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Wie ben ik en wat doe ik?

• Verpleegkunde

• Sociale verpleegkunde

• Criminologie

• Aggregaat

• Seksuologie

• Oplossingsgerichte psychotherapie

• Jaartraining Partnerrelatietherapie. Emotional freedom techniques (EFT) 
opleiding. Opleidingen Rouw- en Verlieskunde. Trainingen nieuw 
samengestelde gezinnen. 

• Tiental jaren een eigen praktijk waar ik zowel individueel mensen zie als 
koppels. 

• Boek, podcast.



Wie ben ik en wat doe ik?

• Relaties
Communicatie ontbreekt, wordt vermeden. Onduidelijke communicatie. Er zijn veel ruzies. Naast mekaar 
leven. Uit elkaar gegroeid. Ontrouw of vermoeden. Vertrouwensissues. Mis(be)handeling 
tussenliefdespartners. Uit elkaar gaan of niet? Heropnemen van relaties en seksualiteit na scheiding, bij 
weduwschap,... Na een lange afwezigheid/isolatie bvb na detentie. Overwegen van, monogamie, 
polyamorie, open relatie, swingen,...

• Seksualiteit
Seksuele ontevredenheid. Verminderde seksuele interesse. Moeilijkheden met erectie, vochtig worden, met 
orgasme. Pijn en/of angst voor pijn. Seks- en/of porno'verslaving’.
Seksuele gezondheid: anticonceptie, soa's, menstruele cyclus.  Seksualiteitsbeleving na meno- en 
penopauze/andropauze. Seksualiteitsbeleving die beïnvloed wordt door een ziekte of lichamelijke 
beperking. Seksualiteitsbeleving na verslaving. 
Seksuele mis(be)handeling.

• Een liefdesrelatie in een hersamengesteld gezin

• Kinderwens (wel of geen, primaire, secundaire of tertiaire, partners met 
verschillende wens), fertiliteit (trajecten), het verlies van een 
zwangerschap/kind, zwanger na een lang traject, zwanger na één of 
meerdere verliezen, zwanger van een tweeling na een lang traject,…



DE IMPACT VAN HET VERDRIET 
BIJ HET VERLIES VAN EEN KIND

OP DE KOPPELRELATIE



Hoe - op welke manier - kom ik ‘deze verhalen’ nogal is vaker 
tegen in mijn praktijk?

• Koppel is uit elkaar gegroeid, naast elkaar gaan leven. Soms weten ze 
waardoor en/of waarom dit is gebeurd. Soms is dit voor hen (voor één 
van hen of voor allebei) niet zo duidelijk. 

• Individu met onderdrukt, ontkend, zich niet gerealiseerd verdriet dat 
hem of haar remt/blokkeert in bepaalde situaties. Vaak in relationele; 
affectieve, intieme situaties. 

• Individu dat (te) ‘snel’ denkt / zegt dat het ‘verwerkt’ is. En nadien toch 
wat vastloopt. Vaak in eerste instantie in een ander relationeel issue. 
Waar dan nadien blijkt dat dit er toch ook nog zat.



KOPPEL IS 
UIT VERBINDING GEGAAN



Koppel is uit verbinding gegaan

• Soms hebben ze dat zelf door. Soms niet.
• Soms heeft één van de twee dit door.

Hoe kunnen we dit voorkomen?

• Bedachtzaam/Waakzaam voor zijn. 
• Mensen over vertellen, inlichten, verwittigen.
• Normaliseren. Aangeven dit te aanvaarden.
• Ervaringen delen. Voorbeelden geven.
• Tools aanreiken of plekken waar ze tools kunnen vinden om hiermee 

aan de slag te kunnen gaan wanneer ze er klaar voor zijn. 



Het belang hierin om meerdere ‘soorten’ van (tegengestelde, 
moeilijk verenigbare) gevoelens toe te laten

• cfr. Bloemen- of groententuintje

Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Bewustwording (Kennen & Herkennen)
• Toelaten dat het sommige momenten niet lukt. Erkennen. Menselijk. 
• Anders gaan verbinden. Een stuk loslaten hoe het was. Een nieuwe 

verbinding zoeken. 
• Rouw om het verlies van het kindje, maar ook rouw owv het verlies 

van hoe de koppelrelatie voordien was, hoe de partners voordien 
waren. Dit durven loslaten en durven naar iets nieuws kijken.

