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Hey, lieve JIJ. 
Je bent al bij de 4de module, COMMUNICATIE. 

Elke therapeut zal dit beamen: niets zo belangrijk in een relatie als 
communiceren. Dus voor jou als gescheiden man of vrouw, een must om 
hierbij stil te staan en te kijken of je hier nog iets te leren hebt. Ik vermoed 
van wel, ieder heeft zijn eigen aandeel, ook in dit gedeelte. 

Communiceren is belangrijk en toch loopt er op geen enkel ander gebied 
zoveel fout. Je doet het elke dag, ook al zeg je niks, toch communiceer je. 
Broodnodig om communicatie eens onder de loep te nemen. 
Een goed idee dus van jou om hier in de K.R.A.C.H.T.-methode aan te 
beginnen of mee door te gaan.

Wist je dat “woorden” slechts een klein deeltje uitmaken van het 
totaalpakket? 
Als dat totaalpakket goed is voor 100%, 
dan vertegenwoordigen je woorden maar 7%, je intonatie 38% en de rest 
wordt ingevuld met lichaamstaal 55%. 
Dat is ook de reden waarom ik de online gevoelsgesprekken altijd met 
camera doe, omdat ik je ook wil zien tijdens ons gesprek. 
Hoewel die woorden maar een fractie in de gehele communicatie 
voorstellen, wegen ze zwaar door. Verwaarloos die 7% dus niet, en laat dus 
niet zomaar alles impulsief uit je mond stromen. 

Ik heb altijd geweten dat lichaamstaal heel veel wou zeggen, maar toen ik 
deze verhoudingen voor het eerst las in het boek van P. Van Lingen, moet ik 
toegeven dat ik hier wel van schrok. 

Hoe is dat bij jou? 

Inleiding
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Een eenvoudige, maar correcte definitie: 
Alle gedrag, verbaal en non-verbaal, in de aanwezigheid van anderen 
waarvan we ons bewust zijn. 
Zelfs als we niet willen communiceren, communiceren we! 

Voorbeelden: 
› Je stapt op de trein en gaat zitten, tegenover je zit een man volledig 

weggestopt achter zijn krant. Het is duidelijk dat deze man niet wil 
praten. Dat communiceert hij dus ook zonder woorden. 

› Je dochter staat te zingen in de douche, terwijl jij in de slaapkamer bent. 
Dit is informatie voor jou, je dochter voelt zich goed. Als je dochter weet 
dat jij haar hoort, dan kunnen we van communicatie spreken. 

› In een vergadering verbergt jouw collega zijn geeuw achter zijn hand. 
Waarom? Omdat hij niet wil dat anderen zien dat zij hem vervelen. De 
geeuw op zich is informatie, onbedoeld gedrag, maar omdat er anderen 
bij zijn, wordt het communicatie. Zelfs het verbergen van de geeuw op 
zich is communicatie, zodra anderen de beweging van zijn hand zien. 

Naast woorden is lichaamstaal dus heel belangrijk. 

1. Communicatie: wat is dat?
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Communication 
is not a thing, 
it is everything.
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2.1. Kritiek geven

2. Communicatieweetjes

Kritiek is een ergernis over het gedrag van de andere persoon met als doel 
constructief te zijn. Als je kritiek geeft, is het van belang dat je er steeds bij 
zegt waarom je die geeft. 

Er zijn 2 soorten redenen: 
a) Je vindt dat het gedrag van de ander niet hoort. 
b) Je kunt er niet tegen, je wordt er boos of teleurgesteld van. 

De manier hoe je kritiek geeft is dus alles bepalend van hoe jouw kritiek 
ontvangen wordt. 

Bijvoorbeeld: 

Jij: “Zoals jij soep eet, dat is niet normaal! Het is te gek voor woorden dat ik 
dit nog steeds moet zeggen, je hebt totaal geen tafelmanieren.”
Je partner: “Je hoeft niet zo’n toon tegen mij aan te slaan, je lijkt mijn moeder 
wel.” 

Jij: “Wim, als jouw soep nog te warm is, zit jij altijd zo te slurpen. Dan heb ik 
echt geen trek meer. Zou je het voor mij willen laten dat geslurp?” 
Je partner: “Ik wist niet dat jij daar last van had, ik had het zelfs niet in de 
gaten. Als jij dat zo erg vindt, zal ik daar rekening mee houden.” 
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In beide voorbeelden geef je aan waarom het jou stoort. 

