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‘Zoek de boef’ en 
de ‘Protestpolka’: 
gedragspatronen 
binnen relaties
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Waar denk jij aan bij het woord ‘patroon’? Mis-
schien denk je aan een naaipatroon, munitie 
voor een vuurwapen of een leidinggevende. 
Of aan iets met regelmatig terugkerende vor-

men, zoals een patroon in een kleed. Als coach denk ik met-
een aan gedragspatronen: vaste gedragingen die je vertoont in 
bepaalde situaties. 

Emotionally Focused Therapy
Het hebben van gedragspatronen heeft zo zijn voordelen. Zon-
der vaste gedragspatronen zou ons leven erg ingewikkeld en 
vermoeiend zijn. Ze zorgen er namelijk voor dat je snel en 
moeiteloos veelvoorkomende activiteiten uitvoert, omdat je als 
het ware op de automatische piloot vliegt. Naast deze nuttige 
en effectieve gedragspatronen kun je echter ook te maken krij-
gen met gedragspatronen die je beperken of in de problemen 
brengen. In die gevallen kan het belangrijk zijn om je patronen 
te leren herkennen en doorbreken. 

Ook in de interactie met anderen  
spelen patronen vaak een rol

We hebben niet alleen individuele gedragspatronen. Ook in de 
interactie met anderen spelen patronen vaak een rol. Jij hebt 
daar je eigen patronen en de ander ook; het is daarbij vaak 
een kwestie van actie-reactie. Tijdens mijn opleiding relatie-
therapie kwam het onderwerp gedragspatronen uitgebreid aan 
de orde. Over dit onderwerp zijn dikke boeken geschreven, dit 
artikel biedt een kort inkijkje in de keuken van interactiepatro-
nen binnen relaties. Partners zijn vaak geneigd om binnen een 
relatie volgens vaste patronen met elkaar om te gaan. Vaak zijn 
dat fijne en effectieve patronen. Er kan echter ook sprake zijn 
van patronen die leiden tot spanningen en gedoe. 

Emotionally Focused Therapy (eft) besteedt veel aandacht aan 
het onderzoeken en doorbreken van de negatieve interactiepa-
tronen binnen liefdesrelaties. De therapievorm is ontwikkeld 
door Sue Johnson, een klinisch psychologe en vooraanstaand 
deskundige in de relatiewetenschap. Zij schreef de bestseller 
Houd me vast (2009), waarin zij een aantal gedragspatronen bin-
nen relaties bespreekt. Daarnaast richt eft zich op het ontdek-
ken en bespreekbaar maken van de onderliggende emoties en 
behoeftes van de partners, waardoor er een verdieping in de 
communicatie kan ontstaan. 

Boef
Een van de door Johnson omschreven interactiepatronen is 
‘Zoek de boef’. Hierin begint de ene partner de andere partner 
aan te vallen, bijvoorbeeld door de ander te beschuldigen of 
veroordelen. Degene die wordt aangevallen opent vervolgens 
frontaal de tegenaanval. Zo kom je samen terecht in een soort 
verbaal gevecht, waarbij je elkaar over en weer beschuldigt en 
veroordelend bent. Johnson noemt dit patroon ook wel het 
‘niet ik, maar jij’-patroon, omdat de partners elkaar over en 
weer verbaal aanvallen en beiden op die manier hun gelijk pro-
beren te halen. Het gaat dan vooral over ‘schuld’ en ‘winnen’. 
Je kunt je voorstellen dat dit niet de meest effectieve manier is 
om iets bespreekbaar te maken binnen je relatie. 

Een voorbeeld uit de praktijk van het ‘zoek de boef’-patroon 
binnen een relatie:* 

Sam: ‘Ben je nu alweer niet thuis vanavond? Je bent er echt 
nooit! Je laat mij steeds in de steek en ik moet altijd alles in 
mijn eentje doen hier in huis. En dan zit ik ook weer alleen 
op de bank vanavond.’
Bobby: ‘Wat loop je nou te zeuren. Ik heb het gewoon druk 
en ik ben er veel vaker wel dan niet. Jij bent zelf trouwens 
ook heel vaak weg. En als je thuis bent, dan ben je nou niet 
bepaald het zonnetje in huis.’ 
Sam: ‘Wat een onzin! Ik heb het ook druk en ik ben veel 
vaker ’s avonds thuis dan jij. En vind je het gek dat ik dan 
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niet altijd gezellig ben. Jij doet helemaal niks en zit alleen 
maar op je telefoon of voor de tv. Daar word ik inderdaad 
nogal chagrijnig van.’
Bobby: ‘O, lekker is dat. Dus als jij een rothumeur hebt, is 
het mijn schuld? Ik ga vaak op mijn telefoon omdat jij niet 
bepaald het zonnetje in huis bent. Dus nou moet je het niet 
gaan lopen omdraaien.’

