”, “Verdediging”, “Minachting” en 

“Optrekken van een Muur”  zijn 
dysfunctioneel.  

� Dysfunctioneel is escaleren van 
negativiteit (niet escaleren van kwaadheid) 
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Falen invloed te accepteren 
� Vooral mannen falen in het accepteren 

van invloed van hun vrouw. 
� Gevolg: 
◦  Emotionele afstand van de man. 
◦  Escalatie door minachting, vernedering en 

verdediging. 

Negatieve perceptie overheerst 
� Bij overheersen van negatieve gevoelens 

ontstaan negatieve visies over elkaar en 
over de relatie: alle interacties krijgen 
negatieve ondertitels en ander wordt 
steeds meer waargenomen als vijandig. 

� Geschiedenis van de relatie wordt op een 
negatieve manier herschreven. Teloorgaan 
van vriendschap en genegenheid. 

Gevangen in een als onoplosbaar 
beleefd patroon 

� Overspoeld worden en cirkel van agressie 
en verwijt tegenover afstand en isolatie 
wordt versterkt. 

� Partners leiden een parallel, eenzaam 
leven en hebben het gevoel dat hun 
problemen onoplosbaar zijn.  

Emotioneel terugtrekken 
Afstand nemen  
� Afwezigheid van emotie, belangstelling, 

steun, empathie, plezier… 
�   Een negatieve stijl in dagelijkse interacties 

en zich afkeren van vragen naar 
emotionele verbinding. 
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Chronische algemene fysiologische 
stress. 
� Algemene alarm reactie : 
◦ Tunnelvisie: aandacht gefocust op verdediging. 
◦ Neiging zichzelf te blijven herhalen. 
◦ Verminderde bekwaamheid in oplossen 

problemen.  
◦ Verminderde bekwaamheid tot luisteren en 

empathie. 


