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Voorwoord

Actie!
Bij een ongeluk is snel en effectief ingrijpen geboden. Dat is bij re 
latieongelukken niet anders. Als je bij een relatieongeluk passief 
aan de kant blijft staan, gaat je relatie langzaam maar zeker een 
wisse dood tegemoet. 

Bij relatieongelukken komen de (haar)scheuren en gaten in ons 
eigen emotionele fundament in beeld. Moeilijke dingen van onze 
eigen persoonlijkheid die we liever niet onder ogen zien. Vandaar 
dat vrijwel iedereen de neiging heeft naar zijn of haar partner te 
wijzen als veroorzaker van die problemen. 

In onze fantasie maakt een relatie je compleet. Je voelt je hele
maal jezelf bij je partner. Thuis hebben jullie de taken op een pret
tige manier verdeeld. Beroepsmatig voel je je gestimuleerd om het 
beste uit jezelf te halen. Jullie vormen een opvoedteam dat de kin
deren op een fijne manier grootbrengt. Je hebt samen een vrien
denkring, maar je gaat er ook alleen op uit met je eigen vrienden. 
Jullie hebben wel eens ruzie, maar daar komen jullie beter uit. Jullie 
seksleven is ronduit bevredigend en brengt je zelfs in extase.

Geen enkele liefdesrelatie voldoet helemaal aan dat ideaal. In 
een liefdesrelatie kom je naast het mooiste ook het lelijkste van 
jezelf tegen. Je zult de ander het grootste geluk bezorgen en ook het 
pijnlijkst raken. Je zult jezelf fantastisch, gezien en geliefd voelen 
en op andere momenten ten diepste gekwetst. Mensen schrikken 
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ervan, als ze pijn ervaren in een relatie. Ergens diep vanbinnen 
woont het zinnetje uit de sprookjes: ‘En ze leefden nog lang en 
gelukkig.’ Je denkt dat je leven uit voorspoed en geluk zal bestaan 
als je eenmaal de ware hebben gevonden. 

Steeds meer mensen krijgen door dat het zo niet werkt. Weg
lopen voor relatiepijn helpt niet. Geluk in een relatie gaat altijd ge 
paard aan een beetje (of meer) ongeluk. En van een scheiding word 
je vaak helemaal niet gelukkiger. Onder ogen zien wat er werkelijk 
met jou en tussen jullie gebeurt en wat de problemen in de relatie 
van jou vragen, dat is waar dit boek over gaat. De heteroseksuele 
relatie staat in dit boek centraal en mannen en vrouwen krijgen op 
een aantal punten ieder eigen tips.

In het eerste hoofdstuk krijg je reanimatietips waarmee je een 
ingeslapen en zuurstofarme relatie weer snel tot leven wekt. De 
andere hoofdstukken van het boek kun je lezen op de momenten 
wanneer ze op jou van toepassing zijn. Ieder hoofdstuk staat op 
zichzelf. Van de vraag of het verstandig is om met je nieuwe gelief
de te gaan trouwen tot manieren om een ingedommeld seksleven 
weer op gang te krijgen. Een gezonde relatie is afhankelijk van jul
lie vermogen om iedere dag opnieuw boven jezelf uit te stijgen, te 
groeien, elkaar te stimuleren en te waarderen, volwassen te wor
den en keer op keer te kiezen voor een constructieve aanpak. Niet 
iedereen is daartoe in staat. Als je een partner hebt getroffen die jou 
onvoldoende geeft, kan het gezonder zijn om de relatie te beëin
digen. Daarover vind je meer in hoofdstuk 8, p. 149.

Gelukkig zijn de meeste relaties met de tips en adviezen uit dit 
boek niet alleen te redden, maar zelfs naar een hoger plan te tillen. 
Ik geef je gereedschap in handen om een ingeslapen, conflictueuze 
of koele relatie om te toveren in een voedende, gelijkwaardige en 
stimulerende. 
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Ik wens je de moed om in de spiegel te kijken. En veel succes in je 
relatie!

mr. Caroline Viviane Franssen

Dank
Ik wil iedereen bedanken die me de afgelopen jaren heeft gehol
pen dit boek te schrijven en speciaal: Mijn schrijfcoach Yoeke 
Nagel. Mijn ouders die hun huis ter beschikking stelden. Mijn 
vriendin Thera Zilver Rupe die heerlijk voor me kookte en mijn 
vriendinnen Rosita Setz, Monique van Eijkelenburg en Carin 
Biegnole voor hun nietaflatende aanmoedigingen. 
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 1 Begin meteen met 
reanimeren

Als je merkt dat je relatie in nood is, begin dan direct en enthou siast 
met reanimeren. Wacht niet met handelen tot je zeker weet of je 
relatie wel te redden valt. Begin zelfs met investeren in je relatie als 
je op dit moment tamelijk onverschillig staat tegenover je partner 
en je nog niet helemaal zeker weet of je liefde voor de ander ooit 
nog echt zal ontwaken. Ga onmiddellijk aan de slag. Als je niets 
doet, weet je zeker dat je relatie uiteindelijk uit je vingers zal glip
pen. Met je handen op je rug toekijken naar hoe je relatie langzaam 
maar zeker verschrompelt, is feitelijk kiezen voor langdurig lijden.