• De koppelrelatie blijft, maar wordt ‘anders’. Wat heb je nodig om je -
nu - verbonden te voelen met jouw partner? (Leg dit uit aan elkaar)

• Elkaar opnieuw leren kennen. Elkaar opnieuw zoeken. Opnieuw 
verbinden. Niet beter of slechter. Anders. Liefdevol ander. 



Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Gevoelens en gedachten delen (kort)
• Gesprekken met z’n tweeën 
• Gesprekken met een begeleider (bvb therapeut)

• Elkaars manier van rouwen kennen, aanvaarden, herkennen, toelaten, 
ondersteunen, mee mogelijk maken.

• Een andere symboliek. Een non-verbale symboliek.
• Samen een activiteit doen met deze betekenis.



Drie niveaus van communiceren

• Over gedeelde interesses
• Over moeilijke thema’s
• Over jouw eigen gevoel/elkaars gevoel

• Dit laatste is voor heel veel mensen niet zo makkelijk.

• Zeker wanneer we ons zelf niet zo goed voelen, zelf niet zo sterk 
staan…

• Zeker wanneer de andere onze geliefde is



Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Gevoelens en gedachten kort met elkaar delen?
• Op voorhand bespreken/kaderen
• Afspraken rond maken
• Eventueel verwijzen naar het volgende ingeplande gespreksmoment
• Noteren op de PPP

Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Gevoelens en gedachten delen (kort)
• Gesprekken met z’n tweeën 
• Gesprekken met een begeleider (bvb therapeut)

• Een andere symboliek
• Samen een activiteit doen met deze betekenis



Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Gesprekken
• Inplannen
• Gespreksstructuur

Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Gevoelens en gedachten delen (kort)
• Gesprekken met z’n tweeën 
• Gesprekken met een begeleider (bvb therapeut)

• Een andere symboliek
• Samen een activiteit doen met deze betekenis



Gesprekken

Gespreksmomenten inplannen 
• Bvb. 2 x 30 of 2 x 45 (max. 50) minuten/week. 

Afhankelijk van wat de nood is. Kan bijgestuurd worden indien nodig.
• Op voorhand af te spreken, in te plannen. 
• Leg samen de dagen en de tijdstippen vast. 

• Sla geen momenten over, geen excuses. Ook als er iets anders niet 
zo goed is gegaan, moet het gespreksmoment doorgaan. 

• Als een gesprek toch een keer geannuleerd moet worden, dan moet 
degene die het annuleert onmiddellijk een nieuw moment 
voorstellen en inplannen



Gesprekken

Houding tijdens gesprekken
• Neem plaats tegenover elkaar. Ga zitten voor het gesprek. 
• Zet een timer/klok.
• Hou jullie aan de voorgestelde structuur - zie verder.
• Zet de gsm af/stil en leg hem buiten handbereik.
• Kijk elkaar regelmatig aan tijdens het gesprek. Kijk elkaar af en toe in 

de ogen. Probeer ook elkaar eens aan te raken tijdens het gesprek: 
even de hand vastnemen, een schouderklopje of een aai over de wang 
als blijk van steun, aanwezigheid, betrokkenheid.



Gesprekken

Inhoud
• Deze gesprekken gaan over de voorbije dagen

Van het vorige gespreksmoment tot het huidige 
• Over jou en je partner
• Je deelt dingen met elkaar
• Deze gesprekken gaan niet enkel over relationele thema’s. Ze kunnen 

over alles gaan. Over alles wat er in die voorbije dagen gebeurd is. 
(Wanneer voelde jij je goed en wanneer minder?)



Gesprekken

Structuur
• Elk gesprek bestaat uit zes delen. 
• Beide partners vertellen wat er de voorbije dagen positief was (iets wat 

je goed verlopen vond) en allebei iets negatief (iets waarover je minder 
tevreden bent, iets wat je graag anders zou zien in de toekomst). En 
dan een to do, een suggestie, een vraag (iets wat je zou willen 
uitproberen of iets wat je zou willen vragen).

• Besteed evenveel tijd aan het positieve als aan het negatieve. 
• We benoemen altijd eerst het positieve, dan het negatieve en 

formuleren nadien een to do, een suggestie ter verbetering. 
• Probeer na elk deeltje even samen te vatten wat je gehoord hebt, wat 

je je partner hebt horen zeggen en hoe jij het begrepen hebt. 
• De partner heeft dan nog de kans om iets te corrigeren of toe te 

voegen, mocht je iets fout of onvolledig begrepen hebben.