Dit voorbeeld laat zien dat wanneer je verwijst naar normen (a) de kritiek 
tot een aanval maakt, waardoor de ander zich dus wil verweren. Dat roept 
onnodig ergernis op. Zeg dus liever wat het gedrag van de ander met je 
doet (b). 

Dit is nu misschien een heel simplistisch voorbeeld, maar wel ééntje om 
rekening mee te houden wanneer je dus in de toekomst kritiek wilt geven. 



“Je haar is mooi geknipt.” 

Dit compliment kan je met 2 technieken verbeteren. 

› De wat/waarom techniek
 Complimenten komen beter over als je er bij zegt waarom je het goed 

vindt. Alleen maar zeggen wat je leuk vindt komt meer over als vleierij. 
 ➔ “Je hebt een perfect kapsel uitgekozen, je ogen komen er goed door uit.” 

› Namen noemen
 Geef meer aandacht aan je compliment door de naam te noemen, zo 

wordt het krachtiger. 
 ➔ “Sylvie, je hebt een perfect kapsel uitgekozen, je ogen komen er goed door uit.” 

Het laatste compliment zal dus het meest diepgang krijgen en zo ook 
beter ontvangen worden. 

Iedereen krijgt graag een complimentje, maar ook hier geldt wat je uitstraalt 
trek je aan. Als jij iemand bent die nooit complimenten geeft, verwacht dan 
ook niet dat je er krijgt. 
Daarom wil ik je als opdracht meegeven om vanaf nu meer complimentjes 
te geven. Dit zal ervoor zorgen dat je plezierig gezelschap zult zijn en je zelf 
op termijn ook meer complimentjes zal krijgen. 

Mag ik je vragen om hier vandaag al mee te starten? 
Nu je al in de 4de module zit ken je de andere mensen uit de K.R.A.C.H.T.-
methode al wat beter? Misschien had je wel al contact met iemand, of 
reageerde er iemand op iets wat jij deelde in de groep waar je steun aan 
hebt gehad... Geef je die persoon een complimentje in onze Leef in Liefde 
facebookgroep met de bovenstaande techniek? 
Ik ben benieuwd!

2.2. Complimenten geven
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In de meeste gevallen gebruiken we de hoofdknik om onze bevestiging uit 
te drukken. Maar eigenlijk is het veel meer dan dat! 
De hoofdknik is eigenlijk een verkorte buiging, en dus ook een respectvolle 
manier van “communiceren” door middel van lichaamstaal. 
Lichaamstaal is een onbewuste uiting van gevoelens, dat doe je ook met 
hoofdknikken. 
Als je met iets of iemand instemt, begint je hoofd als het ware automatisch 
te knikken. Omgekeerd is het echter ook zo, als je ergens neutraal tegenover 
staat, en je begint opzettelijk te knikken, ga je een gevoel van instemming 
voelen opkomen. 

Positieve gevoelens leiden tot hoofdknikken, 
knikken geeft ook positieve gevoelens. 

Hoofdknikken is ook besmettelijk. 
Misschien heb je dat wel al gemerkt, dat wanneer je in gesprek bent met 
iemand en die ander begint te knikken dat je dit dan automatisch ook gaat 
doen. 
Met hoofdknikken hou je een gesprek ook op gang. Jouw gesprekspartner 
wordt door jouw beweging gemotiveerd om door te praten. Dus ideaal om 
een gesprek met iemand niet te laten stil vallen. 

2.3. Hoofdknikken
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Ook hier geldt “Wat je uitstraalt, trek je aan!” 
Ja, ik blijf dit herhalen tot je het beu bent! 😉

Als je de volgende keer met iemand voor de eerste keer in gesprek gaat, 
vertel dan over jezelf wat je van de ander graag wilt horen/weten. Let er wel 
op dat je niet in clichés blijft hangen als je de ander écht wilt leren kennen. 

TIPS: Begin met het uitwisselen van feiten, om dan over te gaan naar 
meningen en af te sluiten met gevoelens. 

Gebruik de "samenvattingsregel", als je de woorden van je gesprekspartner 
herhaalt en/of samenvat wat hij/zij net gezegd heeft dan schept dat 
verbinding. Het geeft ook aan dat je goed geluisterd hebt. 