Laten we een relatieongeluk eens vergelijken met een verkeers
ongeluk. Los van eventuele schuld en de herstelmogelijkheden, 
wordt er meteen ingegrepen. Omstanders of ambulancepersoneel 
beginnen met reanimeren en geven alleen op als het werkelijk niet 
meer helpt. Het onderzoeken van oorzaken en schuldvraag wordt 
overgelaten aan politie en verzekeringsexperts.

Hetzelfde geldt voor een relatie die in de kreukels ligt. Het is 
energieverlies om eerst uit te zoeken hoe het is gekomen. De over
levingskansen van de relatie nemen niet toe als je gaat uitzoeken 
wie er schuld heeft aan het ongeluk. De relatie heeft het meeste 
kans op overleven als je onmiddellijk begint met reanimeren. 
Wacht dus niet tot je partner in actie komt. Kies zelf voor het op 
gang brengen van de ademhaling en het hart van je relatie. Geef 
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zuurstof aan je relatie met positieve input. Het hart van je relatie 
loopt op intimiteit. 

Een levende relatie
Bij EHBO heb je natuurlijk te maken met een levend mens, iemand 
die je kunt zien en aanraken. Je relatie is niet tastbaar. Eigenlijk is 
het jammer dat je relatie in zekere zin een ‘abstract’ begrip is. 
Want daardoor ben je minder of niet gericht op de relatie en wat 
die nodig heeft om tot bloei te komen. Je denkt dat het over jou of 
je partner gaat. Daardoor ontstaat er makkelijk strijd tussen jouw 
belangen en die van je partner. Je bent geneigd om te denken dat 
een van de twee ‘in moet leveren’. 

Stap uit de strijd over wie er gelijk heeft of moet inleveren. Ga 
samen onderzoeken wat de relatie nodig heeft. Zie je relatie als een 
levend organisme dat voeding, lucht en beweging nodig heeft. Dat 
is constructief, want de kwaliteit van je relatie neemt toe als de in 
put kwaliteit heeft.

De eerste drie regels van reanimatie:
1 Zie je relatie als een prioriteit. Het draait niet om jezelf of om de 

ander, niet om jouw be  lang of om het belang van je partner, 
maar om de relatie. Je relatie is dus een ‘derde’. Vraag jezelf een 
paar keer per dag af wat jouw bijdrage kan zijn aan de relatie. 
Doe wat goed is voor de relatie.

2 Breng zuurstof in je relatie. Blaas nieuwe lucht in je relatie. Kies 
voor luchtige gedachten, optimisme, verlangen en hoop. Laat 
waar je problemen mee hebt even rusten. Richt je blik op jezelf 
en op de toekomst.

 − Probeer niet om de ander te begrijpen of te veranderen.
 − Negeer wat je niet zint. 
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 − Stop onmiddellijk met kritiek op je partner. Niet bekritiseerd 
worden, geeft lucht; niet bekritiseren geeft ontspanning.

 − Waardering is essentieel. Richt je op het positieve van de an 
der. Zet elkaar op een complimentendieet. Maak de ander 
iedere dag ten minste vijf complimenten. 

 − Kies je gedachten en woorden over je relatie positief en doel
gericht.

 − Richt je aandacht op jezelf.
3 Zorg zelf dat het hart van je relatie weer gaat kloppen. Actie is 

duidelijke taal. Doe iedere dag vijf kleine dingen die je relatie 
voeden. Bijvoorbeeld:

 − Meteen de rommel achter je kont opruimen in plaats van 
laten slingeren 

 − Tegelijk met je partner naar bed gaan
 − Eten koken dat je partner lekker vindt
 − Je waardering voor het maal laten blijken door meteen af te 

wassen en je partner van een kopje koffie of thee te voorzien
 − Informeren naar de dagelijkse belevenissen en gevoelens van 

je partner
 − Werkelijk met aandacht luisteren naar wat je partner jou 

vertelt.

