Lege nest syndroom, studeren, veerkracht met RDI

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief herfst 2021
De herfst is een mooie tijd. Het centrum van Maastricht is
kleurrijk en sfeervol, mede door de studenten die we weer in
de stad zien. Op het gebied van sociale contacten en relaties
aangaan is er nu een inhaalslag te maken. De studenten laten
wel een 'leeg nest' achter, en dat heeft weer gevolgen voor
ouders en partnerrelaties. Er is veel gebeurd, en ook veel niet
gebeurd. Binnen gezinnen betekende het thuiswerken soms
meer gezelligheid, maar voor anderen veel conflicten en te
weinig persoonlijke ruimte. Maatschappelijke saamhorigheid
bleek soms tegen te vallen; een situatie verandert mensen
niet. Persoonlijkheid is vrij stabiel. Aan ons gedrag kunnen we
echter wel degelijk werken en erover nadenken en praten om
nieuwe inzichten en meer veerkracht op te doen. Dat blijft
mooi, een leven lang. Niet altijd rennen, maar af en toe
stilstaan.

Lege-nest-syndroom
Opeens zijn je kinderen het huis uit en ben je weer met z'n tweeën. Het gezin (het systeem)
verandert en dat heeft gevolgen voor je partnerrelatie. Lees hieronder meer in het interview dat
Marly Senden had met Nouveau.

Studeren en de uitdagingen
Studeren en op kamers gaan wonen is een geweldige stap en luidt een nieuwe levensfase in.
Meestal even wennen, want er verandert veel en je hebt veel te regelen naast je studie. Je krijgt
daarnaast veel nieuwe sociale contacten, wat de een makkelijker afgaat dan de ander.
Tegelijkertijd gaat de studie meteen vol aan de gang en wordt er veel meer van je gevraagd dan
op de middelbare school. Mocht het je allemaal teveel worden of wil je studie niet zo lukken, dan
kunnen we je daar natuurlijk in begeleiden. Voor meer info klik hier.
drs. Marly Senden

RDI: een techniek voor meer veerkracht
RDI staat voor Resource Development and Installation en wordt ingezet om iemands
persoonlijke draagkracht te vergroten. RDI is een onderdeel van EMDR, dat bij veel mensen al
redelijk bekend is als traumabehandeling.
Het proces van RDI verloopt anders dan bij EMDR. Tijdens een RDI sessie wordt er namelijk
niet met een trauma gewerkt, maar juist met positieve ervaringen. We gaan op zoek naar bij jou
passende hulpbronnen en kwaliteiten en deze worden ‘ingeprent’, zodat je de moeilijke situaties
weer aan kunt. Het inprenten gebeurt tevens door gebruik te maken van bilaterale stimulatie
(tikkend geluid of handbewegingen van links naar rechts).
Een praktijkvoorbeeld: Angst om winkel binnen te gaan.
Cliente had grote angst om de winkel binnen te gaan en had angst voor besmetting van
coronavirus. Cliente heeft een RDI behandeling gehad. Hulpbronnen waren voor haar
ontspanning en vrijheid. Positieve ervaring met deze hulpbronnen had zij eerder ervaren en
gevoeld tijdens een vakantie. Deze ervaring en hulpbronnen werden versterkt in een oefening
met bilaterale stimulatie en gekoppeld aan de huidige angstervaring: de winkel binnen gaan.
Resultaat is dat zij zich minder angstig voelde en stap voor stap begon met de winkel binnen te
gaan, waarbij zij begon met een kleine overzichtelijke winkel. Ervaring is dat waar men angst
voor heeft, lichter wordt en meer als vanzelf gaat. De angst voelt minder zwaar.
RDI kan in allerlei situaties worden ingezet. Belangrijk is dat er een positieve
ervaring/herinnering is met een hulpbron. Voorbeelden van hulpbronnen zijn: ontspanning,
kracht, zelfvertrouwen, moed, zelfverzekerd voelen etc.
RDI is onder andere zeer effectief bij faalangst, maar ook bij het werken aan zelfvertrouwen. Bij
studenten met faalangst kan RDI worden ingezet. Daarnaast wordt deze methode vaak
aanvullend gebruikt bij EMDR om iemand voor te bereiden op EMDR, sterker te maken, meer
draagkracht te geven en om een EMDR sessie positief af te sluiten.
drs. Co Wildeboer Schut
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