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De meeste problemen
bestaan niet

Heleen: ,,Als ik iets heb geleerd de
afgelopen jaren is het relativeren.
De meeste problemen zijn geen
echte problemen. Toen onze doch-
ter Sascha werd geboren, moest ik
twee nachten blijven vanwege een
nabloeding. Tja, da’s dan jammer,
niet meer dan dat.”
Arjan: ,,Toen Juliën werd geboren,
bleek dat hij geen slokdarmafslui-
ting had. Zijn slokdarm en lucht-
pijp waren tijdens de zwangerschap
nooit gesplitst. In plaats van twee
verschillende buizen, was het één
pijp, in de vorm van een 8, zeg
maar. Ook had hij maar één longe-
tje. Ze vertelden ons dat ze hem
niet konden behandelen.”
Heleen: ,,Niet met het leven verenig-
baar, zeggen de artsen dan. Met die
gedachte hebben we een week ge-
leefd. Het was een emotionele acht-
baan. Maar hij deed het zo goed die
eerste week en het weekend erna,
dat de arts in Nijmegen bij andere
medisch specialisten over de we-
reld is gaan informeren of Juliën
toch geopereerd kon worden. Vier
artsen geloofden erin, onder wie
een arts in Rotterdam.”

Teamwork is de basis
van je relatie

Heleen: ,,Ik weet nog dat de artsen
een dag voor de operatie tegen ons
zeiden: jullie gaan een heftige peri-
ode tegemoet, willen jullie dat wel?
Wilden we dat wel? Ik weet nog dat
ik daar behoorlijk boos om werd.
Hoezo? Wat was dat voor vraag?
Het ging over ons kind, natuurlijk

wilden we dat! Juliën heeft uitein-
delijk de eerste twintig maanden
van zijn leven op de intensive care
van het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam gelegen. Na twintig
maanden snapte ik die vraag toch
wel.”
Arjan: ,,Het leventje op zo’n inten-
sive care, al die tijd die je door-
brengt in zo’n RonaldMcDonald-
huis. Begrijp me goed, het is gewel-
dig dat die huizen bestaan. Maar
we hebben heel wat relaties stuk
zien gaan daar. Als je relatie geen
stevige fundering heeft, red je het
niet.”
Heleen: ,,Mijn ouders zijn geschei-
den toen ik 5 jaar was. Na tien jaar
zijn ze trouwens weer bij elkaar ge-
komen. Maar het is altijd een
beetje mijn angst geweest, dat
wilde ik niet voor mijn kinderen.
Toen bleek dat we een zorgenkindje
zouden krijgen, wist ik wat dat zou
kunnen betekenen voor onze rela-
tie. Je relatie komt in zo’n
RonaldMcDonald-huis echt onder
een loep te liggen. Van werken aan
je relatie is geen sprake, je bent let-
terlijk aan het overleven.”
Arjan: ,,Gelukkig gingen wij op de-
zelde manier met ons verdriet om.

Wij zijn altijd al een heel hecht
team geweest en dat zijn we nog
steeds.”

Neem het heft in
eigen hand

Arjan: ,,Inmiddels leiden we een
heel gewoon leven. Niet alles draait
meer om Juliën.”
Heleen: ,,We wilden heel graag een
tweede kindje en hebben op een ge-
geven moment de knoop doorge-
hakt. Sascha is nu negen maanden
en ik zit echt op een roze wolk, ik
geniet er zo van. Sascha en Juliën
hebben echt een band met elkaar,
dat is geweldig om te zien. Sascha
haalt de nadruk van de zorgen om
Juliën. Er werd ons door de artsen
geadviseerd om in de buurt van
Rotterdam te gaan wonen, dichtbij
het ziekenhuis. Juliën heeft een ca-
nule, een hol buisje in zijn lucht-
pijp. Dat betekent dat hij 24 uur
per dag medisch toezicht nodig
heeft.”
Arjan: ,,Leid ons maar op, zeiden
we. Leer het ons maar, dan doen
we het zelf. We moesten er niet aan
denken om in Rotterdam te wonen
of thuis ook nog eens 24 uur per
dag verpleegkundigen over de vloer
te hebben. We wilden een zo nor-
maal mogelijk leven voor Juliën, we
willen dat hij kind kan zijn. Het is
geen paus die in een glazen autoo-
tje wordt rondgereden.”

‘We genieten
heel erg
van het

gewoon zijn’

ZODOEN
WIJDAT!

Gezond zijn, opvoeden, we zijn er
dagelijks mee bezig. Welke lessen uit
het leven zou u aan anderen willen

overdragen? Vandaag: Arjan
Schöppink (39) en Heleen Droog (35)

en hun kinderen uit Enschede.
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Je relatie komt in zo’n Ronald
McDonald-huis echt onder de
loep te liggen. Van werken aan
je relatie is geen sprake

De laatste tijd zitten mijn partner en ik alleen
maar op elkaar te vitten. De sfeer is heel negatief.
Ik betrap mezelf erop dat ik alleen let op de din-
gen die niet goed gaan. Is er een manier om weer
wat positiever met elkaar om te gaan?

Ja, er is een manier om de sfeer direct te verbete-
ren en dat doe je door op het complimenten-
dieet te gaan. Als je samen je relatie een
oppepper wilt geven, kun je samen aan het
complimentendieet beginnen. Je kunt ook
prima alleen starten. Je hebt namelijk geen
toestemming van je partner nodig om aan het
dieet te beginnen. Geef je partner vanaf nu
elke dag minstens vijf complimenten. Het zal
de sfeer meteen aanmerkelijk verbeteren
omdat je partner zich gezien en gewaardeerd
voelt in plaats van bekritiseerd. En het werkt
hopelijk zo aanstekelijk dat hij of zij snel mee
zal meedoen.

Een van de geheimen van een langdurige relatie is
de constante wederzijdse stroom van posi-
tieve aanmoediging. Het is eigenlijk de basis
van de beste relaties: dat je elkaar steeds

complimenteert met
wat je doet, wat je
hebt gedaan, hoe je
eruitziet en wie je
bent. Zo richt je de
aandacht op elkaars
positieve aspecten.
Wat je aandacht
geeft, groeit.
Een complimentje
stimuleert om het-
zelfde nog eens te
doen. En zo stimu-
leer je jouw partner
dus om gedrag te
vertonen dat jij pret-
tig vindt.
Het vraagt wel enige

oefening en zelfdiscipline om je partner niet
langer te bekritiseren, zeker als je dat gewend
bent.

Het complimentendieet is wel makkelijk vol te
houden, want je hebt niet snel het gevoel dat
je iets wat je eigenlijk heel fijn, leuk of lekker
vindt, moet inleveren. Het is juist de bedoe-
ling dat je elke dag heerlijke verbale snoepjes
aan je partner uitdeelt. Je kunt het compli-
mentendieet een dag proberen, maar beter is
het om met een maand te beginnen. Onder-
zoek of kleine hapjes het juiste effect hebben.
Of haalt een copieuze maaltijd van meerdere
complimenten meer uit?
Probeer het in elk geval. Zeker weten dat jul-
lie relatie opbloeit.

Reageren? Mail naar hartenziel@persgroep.nl

Een complimentendieet
pept je relatie direct op
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gezondheid, psyche of voeding.
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