2.4. Kennismaken
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Dit gezegde ken je wel, toch?
Ieder mens verlangt ernaar om gehoord te worden, dan voelt hij of zij zich 
gewaardeerd. Als je luistert, complimenteer je de andere eigenlijk al zonder 
één woord te zeggen. 
Weet je van jezelf dat je eigenlijk liever praat dan luistert? Leer dan om meer 
te luisteren, en schenk hier in de toekomst meer aandacht aan. 

Heb je er wel eens bij stilgestaan waarom we twee oren hebben en  
één mond? 
Om in stereo te horen? Of om de ander zijn gezaag het ene oor in en het 
andere oor uit te laten gaan? Veel mensen vinden het niet zo gemakkelijk, 
maar luisteren is eigenlijk belangrijker dan spreken. 

Je kent wellicht ook wel van die mensen die aan jou vragen: “Hoe gaat het?” 
Om eigenlijk meteen te vertellen hoe het met hen zelf gaat. 
Of iemand die jou vraagt: “Hoe was het op vakantie?” 
“Ja, leuk ik ben naar Egypte geweest.” 
Waarop de ander eigenlijk meteen over zijn eigen reis naar Egypte begint te 
vertellen. Je hebt dus geen kans gekregen om zelf over je reis te vertellen.
Zeer irritant toch? Die mensen moeten leren om hun eigen idee los te laten. 
Als je een vraag aan iemand stelt, ga dan aub zelf geen antwoord 
geven. 

Dit bewijst meteen het verschil tussen “horen” en “luisteren”. 
Luisteren is belangrijk omdat de ander heel graag wil gehoord worden, dat 
is een menselijke behoefte! Die jij hebt, die ik heb, die iedereen heeft. 

2.5. Spreken is zilver, zwijgen is goud
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Iedereen heeft wel eens behoefte om zijn hart te luchten, maar daar heb je 
een klankbord voor nodig, iemand die écht wil openstaan om te luisteren. 
Sta hier dus bij stil en maak tijd om naar de ander te luisteren. 
Het is zoals een Afrikaan zegt tegen een Europeaan; 
“Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd.” 
Wij moeten écht leren de tijd te nemen om te leren luisteren. 

Kijk ook de persoon aan, naar wie je luistert, oogcontact is zo belangrijk 
tijdens een gesprek. Niets is meer ergerlijk dan iemand die wegkijkt als je 
aan het praten bent. Dan hoor je misschien wel wat die persoon zegt, maar 
écht luisteren doe je niet! 

Dus als je een volgende keer een gesprek aangaat, begin maar al met 
oefenen. 

Luister 2 keer zoveel als dat je praat. 

All communication problems
are due to the reason

that we don’t listen to understand. 
We listen only to reply!

Communicatie  | 11



De woorden ‘niet’ en ‘toch’ aan het einde van een vraag, dwingen eigenlijk 
de toehoorder om het met de spreker eens te zijn. 

“Mijn haar is mooier lang dan kort, toch?” 
“Dat is toch wel een lelijke auto, niet?” 

Als je deze woorden gebruikt om je zin of vraag af te sluiten dan is dit 
dwingend. Veel kans dus dat je geen eerlijk antwoord krijgt.

2.6. ‘Niet’ en ‘Toch’ 
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Wij vrouwen zijn daar nogal goed in (sommige mannen misschien ook wel).
Dat we A vragen maar daar eigenlijk B mee willen bedoelen. 
Als B dan niet gedaan wordt, zijn we boos of verontwaardigd. 

Weinig theorieën over relaties zijn zo populair gebleken als het idee dat 
mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. De auteur van het boek, 
John Gray, zegt dat koppels graag strijden. 
Mannen en vrouwen communiceren zo verschillend, waardoor 
misverstanden onvermijdelijk zijn. 
Vrouwen communiceren te indirect, waardoor mannen hen niet begrijpen. 
(Of niet willen begrijpen? Oeps, sorry voor de mannen in onze groep.)

Bijvoorbeeld: 

Als je vraagt aan je man om de droogtrommel leeg te maken (eigenlijk 
bedoel je daarmee ook opvouwen wat erin zit en naar boven brengen, 
omdat jij dat logisch vindt). Dan zal hij wat er in de droger zit wel legen en 
in een wasmand doen, maar schrik dus niet dat die mand met handdoeken 
dan een paar dagen in de woonkamer blijft staan. 
Een man moet je woord na woord spellen 
wat je verwacht of hij blijft doof voor je 
wensen (of Oost-Indisch doof 😉).

