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Algemene relatietips
Nadat je klaar bent met daten en je bent al voor een lange tijd samen met je partner is het
belangrijk om je relatie spannend en sterk te houden, hieronder tips om te zorgen dat je een
gezonde relatie met je partner behoudt en tevens nieuwe dingen uitprobeert/leert:

•
•
•
•
•
•

•

Zorg ervoor dat je er altijd goed verzorgd en gekleed bij loopt. Het geeft je een
zelfverzekerde uitstraling en je voelt je dan ook zo.
Je partner mag best nummer 1 zijn, maar zorg ervoor dat je ook je gewone
vriendschappen blijft onderhouden.
Als partner zijnde kan je vrouwen / mannenbladen lezen om te kijken wat je partner
zoal bezighoud. Maar je kunt het je partner ook gewoon vragen.
Ga eens een dagje weg met je partner! Naar een andere stad dan je woonplaats!
Ga samen met je partner naar het park om te wandelen. Wandelen is actief en
ontspannend tegelijkertijd, en je kunt tijdens de wandeling heel veel...praten!
Regel als verrassing een picknick in het naburige park op een mooie zonnige dag na
een fietstochtje. Mocht het weer niet meezitten gebruik de huiskamer als picknick
plek.
Verschuif de salontafel en leg er een kleed neer en kleed het aan met kussens en
lekkere hapjes. Vergeet het kaarslicht niet en natuurlijk vooral niet vergeten, een
lekkere wijn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertrouw elkaar.
Wees romantisch.
Vertel je partner hoeveel zij / hij voor je betekent
Besef dat romantiek belangrijk is voor je relatie.
Communiceer veel met elkaar.
Wees jezelf.
Ga nooit boos slapen.
Behandel je partner met respect.
Ga nooit van huis zonder een zoen.
Complimenteer je partner veelvuldig.
Beschouw je relatie nooit als gewoontjes.
Verwen je partner.
Zorg voor positieve verrassingen in je relatie.
Bestuur je leven zelf en blijf dit doen.
Koop bloemen voor je partner.

•
•
•
•
•
•

Ook kun je een leuk kledingstuk aanschaffen voor je partner.
Neem je partner eens mee naar de bioscoop.
Kook eens het favoriete eten van je partner.
Koop een CD met de favoriete muziek van je partner.
Ga eens als volwassen naar een pretpark je hebt dan dubbel zoveel lol.
Maak iets persoonlijks voor je partner bijvoorbeeld een mooi gedicht of koop een
mooi boek waar je een persoonlijke noot inschrijft of een leuke kaart met een mooie
tekst die op jullie van toepasbaar is.
Koop dat lekkere luchtje wat je partner altijd al wilde kopen.
Verwen je partner eens met een ontspannende massage.

•
•
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Ga eens samen zwemmen, dit is lekker en ontspannend, er is vast wel een
zwemparadijs in de buurt waar je een hele dag kan vertoeven.
Lach veel, bewaak je gevoel voor humor.
Zoek nieuwe manieren om steeds opnieuw verliefd te worden.
Laat je geliefden weten dat je voor ze klaar staat.
Laat je partner zien dat je op elke denkbare manier van hem of haar houdt.
Breng tijd samen door, maar geef elkaar ook de ruimte.
Maak je liefdesleven pittiger.
Vermijd hevige discussies (problemen rustig uitpraten is belangrijk).
Probeer iets nieuws uit.

Sleutels voor een goede relatie
Een gezonde relatie krijg je niet cadeau, daar moet je aan werken. Vanaf het eerste moment
van verliefdheid. Het is een kwestie van goed met elkaar communiceren, van compromissen
en een volwassen opstelling. Niet gemakkelijk, maar je krijgt er wel heel wat voor terug! We
zetten de basissteentjes voor een gezonde relatie voor je op een rijtje. Het is een kleine
'checklist' geworden aan de hand waarvan jij kunt nagaan hoe het er met jouw relatie
voorstaat.

Stress
Stel een “no fly-zone“ in wanneer je stress op het werk hebt. Zorg dat je twintig minuten
alleen bent als je thuiskomt. Doe iets dat ontspant en afleidt. Kom daarna pas samen en klaag
om de beurt over de afgelopen dag. Op deze manier zijn de frustraties verdampt voordat je ze
kunt afreageren op je partner.
Interesse
Informeer, voordat je partner s’ochtends gedag zegt, wat voor belangrijks er die dag gaat
gebeuren. Zo doorbreek je de gewoonte van des interesse die echtparen op de lange duur van
elkaar vervreemdt.
Als broer en zus
Je wordt te close. Sommige stelletjes eindigen als broer en zus. Krijg je onafhankelijkheid
terug door je vriend(en) innen te zien en dingen te doen zonder hem/haar in de buurt. Zorg
ook dat je een tijdje geen seks hebt. Wanneer je dan weer samen bent zou je de kleren van
elkaars lijf moeten scheuren.
Carrière
De grote carrière. Het alleen maar werken voor een grote carrière, kunnen die grote seksuele
verlangens vervangen! Zet seks op de agenda net zoals je een werkdoel op je agenda zet. Wie
weet, misschien vind je het net zo, of misschien wel meer, belonend als al de
werkvergaderingen.
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Werk aan je relatie
Je kunt werken aan je relatie zoals je in het fitnesscentrum aan je lichaam werkt. En je gaat er
niet eens van zweten. Volgens een onderzoek kost deze workout maar vijf uur per week.
Hieronder leest u het schema.
•

Informeer, voordat je partner ‘s ochtends gedag zegt, wat voor belangrijks er die dag
in haar leven gaat gebeuren. Zo doorbreek je de gewoonte van desinteresse die
echtparen op de lange duur van elkaar vervreemdt.
Doe iedere werkdag een setje van 2 minuten.
Tijd: 10 minuten per week.

•

Ontspan na je werk door dagelijks de meest gestreste delen van je dag te bespreken.
Zo voorkom je dat je frustraties van het werk thuis afreageert. Als het haar beurt is om
te vertellen, onderdruk dan de neiging om te adviseren. Stel haar gerust en toon begrip.
Doe iedere dag een setje van 20 minuten.
Tijd: 1 uur en 40 minuten per week.

•

Vertel je partner iedere dag dat je iets dat ze doet waardeert of dat je een bepaalde
eigenschap van haar bewondert.
Doe iedere dag een setje van 5 minuten.
Tijd: 35 minuten per week.

•

Wees ook buiten de slaapkamer aanhalig door te kussen of aan te raken.
Doe iedere dag een setje van 5 minuten.
Tijd: 35 minuten per week.