Herken je hier iets van? En kun je je voorstellen dat dit een 
soort patroon is waarin je met elkaar terecht kunt komen? Als 
je geneigd bent om samen in dit patroon verzeild te raken, dan 
kun je je misschien voorstellen dat weinig onderwerpen op die 
manier op een vruchtbare manier besproken kunnen worden. 

Polka
Een ander bekend patroon uit eft is de ‘Protestpolka’. De polka 
is een dans die als metafoor wordt gebruikt voor een patroon 
waarin de veel stellen met elkaar terechtkomen. De partners 
‘dansen’ dan niet samen, maar raken juist steeds verder van 
elkaar verwijderd. Dit patroon is subtieler dan ‘zoek de boef’, 
waardoor het lastiger te herkennen is. 

De ene partner probeert een reactie te krijgen van de andere 
partner door ergens over te protesteren. Dit protest bestaat bij-
voorbeeld uit zeuren, klagen, verwijten maken of beschuldigen. 
De andere partner reageert daarop door afstand te nemen. Hij 
trekt zich letterlijk of figuurlijk terug. Omdat de eerste part-
ner niet de gewenste reactie krijgt, dringt hij steeds meer aan, 
waarna de ander zich nog verder terugtrekt. Hoe meer hij zich 
terugtrekt, hoe harder de ander aandringt en protesteert. 

Een voorbeeld:

Robin: ‘Pff, weer een week waarin we helemaal geen tijd 
hebben gehad om samen iets leuks te doen. Ik vind het echt 
niet leuk dat jij nooit tijd voor me hebt.’
Charly: ‘Wat?’
Robin: ‘Ik zeg dat je nooit tijd voor me hebt en dat je me 
verwaarloost.’
Charly zwijgt en staart naar de tv. 
Robin: ‘Hallo, hoor je me? Zelfs nu neem je niet de moeite 
om te reageren op wat ik zeg!’
Charly zucht en rolt met de ogen.
Robin: ‘Wat zucht je nou?’
Charly: ‘Ik heb hier geen zin in.’

Robin: ‘Jij hebt nooit zin om naar mijn te luisteren als ik 
iets wil bespreken over onze relatie. En dat is nou juist het 
probleem. Ik wil met je praten, nu!’
Charly loopt naar de keuken om koffie te zetten en gaat 
daarna stoïcijns tv-kijken.

Zowel bij ‘zoek de boef’ als bij de ‘protestpolka’ hebben beide 
partners een bepaald patroon qua gedrag. Het gaat over aan-
vallen, terugvechten of terugtrekken. Die patronen versterken 
elkaar als het ware op een negatieve manier, waardoor de part-
ners samen steeds weer in een ineffectief communicatiepa-
troon terechtkomen. Over het algemeen lukt het ze niet om 
zelf deze patronen te herkennen en doorbreken. Zo ontstaat er 
veel teleurstelling, boosheid en verdriet. 

Interactiepatronen doorbreken
Stellen denken geregeld dat hun problemen te maken hebben 
met het feit dat ze meningsverschillen hebben die tot ruzie 
leiden. Het is dan een enorme eyeopener om te ontdekken dat 
hun problemen veel meer te maken hebben met de interac-
tiepatronen waarin ze steeds weer met elkaar terechtkomen. 
Als het ze lukt om die patronen te herkennen en doorbreken, 
dan kan dat mooie resultaten opleveren. Zeker als het ze ook 
nog lukt om te praten over datgene waar het écht over gaat. 
Het gaat namelijk veel meer over onderliggende gevoelens en 
behoeftes dan over praktische zaken. Kun je je voorstellen hoe 
gesprekken kunnen verlopen als het je lukt om uit de ‘zoek de 
boef’ of de ‘protestpolka’ te blijven én om je kwetsbaar op te 
stellen en je gevoelens en behoeftes te benoemen? 

Hieronder herhaal ik de voorbeelden, maar dan op een andere 
manier. In het eerste voorbeeld blijven Sam en Bobby uit het 
‘zoek de boef’-interactiepatroon en praten ze over hun onder-
liggende gevoelens en behoeftes. 