Conclusie
Iedere dag dat je met je partner bent, kun je kiezen of je investeert 
in de relatie of je terugtrekt. Maak de keuze om er van jouw kant 
alles aan te doen om je relatie te doen slagen, ongeacht wat je part
ner doet. Deze tips zijn voor de acute nood. Na de reanimatie is 
het tijd voor verder onderzoek en actie. Ga voor meer verdieping 
in dit boek op zoek naar het hoofdstuk dat specifiek op jouw si 
tuatie slaat.
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 2 Van verliefdheid naar  
een echte relatie

Ben je aan een relatie toe?

Marijke is ongewenst single  Marijke heeft nog nooit een echte 
relatie gehad. Het is een raadsel dat de knappe, levendige vrouw 
nog geen partner heeft gevonden. Ze wil namelijk wel heel graag. 
Misschien een beetje te graag. Bij een eerste afspraakje vraagt 
ze zich onmiddellijk al af of deze man ‘trouwmateriaal’ is. Al zijn 
karaktereigenschappen worden aan een kritische blik onderwor
pen en de man wordt meteen gewogen en te licht bevonden. 

Die kritische blik zie je zowel bij mensen boven de dertig die nog 
nooit een relatie hebben gehad als bij mensen die één of meerdere 
‘mislukte’ relaties achter de rug hebben. Hoe vaker het misgaat, 
hoe moeilijker het is je weer te open te stellen voor een nieuwe 
geliefde. Je weet immers wat er fout kan gaan. 

Je bent – in de ideale situatie – klaar voor een nieuwe relatie als je:
1 Je voorafgaande relatie echt hebt afgesloten

 − Je niet meer hoopt op een verzoening
 − Je echt door het rouwproces bent heen gegaan. Afhankelijk 

van de duur van de relatie kan dat soms zelfs twee, drie of 
meer jaren duren
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 − Je er vrede mee hebt dat je ooit aan je vorige relatie bent be 
gonnen, je hebt vrede met de duur van de relatie en vrede 
met het einde ervan.

 − Je een realistische kijk hebt op de positieve en negatieve as 
pecten van je relatie.

 − Je weet welk gedrag van jou in de relatie tot positieve zaken 
leidde en welk gedrag van jou negatieve gevolgen had voor 
de relatie.

2 Je plezier hebt in je leven zoals het nu is
 − Je fijn woont en het naar je zin hebt op je werk.
 − Je financieel zelfstandig bent.
 − Je jouw vrije tijd plezierig invult met hobby’s en vrienden.
 − Je jezelf aardig en leuk vindt.
 − Er een stabiel coouderschap of een goede omgangssituatie 

bestaat waarin je genoeg aandacht aan je kinderen kunt be 
steden.

3 Je verwachtingen zijn realistisch 
 − Je weet dat niet alle liefdes beginnen met een vlam in de pan. 

Veel relaties ontstaan doordat mensen eerst samenwerken 
of een vriendschap opbouwen. 

 − Je bereid bent de tijd te nemen om iemand te ontmoeten en 
iets te laten ontstaan.

 − Je zoekt aanvulling op je leven en geen invulling.
 − Ook als je biologische klok tikt, neem je de tijd om een sta

biele relatie op te bouwen. Je bent je bewust van het risico op 
alleenstaand ouderschap als je te snel gaat.

 − Je verwacht niet dat je op korte termijn met je nieuwe part
ner een vlot lopend stiefgezin kan vormen.
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Het belangrijkste voor het slagen van een nieuwe relatie, is dat je 
echt ‘beschikbaar’ bent. Soms sluiten mensen hun relatie niet af, 
zodat ze eigenlijk nog vastzitten aan bijvoorbeeld hun eerste ge 
liefde of aan hun overleden partner. Daarom is het zo belangrijk 
om echt te rouwen over het verlies van een relatie.

Marijke herstelt haar vertrouwen in mannen  Marijke had beslo
ten om nooit afhankelijk te worden van een man zoals ze bij haar 
moeder had gezien. Ze had een onzichtbare muur om zich heen 
ge  bouwd waardoor ze onbereikbaar was. Ze werkte aan haar ver
trouwen in man  nen. Ook ging ze met meer ‘lichtheid’ daten. Ze 
nam tijd en ruimte om een man te leren kennen en een vriendschap 
te laten ontstaan. Zo kwam er een fijne, liefdevolle man in haar 
leven. Ma  rijke straalt. 

Conclusie
Naarmate je beter in contact bent met jezelf en meer ontspannen 
bent, neemt de kans toe dat je iemand tegenkomt die echt bij je 
past zoals je echt bent. Als je wanhopig op zoek bent, bestaat de 
kans dat je iemand aantrekt die eigenlijk helemaal niet bij je past. 
Onderzoek bij jezelf of er werkelijk ruimte is in je leven.


