N i eu w e aan pak vecht sc h e id in ge n

In g e s pre k me t Tine k e R ode nbu r g & L eo n i ek v a n d er Ma a r el

Nieuwe aanpak

therapeuten, counselors, mediators en
echtscheidingsadvocaten, maar ook voor
mensen die zelf in een vechtscheiding

vechtscheidingen

zitten of daarin dreigen te belanden. Het

Samen rouwen om je voorbije relatie

het gebruik van de SCHIP-aanpak vindt u

boek is onlangs verschenen bij uitgeverij
Stili Novi (ISBN 97890780948520), kost €
24,75 en is verkrijgbaar op Stilinovi.nl en
via de boekhandel. Meer informatie over
op Vechtenvoorjescheiding.nl, meer informatie over het boek op Stilinovia.nl

IN G ES PREK M ET TINEK E R O D E N B U R G & L E O N I E K VA N D E R MA A R E L

Rouwtherapeuten Leoniek van der Maarel en Tineke Rodenburg kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met cliënten die
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geslaagd verscheen onlnags bij uitgeverij Stili Novi. Auteurs Rodenburg en Van der Maarel: “Met de SCHIP-aanpak leiden we zowel de

Nu er nog niets geregeld is, pro-

Tijdens een van de eerste sessies

postrelationele rouw als het onderliggende conflict in goede banen. Het uiteindelijke doel? Goede ex-partners zijn!”

beer ik de kinderen zoveel moge-

moest ik vertellen waarom ik

lijk bij mij thuis te houden. Zij

destijds op Annabel ben gevallen.
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denk: hadden we elkaar maar

heel weekend laat logeren. Eigen

nooit ontmoet… Toen ik van

schuld zeg ik!

Annabel hoorde waarom zij des-

zich in een vechtscheiding bevonden. Samen ontwikkelden ze daarom de SCHIP-aanpak, een compleet nieuwe benadering als het gaat
om vechtscheidingen. Eentje ook waarbij de ex-partner wordt betrokken. Het bijhorende boek Vechten voor je scheiding, schipbreuk

Van der Maarel: “Goede ouders willen zijn,

Geslaagde SCHIPbreuk

dat is het probleem vaak niet. Wat niet

Rodenburg: “Juist door eerst samen terug

lukt, is het zijn van goede ex-partners. Ken-

te kijken op je relatie en hier om te rouwen,

merkend voor een vechtscheiding is dat

kun je daarna ook samen weer naar de

conflict en verlies voortdurend strijden om

toekomst kijken. Bij onze SCHIP-aanpak

de aandacht, waarbij het conflict vaak de

doorlopen de ex-partners met elkaar

overhand neemt. Terwijl het juist belang-

verschillende fases, waarin met terugwer-

rijk is ook bij het verlies stil te staan, wat

kende kracht wordt gekeken naar waar de

ons betreft het liefst samen.”

relatie is gaan schuiven, wat er verloren is

Rodenburg: “Bij iedere scheiding komt

gegaan en hoe het onderlinge vertrouwen

verlies kijken. Verlies genereert rouw, rouw

weer hersteld kan worden. Met name de

om het verlies van de partner, het gezin en

wederzijdse erkenning van datgene wat

het toekomstbeeld dat je had. Wat men

men gedurende de relatie heeft laten

zich echter vaak niet realiseert is dat het

‘liggen’ of waar de ex-partners elkaar
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tie die voorbij is, stil te staan bij het verlies

eel belang.” Van der Maarel: “We streven

van wat je samen had.”

naar een geslaagde SCHIPbreuk, waarbij
je als ‘partners in ouderschap’ weer met
elkaar door één deur kan.”

"Verlies genereert
rouw, rouw om het
verlies van de partner,
het gezin en het toekomstbeeld dat je had."

Durf voor nodig

Van der Maarel en Rodenburg beseffen
uiteraard dat voor deze aanpak de nodige
durf vereist is. Rodenburg: “Allereerst
wordt gevraagd om weer samen met je
ex-partner een traject in te gaan, terwijl
bij een vechtscheiding je elkaar eigenlijk
liever niet meer zou zien. Daarnaast moet
je je kwetsbaar opstellen, terwijl men zich
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juist vaak door de ander gekwetst voelt. En
dan hebben we het nog niet gehad over de

Al die jaren dat we samen waren
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al mijn vriendinnen regelmatig
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deze aanpak vaak goed blijkt te werken.”
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tijds op mij was gevallen en dat
ze nog steeds heel veel van die

Kinderen

eigenschappen in mij waardeert,

Momenteel strandt in Nederland één op
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een potje zitten janken.

lijk deel eindigt in een echtscheiding. De

Over de auteurs
Tineke Rodenburg is de grondlegger Verlieskunde binnen de Hogeschool Utrecht,
docent aan de post-bachelor Rouwbegeleidingskunde, systeemtherapeut, rouwtherapeut en co-auteur van Rouwconflict
en Handboek Rouw, rouwbegeleiding,
rouwtherapie. Rodenburg: “In plaats van
elkaar los te laten zie ik de ex-partners een
nieuwe verbinding aangaan met elkaar
als 'partners in ouderschap'. Als ik dat zie
gebeuren, kan mij dat iedere keer opnieuw
ontroeren."
Leoniek van der Maarel is (rouw)therapeut
voor kinderen en ouders, docent aan de
post-bachelor Rouwbegeleidingskunde,
auteur van Kinderen in spagaat en diverse
andere boeken over rouw. Van der Maarel:

betrokken partners in zo’n scheiding staan

SCHIP-aanpak

“Ik zie in mijn praktijk bijna dagelijks wat

eigenlijk continu in de vechtstand en ver-

Rodenburg: “Bij de SCHIP-aanpak doorlo-
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komen, vervolgens komen Conflict- en ver-

een levenslange impact. Wat je als kind
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Helpend horen, Integratie van het verlies

voor de rest van je leven. Ik hoop werkelijk

kan zich op verschillende manieren uiten;

en hoe men weer Partners in ouderschap

dat we er met deze aanpak voor kunnen

denk hierbij bijvoorbeeld aan slecht pres-

kan zijn. Bij alle sessies zijn beide partners

zorgen dat kinderen zich weer veilig voelen

teren op school, onhandelbaar gedrag, eet-

aanwezig en we proberen om elkaar iedere

bij beide ouders.”

problemen, bedplassen, slaapproblemen,

twee of drie weken te zien. Het aantal ses-

niet meer naar de andere ouder willen en

sies verschilt, maar meestal kun je binnen

psychosomatische klachten. Het belang

tien bijeenkomsten met elkaar al een heel

van een adequate aanpak van vechtschei-

stuk op de goede weg zijn. Soms is het

dingen wordt dan ook al jaren onder-

nodig om ook afzonderlijk met de partners
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te praten, maar de focus ligt echt op het
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Maarel: “Kinderen worden vaak door de
ouders in het conflict betrokken, al dan niet
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bewust. Ze worden ingezet om de partner

geslaagd is geschreven voor iedereen die

onder druk te zetten, waarbij vaak wordt

beroepsmatig met vechtscheidingen te
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