Sam: ‘Wat jammer dat je er vanavond niet bent. Ik had graag 
tijd met je willen doorbrengen. Als je er niet bent, dan mis 
ik je en voel ik me alleen. Ik vind het dan een beetje saai. Ik 
ben ook best moe, dus ik zie ertegenop om alleen te koken.’
Bobby: ‘Ja, ik had ook liever thuis bij jou willen zijn. Ik mis 
jou ook als ik zoveel weg ben. En ik snap best dat je weinig 
zin hebt om alleen te koken.’ 
Sam: ‘Kun je echt niet naar huis komen dan?’
Bobby: ‘Nee sorry schat, ik kan echt niet naar huis komen. 
Maar ik kom zo snel mogelijk naar huis. Misschien dat we 
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dan nog even samen een aflevering van onze serie in bed 
kunnen kijken.’
Sam: ‘Ja, dat zou ik gezellig vinden. En ben je de rest van de 
week wel ’s avonds thuis?’
Bobby: ‘Ik hoop het wel!’
Sam: ‘Ik ook. Ik ga nu weer verder. Des te eerder ben ik klaar 
met alles en des te eerder kun jij weer naar huis komen.’
Bobby: ‘En ik beloof dat ik morgen zal koken.’
Sam: ‘Dat is lief.’

Voel je het verschil? Sam spreekt vanuit ‘ik’ in plaats van ‘jij’ en 
het gaat over gevoelens en behoeftes in plaats van de schuld-
vraag. Daardoor voelt Bobby zich niet aangevallen en blijft de 
tegenaanval achterwege. Er kan een gesprek op gang komen 
over datgene waar het écht over gaat.

Je kunt je voorstellen dat dit soms niet de 
effectiefste manier is om iets bespreekbaar  
te maken binnen je relatie

In het onderstaande voorbeeld blijven Robin en Charly nu uit 
het interactiepatroon van de ‘protestpolka’ waarin ze eerder 
verzeild waren geraakt.  

Robin: ‘Hé Charly, ik heb al een tijdje zin om samen wat 
gezelligs te doen.’ 
Charly: ‘Wat gezelligs?’
Robin: ‘Ja, samen wandelen of uit eten ofzo. Het maakt niet uit 
wat, als het maar samen is. We spreken elkaar zo weinig en 
ik geniet er altijd van als we even rustig aandacht voor elkaar 
kunnen hebben. Gewoon even bijkletsen over van alles.’
Charly: ‘Ik hoor wat je zegt, maar we hebben zoveel te doen 
dat ik ’s avonds te moe ben om nog iets te ondernemen 
samen. Het komt er gewoon niet van.’
Robin: ‘Ja, dat snap ik wel hoor. Maar ik heb toch echt 
behoefte aan tijd met jou, gewoon even samen kletsen. Heb 
jij die behoefte niet? ’
Charly; ‘Ja, dat zou ik ook leuk vinden, maar ik heb gewoon 
geen puf om iets te bedenken om te doen.’
Robin: ‘Vind je het leuk als ik iets bedenk?’
Charly: ‘Ja zeker, als het maar niet te laat wordt. Het liefst 
iets eenvoudigs en kleins.’

Robin: ‘Oké, leuk, ik bedenk wat voor vrijdag!’
Charly: ‘Gezellig. Ik kan overigens wel nu even bij je in de 
keuken komen zitten terwijl jij kookt.’
Robin: ‘Wijntje?’

Ook Robin spreekt vanuit ‘ik’ en vanuit verlangens, zonder 
Charly verwijten te maken. Charly kan daardoor in gesprek 
gaan, in plaats van zich terug te trekken. Ook hier kan het 
gesprek op gang komen. 

Pittige uitdaging
Natuurlijk zijn dit slechts voorbeelden en lopen ze wel heel 
perfect af. Het veranderen van interactiepatronen binnen je 
relatie is een pittige uitdaging. Het zal ook heus niet altijd lei-
den tot een gespreksuitkomst waarmee beide partners tevreden 
zijn. Wensen, behoeftes en meningen kunnen immers blijven 
verschillen, ook al ga je er nog zo vaak optimaal over in gesprek 
met elkaar. Toch vinden veel koppels het zeer de moeite waard 
om hiermee aan de slag te gaan, omdat het voor minder span-
ningen en meer verbinding kan zorgen. Het fijne is dat ze dan 
niet meer elkaars vijand zijn. De gemeenschappelijke vijand is 
immers het ‘patroon’ waarin ze samen steeds terechtkomen en 
daarin heeft ieder zijn aandeel. 

Ben jij geïnspireerd geraakt om eens nieuwsgierig en open 
naar je eigen gedragspatronen te kijken? Welke patronen zijn 
voor jou behulpzaam en fijn? Welke patronen zou je graag wil-
len veranderen? Ik wens je veel succes en plezier bij jouw ont-
dekkingstocht. En mocht je iets willen veranderen aan jouw 
patronen? Zoek dan zo nodig hulp van iemand in je omgeving 
of van een professional, want de automatische piloot vindt het 
vaak behoorlijk lastig om het stuur uit handen te geven! 

*De namen zijn fictief en genderneutraal.
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