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DE magNETisChE kraChT vaN 
DEsTruCTiEvE rElaTiEs
Een contextuele kijk op partnergeweld
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Door niet enkel horizontaal, maar ook 
verticaal te kijken wat er gebeurt, kunnen 
we iets begrijpen van deze vernietigende 
dynamiek tussen koppels.

Partnergeweld en betrouwbaarheid

 “Twee magneten hebben een sterke aantrekkingskracht
 ten aanzien van elkaar. Wanneer je ze echter omdraait,
 duwen ze elkaar weg. Ze lijken niet meer van elkaar te
 houden. Tot ze zich omdraaien en plots weer die 
 magnetische kracht ervaren…”

Partnergeweld blijft een moeilijk te begrijpen fenomeen. Het 
vechten en het kwetsen roept veel vraagtekens op. Dat koppels 
die te maken hebben met geweld vaak zo lang bij elkaar blijven, 
lijkt onze logica te boven te gaan. In wat volgt, zoek ik vanuit 
een relationeel ethisch perspectief naar een raamwerk om deze 
magnetische kracht en het geweld te begrijpen. 

“Hij is gewoon niet te vertrouwen!” “Zij heeft het vertrouwen 
tussen ons stuk gemaakt.” Koppels in conflict spreken vaak over 
vertrouwen dat zoek is. Scheldend en verwijtend proberen ze 
aan elkaar duidelijk te maken dat er tussen hen iets mis is. 
Verlies van vertrouwen en betrouwbaarheid vindt vanuit contex-
tueel standpunt zijn oorsprong in onevenwichten in het groot-
boek van geven en nemen. Wanneer bv. een vrouw erg veel 
zorgt voor haar man en als antwoord daarop steeds kritiek krijgt, 
ontstaat een onevenwicht. De gerechtigde aanspraak die de 
vrouw opbouwt, krijgt geen ethische compensatie. “De vrouw 
zal nog steeds het relationeel ethische streven naar evenwicht 
en rechtvaardigheid behouden, wat haar tot handelen drijft. 
Hoogstwaarschijnlijk zal ze een van deze drie stappen zetten 
in de relatie: zich terugtrekken, dreigen of manipuleren. Het 
onevenwicht in de relatie veroorzaakt een sterke emotionele 
reactie. Dit illustreert opnieuw hoe contextuele therapeuten 
emoties begrijpen. Emoties zijn in deze dimensie eenvoudigweg 
graadmeters die ons een aanwijzing geven waar we staan in de 
balans van geven en nemen in de relatie.” (Hargrave & Pfitzer, 
2005: 86) 

Betrouwbaarheid en destructief recht

Koppels raken vanuit emotionele reacties op het ervaren van 
een onevenwicht verstrikt in patronen. Vanuit contextueel 
perspectief spreken we hier van patronen van leunen op 
destructief recht. “Daar waar iemand onrecht wordt 
aangedaan, waar iemand niet ontvangt waar hij redelijkerwijs 
recht op heeft, of waar iemand niet in staat gesteld werd om 
te geven of te veel gaf zonder daar iets voor terug te krijgen, 
ontstaat destructief gerechtigde aanspraak.” (Michielsen et al, 
1998: 280) Wanneer je louter naar de balansen van geven en 
nemen in de horizontale partnerrelatie kijkt, zie je bv. een vrouw 
die vanuit de onbetrouwbaarheid van haar partner gaat leunen 
op haar destructief recht. Ze tracht haar man te manipuleren om 
alsnog te bekomen wat haar toekomt. Hierdoor ontstaat nieuwe 
onrechtvaardigheid: verblind door haar eigen tekort, ziet ze niet 
meer wat haar man wel nog voor haar doet, laat staan wat hij 
nodig heeft. Sue Johnson omschrijft de circulaire interactie-
patronen die hier ontstaan als duivelse dialogen. (Johnson, 2009) 
Mensen die vaak met koppels werken, herkennen wellicht bv. het 

interactiepatroon van de ene partner die de andere voortdurend 
aanvalt, waarbij de andere zich steeds verder terugtrekt. Hoe 
meer de ene partner zich zal terugtrekken, hoe meer de andere 
partner zich gerechtigd voelt om aan te vallen, enz… Zo groeit 
de onderlinge onbetrouwbaarheid in de partnerrelatie. Het is 
bijna onbegrijpelijk dat deze relaties toch blijven voortbestaan.