3. Interpreteren versus communiceren
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Op het juiste moment 
doof zijn, 

is ook een gave.



Nog een ander leuk voorbeeld dat ik las in het boek van Rika Ponnet: 
Lien komt thuis van de wekelijkse boodschappen. Haar man zit rustig op de bank 
de krant te lezen. 
“Schat, de boodschappen staan in de wagen.”, terwijl ze vlug naar boven loopt 
omdat ze dringend naar het toilet moet. 
Als ze weer beneden komt, zit Raf nog steeds zijn krant te lezen, en staan de 
boodschappen nog in de warme auto. 
Zij boos: “Waarom heb je de boodschappen niet naar binnen gebracht?” 
Hij geïrriteerd van zijn krant opkijkend: “Maar je hebt mij dat toch niet gevraagd!” 

Ik ben er zeker van dat jij ook wel zo’n voorbeeld zou kunnen geven? 

De man hier in het verhaal weet eigenlijk perfect dat zijn vrouw verwacht 
dat hij de boodschappen uit de koffer haalt. Zo werkt communicatie: we 
gebruiken onze achtergrondkennis om af te leiden wat de spreker wil 
bedoelen. Iedereen weet dus wat Lien bedoelt. Mocht Raf zijn baas op 
zo’n manier “een vraag stellen” dan waren de boodschappen wel al binnen 
geweest, maar Raf wil gewoon de krant verder lezen en drijft op deze 
manier zijn zin door. Hij stopt zich weg achter het feit dat Lien dat niet eens 
gevraagd heeft. 

Dus als je wil dat je partner effectief doet wat je bedoelt, zal je 
transparanter moeten spreken. 
Ga minder denken en meer zeggen. 

Don't expect
what you don't communicate
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Zullen we starten met een TEST? 

Ben jij een pleaser?

4. Stop met pleasen

4.1. Doe de test

Ik hou meer rekening met … 
A anderen dan met mezelf. Ik tel 

eigenlijk toch niet mee. 
B mezelf dan met anderen. Als ik 

niet eerst even aan mezelf denk, 
dan kan ik ook niet aan anderen 
denken.

Ik verontschuldig me … 
A vaak. Om eerlijk te zijn, ik zeg 

heel vaak sorry tegen anderen. 
B wanneer het nodig is. Als ik weet 

dat ik niets verkeerd heb gedaan, 
dan moet ik me toch ook niet 
excuseren? 

Hulp vragen doe ik … 
A alleen als het écht nodig is. Ik 

zal altijd eerst proberen om het 
zelf op te lossen. Ik val andere 
mensen niet graag lastig. 

B wel vaker. Het is toch normaal 
dat je niet alles alleen kan? 

In een dag zeg ik vaak … 
A Ja, oké, geen probleem, ga ik 

voor je doen. Terwijl je weet dat 
je eigenlijk geen tijd hebt. 

B Ja, misschien lukt het wel, maar 
kan niks beloven. 

Voor een luisterend oor of 
een arm om hen heen moeten 
mensen … 
A sowieso bij mij zijn. Ik doe dat 

graag: mensen steunen en 
luisteren. 

B niet bij mij zijn. Ik heb al zorgen 
genoeg. Ik wil wel eens luisteren 
maar niet ten koste van mezelf. 

Als ik een eigen mening heb … 
A hou ik die voor mezelf. Ik wacht 

eerst de mening van de ander af. 
B deel ik die. Misschien vind ik wel 

gelijkgestemden en kunnen we 
verder bouwen op mijn mening. 
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Conflicten zijn er … 
A om te vermijden, zeker niet om 

aan te gaan.
B om op te lossen, ook al kost het 

tijd en moeite.

Je partner vraagt alweer of 
jullie vanavond pasta eten 
(terwijl je dit eigenlijk niet 
zo lekker vindt) … 
A ja natuurlijk lieverd, welke pasta 

wil je graag? 
B ok schat, goed idee, ik weet dat jij 

dat graag eet, maar voor mij is  
1 keer per week wel genoeg hoor. 

Wat zei de test? 
Ben jij een pleaser? 