•

Ga eens per week uit, net als toen jullie elkaar net kenden. Ga met zijn tweeën ergens
heen en leer elkaar opnieuw kennen.
Tijd: 2 uur per week.
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Verbeteren van je relatie
Huishoudelijke taken
Probeer de huishoudelijke taken te verdelen. Er zijn wel wat trucjes.
Ten eerste: het is niet nodig om alle taken precies eerlijk te verdelen. Het idee dat je heus wel
iets doet in het huishouden is vaak al voldoende om de vrouw tevreden te stemmen. Ten
tweede: vrouwen vinden mannen die graag iets in het huishouden doen bijzonder erotisch. Als
een man meehelpt in het huishouden, beoordelen zowel de man als de vrouw hun seksleven
positiever dan de stellen waarbij de man niets in huis uitvoert, Ten derde: zorg dat je man /
vrouw het ziet als je wat doen. Doe bijvoorbeeld de afwas, al hebben jullie maar twee borden
gebruikt.
Solidariteit
Aangezien solidariteit essentieel is voor het welslagen van een relatie, moet je als man bij een
ruzie tussen je vrouw en je moeder de kant van je vrouw kiezen. Als mams daardoor beledigd
is, zeg haar dan dat je in de eerste plaats echtgenoot bent en pas in de tweede plaats zoon. Die
mannen die hun moeder nog niet los kunnen laten zijn eigenlijk nog niet aan een relatie toe.
De ex van
Praten over een ex. Eigenlijk is er maar één advies: Doe dit niet! Maakt niet uit hoe
vertrouwd je met elkaar bent, anekdotes horen van de oude lovers van je huidige liefje
verwarmt doorgaans nou niet echt je hart.
De affaire
Eén van jullie heeft een affaire gehad. Het kost héél véél praten, nieuw vertrouwen en tijd
voordat seks weer een beetje fijn gaat worden. Ga er samen een weekje tussenuit. Ga ergens
heen waar jullie allebei nog nooit zijn geweest. Wat jullie nodig hebben is een frisse start en
nieuwe ervaringen om de seksuele relatie weer nieuw leven in te blazen.
Een baby in uw relatie
Een kind krijgen. Verloskundigen adviseren vaak dat je tot zes weken na de geboorte beter
geen seks kunt hebben (soms zelfs langer, afhankelijk van hoe zwaar de bevalling was).
Daarna vecht je niet alleen tegen fysieke problemen, maar ook tegen hormonale. Het ergste
daarvan is dat je hormonen je vertellen dat je meer verliefd bent op je baby dan op je partner.
Neem zo snel mogelijk een babysit. Laat de baby even los voor het belang van je relatie.
Doe ook van dag tot dag verwoede pogingen je partner niet te negeren.
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Gevoel van onaantrekkelijk zijn
Probeer eerst eens uit te vinden waardoor je jezelf zo onaantrekkelijk voelt. Vind je namelijk
de oorzaak dan ben je eigenlijk al op weg om het op te lossen. Breng eens een bezoek aan de
kapper of koop een leuke nieuwe kleding en breng jezelf in een vrolijke stemming, alle
onaantrekkelijk heden zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Vuile was en/of roddelen
Hang de vuile was niet buiten. De verleiding is groot om na een fikse ruzie je hart te luchten
bij een vriend, vriendin of je moeder. Doe het niet. Zodra jullie ruzie is bijgelegd, ben jij het
akkevietje vergeten, maar bij je vertrouwenspersoon blijft wat je hebt verteld nog lang
hangen.
De eerstvolgende keer dat deze persoon jullie samen ziet, zal hij of je partner niet meer zo
onbevangen tegemoet treden als voorheen.
Samen zijn.
Maak tijd om samen te zijn met je partner. Laat je niet opslokken door werk en dagelijkse
beslommeringen maar maak tijd om samen te zijn. Tijd die je samen in alle rust doorbrengt.
Probeer iedere avond in ieder geval een half uurtje te vinden om de ander bij te praten over de
gebeurtenissen van de dag. Misschien onder het genot van een glas wijn, samen in bad of
tussen de lakens. Positief zijn.
Wees positief. Dat je elkaar goed kent, wil niet zeggen dat je jezelf zomaar kunt laten gaan.
Probeer altijd een positieve houding te hebben. Begroet je partner met een glimlach, een kus.
Werk samen aan een goede sfeer in huis. Zelfvertrouwen.
Put je zelfvertrouwen niet uit je relatie en zijn goedkeuring maar uit jezelf. Zorg ervoor dat je
niet afhankelijk bent van zijn goedkeuring. Put je zelfvertrouwen uit jezelf. Geloof in jezelf en
houd van jezelf. We blijven het herhalen: alleen als je van jezelf houdt, zul je van een ander
kunnen houden.
Extra geheugensteuntje
* Probeer irritaties op te lossen door compromissen te
sluiten.
* Communiceer regelmatig met elkaar.
* Hou je aan de gemaakte afspraken.
* Deel elkaars persoonlijke bagage, ook die uit het
verleden.
* Maak jezelf niet afhankelijk van de ander.
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Samenwonen
Eindelijk is de beslissing gemaakt: jullie gaan samenwonen.
Er komt een overtuigend gevoel van enthousiasme op. Jullie gaan het helemaal samen maken.
Natuurlijk is het fantastisch dat jullie gaan samenwonen, maar let op! Want het is belangrijk
dat jullie vanaf de eerste uren de taken en ruimte goed verdelen. Hier zijn enkele adviezen
voor een goede start bij het samenwonen, en een goede basis voor de toekomst.
Houd je van koken
Overdrijf dan niet (zeker niet in het begin). Eén verzorgd dineetje per week is meer dan
genoeg. Laat je niet al te veel meeslepen door het enthousiasme van het begin. En wacht niet
op je partner, in die eerste week, met iedere avond een prachtig gedekte en luxe tafel. Hiermee
haal je een taak naar je toe die hij je misschien niet eens wenst toe te delen. Iedere avond
uitgebreid koken, betekent inleveren op je vrije tijd. Bovendien voed je zijn verwachtingen.
En je wilt toch niet dat je jezelf moet verontschuldigen als je eens geen zin hebt om te koken
en je jouw partner lui op de bank aantreft. Maak gewoon de afspraak om de beurt te koken en
verras elkaar met iets lekkers. Maar maak er ook geen probleem van als er een keer niet
gekookt word. Maak het je zelf gemakkelijk; ga uit eten, laat iets bezorgen of ga wat halen, en
eet dit samen knus op de bank op onder het genot van een wijntje en Dvd-tje.
Vuile was
Vroeger deed je natuurlijk je eigen was. En het kost niet veel moeite om de vuile was van je
partner aan de jouwe toe te voegen. Maar spreek wel duidelijk af wie wat zal strijken. Zeker
als jullie beide vaak gaan sporten, en als er door jullie werk verwacht word dat jullie met
schoon en gladgestreken overhemden op jullie werk verschijnen. De ander leert gelijk hoe hij
of zij met een strijkbout moet omgaan. `
Financiën
Als er iets is waar je direct en duidelijke afspraken over moet maken zijn het de financiële
zaken. Er zijn natuurlijk de vaste lasten zoals huur of hypotheek, elektra, gas, water,
abonnementen, verzekeringen enz. Maar vergeet vooral je dagelijkse boodschappen niet.
Maak vanaf het begin een budgettering betreffende de uitgaven en bereken wat er over blijft
per week om leuke dingen van te doen. Wanneer de partners beide werken is het raadzaam om
1 salaris te houden voor de vaste lasten en het andere salaris om te sparen en de dagelijkse
boodschappen van te doen maar ook van te sparen. En waarom is een budgettering eens per
week zo belangrijk. Omdat het overzichtelijk blijft, en hoef je niet zo ver vooruit te rekenen
en te kijken.
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De badkamer.
Het kan zijn dat je zo gelukkig bent dat je twee badkamers hebt, dan is er geen vuiltje in de
lucht. Maar als er maar één badkamer in huis is... dan kan de badkamer al gauw een probleem
worden. Maak vanaf het begin duidelijke afspraken. Je wilt toch niet te laat op je werk komen
omdat hij zich nog moet scheren of dat zij iets langer nodig heeft om haar haar te föhnen.
De notaris.
Wat moeten we daar nu mee zul je denken. Toch adviseren we ieder stel wat samen gaat
wonen om bij de notaris een samenwoning contract te laten teken. Zeker als men samen gaat
wonen in een koopwoning maar ook in een huurhuis. Dit alles ter voorkoming van frustraties
mocht het samenwonen op een teleurstelling uitlopen en de inboedel verdeeld moeten worden.
Natuurlijk gaan we hier in eerste instantie niet vanuit.
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Onafhankelijkheid
In een jonge relatie ben je vaak erg gericht op elkaar.
Je wilt alles met elkaar delen en alles met elkaar ondernemen. Toch kan dit op een gegeven
moment benauwen. Probeer beide je eigen vrienden en hobby’s te onderhouden en doe ook
dingen zonder elkaar. Dit is heel belangrijk om je zelf te kunnen blijven. Met je vrienden kan
je andere onderwerpen bepraten dan met je partner. (Mannen praten niet zo graag over makeup en kleding, vrouwen praten niet zo graag over auto’s en voetbal.) In een al wat gevorderde
relatie kan dit juist het tegenovergestelde zijn. Beide partners hebben dan juist teveel hun
eigen dingen en hebben weinig tijd samen. De kans dat beide partners uit elkaar groeien, is
dan groot. Daarom is het goed om juist dan meer tijd met elkaar door te brengen. Onderneem
dingen die beide partners leuk en ontspannen vinden en besteed tijd aan elkaar. Zo groeit de
interesse weer, en weet je dus wat je partner bezig houdt.
Ook voor de intieme seksuele momenten van je relatie moet jij je blijven inzetten.
Het blijft niet allemaal vanzelf spannend. Daar moeten beide partners voor zorgen. Ook hier
geldt; verras elkaar en verwen elkaar. Geef elkaar complimentjes. Bespreek met elkaar wat er
gewenst is en wat juist niet. Om de spanning erin te houden is het belangrijk dat beide
partners elkaar waarderen, respecteren en vertrouwen. Alleen dan kan iemand zichzelf zijn en
blijven.
Na de aller eerste verliefdheid bestaat er de kans dat er eens een (fikse) ruzie ontstaat. Dit kan
helemaal geen kwaad, mits het probleem uitgesproken wordt en beide partners hun zegje
kunnen doen. Blijf in een ruzie reëel en maak elkaar geen kwetsende verwijten.
Vrouwen hebben de neiging om tijdens een ruzie in tranen uit te barsten.
Dit kan voor een man dwingend over komen.
Vertel hem waarom je emotioneel bent.
Overtuig hem ervan dat het niet is om hem te beïnvloeden, maar dat je emotioneel bent omdat
jij je machteloos voelt, je spijt hebt, je zorgen maakt, etc. Na een ruzie (groot of klein) is het
goed om elkaar te vergeven. Sommige onderwerpen vergen wat meer tijd en moeten slijten.
Andere onderwerpen zullen na de ruzie opgehelderd zijn. Het is goed als de onenigheid
uitgesproken wordt, want als je er alleen rond mee blijft lopen, zal een klein probleem of de
ergernis uiteindelijk steeds groter worden.
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Tips die van pas kunnen komen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Lach en bewaak je gevoel voor humor.
Verzorg en kleed jezelf zoals je jezelf graag ziet. Dan straal je zelfverzekerdheid uit en
dat werkt positief op je omgeving.
Houdt de relatie spannend. Verras elkaar, geef complimentjes en laat zien dat je van je
partner houdt.
Laat je partner weten dat je er voor hem/haar bent. In goede, maar ook in slechte
tijden.
Probeer een positieve houding te hebben naar elkaar. Sta open voor elkaars ideeën.
Geef liefde, dan zul je het ook ontvangen.
Breng samen tijd door met iets wat jullie beide leuk vinden. Een wandeling, fietsen,
zwemmen, picknick binnen of buiten etc.
Laat een probleem niet zo hoog oplopen dat er een heftige discussie ontstaat. Probeer
er rustig over te praten, zonder verwijten te maken. Laat je partner in zijn / haar
waarde.
Laat merken dat je partner zijn/haar dingen op zijn/haar eigen manier mag doen. Jou
manier hoeft ook niet de manier van de ander te zijn.
Vertouw elkaar en spreek dat vertrouwen ook uit.
Wees je zelf en blijf jezelf. Dat maakt je als mens uniek. Dingen die je doet waar je
partner moeite mee heeft is altijd bespreekbaar. Hij / zij zal ook vast wel iets hebben
waar jij moeite mee hebt.
Ga nooit met ruzie van huis. Je weet nooit wat er die dag kan gebeuren.
Heb respect voor je partner.
Aanvaard de fouten van je partner, jij hebt ze ook.