Als contextueel therapeuten bekijken we relaties echter altijd 
vanuit een intergenerationeel perspectief. Door niet enkel 
horizontaal, maar ook verticaal te kijken wat er gebeurt, kunnen 
we iets begrijpen van deze vernietigende dynamiek tussen 
koppels. Anderzijds geeft het ons een kader dat beschrijft hoe 
destructief gerechtigde aanspraak dermate groot kan zijn dat 
het kan leiden tot het gebruik van fysiek, psychisch en seksueel 
geweld.

Frank en Sabine komen bij mij terecht na verschillende 
escalaties met fysiek geweld. Frank heeft het gevoel nooit 
genoeg te kunnen doen voor Sabine. Hij is het beu dat ze hem 
verwijt niks te doen in huis. Sabine voelt zich niet begrepen 
in haar last. Ze heeft fibromyalgie en door de terugkerende 
pijnopstoten ziet ze met periodes enorm af. Beiden zijn kwaad 
op elkaar en ervaren dat hun relatie niet evenwichtig 
verloopt. Ze kampen al enkele jaren met deze terugkomende 
ruzies die steeds vaker escaleren tot geweld. 

Frank komt uit een gezin van zelfstandigen en hij is de middelste 
van drie kinderen. Zijn oudere broer kreeg de kans om te 
studeren. Hij moest voortdurend inspringen in de zaak van zijn 
ouders. Zijn jongste broer was het ‘mama’s kindje’ dat tegen 
alle druk beschermd werd. Frank beschrijft zijn relatie met zijn 
ouders als koud en zeer functioneel. Alles stond in teken van de 
zaak en het verdienen van geld. 

Sabine komt uit een gezin met veel agressie. Als oudste van 5 
kinderen droeg zij zorg voor haar jongere broers en zus. Ze 
vertelt over haar jeugd die ze kokend en wassend doorbracht 
om zo spanning te vermijden in het gezin. Ze vertelt over haar 
plaatsing in een jeugdinstelling nadat haar vader haar in een 
dronken bui trachtte te vermoorden. Haar eerste huwelijk was 
een vlucht om thuis weg te kunnen. Dit huwelijk strandde nadat 
haar man haar meermaals bedroog.

Wanneer we de balans in de horizontale relatie bekijken, blijkt 
het vertrouwen zoek. Beiden voelen zich niet gezien in de 
inspanningen die ze voor elkaar leveren. Sabine bouwt 
destructief gerechtigde aanspraak op vanuit het toedelend 
onrecht van haar ziekte en van haar niet geziene inspanningen in 
het huishouden ondanks haar ziekte. Frank ervaart dat zijn zorg 
ten aanzien van haar nooit genoeg is. De ethische compensatie 
waar ze recht op hebben, blijft uit. Dit ondermijnt het evenwicht 
in hun balans van geven en nemen en vernietigt het onderlinge 
vertrouwen. Vanuit hun destructief gerechtigde aanspraak 
voelen ze zich gerechtigd om steeds eisender te worden. Ze 
trachten met allerlei dreigingen, manipulaties en destructieve 
gedragingen alsnog te bekomen wat ze nodig hebben. De 
circulaire interactiecyclus die hieruit voortkomt, werkt als 
een negatieve spiraal en wordt de dominante omgangsvorm. 
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De spanning neemt alsmaar toe en uiteindelijk leidt dit zelfs tot 
fysiek geweld.
Wanneer we deze situatie vanuit intergenerationeel oogpunt 
bekijken, is het duidelijk dat beiden hun relatie aanvatten met 
heel wat destructief recht vanuit het verleden. Beiden zijn 
ernstig en destructief geparentificeerd. Sabine droeg niet leef-
tijdsadequate zorg in haar gezin en werd voortdurend verweten 
dat ze niet genoeg deed. De agressie in het gezin vernietigde alle 
veiligheid en betrouwbaarheid waar zij als kind recht op had. 
Ze leerde dat mensen ongevoelig waren voor haar noden en 
emoties. Hierdoor voelt ze zich gerechtigd om via eisen en 
kwaadheid compensatie te verwachten voor haar onrecht. Frank 
werd een zware opdracht gedelegeerd waarbij hij zijn eigen 
ontwikkeling opzij moest schuiven om ten dienste te staan 
van de familiezaak. Zijn inspanningen werden daarbij niet 
gezien. Hij heeft vanuit deze parentificatie nooit geleerd om zijn 
gerechtigde aanspraken te laten gelden. Hij ontwikkelde niet de 
zekerheid die nodig is om zijn recht op zorg af te bakenen in een 
dialoog en leerde zich relationeel terug te trekken.