Gesprekken

Structuur
Dat ziet er dan zo uit:
• Partner A Positief 
• Partner A Negatief + to do, suggestie 
• Partner B vat samen & partner A bevestigt of corrigeert/stuurt bij

• Partner B Positief 
• Partner B Negatief + to do, suggestie 
• Partner A vat samen & partner B bevestigt of corrigeert/stuurt bij 



Een hulpmiddel hierbij kan de PPP zijn

• Cfr. PPP (personal peace plan)

Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Gevoelens en gedachten delen (kort)
• Gesprekken met z’n tweeën 
• Gesprekken met een begeleider (bvb therapeut)

• Een andere symboliek
• Samen een activiteit doen met deze betekenis



Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Een symbool, een ritueel,… die voor de beide partners deze betekenis 
heeft. Of waarvan door de beide partner de betekenis gekend en 
aanvaard is.

• Gesprek rond voeren
• Toelaten (Samen – Individueel)
• Afspraken rond maken

Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Gevoelens en gedachten delen (kort)
• Gesprekken

• Een andere symboliek
• Samen een activiteit doen met deze betekenis



Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Samen een activiteit gaan doen die voor de beide partners deze 
betekenis heeft.

• Bvb samen een nieuwe hobby uitoefenen. Samen een bepaalde 
wandeling maken. Op een bepaald vast moment samen iets doen. 

Hoe kunnen we proberen de verbinding wel te behouden?

• Gevoelens en gedachten delen (kort)
• Gesprekken

• Een andere symboliek
• Samen een activiteit doen met deze betekenis



Uitzoeken wie wat - nu - nodig heeft. Wat hebben de partners hierin 
nodig van elkaar?

• Leer elkaar manier van uiten kennen, appreciëren en er rekening mee houden.

Er zijn verschillende manieren van liefde uiten, tonen aan mekaar dat 
je van mekaar houdt, tonen dat je er bent voor elkaar

• Verbaal (met woorden). Complimenten geven, waardering uiten, liefdevolle berichten, aanmoedigen, 

ondersteunende gesprekken,… Iemand die zegt: "Ik zie je graag”. “Ik weet dat jij dat kan”. “Ik ben 

trots op jou”. Ik geloof in je”. Jij bent belangrijk voor mij.“

• Tijd & aandacht - Samen zijn. Gedeelde momenten, met wederzijdse echte aandacht. Oprechte 

interesse in mekaar tonen. Tijd maken voor elkaar, samen dingen doen. 

• Cadeautjes. Het gaat er niet om of het cadeau (veel) geld kost of niet, maar om de intentie en het feit 

dat je aan de ander denkt. 

• Hulpvaardigheid – Verzorgen. De liefde voor de partner uiten door dingen voor hem of haar te doen. 

• Lichamelijke aanrakingen. Knuffels, kussen, strelen,... En vrijen. Maar ook een schouderklopje, hand in 

hand lopen, een aai door het haar, een hand op het been, de partner zijn of haar rug wassen, alsook 

kittelen, pitsen,…



Hoe kunnen we dit begrijpen?

• cfr. Poort 1 & Poort 2

De impact op het seksleven van het koppel

• Seks is één van de eerste dingen die we laten vallen wanneer het allemaal 
wat moeilijker wordt. 

• We ‘moeten’ gaan werken, we ‘moeten’ ons huishouden zien te beredderen, 
we ‘moeten’ onze sociale contacten onderhouden... Als we dan 's avonds 
eindelijk klaar zijn, ‘moeten' we ook nog vrijen. Dat zorgt ervoor dat er een 
soort van druk op seks komt te liggen. Zodra het drukker wordt of als we 
gespannen zijn, is seks dan ook het eerste dat van die hele waslijst geschrapt 
wordt.

• Het zit dus in onze natuur om ons seksleven op een laag pitje te zetten 
wanneer we niet goed in ons vel zitten.



VRAGEN? OPMERKINGEN? 
AANVULLINGEN



Website: www.vanessamuyldermans.be

Instagramaccount: @vanessamuyldermans

Facebookpagina: Vanessa Muyldermans Seksuoloog-Relatietherapeut-Kinderwenscoach
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