Geef elkaar de ruimte. Niet alles hoeft samen ondernomen te worden. Laat elkaar ook vrij als
jullie beide andere plannen hebben voor de dag.
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Succes bij vrouwen; wat willen zij toch?
Een man zoekt een vrouw, maar het gaat niet vanzelf om haar te vinden en houden. Zijn
vrouwen zo moeilijk? Welnee. Romantisch succes bij vrouwen is eenvoudig te behalen, als
men maar weet hoe dat moet. Vrouwen onderling brengen uren door met het analyseren van
de man. Wat beweegt hem om zich zo te gedragen als hij doet? Vragen ze elkaar af. Een
profiel dat vrouwen aantrekt. De enige manier om een reactie van een vrouw op je profiel te
krijgen, is een aantrekkelijk profiel te plaatsen. Dat ligt voor de hand. Toch gebeurt het te
weinig. Als je de aandacht van vrouwen wilt, moet je weten wat ze aantrekkelijk vinden en
wat niet. Denk praktisch: vrouwen zijn je doelgroep. Zorg dat je hen bereikt.
Een vrouw is gevoelig voor het idee dat ze bijzonder voor je zou kunnen zijn. Zeg daarom
niet dat je op zoek bent naar "leuke vrouwen". Dat is een groep, en een vrouw wil alleen die
ene zijn. Zeg dus: "een leuke vrouw". Lig je in scheiding? Vertel dan zorgvuldig waarom je in
die fase toch iemand zoekt. Want de vrouw die geen uitleg krijgt, besluit dat je een
onbetrouwbaar bent en dat je haar waarschijnlijk ook zo zult behandelen. Hetzelfde geldt voor
opmerkingen als: "even rondkijken" en "ben niet echt op zoek." Een vrouw die dat leest,
denkt dat je geen interesse hebt in haar reactie. Wees duidelijk over wat je verlangt en
beschrijf dat in termen van emoties.
Zeg wat je fijn vindt, waar je van houdt, wat je genoegen doet,
waardoor jij je kwetsbaar voelt. Vrouwen vinden dat zinvoller dan
de feiten over werk, lengte of een foto van je auto. Zo voorkom je
ook het verschrikkelijke "als je nog vragen hebt, dan hoor ik het
wel." Als je zelf niets meer te zeggen weet, waarom zou zij je dan
benaderen?
Eenvoudig. Vertel over jezelf.
Over wie je bent. Wat je doet, hoe je dag was. Een vrouw wil
actuele mededelingen, die bij voorkeur alleen voor haar bestemd
zijn. Stuur daarom geen standaardmail die je eerder naar andere
vrouwen hebt verzonden. De kans is groot dat ze het doorziet.
Onthouden: vrouwen weten meer dan je denkt. Mail geen lange verhalen over je ex, je
kinderen of de verbouwing. Wees beknopt. Korte mails zijn gemakkelijker te beantwoorden.
Wanneer je over jezelf vertelt, roept dat een reactie bij een vrouw op. Om te laten zien, dat ze
je begrijpt, zal ze vergelijkbare informatie over zichzelf geven. Net als jij denkt: "ze negeert
wat ik zeg", denkt zij: "we lijken op elkaar, wat heerlijk". E-mails met monologen vervelen
een vrouw snel. Stel daarom vragen. Gericht. Ga in op wat ze schrijft. Vermijd opmerkingen
over haar gewicht, vooral als ze er zelf over begint. Grappen over seks, maak je evenmin.
Voor een vrouw is mailen geen uitwisseling van feiten, maar een vorm van contact. Zij vindt
mailen om het mailen vaak fijn. Ze kan dan over je dagdromen en je bespreken met de
vriendinnen. Dat is gunstig, want het betekent dat je haar bezighoudt.
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Aan de telefoon.
Heb je eenmaal om haar telefoonnummer gevraagd, bel dan ook. Zodra een vrouw het
nummer heeft gegeven, drukt zij de stopwatch in. Iedere dag en elk uur dat jij niet belt, dalen
je kansen. Noem liever een tijdstip waarop je zult bellen, en bel geen minuut later of eerder.
Dan vindt ze je betrouwbaar. Het sleutelwoord voor een geslaagd telefoongesprek is aandacht.
Geven en ontvangen. Dus je zet de radio af, doet tijdens het gesprek geen andere dingen (ook
geen geluidloze games) en probeert te begrijpen wat zij zegt.
Je kunt aandacht geven door vragen te stellen naar haar gevoelsmatige reactie. Voorbeeld:
"hoe voelde jij je toen?" Zij geeft antwoord. Dan zeg jij: "Dat moet....voor je geweest zijn."
Vul een emotioneel woord in, bijvoorbeeld: fijn, naar, gezellig, schrikken. Een vrouw ervaart
door jouw reactie dat je werkelijk naar haar luistert. Dat is voor haar belangrijker dan een
oplossing of een mening horen. Voor jou als man lijkt dat misschien een tegen natuurlijke
reactie, maar begrip tonen door te luisteren staat in de wereld van vrouwen nu eenmaal hoog
aangeschreven. Doe er je voordeel mee. Aandacht ontvangen is een kunst. Zegt een vrouw
"Ja?" dan is het de bedoeling dat je iets meer vertelt.
Als jij reageert met "Dat zei ik toch?", dan voelt ze zich afgewezen
omdat je niet gaf wat zij op haar manier vroeg. De manier waarop je
het gesprek beëindigt, maakt of voorkomt het volgende gesprek. Zeg
nooit: "Ik moet ophangen want ik moet veel doen vanavond." Een
vrouw voelt zich dan een van je klusjes en knapt op je af. Zeg liever:
"Ik heb het druk maar wilde toch graag even met je praten".
Ontmoeten.
Een vrouw ontmoeten. Je mailde en telefoneerde en toch weet je het
niet. De afspraak nadert. Wat verwacht zij eigenlijk van jou? Niets,
zal de vrouw zeggen, en dan weet de man nog minder. Niets kan van
alles betekenen. In deze situatie is het overzichtelijker dan je denkt.
Zij wil dat je aardig bent, beleefd en alleen datgene zegt, wat je waar
kunt maken. Dat is voor jou zelf ook het beste. Omdat je dan, indien,
jezelf bent, en ook omdat zij er toch achter komt als er iets niet
helemaal klopt.
Spreek jij jezelf tegen, dan hoort de vrouw het toch wel. Kijk je op je horloge, dan vermoed
de vrouw dat je weg wilt. Zucht je, dan weet dan weet de vrouw vrijwel zeker dat zij je
verveelt. Inderdaad neemt een vrouw alles persoonlijk op, omdat het voor haar persoonlijk is.
Zij denkt dat een man die eerlijk over het allerkleinste detail is, dat ook zal zijn als het om
grotere zaken gaat. In elke vrouw schuilt een detective. Blijf rustig en vriendelijk, wat zij ook
zegt. Een vrouw kan door pure zenuwen snibbig worden. Pas achteraf beseft ze dat, als het te
laat is, vreest ze. Maar wanneer ze zich herinnert hoe kalm jij bleef, heb je haar bewondering
gewonnen. Bij een volgende afspraak zal ze vanzelf minder nerveus zijn. Wat zij ook zegt, jij
blijft rustig, vriendelijk en oprecht.
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E-mailen met resultaat.
E-mailen is een gesprek, alleen via de computer. Omdat je alleen woorden op een scherm
hebt, moet je daar goed mee omgaan. Via e-mail leer je de vrouw die op je profiel reageerde
beter kennen, zodat je kunt besluiten of je verder wilt gaan. Hoe kom je erachter wie ze is?
Verder gaan of niet.
Natuurlijk leven we in geëmancipeerde tijden en kan de vrouw bellen als zij dat wil. Maar dat
kun jij net zo goed. Je hebt zoals altijd gezegd dat je haar zult opbellen. Zij knikte achteloos
van dat toch niet geloven. Of riep opgewekt: "We bellen!" Zelfs al was de ontmoeting een
eerste klas nachtmerrie, dan hou jij je aan je toezegging. Want dat is het in vrouwenoren.
Geen vrijblijvende opmerking. Bellen is bellen. Doe dat dus. Kort, vragen hoe het gaat,
zeggen dat het wat jou betreft helaas niet klikte, alle goeds wensen. Bedenk dat een vrouw
over jou tegen haar vriendinnen zal vertellen, die weer andere nieuwsgierige vrouwen kennen.
Heb je geen telefoonnummer, stuur dan een mail. Hetzelfde resultaat. Een tweede
ontmoeting? Zeg: "ik zou het fijn vinden om je nog eens zien." En doe een voorstel. Dat is
genoeg. Onthoud vooral die eerste zin. Het is emotionele informatie, het soort dat vrouwen
meteen begrijpt. Je hoeft heus niet meteen alle gevoelens die er misschien waren te evalueren.
Iets uit jezelf zeggen is al heel wat. Wat je na de eerste ontmoeting ook wilt, laat het haar
weten.
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Praten in een relatie
Praten leren we al heel vroeg, na een paar maanden in ons eerste levensjaar lopen we al
behoorlijk wat klanken te brabbelen die lijken op woorden maar voor de meeste mensen
onverstaanbaar. Maar als kind merk je al gauw dat wat voor klanken je uitstoot, je ouders
begrijpen je toch wel, en de rest in je omgeving doet maar wat, het is toch wel goed.
Dan komt er een moment dat er ineens gezegd word tegen je: "Denk toch eens na voor dat je
wat zegt", en dan beginnen de problemen. Het gebrabbel wordt ineens niet meer begrepen en
of verkeerd verstaan. Je moet jezelf verstaanbaar gaan maken en onthouden wat je gezegd heb
en vooral ook luisteren naar wat die ander te zeggen heeft. Tevens word er van je verwacht
dat wat er gezegd is of overlegd is, dat je daar daadwerkelijk iets mee doet. En dus ook je
gedachten hardop meld, want gedachten lezen is er nog steeds niet bij. Dat is tevens wat er
bedoeld word met communiceren.
Het is goed om te weten hoe je partner de toekomst ziet
Om te weten waar de kleine ergernissen liggen, om te
communiceren over twijfels. Vertrouwen hebben in elkaar is
hierbij erg belangrijk. De basis van een goede relatie is
vertrouwen hebben in elkaar en in de toekomst. Twijfels komen in
iedere relatie op een bepaald moment voor. Door te
communiceren over deze twijfels zul je erachter komen of die
twijfels gegrond zijn.
Compromissen
Wees bereid om compromissen te sluiten. Je eigen vriendenkring
en hobby's onderhouden wil niet zeggen dat je altijd je eigen
gangetje moet gaan. In iedere relatie moeten compromissen
worden gesloten. Je hebt immers met twee mensen met eigen
wensen en ideeën te maken. Wees daarom bereid om zo nodig
water bij de wijn te doen. Zorg er wel voor dat er een evenwicht
binnen de relatie blijft bestaan. Een compromis betekent dat beide
partijen elkaar tegemoet komen. Het is niet de bedoeling, dat een
van de twee steeds wijkt.
Praten = Communiceren..
Leer om te praten. Zeg de dingen die je op je hart hebt. Krop ze niet op. Dat eindigt
uiteindelijk in wrok en maakt de situatie alleen nog maar erger. Leg problemen op een
volwassen manier op tafel en zoek samen naar een oplossing.
Bondgenoten..
Wees bondgenoot van elkaar. Maak plannen, werk samen aan de toekomst en vorm een hecht
paar. Laat elkaar in het bijzijn van derden nooit vallen. Ben je het niet met je partner eens,
confronteer hem of haar daar dan in privé mee. Praat daar niet over waar andere mensen bij
zijn.
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Vertrouwen
Heb vertrouwen in elkaar. De basis voor een goede relatie is vertrouwen. Aan een
vertrouwensrelatie moet je hard werken. Het is niet iets dat zomaar ontstaat. Trek nooit
voorbarige conclusies. Heb je het idee dat er reden is om je partner niet te vertrouwen, praat er
dan over. In veel gevallen zullen je twijfels ongegrond blijken.
Wees niet te afhankelijk van elkaar. Onderhoud je eigen vriendenkring en hobby's. Zet niet
blindelings alles voor je partner aan de kant.
Man - Vrouw.
Hij is je vriendin niet. Mannen zijn nu eenmaal anders dan vrouwen. Houd daar rekening mee.
Verlang niet van hem dat hij urenlang met je praat over make-up en kleding. Verwacht niet,
de uitzonderingen daargelaten, van hem dat hij dagen met je gaat winkelen. Verveel hem niet
met lange praatjes over je uiterlijk. Daar heb je vriendinnen voor. En hij heeft zijn vrienden
om over voetballen en auto’s te praten.
Luisteren naar elkaar.
Luister naar elkaar. Neem de tijd om naar elkaar te luisteren. Laat je partner zijn of haar
verhaal doen en span je in om je partner commentaar te geven waar hij of zij iets mee kan.
Zorg er op jouw beurt voor dat je partner ook naar je luistert. Doet je partner dat niet, wijs dan
hem of haar daar op. Druip niet af om je partner later te verwijten dat hij of zij niet naar je
geluisterd heeft.
Fouten van hem of haar.
Probeer zo goed mogelijk met de fouten van je partner om te gaan (jij hebt ze ook). Dit is
makkelijker gezegd dan gedaan. In de loop van de tijd zul je zeker trekjes bij je partner
ontdekken die je irriteren. Het zijn meestal kleine dingetjes als het dopje op de tandpasta, die
er even goed voor kunnen zorgen dat ze de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Probeer
dit zo veel mogelijk te voorkomen door niet met je irritatie te blijven lopen. Maar maak je
partner er op attent en overtuig je partner ervan dat jullie samen gaan proberen irritaties te
voorkomen door het direct bespreekbaar te maken en op te lossen. Dan word het zeker veel
gemakkelijker om een keer over het losse dopje heen te stappen.
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Huishoudelijk werk.
Bespreek en verdeel het huishoudelijke werk. Vandaag de dag is het niet meer
vanzelfsprekend dat de vrouw alles in huis doet (ook al zou hij dat wel fijn vinden). Neem
niet zomaar alle taken in huis op je (om hem vervolgens in jezelf stilletjes uit te foeteren dat
hij nooit zijn handen uit zijn mouwen steekt), bepraat en maak samen een plan waarin je de
huishoudelijke karweitjes verdeelt.
Complimenten.
Ieder mens verlangt zo nu en dan naar complimentjes. De vrouw eigenlijk nog meer dan de
man. Zij wil graag weten of haar haar wel goed zit, de make-up wel mooi genoeg is en de
kleding die ze gekozen heeft de juiste is voor die bepaalde gelegenheid. Daar is op zich niets
mis mee maar overdrijf niet en blijf er als vrouw niet naar vissen. Niets is vervelender als een
vrouw die voortdurend naar complimenten vist. Leer om niet afhankelijk te zijn van wat hij
van je uiterlijk vindt, maar besteed in de eerste plaats aandacht aan je uiterlijk voor jezelf.
Maakt hij spontaan een compliment, neem het dan ook aan, en geniet er van. Ga ook niet op
complimenten zitten wachten (met het gevolg dat je innerlijk boos wordt als een compliment
uitblijft). Ben je net bij de kapper geweest en vind je dat je haar heel mooi zit, zeg het dan
tegen hem. Hij zal het vast en zeker beamen en geef je daarmee het goede gevoel dat je wilde
hebben. Neemt niet weg dat ook de man gevoelig is voor complimenten ook hij heeft daar
recht op. Het zal ook zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde doen groeien.
Communicatie tijdens conflict situaties.
Oude pijn wordt voelbaar in hoe iets wordt gezegd en hoe
iets wordt gehoord. Ruzie ontstaat altijd door hierop
averechts te reageren. Als je averechts reageert pik je één
kant van een signaal op. Het gaat om ogenschijnlijk
onschuldige mededelingen of verzoeken (de inhoud van de
boodschap) waarin een verwijt, beschuldiging, aanval,
hatelijkheid, vernedering of eis verpakt zit - of te horen zou
kunnen zijn. De klank van de stem die aangeeft hoe de
boodschap moet worden verstaan.
'We gaan lekker wandelen' - 'We? Wie zijn we?' Je kunt ook
vermoeden hoe 'ben je klaar?' moet klinken om als respons
'ik kan niet heksen!' te krijgen. Leren constructief ruzie
maken begint met communiceren over de onderliggende
emoties: angst, boosheid, verdriet.
Conflicten zijn signalen van oude pijn. Begin met je emoties te inventariseren: hoeveel
procent bang, boos, verdrietig?
Emoties zijn gemakkelijk te herkennen door de toon van het bijbehorende taalgebruik iets te
overdrijven. Dan wordt de klacht hoorbaar in "waarom moet mij dit overkomen"; de wrok in
"voor mij steken ze toch ook geen poot uit"; de tranen in "hij heeft verder nooit meer naar me
omgekeken".
Conflicten vermijden is relatie vermijden!
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Uw relatie en seks
Geen of slechte seks.
Te veel slechte seks. Als je nooit een orgasme hebt zal er niet veel stimulans meer zijn om
weer seks te hebben. Als slechte seks zijn intrede doet, hoe vervelend ook, praat erover en
zorg er voor dat jullie er aan werken het plezier in seks weer terug te brengen in de
slaapkamer. Wat er ook voor nodig is.
Goede seks.
Vertel je partner wat je fijn vindt in bed. En liefst vanaf het prille begin van je relatie. Zo werk
je direct aan een goede bedrelatie.
Vertrouwen is het beste voorspel.
Bij seks geldt dat vertrouwen het beste voorspel is. Als je elkaar
vertrouwt, hoef je jezelf niet opgelaten of gekrenkt te voelen.
Ontplooi je seksleven als volgt: neem een doos en schrijf allebei vijf
seksuele verlangens op vijf papiertjes. Doe alles ongelezen in de
doos. Trek om de beurt een van de papiertjes uit de doos als jullie de
liefde gaan bedrijven. (Belangrijke tip: fantasieën over een trio
blijken in de regel minder geschikt om op te schrijven.)