Vanuit deze intergenerationele benadering wordt duidelijk 
hoe dit koppel de pijn van vroeger bij elkaar versterkt. Als 
contextueel therapeut dienen we de circulaire escalatiepatronen 
te (h)erkennen, maar richten we ons daarnaast op de relationele 
ethiek die vorm krijgt vanuit de horizontale en de verticale 
relaties. Het ontstaan van geweld is vaak te zien als het leunen 
op een opeenstapeling van destructief gerechtigde aanspraken, 
vanuit het hier en nu én vanuit het verleden. Kenmerkend 
daarbij is dat de onrechtvaardigheden in de huidige relatie 
resoneren met de oude, kinderlijke pijn die de partners met 
zich meedragen. 

vechten voor betrouwbaarheid

Willen we begrijpen waarom Frank en Sabine hun relatie 
niet verbreken, is het goed te kijken hoe de dynamieken in 
hun horizontale relatie inhaken op die intergenerationele 
ondergrond. Martin Groen en Justine van Lawick beschrijven 
in hun boek ‘Intieme oorlog’ (Groen & Van Lawick, 1998) 
hoe geweldspiralen bij koppels ontstaan en verlopen. Zij 
onderkennen het belang van het romantisch ideaal dat ontstaat 
vanuit de hoop en het verlangen dat de andere partner de 
onopgeloste conflicten uit de kindertijd kunnen oplossen. 
Hieruit ontstaan relatiepatronen die door Jurg Willy (Willi, 
1983) omschreven worden als een collusie. 

“Een partnerrelatie wordt aangegaan en opgebouwd als een 
poging tot heelwording en genezing. In fase van verliefdheid is 
er sprake van aantrekkingskracht en fascinatie rond een 
gemeenschappelijk grondthema, dat zich achter de schermen 
bevindt. Willi spreekt in dat verband over een overeenstemming 
van de ontwikkelingsbereidheid van beide partners, waarin 
partners elkaar vinden en kiezen. Vaak gaat het om een 
gezamenlijk gevoelig grondthema, waarin partners zich 
gekwetst of geremd hebben gevoeld tijdens hun opvoeding. (…) 
Volgens Willi voelen partners echter juist vaak heel intuïtief de 
kwetsbaarheid van de ander aan.” (Govaerts, 2007: 160)

Deze collusie verklaart de bijna magnetische kracht die van 
sommige partnerrelaties uitgaat. De  aantrekking wordt vaak ge-
voed vanuit destructief gerechtigde aanspraak, waarbij men bij 
onschuldige derden compensatie afdwingt voor het onrecht dat 
hem/ haar is aangedaan. Een belangrijk mechanisme dat aan het 
werk is bij collusie is projectieve identificatie, een concept dat 
Fairbairn aanbracht in zijn object-relatietheorie.