Geen zin in seks.
Zowel mannen als vrouwen hebben wel eens geen zin in seks. Dit
hoeft geen probleem te zijn, tenzij de behoefte voor beide partners
erg uiteen lopen. Het geen zin hebben in seks leidt vaak tot frustratie,
boosheid, verontwaardiging...kortom, het is een bron van ergernis bij
de partner. Hij / zij voelt zich afgewezen, gekleineerd en
minderwaardig. Op den duur kan dit een probleem worden in de
relatie.
Om dit te voorkomen is het goed om achter de echte reden te komen van het verminderde
libido.
Hoe komt het dat je (soms) geen zin in seks hebt?
Het is gemakkelijk je geweten te sussen en de schuld van "het geen zin hebben" af te schuiven
op externe factoren zoals moe, drukte op het werk, teveel verplichtingen, etc.. Vaak krijgt ook
de partner een stuk schuld in de schoenen geschoven. Maar is dit terecht? Ben je echt te moe
voor een intiem moment met je partner? Of ligt de oorzaak eigenlijk bij jezelf?
Onzekerheid, schuldgevoelens, minderwaardigheidsgevoel, faalangst, een gebeurtenis in het
verleden en de angst om je te laten gaan kunnen een reden zijn voor het afgenomen libido.
Het is goed om erachter te komen wat de echte reden is voor de afgenomen zin in seks. Pas
dan kan je eraan werken en zal je langzaam de zin in seks terug krijgen. Zoals eerder
beschreven kan de verminderde libido een bron zijn van ergernissen. De frustratie loopt soms
hoog op. Je partner voelt zich afgewezen en begrijpt hoogstwaarschijnlijk de reden niet. Als je
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samen besluit er geen probleem van te maken en het bespreekbaar houdt, geeft dat rust. Beide
partijen zullen dan eerder respect tonen. Door uit te spreken waar de knelpunten liggen houdt
je het gesprek open en weten beide partners waar ze aan toe zijn. Praat ook over de positieve
emoties en de verwachtingen naar elkaar. Seks is tot in zekere mate een belangrijk iets binnen
een relatie. Belangrijk is dat beide partners ervan genieten. Seks is niet iets van rechten en
plichten. Beide partners moeten hun eigen gevoel erin kwijt kunnen op het moment dat zij het
zelf willen.
Passiekillers.
Binnen de relatie bestaan er ook "passiekillers". Dit zijn vaak onderwerpen die niet of niet
goed gesproken worden. Hieronder volgen wat voorbeelden en wat je er mogelijk aan kan
doen;
•

•
•

Er is en kindje geboren. Vaak adviseert de verloskundige om een aantal weken geen
seks te hebben. De vrouw heeft last van schommelde hormonen, een baby vergt veel
tijd en aandacht en dus schiet de intimiteit erbij in. Besef dat seks en intimiteit niet
hetzelfde is. Seks is lichamelijk, intimiteit komt van binnen uit. Knuffelen en kusjes
geven kan ook heel intiem zijn.
Praten over je ex. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar het kan zijn dat er niet veel
prijs op gesteld wordt. Maak dit duidelijk en vertel het op en rustige manier.
Je partner heeft een affaire gehad. Dit is 1 van de grote "passiekillers". Ook hier
geldt; houdt het bespreekbaar en praat over jouw onzekerheid.

Het wordt "te gewoon". Probeer de spanning terug te vinden en ga op zoek naar nieuwe
ervaringen.
Seks wordt bedreven door 2 verschillende mensen met verschillende eigenschappen en
verschillende behoefte. Ook bij seks geldt het "geven en nemen". Goed als je dit kan, nog
beter als het tegelijk gebeurt. Goede seks is een logisch gevolg van een goede relatie.
Nog wat feitjes en tips op een rij;
•
•
•
•
•
•
•

Hints kunnen vaak verkeerd opgevat worden. Wees
duidelijk op een lieve manier.
Ben je passief dan zal je partner er ook weinig energie
en tijd aan besteden.
Luister naar elkaar, heb respect en wees lief voor
elkaar.
Knuffelen en kusjes geven, complimentjes maken, een
simpele liefkozing kan ook heel intiem zijn.
Plezier is heel belangrijk. Probeer het te behouden (of
anders terug te vinden).
Wat je geeft krijg je vaak terug. Geef je liefde, krijg je
liefde.
Seks = LIEFDE bedrijven.
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Tips voor een vurig seksleven.
Laten we nu niet doen alsof een goede relatie alleen maar uit rozengeur en maneschijn
bestaat. Natuurlijk, wederzijds begrip, aandacht voor elk, tedere kussen en romantiek vormen
een belangrijk onderdeel van een relatie. Maar ook wat er zich tussen de lakens afspeelt, is
belangrijk. belangrijk genoeg om er energie in te steken, wil je de passie levend houden,
tenminste. Dat dat soms niet gemakkelijk is, blijkt uit de vele vragen die we krijgen over een
slecht seksleven.
Toch is je seksleven heel belangrijk in een gezonde relatie. Het is daarom de moeite waard er
energie in te steken en om - al is het maar af en toe - die passie van weleer weer te beleven.
En kom op, laten we eerlijk zijn, zo'n straf is het toch ook weer niet! Trek de stoute schoenen
aan en bereid je voor op een spannende nacht (of beter nog: spannende nachten). Blaas je
seksleven nieuw leven in!
Het allerbelangrijkste: voel jezelf sexy en je bent het!
•

Verras elkaar zo maar op een avond met een romantisch dineetje waar je je natuurlijk
met zorg voor kleed. Ga naar de kapper om je haar te laten doen, trek je spannendste
kleding aan en stimuleer elkaars fantasie met een ondeugende opmerking, een steelse
blik... weet je nog hoe sexy je voelde toen jullie nog maar net samen waren? probeer
dat gevoel weer op te pikken.

•

Besteed aandacht aan je lichaam. Maak er tijd voor
vrij. Je zult je er zoveel beter - en sexy - door voelen.
Maak een afspraak bij de schoonheidsspecialiste voor
een 'all over' wax (ook de bikinilijn). Koop een nieuwe
lippenstift of aftershave. Het is niet waar dat uiterlijk
niet belangrijk is. Als hij of zij maar blijft, kijken naar
de herhalingen van Baywatch dan is het echt niet
vanwege het mooie landschap.

•

Besteed aandacht aan je kleding. Een spijkerbroek mag
dan misschien mode zijn, maar het stimuleert de
fantasie nu niet echt. Neem de tijd om te gaan shoppen,
laat je adviseren, blader door tijdschriften en probeer te
begrijpen wat jou goed sexy zal staan. En voel je niet
schuldig als je er iets voor uitgeeft. Het zullen je beste
aankopen van de laatste tijd zijn.

•

Besteed aandacht aan je persoonlijke hygiëne en breng je partner ertoe dat ook te
doen. Veel onderzoeken hebben uitgewezen dat schaarse persoonlijke hygiëne kan
leiden tot een afname van 'zin in bed'. Neem samen een douche (met veel
doucheschuim!) Of laat het bad vollopen met warm water dat je met heerlijke aroma's
hebt aangelengd. zorg voor kaarsen en mooie muziek. Je avond kan al niet meer stuk.
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Als er problemen zijn in bed.
•

Wat vind jij fijn in bed? Probeer het elkaar met gebaren te vertellen. Begrijp je elkaar
niet, leg het de ander dan uit. Seks is iets dat je met z'n tweeën doet (meestal wel,
tenminste :), en het moet voor allebei fijn zijn. Probeer ook te begrijpen wat de ander
fijn vindt. Verleg eens je grenzen. In bed mag alles - bijna alles.

•

Zijn er problemen, praat er dan eens over met je vrienden of vriendinnen, ook al
brengt het je misschien in verlegenheid. Wissel ervaringen, angsten, twijfels of
frustraties met elkaar uit. Misschien wordt het herkent. Misschien hebben hun ze al
overwonnen en kan ze je advies geven. Of misschien blijkt dat jij het er nog niet zo
slecht vanaf brengt.

•

Praat er ook met je partner over. Probeer niet alles alleen te doen. Als de dingen in bed
niet gaan zoals je zou willen, dan ligt dat aan allebei. Probeer erover te praten zonder
elkaar ergens van te beschuldigen. Praten kan een heleboel oplossen.

•

Is het gewoon een kwestie van 'geen zin hebben' omdat je hoofd er gewoon niet naar
staat (teveel werk, teveel stress, teveel verplichtingen), probeer dan eens een erotisch
boek te lezen. Of kijk een film met erotische scènes. Erotische films of boeken
brengen ons vrouwen vaak in een sexy mood.

•

Gooi die schuldgevoelens van je af. Schuldgevoelens en seks gaan niet samen.
accepteer je seksualiteit, je seksleven, inclusief je seksuele dromen en fantasieën, hoe
gewaagd ook. Seks is fijn (een van de mooiste dingen in het leven). Geniet er daarom
van. En die laat die schuldgevoelens maar aan anderen over.

•

Bedenk dat als je seksleven goed gaat, je het uitstraalt. Je ziet er mooier uit, je hebt
meer energie en je kunt de dingen beter aan. Alle reden dus om je seksleven nieuw
leven in te blazen.

Weet wat je partner wil.
•

Dat de behoeften van mannen en vrouwen nogal van elkaar kunnen verschillen, wisten
we al. Maar naast het geslacht heeft ook de afkomst van je (bed)partner veel invloed
op de eisen die hij of zij stelt, zo bleek begin dit jaar uit een onderzoek van
bouquetreeks-uitgever Harlequin. Enkele voorbeelden: de Nederlandse man wil vaker
seks, terwijl de Nederlandse vrouw op zoek is naar een liefdevolle, zorgzame en
humoristische partner die ook nog eens groot geschapen is. Italiaanse vrouwen willen
een man vaker een handje helpt in het huishouden (waar de Nederlandse mannen in
uitblinken), en de Mexicaanse man doe je een groot plezier met een spannend
lingeriesetje.
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Een orgasme doet je goed.
Het orgasme is niet alleen lekker, maar ook nog eens gezond, zo blijkt uit onderzoek. Ook de
relatie met je partner kan er een flinke boost door krijgen. Zo zorgt het orgasme voor het
vrijkomen van het hormoon oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd. Dit hormoon
veroorzaakt een emotionele band in een relatie. Daarbij werkt een hoogtepunt ontspannend.
De bloedsomloop in het lichaam wordt versterkt en dat werkt stress verminderend. Seks met
een orgasme is het beste slaapmiddel.
Verleng je genot met een pilletje.
•

Hoewel het orgasme dus voor veel mensen een belangrijk onderdeel van de vrijpartij
is, is het bij de man meestal niet de bedoeling dat dat te snel komt. Voor mannen bij
wie dat een regelmatig terugkerend probleem is, is er hoop. Amerikaanse proeven met
een pil die vroegtijdige zaadlozing moet tegengaan, zijn succesvol. Maar onthoud wel
dat vrouwen het belangrijker vinden dat de man lief voor ze is, dan dat hij teveel bezig
is met zijn seksuele prestatie. Zo'n pil kan wat dat betreft de vrijpartij wat geforceerd
maken, aangezien hij een tot drie uur van te voren moet worden ingenomen.

Snurk niet.
•

Snurken kan niet alleen funest zijn voor de nachtrust van je bedpartner, het is ook nog
eens slecht voor je seksleven. De Britse vereniging tegen snurken en andere
slaapstoornissen (BSSAA) deed tijdens de nationale 'antisnurkweek' een onderzoek
hiernaar. Maar liefst een kwart van de stellen waarvan er één snurkt geeft in het
onderzoek aan 'nauwelijks seks met elkaar te hebben'. Zo'n zestig procent vertelt in
aparte kamers te slapen. Dit kan de snurker zelf zijn, of de partner die niet tegen het
lawaai kan. Volgens de BSSAA kan snurken tot relatieproblemen en zelfs scheidingen
leiden. Meer dan de helft van de paren geeft aan dat ze maar zo'n een keer per maand
aan seks toe komen. Snurkers die een actief seksleven willen, doen er dus goed aan om
een antisnurkmiddel te kopen.

Zorg voor voldoende nachtrust.
•

Mensen met een perfect seksleven zullen misschien wel regelmatig een nachtje flink
'doorhalen'. Maar wil je dat je seksleven optimaal blijft, dan doe je er verstandig aan
om voor voldoende nachtrust te zorgen.

Doe eens een ander lekker luchtje op.
•

De mens is ook maar een beest. Met die stelling kun je het eens zijn of niet, maar feit
is dat ons lichaam zo haar natuurlijke lokstoffen bevat die simpelweg zijn bedoeld om
een potentiële partner het bed in te krijgen: feromonen. Verschillende onderzoeken
hebben uitgewezen dat ook mensen inderdaad positief op deze biologische geurtjes
reageren. Hoewel nooit onomstotelijk is bewezen dat cosmetische middeltjes met
feromonen hier een positieve bijdrage aan leveren, kan het nooit kwaad om ze eens uit
te proberen.
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Een beetje beweging doet wonderen.
•

Een Italiaanse studie toonde dit jaar aan dat beweging, mits gematigd, een goede
stimulans is voor het libido. Goed nieuws dus voor mannen met hartproblemen, want
de erectiepil Viagra en andere impotentie-pillen gaan niet samen met de medicijnen
die hartpatiënten moeten slikken. Het doen van trainingsoefeningen zou een positieve
bijdrage leveren aan de kwaliteit van de bloedvezels. Naast een hogere
zuurstofopname, bleken getrainde mannen ook een verbetering van hun seksleven te
ondergaan. Ze kregen vaker een erectie en gaven aan een prettiger leven met hun
partner te hebben.

Eet veel sla.
•

Geef je partner een bak sla en de vonken vliegen er weer van af. Volgens de Italiaanse
wetenschapper Giorgio Samorini zou sla lustopwekkend zijn, zo valt in het Duitse
tijdschrift Der Spiegel te lezen. Het witte melkachtige vocht - het lactucarium- dat bij
de bladgroente vrijkomt als je het snijdt, bevat een potentieverhogend middel, volgens
hem. Hoeveel je er dan van zou moeten eten voordat je de werking ervan merkt,
vertelt de wetenschapper er echter niet bij.

Fiets niet te vaak.
•

Fietsen mag dan goed zijn voor je lichamelijke conditie, voor je seksleven is het een
stuk minder bevorderlijk, als we Amerikaanse wetenschappers mogen geloven. Zij
deden onderzoek bij Amerikaanse politiemannen die op de fiets patrouilleren en
ontdekten dat de mannen minder vaak een erectie krijgen en dat die ook nog eens van
kortere duur is dan bij mannen die zelden of nooit op de fiets stappen. Volgens de
onderzoekers komt dat omdat het zadel, dat bij herenfietsen meestal smal en
langwerpig is, de bloed- en zuurstoftoevoer naar de geslachtsdelen tegenhoudt. Ook
vrouwelijke fietsers bleken met problemen aan de genitaliën te maken te kunnen
krijgen.

Overgewicht? Val af!.
•

Vrouwen met overgewicht die afvallen, zullen een beter seksleven tegemoet gaan. Dit
wees Amerikaans onderzoek uit. Van de 161 vrouwen met obesitas die aan een
dieetprogramma begonnen, gaf tweederde aan dat zij problemen hadden met hun
seksleven. Na het eerste jaar van het programma gaven veel deelneemsters aan dat hun
seksleven erop vooruitgegaan was. Nog maar vijftien procent gaf aan seksuele
problemen te hebben. Het beeld dat de vrouwen van zichzelf hadden (ze vonden
zichzelf aantrekkelijker toen ze waren afgevallen) bleek hierbij een belangrijke rol te
spelen.
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Geldzorgen en financiële problemen
Of het nu aan de Euro ligt of niet, duizenden mensen en gezinnen zitten op dit moment met
financiële problemen en geldzorgen. Of deze nu zijn ontstaan door slechte budgettering, het
verlies van een baan, verhogingen van vaste lasten of gezinsuitbreiding, het probleem ligt daar
en moet nodig worden opgelost. U kunt uw kop wel in het zand blijven steken of de brieven
ongeopend de la in gooien, waar door de problemen als maar groter worden, u zult er niet
vrolijker van worden. En de tijd duurt steeds langer voor dat u alle moed heeft verzameld de
la te openen om te kijken wat voor ellende er allemaal in ligt.
Besef tevens dat niet alleen uw financiële probleem groter word. Maar wat denkt u van steeds
maar slechter kunnen slapen, pijn in uw maag hebben, hoofdpijnen en niet te vergeten de druk
die het op uw relatie legt. Elkaar verwijten gaan maken over weer een nieuwe aanschaf of het
geld niet hebben om een nieuwe wasmachine te kopen of de kinderen die nodig nieuwe
schoenen moeten hebben, afijn u weet zelf wel wat we bedoelen.
Dus samen gevat: door financiële problemen ontstaan lichamelijke, geestelijke en
relatieproblemen. Dus heel belangrijk om dit probleem op te lossen.
Een financieel probleem is op te lossen. Alleen het is aan u om het probleem opgelost te
willen hebben. De keuze is tevens aan u of u het alleen gaat doen of met behulp van, een
instantie(s) die we later zullen benoemen, of een goede vriend (in). Let wel, mocht u een
goede vriend(in) in de arm nemen om u te helpen en te steunen en goede afspraken gemaakt
moeten worden desnoods op papier. En hij of zij het vertrouwen waard moet zijn. Niets is zo
erg om door vrienden nog verder in de problemen te komen. Zeker wanneer er ook nog eens
niets op papier staat.
Laat het niet zover komen dat het water u aan de lippen staat. Of dat u angstig gaat worden
voor een postbode die dreigbrieven en aanmaningen bij u in de brievenbus gooit. Of de
deurbel, bang dat daar een deurwaarder of iemand van een incassobureau aan de deur staat.
Dit alles is vreselijk en valt niet mee te leven. Dus verzamel al uw energie en moed en breng
hier verandering in.
Laat tevens uw relatie en gezin niet de dupe worden van uw financiële problemen of
geldzorgen en ga elkaar geen verwijten lopen maken. Wees eerlijk en open naar elkaar
en bespreek alles samen en zet allebei uw schouders onder uw financiële problemen en
los ze samen op.
We realiseren ons tevens dat er nog een totaal ander verhaal aan zit.
Namelijk wanneer 1 van de partners last heeft van een verslaving. Wat
dus heel veel geld kost waardoor u in financiële problemen bent
gekomen. Ook dan is het heel belangrijk dat u toch samen met uw
partner en gezin gaat werken aan oplossingen. Met of zonder behulp
van hulpverlenende instanties.
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Hieronder staan een aantal tips en adviezen. Lees deze eerst eens rustig door. Wellicht dat er
een bruikbare tip voor u tussen staat die u kunt gebruiken om uw financiële problemen iets te
verlichten of op te lossen. En een beetje plezier binnen uw relatie en gezin terug te brengen.
De Tips
•
•
•
•
•

•
•

Probeer eerst eens uw uitgave patroon onder de loep te nemen. Waar geeft u het
meeste aan uit. En kunt u het uitgave budget naar beneden bijstellen.
Controleer uw telefoonrekeningen op vreemde telefoon nummers, zeker wanneer u
kinderen in huis hebt.
Hebt u een (te) dure hobby. Stop hier dan tijdelijk mee of wees tevreden met wat u al
in huis hebt.
Hebt u spullen en of speelgoed in huis waar u zelf niets meer mee doet? Verkoop dit
via marktplaats of advertentie in de supermarkt.
Hebt u dringend nieuwe spullen nodig? Ga eens langs een kringloopwinkel of een
spullenhulp in uw gemeente. U kunt daar voor een paar Euro’s al een goed bankstel
kopen. Maar ook leuke kleding en schoeisel voor u zelf en uw kinderen.
Hoe trots u ook bent, laat uw hoofd niet buigen voor krijgertjes, er komt een moment
dat u een ander ergens plezier mee kunt doen.
Bent u de enige in uw gezin die de financiële problemen ziet en erkent, onderneem
dan zelf de eerste stappen. Blijf in ieder geval niet afwachten tot dat het te laat is.