“Volgens Fairnbairn is de geest vanaf zijn bestaan in wezen 
relationeel gericht. Anders gezegd: een innerlijk Zelf of ‘ego’ 
is intrinsiek gekoppeld aan een innerlijke partner of ‘object’. 
In deze constructie is het pijnlijk voor de mens om te investeren 
in de slechte aspecten van zijn of haar innerlijke partner. Dus 
richt het Zelf zich op een geïdealiseerde, goede innerlijke ander 
en creëert op die manier een evenwicht. Bovendien projecteert 
het Zelf gewoonlijk de slechte kenmerken van de innerlijke 
partner op een nietsvermoedende externe partner. 
Ongelukkigerwijs is de mens met wie hij een liefdesrelatie 
heeft, het meest waarschijnlijke doelwit voor ‘projectieve 
identificatie’, hetgeen natuurlijk een manier is om van 
een partner gebruik te maken.” (Boszormenyi – Nagy & 
Krasner, 1994:191)

Terug naar ons voorbeeld van Frank en Sabine kunnen we 
veronderstellen dat de magnetische kracht in hun relatie 
gevormd wordt vanuit het onbewust verlangen naar herstel 
van kwetsuren in hun jeugdjaren én van kwetsuren die ze 
later opliepen in hun horizontale relaties. Zo zag Sabine 
bij aanvang van de relatie in Frank een hardwerkende 
toegewijde partner die haar de veiligheid en zorg zou bieden 
die ze zo gemist heeft. Frank langs zijn kant zag in Sabine 
een partner die eindelijk zijn inspanningen zou erkennen 
en waarderen. Het verlangen naar heling van hun kwetsuren
maakt dat de partners ondanks alles steeds weer naar elkaar 
toegetrokken wordt. Dit is precies wat Willi omschrijft als 
collusie: elke partner schuift rond eenzelfde grondthema een 
bepaalde nood naar voor. Hierbij is opvallend dat de noden van 
beide partners complementair zijn aan elkaar, ze klikken als het 
ware ineen als puzzelstukken. De nood van Frank om gezien te 
worden in zijn zorg past bij de nood van Sabine om verzorgd 
te worden. Op het eerste zicht lijkt dit prima te werken. Maar 
door het mechanisme van projectieve identificatie komt deze 
collusie onder druk te staan. De kans is immers groot dat bv. 
Frank zijn afgesplitste stuk van miskend te worden in zijn 
inspanningen projecteert op Sabine. Hierdoor zal hij haar 
benaderen als iemand die zijn inspanningen niet erkent. Als 
gevolg van deze projectie zal Sabine zich ook steeds meer 
naar dit beeld gedragen. Andersom zal Sabine haar kinderlijke 
ervaring van door haar ouders niet te krijgen waar ze recht 
op had, projecteren op Frank. Zo creëert ze een gelijkaardige 
ervaring: Frank zal zich als dusdanig gedragen. Deze 
mechanismen uiten zich in de negatieve escalerende interactie-
patronen. De roulerende rekeningen die het koppel aan elkaar 
voorleggen worden net hierin zichtbaar. Wanneer het koppel er 
niet in slaagt om deze mechanismen via dialoog te corrigeren, 
zal de spanning tussen hen alsmaar toenemen. De onbetrouw-
baarheid stijgt en dit brengt sterke emoties teweeg. Het zijn 
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Deze onderliggende mechanismen helpen 
om de magnetische kracht van aantrekken 
en afstoten bij partnergeweld beter te 
begrijpen. 

deze emoties die op hun beurt aan de basis liggen van 
agressie en partnergeweld. Opvallend in de hele dynamiek is dat 
de nieuwe pijn die het koppel elkaar aandoet, gerelateerd is aan 
die tekorten uit het verleden. Net voor deze tekorten zoeken ze 
bij elkaar onbewust genezing. Dit veroorzaakt de enorme pieken 
en dalen in de relatie. Het is hier dat Frank en Sabine heen en 
weer geslingerd worden tussen een overweldigend gevoel van 
één en verbonden te zijn en geweld dat alle verbinding kapot 
slaat.

agressie: een emotionele reactie 
op onbetrouwbaarheid

De dominante relatiepatronen die op de derde dimensie zicht-
baar worden, vinden hun oorsprong in de emotionele reactie 
(2de dimensie) op relationele onbetrouwbaarheid (4de dimensie). 
Deze emotionele reacties kunnen dermate groot worden dat ze 
omslaan in agressie.

“Er is verschil te zien tussen een psychodynamische 
benadering en een contextuele benadering van het omgaan met 
boosheid en agressie. Psychodynamisch gezien kan agressie 
worden omschreven als een van de fundamentele driften van de 
geest. (…) Vanuit contextueel gezichtspunt heeft agressie, net 
als alle andere uitingen van affect, een relationele indicator.” 
(Boszormenyi–Nagy & Krasner, 1994: 68)

Zoals Nagy zegt dat elke emotie ons iets vertelt over de balans 
van geven en nemen, beschrijft Hargrave (Hargrave & Pfitzer, 
2005) hoe emoties te begrijpen zijn als een gevolg van inbreuken 
op het vlak van liefde en vertrouwen. Als je gekwetst wordt 
op vlak van liefde en vertrouwen, veroorzaakt dit stress. Stress 
activeert ons limbisch systeem, in dit geval voornamelijk 
de amygdala. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk 
voor het controleren van een waaier aan aangeboren emoties. 
Een ervaring die stress oproept, lokt o.a. een vecht- en 
vluchtrespons uit die gepaard gaan met de oeremoties angst 
en woede. Wanneer kinderen opgroeien in een omgeving die 
voldoende liefde en betrouwbaarheid biedt, zullen zij in hun 
latere leven beter gewapend zijn tegen de effecten van nieuwe 
inbreuken op vlak van liefde en vertrouwen. Zulke ervaringen 
zullen effectief minder stress en minder emoties oproepen. 
Wanneer mensen als kind weinig liefde ontvingen en veel 
onrecht ervaarden, zullen zij in hun latere leven bij nieuwe 
kwetsuren op vlak van betrouwbaarheid een hevige stress-
reactie beleven. Ze zullen worden overgeleverd aan hun 
oeremoties, iets wat mensen vaak omschrijven als een ervaring 
van pijn. Deze eerste emoties worden onafhankelijk van 
cognitieve processen gevormd. Het is pas na het voelen van 
deze emoties dat ze cognitieve betekenis krijgen. Hargrave 
onderkent hierbij twee emoties: woede en schaamte. Hoe 
extremer de inbreuken op het vlak van liefde en vertrouwen in 
hun kinderjaren, hoe groter en sterker deze secundaire emoties 
tot uiting kunnen komen. “Woede is te verstaan als een 
inwendig gevoel van kwaadheid en uitwendige reacties, die 
beide een antwoord zijn op de overtuiging dat de primaire 
zorgdragers geen verantwoordelijkheid droegen in het 
uitdrukken van liefde en voelt zich daarom gerechtigd tot 
wraaklustige woede als antwoord. Bij schaamte daarentegen 
reageert men op het gebrek van liefde van de zorgdrager met 
een inwendig gevoel van schuld of onwaardigheid. In plaats 
van de zorgdrager te beschuldigen, internaliseert men in dit 
geval het gebrek aan zorg met een inwendig gevoel niet 
beminnenswaardig te zijn.” (Hargrave & Pfitzer, 2005: 49).

In mijn praktijk zie ik allerlei vormen van agressie en hoe 
dit het vertrouwen tussen partners vernietigt. Ongeacht wie 
uiteindelijk de klappen toedient, ontvouwt zich een samenspel 
waarbij beide partners op hun destructief recht leunen en dus 
beiden het vertrouwen schenden. Dit samenspel kan zich tonen 
in verschillende interactiepatronen, aangedreven door de 
hierboven beschreven emoties. Stel dat je als kind geleerd 
hebt om met onbetrouwbaarheid om te gaan door woede op 
te bouwen, is de kans groot dat je als volwassene bij 
confrontatie met onrecht opnieuw overspoeld wordt door 
deze woede. Wanneer je in een relatie opnieuw aanhoudend 