Kosteloze tips om samen en het gezin uit te gaan en/of plezier hebben.
De fiets - Pakte u iedere keer de auto, pak nu eens voor de verandering de fiets. Haal hem uit
het stof en ga samen erop uit op de fiets. U komt op plekken waar u met de auto nooit kwam.
De fiets en picknick - Maak thuis eens wat lekkere simpele hapjes en bind de picknick mand
achter op de fiets. Neem een lekkere plaid mee waar u op kunt zitten en kies zelf uw favoriete
plekje in een park of ergens langs het water. Geniet van het uitzicht, de mensen om u heen en
een goed gesprek met uw partner zullen er voor zorgen dat u weer genoeg energie op doet om
er de komende tijd weer even tegen te kunnen.
Picknick binnen - Begrijpelijk dat wanneer het stormt, regent en wat voor ellende er nog uit
de lucht valt u geen picknick buiten gaat organiseren. Maar u kunt ook picknicken in uw
woonkamer. Verras uw partner daar eens mee. Schuif meubilair zo veel mogelijk aan de kant,
leg een plaid neer en creëer zo uw picknick binnen. Veel brandende kaarsen, lekkere hapjes,
sfeer muziek op de achter grond, lui liggend op lekkere kussens en geniet van elkaar.
Vakantie - Misschien heeft u vrienden, familie in andere steden, dorpen of provincie wonen.
Maak eens een voorstel of zij van huis willen ruilen tijdens de vakantie of wanneer zij wel
naar het buitenland gaan, u op hun huis kunt passen en als daar dan bij komt dat u eventueel
hun planten, tuin en dieren verzorgd dan is dat een mooie en goedkope deal. Dit zou u zelfs
meerdere malen per jaar kunnen herhalen en in verschillende huizen. U bent er dan toch even
uit en in een andere omgeving.
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Met onderstaande tips kunt u op een eenvoudige en verantwoorde wijze veel geld
besparen.
Deze tips zijn om kosten te besparen op uw boodschappen en levensonderhoud. Er zullen tips
tussen zitten waarvan u zichzelf afvraagt of dit soort bezuinigen nu werkelijk wel nodig zijn
of zijn bijdragen tot een opsparen van een reserve. Let wel iedere Euro die kan uitsparen is er
1. En wanneer u dit meerdere keren lukt, maakt u van 1 Euro, meerdere Euro’s. Op de lange
duur zult u dit wel degelijk gaan merken.
Plastic tasjes - Wist u dat de plastic tasjes die krijgt in de
winkels om uw boodschappen in te doen, uitstekend te
gebruiken zijn als pedaalemmer afval zakken, of
prullenbak afval zakken. U best aan uw familie en
vrienden kunt vragen om de plastic tasjes die zij niet
gebruiken aan u te geven. Zo hoeft u zelf geen
pedaalemmerzakken te kopen in de winkel.
Sopdoekjes - Dat oude theedoeken, handdoeken en lakens
nog dienst kunnen doen als poetsdoeken of dweildoeken.
En zelfs langer meegaan dan de huishouddoekjes die u in
de winkel koopt. U deze na gebruik gewoon in de
wasmachine weer kunt wassen en dus weer kunt
gebruiken. Klinkt ouderwets en bewerkelijk maar wel effectief.
Boodschappen doen - Om uit te komen met uw wekelijkse budget is het aan te bevelen om op
koopjes jacht te gaan. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door allerlei aanbieding via de
reclamefolders die in uw brievenbus gegooid worden. Het is dan ook aan u om de eventuele
Nee, Nee stickers die u op uw brievenbus heeft aangebracht, te verwijderen. De Folders te
bekijken en prijzen te vergelijken. U doet dit heel kritisch. En u maakt alleen gebruik van de
aanbieding wanneer u daadwerkelijk het product altijd al gebruikte of wanneer u het dus ook
echt nodig hebt. Waak er voor dat u niet met andere dingen thuis komt wanneer de aanbieding
is uitverkocht. Probeer desnoods eens een ander merk wat vaak veel goed koper is. Ga niet
voor 1 product naar een winkel maar probeer uw boodschappen op te sparen zodat u zichzelf
zoveel mogelijk verleidingen kunt besparen. Mocht u toch 1 enkel product nodig hebben en
uw buurvrouw moet daar toch toevallig zijn, vraag haar dan het product voor u mee te
brengen.
Slimme Supermarktbesparingen - Hoe lastig het ook soms kan zijn voor bepaalde mensen
maar zak eens door de knieën. Weet dat vaak de A-merken op ooghoogte in de supermarkt
schappen staan geplaatst en dat vaak het goedkopere merken onderop staan. Vaak zijn ze even
goed maar kosten veel minder en dat zult u merken in uw portemonnee. Maak een lijstje voor
dat u uw boodschappen doet en probeer daar niet van af te wijken. Ga ook nooit
boodschappen doen met een lege maag. Wanneer u de geuren ruikt van versgebakken brood,
kunt u zich laten verleiden tot het kopen van allerlei extra lekkere producten die u achteraf
niet nodig had. Indien u kortingskaarten hebt voor producten die u normaal toch al gebruikt,
lever de kaarten dan ook in en misschien gebruiken uw vrienden ze niet. Vraag of u ze mag
hebben en sla zo goedkoop iets extra’s in.
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Plastic Tubes - Plastic tubes, of het nu om tandpasta of dure smeerseltjes gaat, laten zich maar
moeilijk tot het eind leegmaken. Dit lukt echter wel door op de volgende manier te werk te
gaan. Lijkt een tube leeg, knip er dan de onderste helft - circa 7 cm - af. Schep of schraap die
onderste helft leeg met een mes of lepeltje en doe dit in de bovenste helft. Schuif vervolgens
de onderste helft over de bovenste en u zult verbaasd zijn wat er nog allemaal uit die
schijnbaar lege tube komt.
Plastic IJsblokzakjes - Plastic ijsblokzakjes lenen zich prima voor meer dan het invriezen van
allerlei andere vloeibare zaken dan alleen water, zoals citroensap, jus, wijn, bouillon, dunne
vruchtensaus, tomatensap, etc. U zult beslist niet de enige zijn die op die manier van deze
zakjes gebruikmaakt. Maar we heb er nog wel een handige gebruikerstip aan toe te voegen.
Vergeet niet met een watervaste viltstift op het zakje te zetten wat erin zit. Anders zou het
kunnen gebeuren dat u in plaats van een paar blokjes bevroren tomatensap, bevroren
aardbeiensaus aan de jus toevoegt.
Gratis - De gratis shampoo- en crèmemonsters die je geregeld in tijdschriften vindt of die
gewoon in de brievenbus gedeponeerd worden, verzamel deze het hele jaar door om ze
vervolgens tijdens de vakantie te gebruiken. Heel handig, want daardoor hoeven er geen grote
flacons of navulflesjes mee. Wist u dat er trouwens een behoorlijk aantal internet sites zijn,
waar u gratis producten kunt opvragen? U kunt deze makkelijk vinden op internet op deze
site: http://www.gratis-startpagina.nl. Altijd de moeite waard om eens regelmatig te kijken
wat er te halen valt. Let wel op dat u zich niet laat verleiden tot het betalen van
verzendingskosten, dan is het dus niet meer gratis.
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Relatieproblemen door geld
Twee uitgaven patronen op één kussen...
Waar laat jij onze centen toch? roept de ene partner naar de ander, terwijl hij/zij met
verbijstering naar het banksaldo staart, voer je ze aan de konijnen? Zeg, weet jij wel hoe duur
alles is? En al helemaal sinds de euro! Ik heb geen gat in mijn hand hoor, als je dat soms
denkt, zegt de ander woedend. Geld is noodzakelijk spul, maar kan ook een onuitputtelijke
bron van spanning en ergernis zijn. Het staat zelfs in de top vijf van ruzie onderwerpen en
passiekillers.
Tja, het valt niet mee om je huwelijk leuk te houden of te redden als jouw bestedingspatroon
haaks staat op die van je partner. Al ben je stapeldol op elkaar, uiteindelijk word je stapeldol
van elkaar en krijg je ruzie. Zeker als de economische speelruimte beperkt is. Terwijl juist op
tijd praten over geld en de besteding ervan juist de beste manier is om ruzie te voorkomen.
Want als je dingen laat sudderen, kun je ineens voor een voldongen feit komen te staan. Een
torenhoge schuld bijvoorbeeld.
Gevoelig - Waarom liggen die centjes nou toch zo gevoelig? Allereerst gaat het natuurlijk om
een schaars product. Alles wat schaars is, moet met beleid verdeeld worden, en dat kan tot
gevechten leiden. Verschillen in behoeften en wensen leiden in ieder geval vaak tot
onenigheid.
Macht en onafhankelijkheid - Daarnaast heeft geld te maken met status en macht. Als je
voldoende geld hebt, voel je, je onafhankelijk, je kunt kopen wat je wilt, je bént iemand.
Ruzies over geld kunnen dus ten diepste ruzies over macht en onafhankelijkheid zijn. Via het
geld wordt een dieper liggend conflict uitgevochten.
Angst - Angst voor honger of andere tekorten kan eveneens een reden zijn waarom geldzaken
binnen een relatie een beladen onderwerp is. Veel mensen die gebrek leden, ontwikkelen als
gevolg daarvan een superzuinige houding. Heb je een geldverspiller als man of vrouw, dan
kan dat die dieper liggende angsten naar boven brengen.
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Geld als troost.
Geld als troost is er nog zo eentje. Onze hele maatschappij is gericht op geld. De media
schreeuwen ons toe dat materiële welvaart een belangrijke voorwaarde is om gelukkig te zijn.
Je ziet jonge, vrolijke mensen die alles hebben wat hun hartje begeert. Logisch dus dat je, als
je, je niet zo vrolijk voelt, de neiging krijgt om iets te kopen om jezelf op te peppen.
Daarnaast hangt je prestige voor een deel af van wat je hebt. Vergeleken bij vroeger is dat wat
uit de hand gelopen. Laten zien wat je hebt is voor mensen die te weinig geld hebben vaak
nog belangrijker dan voor mensen die meer dan genoeg hebben.
Men schaamt zich vaak als men weinig te besteden heeft. Als je rijker bent heb je de keuze
om bepaalde dingen wel of niet te doen, bijvoorbeeld die auto niet te kopen. Als je arm bent,
heb je geen keuze. En tja, hoeveel geld is genoeg? De een komt van een bijstandsuitkering
goed rond. Een ander in verder dezelfde situatie heeft aan modaal te weinig. Toch zul je zelf
moeten leren om genoegen te moeten nemen met wat je hebt en daar dan ook zeker van
genieten. Realiseer je eens dat er altijd anderen zijn die het nog veel slechter hebben dan jij.
Financiële vrouwenmishandeling.
Er is een verborgen probleem in de maatschappij die men financiële vrouwenmishandeling
noemt. Dit zijn vrouwen die per week te weinig geld krijgen om rond te komen en vervolgens
gestraft worden door hun man als het geld op is. Of die zo compleet afhankelijk zijn van hun
man dat ze moeten smeken om geld voor kleding of andere noodzakelijke dingen. Op die
manier laten mannen - en misschien soms ook vrouwen - zien dat zij de macht in huis
hebben." Mocht u zichzelf herkennen in deze tekst, adviseren wij u contact op te nemen met
uw huisarts, maatschappelijk werk of een andere hulpverlenende instantie die u kunnen
helpen met veranderen van de situatie waarin u zich bevindt.
Gezinsdal.
Geldruzies zijn niet zelden het gevolg van veranderende situaties. Zo kunnen man en vrouw
soms financieel gezien uitstekend met elkaar door één deur, tot... er kindertjes komen.
Wij noemen dat het gezinsdal, een belangrijke stressveroorzaker. Dat dal is een valkuil voor
tweeverdieners (met een hoge hypotheek en dure levensstijl). Als zij kinderen krijgen, gaat
vaak één van beiden minder werken, terwijl de hoge vaste lasten blijven. Het blijkt moeilijk
de levensstandaard bij te stellen. Als je niet meer alles kunt kopen wat je wilt, kunnen er
conflicten ontstaan. U zult dan ook iedere keer bij verandering binnen uw gezinssituatie,
opnieuw moeten budgetteren
Geldproblemen bespreken - Hoe voorkom je als jong stel dat je slaags raakt op financieel
gebied? Allereerst is het belangrijk dat je de verschillende manieren waarop je met geld
omgaat van elkaar accepteert en erover communiceert. Een goede communicatie krijg je door
goed naar elkaar te luisteren. Leef je in, let niet alleen goed op wát de ander zegt, maar
probeer vooral ook de bedoeling die achter een bepaalde wens of gedachte zit, te begrijpen.
Probeer verwijten - die vaak uitmonden in ruzie - om te zetten in wensen. Spreek ook
tijdstippen af waarop je moeilijke dingen rustig kunt bespreken, zodat je niet de hele dag door
onenigheid over geld hebt. Op deze rustige momenten kun je met elkaar afspraken gaan
maken.
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Gebruik elkaars talenten - Stel afspraken bij, als iets niet lukt of er een verkeerde inschatting
gemaakt is. Begin met de grote lijnen: wie doet wat op financieel gebied? Maak daarbij
gebruik van elkaars talenten: de een is bijvoorbeeld zakelijker dan de ander. Stel vast hoeveel
inkomsten je hebt, welke vaste lasten er zijn en hoeveel je wilt sparen en reserveren voor
grote uitgaven. Spreek vervolgens af hoeveel geld je aan bijvoorbeeld huishouden, kleding,
zakgeld, ontspanning en dergelijke wilt besteden. Ook hier blijkt weer: het feit dat je verschild
is niet zo erg, de vraag is hoe je ermee omgaat

Hulp bij financiële problemen - Financiële problemen zijn meestal niet op zichzelf staand. Ze
zijn vaak verweven met andere problemen. Dit kluwen moet dan worden ontward. In grote
lijnen kan gezegd worden dat als cliënten naar een intakegesprek gaan, er gekeken wordt hoe
de problemen zijn ontstaan en hoe er tegenaan wordt keken. Wat is er al gedaan om het uit de
wereld te helpen, en wat is de hulpvraag? Welke patronen zijn er die het probleem in stand
houden? Zijn mensen bereid tot verandering? Want soms bieden patronen, hoe vervelend ook
en hoeveel ruzie ze ook opleveren, een vorm van vastigheid. Veranderen is een risico, een
avontuur. Je weet niet wat je onderweg tegenkomt.
Schulden - Zijn er schulden ontstaan, dan bestaat
daarvoor praktische hulp. Na een inventarisatie van
schulden en vaste lasten kunnen er afspraken
gemaakt worden over betaling, bijvoorbeeld met het
energiebedrijf, de woningbouwvereniging en
dergelijke. En afspraken met de vaste banken dat
mensen maximaal een bepaald bedrag per week van
hun rekening mogen halen. Het is goed als mensen
zelf meedenken over oplossingen. Dat werkt erg
motiverend. Voor de sanering van erg ingrijpende
schulden kun je de Volkskredietbank inschakelen.
En een uiterste stap is bewindvoering.
Passie Killer.
Wanneer de financiële problemen zich voortslepen merkt men gaandeweg dat de relatie daar
ook heel duidelijk onderleid. Alle aandacht van beide partners is maar op 1 ding gericht
namelijk het hoofd boven water houden. Men staat er mee op en gaat er mee naar bed. De
aandacht voor elkaar verslapt enorm en is zelfs op bepaalde momenten in zijn geheel
verdwenen. Er zijn zeker momenten dat een ieder voor zichzelf dat realiseert, maar vertaalt
dat meestal in:
•
•
•
•
•
•

Er is geen diepgang meer.
We communiceren niet meer.
De spanning is weg.
We leven langs elkaar heen.
Ik mis iets.
Er is geen passie meer.
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Bovenstaande punten hebben maar 1 oorzaak en dat zijn uw financiële problemen. Door dat u
hier op zo gefocust bent, bent u eigenlijk u zelf en u partner en dus ook het onderhoud van uw
relatie totaal vergeten. Op een moment dat u enorm verlangt naar warmte en ondersteuning
komen de bovenstaande punten naar boven. En zou u die op dat moment willen krijgen en
ontvangen van uw partner. Er om vragen durft u niet. U hebt daar zelfs gegronde
verontschuldigingen voor klaar liggen namelijk:
•
•
•
•
•
•

Mijn partner heeft daar vast nu geen zit in.
Mijn partner heeft al zoveel aan zijn/haar hoofd.
Ik zal mijn partner daar nu maar niet mee lastig vallen.
Ik durf eigenlijk niet meer.
Ik wil niet gekwetst worden, wil geen "nee" horen.
Laat maar.