gekwetst wordt, is de kans groot dat er zo’n opeenstapeling 
van woede ontstaat dat deze op een bepaald moment omslaat 
in agressie. De agressie betekent voor de andere partner op 
zijn beurt ook weer een bron van onbetrouwbaarheid, stress 
en overspoelende emoties. Ook deze partner zal afhankelijk 
van zijn of haar verleden reageren met woede of schaamte. 
Afhankelijk van deze tegenreactie van de partner zijn er 
verschillende interactiepatronen te zien. Zo zijn er koppels 
die symmetrisch met elkaar in gevecht gaan. Beide reageren 
vanuit woede. In dit geval zie ik bv. koppels die van de minste 
onenigheid verzeild raken in een wederzijds beschuldigen en ze 
elkaar uiteindelijk zodanig emotioneel kwetsen dat ze beiden de 
daad bij het woord voegen en op de vuist gaan. Sue Johnson 
omschrijft deze dynamiek als de duivelse dialoog ‘zoek de boef’ 
(Johnson, 2009). In een aantal andere gevallen zie ik koppels 
waarbij een van de partners reageert met woede en de andere 
reageert met schaamte. Johnson spreekt van de ‘protestpolka’. 
Hierbij wordt het patroon van aanklampen en terugtrekken het 
dominante patroon. In de geweldspiraal van Justine Van Lawyck 
en Martin Groen (Groen en Van Lawick, 1998) wordt deze 
dynamiek uitgebreid beschreven. Dit sluit aan bij het dominante 
beeld dat we over partnergeweld hebben: iemand die slaat en 
iemand die ondergaat. De realiteit is echter complexer dan dit 
ogenschijnlijke dader-slachtoffer patroon. Hier zie je een partner 
die zich uit angst voor de woede van de andere partner steeds 
meer terugtrekt. De andere partner ervaart in dat terugtrekken 
opnieuw de afwijzing die hem als kind zo kwetste. Dit leidt 
bij deze partner tot een opeenstapeling van pijn en woede 
om uiteindelijk om te slaan in agressie. Pijnlijk genoeg leiden 
de trauma’s van deze agressie tot nog meer schaamte en 
terugtrekgedrag. Zo raken beide partners gevangen in een 
zeer gevaarlijke dynamiek.

Besluit

In deze tekst trachtte ik een kader te scheppen dat ons helpt 
begrijpen hoe een koppel gevangen raakt in een dynamiek van 
conflict die zulke sterke emoties teweegbrengt dat deze kunnen 
omslaan in geweld. De emoties werken in op oude inbreuken 
op het vlak van liefde en betrouwbaarheid. Het is net voor deze 
pijn dat partners bij elkaar onbewust heling zoeken. Deze 
onderliggende mechanismen helpen om de magnetische kracht 
van aantrekken en afstoten bij partnergeweld beter te begrijpen. 
Ik hoop dat dit helpt om met een nieuwe, verruimde blik naar 
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PrakTiJk

BlaD gaat internationaal.

interview met katrien kintaert

In september 2014 trok Katrien Kintaert, opleidingscoördinator 
van de BLAD opleiding binnen Balans, naar Denver in Amerika 
alwaar ze uitgenodigd was om te spreken op het congres van 
‘Animal Assisted Interventions International’. Daar stelde ze 
haar opleiding voor, welke internationaal een unicum blijkt te 
zijn, zowel qua vorm, intensiteit als inhoud. Meer dan voldoende 
reden dus om deze opleiding in de schijnwerpers te zetten. Hier-
toe zochten we Katrien op die ons tekst en uitleg verschafte over 
de opleiding en het unieke dat deze opleiding biedt.

Redactie (R): Dag Katrien, jij bent opleidingscoördinator voor 
de BLAD-opleiding. Waarvoor staat ‘BLAD’ eigenlijk ?

Katrien (K): ‘BLAD’ staat voor Begeleidend werken met 
Assistentie van Dieren. De letter ‘L’ laat het goed klinken.
’BAD’ past niet zo goed.

R: Wat is er zo uniek aan deze opleiding dat men jou uitgenodigd 
heeft om aan de andere kant van de wereld er over te komen 
vertellen ?