Zeker tijdens financiële en andere problemen op wat voor manier dan ook binnen een relatie
is het onderhoud van uw relatie heel belangrijk. Misschien wel nog veel belangrijker als dan
wanneer alles zonder problemen lijkt te verlopen. Blijven communiceren is enorm belangrijk.
Meld dat u vandaag een zware dag hebt gehad en dat u in een dip zit, maar dat jullie er samen
voor gaan zorgen erboven op zullen komen. En verlies elkaar vooral niet uit het oog.
Mocht toch bij u het gevoel aanwezig zijn dat u uw relatie weg voelt glippen maar u hebt er
moeite mee om een daadwerkelijke confrontatie aan te gaan om het tij binnen uw relatie te
keren, pak dan eens pen en papier. Schrijf uw gevoelens, verdriet, woede, angsten, wensen op
papier en wanneer het geschrevene duidelijk is en begrijpbaar, laat het uw partner lezen en
bespreek datgene wat op papier staat. U zult ontdekken dat uw partner ook met deze
gevoelens rond loopt en heel graag hier over wilt praten. En dat "laat maar" uit den boze is.
Relatietherapie naar aanleiding van financiële problemen.
Relatietherapie. - Geld is niet het hoofdprobleem waarmee mensen bij relatietip.nl komen,
maar vaak wel een onderdeel van de problematiek. Veel mensen denken in hun verkeringstijd:
we denken nu verschillend, maar als we getrouwd zijn, zal dat wel beter gaan. Men praat vaak
niet over de verschillen uit angst elkaar te verliezen. Maar later komen de dingen waar je
overheen gestapt bent of die je ingeslikt hebt, er alsnog uit.
Financiële eenheid is er niet zomaar, net als op andere gebieden moet je ook daarin als
echtpaar naar elkaar toe groeien. Daarom is het, al aan het begin van je relatie, erg belangrijk
om dingen door te spreken. Hoe denk je over de kerk, ontspanning, vakanties, seks en geld?
Hoe gaat relatie therapie in grote lijnen in haar werk?
Als mensen met problemen op financieel vlak naar een relatie therapeut gaan, kijkt men eerst
hoe de partners met elkaar over dat probleem praten.
Aan non-verbale signalen, zoals wegkijken, nee knikken terwijl men 'ja' zegt, je lichaam
wegdraaien, zie je hoe diep het conflict zit en hoe erg beide partners het vinden. En als de
discussie heftig wordt en de verwijten over tafel vliegen, is dat natuurlijk wel héél duidelijk.
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Financieel verleden.
Het is hier naast heel belangrijk om eens naar uw financiële verleden te kijken en daar over te
praten. Hoe werd er vroeger thuis met geld omgegaan? Spaarde men of gaf men juist
eenvoudig uit? Werd er open over gesproken of niet? Welke rol speelde geld in de opvoeding,
hoe leerden kinderen ermee omgaan? Hoe was de zakgeldbesteding? Of werd geld ook als
pressiemiddel tegen elkaar en de kinderen gebruikt?
Het spreekt vanzelf dat spreken over de familie niet altijd eenvoudig is, het voelt als uit de
school klappen. Toch is het nodig om tot inzicht te komen in je eigen gedrag. Voor de een kan
het vanzelfsprekend zijn dat er eerst gespaard wordt voordat je een grote aanschaf doet, je
weet niet beter. Voor de ander hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Het kan ook zijn dat je, jezelf
juist afzet tegen de manier waarop je ouders met geld omgingen en dat je zegt: nu ga ik het
anders doen! Het is belangrijk dat partners dat van elkaar weten en dat men leert elkaar te
respecteren in wat ieder persoonlijk daarin heeft meegekregen. Op deze manier kunnen beiden
met de nieuw verworven inzichten nieuwe eigen keuzes maken in het omgaan met de
financiën. Dit werkt positief door in de onderlinge relatie en ook in de opvoeding naar de
kinderen.

32

Relatietips

Auteur: Stefan Rooyackers

© 2009 Metadate.nl

Isolement en wanhoop
Eenzaamheid
Ervoor - . Door financiële problemen ontstaan binnen een relatie een gevoel van wanhoop.
Meerdere malen komt de vraag van, hoe komen we hieruit. Waar moeten we eigenlijk
beginnen? Maar zeker ook de confrontatie aangaan met je eigen puinhoop. Je tevens afvragen:
wat zal het totale plaatje zijn van onze ellende. Tevens hebt u het gevoel, dat jullie er
helemaal alleen voor staat.
Het gevolg van dit alles is dat u een gevangene wordt van uw eigen angsten en hierdoor geen
stap verder komt. Maar u wordt ook een gevangene van uw eigen huis en omgeving. Maak
hier direct werk van. Geef een signaal af bij iemand die u vertrouwd en vraag om hulp. Of
verzamel alle moed en energie die u nog heeft.
Tijdens - Wanneer u eenmaal in de molen zit bij een hulpverlenende instantie en, daar een
aantal afspraken heeft gemaakt zult u direct merken dat u een stukje meer kunt onspannen.
Ook van de hulpverlenende instantie zult u de opdracht krijgen om uw financiële uitgave
patroon aan te passen. Een hele klus, maar noodzakelijk.
Houdt u zelf voor dat het allerbelangrijkste is dat u elkaar heeft en een dak boven uw hoofd
blijft houden voor uzelf, uw partner en uw gezin.
Erna - . Wanneer de rust is wedergekeerd en de rekeningen betaald zijn en uw administratie
lade leeg is, is het de bedoeling dat u uw aandacht weer gaat op pakken voor elkaar. En wel de
positieve aandacht voor elkaar. Dit zal niet van de ene dag op de andere dag weer gaan
lukken. U zat namelijk best een lange tijd in een negatieve neerwaartse spiraal betreffende uw
relatie en alles hier om heen. Toch wordt het tijd dat u weer aandacht gaat krijgen voor elkaar.
En toch leuke dingen met elkaar gaan doen.
We horen direct al de volgende opmerkingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe dan we hebben geen geld!
We hebben maar...te besteden per week!
We kunnen geen poot scheef zetten, want anders komen we niet uit aan het eind van
de week!.
We hebben het zo krap, nu kunnen we helemaal geen leuke dingen meer doen, want
alles is te duur.
We blijven maar thuis, want dan hoef ik me tegenover niemand te verontschuldigen en
niemand hoeft het te weten.
Ik schaam me voor dit alles.
Visite durf ik niet te vragen want ik heb niets in huis.
Verjaardagen vieren we maar niet want ik kan mijn gasten niets aanbieden.
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Dus blijven we nu maar achter de geraniums zitten. Hangend op de bank en dan hoeven we
ook geen tekst en uitleg te geven. U zelf opsluitend in uw eigen en vertrouwde omgeving.
Maar wij weten zeker dat u aan uw vrienden kunt uitleggen hoe de situatie is bij u en dat u
toch behoefte heeft aan een gezellige avond of een leuke verjaardag. Vertel wat u wel in huis
heeft en als men wat anders wil drinken wat u niet in huis heeft, of zij dat zelf mee willen
brengen. Wij realiseren dat het een drempel is waar u overheen moet, maar ik weet zeker dat
er veel van uw echte goede vrienden hier totaal geen problemen mee zullen hebben, dus
waarom u dan wel.
Natuurlijk zal het moeilijk zijn om uw trots en schaamte gevoelens opzij te leggen, maar wij
verzekeren u dat het u minder energie zal kosten dan dat u uw schaamte gevoelens en trots
krampachtig in stand wil blijven houden.
Uw financiële problemen zijn geen excuus om geen prettig leven te hebben of om dat niet
weer op te bouwen. Het zal alleen geen gemakkelijke klus zijn. Het vergt wat extra energie,
fantasie en creativiteit, waar beide partners aan mee moeten werken.
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Relatie en kinderen
Mijn kind kan niet slapen
Als de kleine de hele nacht rondspookt, trek dat een zware wissel op de ouders. Er is nog
maar nauwelijks energie om goed te kunnen functioneren op het werk, laat staan je relatie,
ook die wordt ernstig op de proef gesteld.
In een ideale wereld slapen alle kinderen iedere avond braaf in hun bed. Kunnen ouders
aandacht schenken aan elkaar en hun relatie en begint iedereen de dag met voldoende energie.
In de echte wereld is dit een illusie. De realiteit is dat veel kinderen slecht slapen en het
avondritueel een grote strijd is.
Normaliter slapen kinderen gemiddeld 10 tot 12 uur. Maar wat als het normale slaappatroon
ontbreekt? Dit kan zijn vanwege aanwijsbare medische redenen maar vaker nog zit je als
ouders met de handen in het haar omdat er helemaal niets te vinden is waardoor je kroost niet
wil slapen. Je bent dan alleen maar bezig met overleven in een periode van stress en chronisch
slaapgebrek en hoofdpijn als het, niet willen slapen, ook nog eens gepaard gaat met veel
gehuil, geschreeuw en gejengel. Dat hakt erin, niet alleen in het dagelijkse leven, maar ook in
de relatie. Wij kunnen ons voorstellen dat huwelijken hierdoor op de klippen lopen. Zeker
wanneer moeder enkel en alleen maar bezig is met het kind tot bedaren te krijgen en
uiteindelijk uitgeput in bed kruipt, en er voor manlief geen tijd en energie meer over is.
Ouders in deze situatie trekken een grote trukendoos open om hun kind beter te laten slapen.
Bijvoorbeeld: Inbakeren, in bed nemen, extra voeding, laten huilen, om de 10 minuten pas
gaan kijken. Noem het allemaal maar op. Je kunt het zo gek niet verzinnen of men heeft het
wel geprobeerd. Maar niks werkt. Men gaat zelfs denken dat het aan hen zelf ligt en dat ze
iets verkeerd doen, terwijl men daar eigenlijk niet over hoeft te twijfelen.
De effecten van niet slapende kinderen zijn immens. Je bent moe tot op het bot en wanneer je
allebei als ouders dan ook nog een baan hebt dan maakt dat het er allemaal niet gemakkelijker
op. Op het werk gebruik je het laatste stukje energie om nog maar zo goed mogelijk te kunnen
functioneren. Eenmaal thuis begint alles weer opnieuw.
Je leeft in een waas. Je hebt chronisch slaapgebrek en het ondermijnt je persoonlijkheid. Het
kan zelf zijn dat je neerslachtig word en of depressief. Alles word je teveel en je concentratie
vermogen neemt af. Je wordt vergeetachtig en kribbig. Je verzorgt je zelf minder. Je wordt zo
wanhopig moe want je pleegt roofbouw op jezelf. Natuurlijk gaat zich dat wreken want je
bent lichamelijk en geestelijk uit balans. Huishouden, werkt, relatie, familie en vrienden, de
zorg voor de kinderen, alles wordt zwaar. Mensen om je heen begrijpen je niet meer en jij hen
niet. Relaties verkoelen. Maar je hebt geen keus, je moet verder, zet je blik op oneindig en
probeer vooral niet om te vallen.
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Een deskundige hierover:
Wees ervan bewust dat het niet aan jou ligt. Probeer te overleven en zet je blik op oneindig en
blijf met heel je hart van je slapeloze kinderen houden. Put troost en moed uit de wetenschap
dat het straks tieners zijn die hun bed niet eens meer uitwillen.
Lichamelijke problemen zoals te weinig borstvoeding, darmkrampen door verkeerde voeding,
ziekte, pijn, doorkomende tanden, kunnende oorzaak zijn dat een kind slecht slaapt. Een kind
went snel aan de aandacht rond het slapen gaan. Daarom kunnen de slaapproblemen
aanhouden wanneer het lichamelijke ongemak al over is. Peuters en kleuters zoeken vaak de
grenzen op. Ze verzetten zich tegen het slapen gaan om te kijken wat er dan gebeurt. Het
gevolg is soms een flinke strijd tussen ouders en kind. De reactie van de ouders is van grote
invloed op het verloop van deze strijd. De oplossing voor slaapproblemen bestaat niet.
Ouders hebben immers ieder een eigen opvoedkundige aanpak. De problematiek is
verschillend en wat bij het ene kind wel lukt, zal bij het andere absoluut niet effectief zijn en
het moet ook bij je passen. Een ouder kan ervoor kiezen het kind te laten huilen om het zo te
leren dat het geen aandacht kan opeisen met het slaapprobleem. Een ander gruwt daarvan en
kiest ervoor juist bij hun kind te blijven zonder verder contact te maken met het kind. Zo
wordt het gedrag begrensd, het kind voelt zich veilig met een ouder in de buurt en wordt zo
geholpen bij het slapen gaan. Toch zul je, het bij je kind blijven, ook eens moeten afbouwen
omdat het kind moet leren dat het kind, al is het alleen op zijn kamer in zijn eigen bed, zijn
ouders dicht in de buurt zijn, wanneer het kind hun nodig heeft.
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Tips voor uw relatie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Praten is belangrijk. Probeer niet krampachtig een vaste avond te plannen om bij te
praten, maar pak de momenten die zich daar voor lenen.
Probeer afspraken te maken wie wat doet en wie kan rusten.
Accepteer van elkaar dat je moe bent.
Probeer te begrijpen dat vermoeidheid de oorzaak is van de onvermijdelijke ruzies die
je krijgt.
Vorm 1 front naar de buitenwereld en realiseer je dat je er echt niets aan kunt
veranderen.
Wees eenduidig in de aanpak naar je kind.
Accepteer dat je kind een voorkeur kan hebben voor papa of mama. Zie het niet als
een persoonlijke afwijzing en verwijt het dan ook niet de andere ouder.
Probeer toch een keer je kinderen onder te brengen bij goede vrienden of grootouders
die van het probleem op de hoogte zijn en daar begrip voor hebben en creëer een time
out voor jullie beiden. Al is het maar een kort weekendje.

Tips voor jezelf:
•
•
•

•
•
•

Als het kan, doe een dutje. Negeer het gevoel dat dit niet mag.
Schakel hulp in om rust te krijgen, moeder, vader, tante, vriendinnen of een goede
buur.
Volg je gevoel. Als je denkt dat er iets mis is met je kind, ga dan naar een dokter, laat
je niet afschepen. Je bent al vermoeid en daardoor eerder geneigd om de schuld bij
jezelf te zoeken.
Een stevige huilbui doet wonderen. Dat is geen zelfmedelijden maar juist ontlading.
Vermijd, om nog langer s’nachts op de klok te kijken.
Goed bedoelde tips van moeders, schoonmoeder en overgrootmoeders zijn wat het is,
goed bedoeld.

Kinderen leren snel hoe de wereld in elkaar zit, zeker als het om aandacht gaat. Hoe moeilijk
het ook is: Als je, je kind uit bed haalt als het huilt terwijl er niets aan de hand is, leer je het
kind dat het beloond wordt voor het huilen.
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Verhuizen en verkering
Uw kind heeft verkering, en dat gaat soms gepaard met veel spanning in huis
En kinderen kunnen onhandelbaar worden, als u ze uit hun vertrouwde
omgeving haalt door te verhuizen. Dit gedrag kunt u voor zijn. Beide
onderwerpen worden op deze pagina behandeld.
Alleen de gedachte aan verhuizen doet kinderen griezelen. Voor hen is
een verandering van woonomgeving vaak veel ingrijpender dan hun
ouders zich realiseren. Hoe kunnen ouders hun kroost helpen?.

Vraag een kind wat het verhuizen vindt en het antwoord is bijna zeker:
niet leuk. Dat zeggen veel kinderen met argumenten: “Want ik ben heel
erg gewend aan mijn huis en mijn buurt en ook aan mijn school en
vrienden” zijn de voornaamste uitspraken.
Een deel van het speelgoed worden door de ouders niet meegenomen,
hoe zit het daarmee? Je bent jong en niemand vraagt je wat.
Dat had volgens deskundigen beter wel kunnen gebeuren. Zij adviseren
ouders nooit speelgoed en dergelijke weg te doen bij een verhuizing
zonder het kind er bij te betrekken. Want spulletjes kunnen emotionele
waarde hebben en weggooien kan altijd nog. Vooral jonge kinderen
voelen zich beter als zij in het nieuwe huis de vertrouwde dingen weer
om zich heen zien.
Verhuizen is voor kinderen doorgaans veel ingrijpender dan ouders denken.
Dat schrijven Hannie Vink en Piet Schelling in hu boekje over verhuizen met kinderen. De
gedachte leeft dat kinderen flexibel zijn en zich gemakkelijk aanpassen. Dat mag dan over het
algemeen zo zijn, het geldt niet in alle situaties en voor alle kinderen.
Als kinderen zich verzetten tegen de voorgenomen verhuizing, proberen ouders deze
aanvaardbaar te maken door de positieve kanten te belichten. Papa gaat meer verdienen, jij
krijgt straks een grotere kamer, het valt best mee, zoveel kinderen verhuizen. Dat zal allemaal
wel zo zijn maar het helpt niet. Omdat je daarmee voorbij gaat aan de gevoelens van
teleurstelling en verdriet bij de kinderen overheersen. Voor hen betekent verhuizen bovenal
verlies van veel van wat vertrouwd is, en daar kan nog angst voor de nieuwe buurt en de
nieuwe school bijkomen.
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Beter is het, om die rechtvaardiging van het verhuizen maar te vergeten en ruimte te
scheppen voor emoties.
Geef kinderen de gelegenheid te praten, huilen en schelden, toon begrip en geef extra
aandacht. Ook al hebben ouders heel wat aan hun hoofd in die periode rond de verhuizing, het
is nodig dat zij beschikbaar blijven voor de kinderen. Wil het jonge volkje dan helemaal nooit
verhuizen? Jawel, als het vooral winst betekent en geen of nauwelijks verlies. Bijvoorbeeld
een grotere kamer, zwembad of speelapparatuur in de tuin of dichtbij het oude huis.
Enkele nuttige tips:
•

•
•

•
•
•

•

Hoewel elk kind anders is en de ene verhuizing ingrijpender is dat de andere, hebben
de meeste kinderen steun nodig bij het maken van de overgang van de oude naar de
nieuwe situatie.
Kijk en luister goed naar het kind en neem zijn gevoelens serieus.
Pak samen met het kind al zijn spullen uit zijn kamer in. Laat de keuze aan het kind of
het wel of niet meegaat. Is er twijfel bij het kind, de spullen gewoon meenemen, het
kan later altijd nog weg gegooid worden.
Realiseer u als ouders altijd; De geboorteplaats en huis, zijn en blijven de wortels van
het bestaan van uw kind.
Bespreek ook samen met het kind de inrichting van de nieuwe kamer.
Besteed aandacht aan goed afscheid nemen. Meld bijvoorbeeld dat het afscheid niet
voorgoed hoeft te zijn. Er kunnen namelijk logeerpartijen geregeld worden. Maak een
afspraak met een vriendjes en vriendinnetjes op korte termijn zodat het kind ergens
naar toe kan leven en naar uit kan kijken. Bijvoorbeeld de eerst komende
schoolvakantie.
Houd er rekening mee dat een kind na de verhuizing kan terugvallen in ontwikkeling
of leerprestaties. Bespreek het verdriet en gemis van uw kind op zijn school, vraag of
uw kind in zijn klas mag vertellen waarom hij zijn oude woonplaats zo mist.

Heb geduld en forceer niets!
Dit bovenstaand allemaal rondom en voor het kind. Maar wat belangrijk voor beide partners?
De stress begint al bij het moment dat er een verhuizing aan zit te komen. Waarom verhuizen?
Hoe? Doen we het zelf of een verhuisbedrijf? Past alles het in het financiële plaatje? Kortom
stress, en nog eens stress. Wees duidelijk naar elkaar en maak lijstjes over wie wat regelt.
Bespreek met elkaar wat er al geregeld is en streep het af. Begin heel ver van te voren al met
inpakken zodat je ook dat kan melden zodat de ander er niet naar gaat zoeken. Doordat je zo
vroeg begint met alles te regelen heb je evengoed nog tijd om samen met je gezin nog naar je
favorieten plekjes, vrienden en familie te gaan om afscheid te nemen. Laat ook de kinderen
afscheid nemen van hun plekjes en vriendjes en vergeet vooral school niet. Geniet zo veel
mogelijk van die momenten en gebruik deze momenten om de stress even los te laten en op te
laden voor de volgende fase van de verhuizing.
Eenmaal in de nieuwe omgeving en het nieuwe huis heb je ook elkaar weer hard nodig om
een nieuw thuis voor het gezin te creëren. Ook al is het misschien een puinhoop in huis en is
de helft nog niet uitgepakt, neem ook hier de tijd voor.
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HELP!...mijn kind heeft verkering.
Tieners die smoorverliefd zijn, aan de pil willen of condooms kopen. Elke ouder maakt dat
mee. Hoe zorg je dat een kind klaar is voor deze levensfase? En hoe bereid je, je zelf voor?
Bespreken we wel alles met hem / haar?
Stel een gesprek over vriendjes of vriendinnetjes niet uit.
Neem zelf het initiatief. Kinderen zijn er vaak eerder aan toe dan je als ouder denkt. Dus
wacht niet totdat je kind bij jou komt, want dan zijn kinderen vaak al aan het experimenteren.
Zij vertellen het pas als ze in de problemen komen en dat is het al te laat. Een ongewenste
verkering van je kind is vervelend, maar een ongewenste zwangerschap is veel erger. Helaas
zie je dat al te vaak bij tieners terwijl je wanneer je, je als ouders betrokken opstelt, dit vaak
iets meer voorkomen had kunnen worden. We pleiten ervoor dat ouders al bij jonge kinderen
alles bespreekbaar maken. Dat er open wordt gepraat over gevoelens als blijdschap, pijn,
verdriet en verliefdheid. Seksuele voorlichting raden we aan rond 11 jaar. Dat kun je
onopvallend doen door bijvoorbeeld boekjes en folders over het onderwerp neer te leggen en
kijken of ze er wat mee doen, maar vooral door er over te praten. Desnoods vraag je of dat er
op school in de klas al iets over gezegd is of besproken word. Zeg dat je er misschien wat
vroeg bij bent en dat je kind er waarschijnlijk nog niet aan toe is. Maar dat je, je zoon of
dochter, er alvast op wilt voorbereiden.
Zo houd je het gesprek open, maak je geen taboe van het
onderwerp. Kinderen voelen het heel goed aan als ouders niet over
seks willen praten. Zijn onderwerpen niet bespreekbaar, dan
beginnen ze er ook niet over. Ondertussen zitten ze wel met die
gevoelens en willen ze dingen uitproberen.
Stel elkaar op de hoogte van de gang van zaken betreffende de
relatie van uw dochter of zoon. Laat het niet gebeuren dat 1 van de
partners zal moeten zeggen: "hier wist ik niets van". Hoe moeilijk
het soms ook is maar het kan zijn dat het vriendje of het
vriendinnetje niet bepaald uw keuze is. Praat hier eerst over samen
en stel de vragen die u heeft aan uw kind. Vertel ook waarom het
bij jullie niet goed voelt. Misschien dat uw kind uw gemengde
gevoelens weg kan nemen.
Realiseer tevens als ouders dat ook jullie ooit jong zijn geweest en thuis kwamen met
vriendjes en vriendinnetjes.
Hoe reageerde toen jullie ouders? Hoe ging je zelf om met het commentaar van je eigen
ouders? Bespreek dit vooral met elkaar om een goede afweging te maken hoe nu te handelen
en reageren over jullie eigen kind. Er zijn verschillende websites, boeken en cursussen voor
ouders met vragen over de seksualiteit van hun kind. Zo geeft de GGD de folder "Praten met
jongeren over seksualiteit" uit. Daarin staat informatie over verliefd zijn, verkering, seksuele
voorlichting, de eerste keer en veilig vrijen. De folder bevat tips over websites en boeken.
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