K: De opleiding is uniek op drie punten: 1. De visie op deze 
vorm van begeleiding; 2. De gebruikte methodiek hierin en 
3. De opleiding zelf. De visie is een ecocentrische visie. Dit 
betekent dat men het dier niet zomaar voor van alles en 
nog wat inzet. Met de cliënt en het dier gaat men samen een 
uniek verhaal aan. In dit verhaal moeten de handelingen 
overeenkomen met de aard van het beest. Een paard bv. is 
een kudde- en vluchtdier. Dit heeft tot gevolg dat men 
nooit met één paard alleen werkt of het paard rondjes in 
de piste laat stappen. Dit is een groot verschil met bv. 
hypotherapie en equitherapie. Een hond bv. hoort in een
roedel en heeft daar een bepaalde plaats. Een andere
consequentie is dat een aantal dieren er tussen uit vallen omdat 
ze niet geschikt zijn. Bv. een konijn is een prooidier en geen 
knuffeldier. Het dier dient in zijn eco-systeem gerespecteerd 
te worden en er dus ook plezier aan te beleven. Het mag niet 
‘gebruikt’ worden. De relatie mens-dier wordt opnieuw 
bekeken in functie van het ecologisch niveau dat dient te 
kloppen.

R: Dit is inderdaad een heel andere visie op het werken met 
dieren. Dit betekent een basisrespect voor het wezen van de 
dieren zelf.  Hoe ga je dan concreet aan de slag ?

K: Hiermee komen we aan de methodiek. De cliënt en het dier 
komen samen in een context. Elke context is uniek en is totaal 
anders dan wat de cliënt gewoon is. Het is binnen deze context 
dat de cliënt zijn thema’s waarrond hij wil werken destilleert.  
Dit gebeurt op basis van wat er zich in deze context met het dier 
voordoet. Dit is anders dan bv. in de klassieke hulpverlening 
waar de cliënt meestal met zijn ‘vooraf gekozen thema’s’ komt 
aankloppen. Hier is het feitelijk het gebeuren van mens en dier 
in de context die de thema’s aanbrengt. We kijken dus ook naar 
wat er zich in dit samenzijn ontwikkelt, zich aandient. Het is 
echt maatwerk met andere en specifieke accenten.

R: Op welke manier gaat men verder met deze thema’s aan de 
slag ?

K: Er wordt gewerkt aan de hand van negen mogelijke 

partnergeweld te kijken. Een blik die een alternatief biedt op 
het dominante dader- slachtoffer denken. Een blik die je 
als hulpverlener meer ruimte geeft om met beide partners een 
hulpverleningsrelatie aan te gaan. Hiermee zeg ik nog niets 
over de manier waarop je ermee aan de slag gaat, wat dit 
concreet betekent naar interventies als hulpverlener. Dit lijkt 
me een mooie uitdaging voor een volgend schrijven. 
Daarnaast is deze vertaling naar de parktijk net het onderwerp 
van de vierdaagse opleiding Partnergeweld bij Balans.

Tot slot wil ik een belangrijke noot toevoegen. Door op deze 
manier naar partnergeweld te kijken, is het alles behalve de 
bedoeling om mensen te ontslaan van hun verantwoordelijkheid. 
Ongeacht hoe groot de inbreuken op het gebied van vertrouwen 
geweest zijn, iedereen is verantwoordelijk voor  de manier 
waarop hij omgaat met zijn destructief recht: niemand verplicht 
je om dit op onschuldige derden af te reageren. Wanneer je dit 
toch doet en je dus nieuw onrecht creëert, ben je niet vrij van 
ethische schuld. Het is erg belangrijk de ethische schuld die 
gepaard gaat met geweld steeds voor ogen te houden en te 
benoemen in de koppeltherapie. Dit is niet enkel belangrijk 
in functie van de veiligheid, maar ook in functie van je 
betrouwbaarheid als therapeut. Bovendien leerde Nagy ons dat 
het net die ethische schuld is die een motor is voor verandering. 
Partners die geconfronteerd worden met hun ethische schuld, 
krijgen opnieuw de vrijheid om te kiezen wat ze met hun 
destructief recht doen. Er ontstaat een mogelijkheid om toch 
in dialoog te gaan, alsnog te herstellen, opnieuw verdienste op 
te bouwen en zich in de toekomst wel betrouwbaar te gedragen.

Jef Slootmaeckers

Opleiding in contextuele therapie en 
emotionally focused couple therapie (EFT).

Werkervaring binnen het algemeen welzijnswerk 
waar hij vooral bezig is met koppelgericht werken 

rond partnergeweld.

Jef begeleidt vanaf voorjaar 2016 in Balans 
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