Je kan niet voor iedereen goed doen, dus stop met pleasen! 

Heb jij vaker A dan B gekozen?
Veel kans dat jij dan een pleaser bent. Wees eerlijk tegen jezelf, waarom 

ga jij steeds aan het pleasen? Neem jezelf serieus en neem de tijd om dat 
te onderzoeken. Ga hier vanaf nu zeker mee aan de slag! 
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Als je nooit 'Nee' zegt,
verliest de 'Ja' zijn waarde



Communicatie  | 17

Herken jij het volgende bij jezelf? 
De angst om afgewezen te worden, je bent bang dat ze je niet aardig gaan 
vinden, je wil er graag bij horen, je hebt schrik om alleen te zijn. 

Oplossing: we gedragen ons hoe ‘de ander’ wil dat we ons gedragen. 
Bijvoorbeeld, in het begin van een nieuwe relatie, als je elkaar nog volop 
moet leren kennen. Weet je niet wat de ander leuk vindt, dus jullie moeten 
nog ontdekken, wat jullie samen leuk vinden. 
Je nieuwe partner vraagt: “Zullen we met de fiets of te voet gaan naar ...” 
Jij antwoordt: “Blijft mij gelijk, kies maar.” 
Dit antwoord je omdat je eigenlijk graag zijn/haar zin wil doen, zodat hij/zij 
jou zeker leuk vindt. Alhoewel je een hekel hebt aan fietsen, zeg je dat dus 
niet. 
Resultaat: jouw vriend fietst liever, dus jullie gaan met de fiets. 
Als jij dat van bij het begin niet aangeeft, dan kan het zomaar zijn dat jij 
gedurende jullie hele relatie dingen zult doen tegen je zin. 
Doordat je dus niet duidelijk communiceert of durft te communiceren. 
Ik wil je dus aantonen dat het heel belangrijk is om van bij het begin NIET TE 
PLEASEN, om JEZELF te durven zijn, om te zeggen wat je wil en niet wil. 
Zo ga je veel vlugger merken of jullie een juiste match zijn, 

zo ga je volledig jezelf kunnen zijn en blijven.

Ik weet, en ik spreek uit ervaring, dat wanneer je al lang aan pleasegedrag 
doet, het niet zo gemakkelijk is om dat af te leren. 
Ikzelf heb besloten na mijn scheiding in 2013 om ermee aan de slag te gaan!

4.2. Waarom pleasen we?
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Dat ging uiteraard niet in 1,2,3. Als je een zorgzaam persoon bent dan zit het 
in je aard om ervoor te zorgen dat anderen zich goed voelen.
Het is dan ook oké om soms te pleasen, want dat is gewoon menselijk 
gedrag, maar dus belangrijk om bij jezelf te checken of jij daar al dan niet in 
overdrijft en daardoor jezelf verliest. 
Wees vooral eerlijk tegen jezelf! 

Bovenstaande quote beschrijft de angst waar elke pleaser onmiddellijk aan 
denkt, wanneer hij/zij overweegt om het pleasegedrag aan te pakken. 
Dat snap ik, maar zoals ik al zei, wees daar niet drastisch in en doe dit stap 
voor stap.  
Het is vooral belangrijk dat wanneer je na je scheiding een nieuwe relatie 
aangaat, dat je weet dat dit hét moment is om met een nieuwe lei te 
starten. 

Op korte termijn levert pleasen jou op wat je zoekt; acceptatie, waardering 
en bevestiging. Maar als je hier in doorslaat, word je afhankelijk van het 
krijgen van die bevestiging. Het is dan, dat het verkeerd gaat en je op lange 
termijn jezelf voorbij loopt en dus eigenlijk jezelf constant afwijst.

'Nee' zeggen tegen een ander is 'Ja' zeggen tegen jezelf. 

I lost myself 
trying to please everyone else.

Now I'm losing everyone 
while I'm finding myself.
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Om te weten waar je NEE ‘moet’ tegen zeggen is het dus belangrijk om te 
weten wat je wil. 
Wat zijn jouw waarden en normen? 

Op de volgende pagina's zie je een lijst met kernwaarden. Het is goed om 
daar even bij stil te staan. Welke waarden zijn belangrijk voor jou? Welke 
waarden typeren jou als persoon? Ik zou graag willen dat je er 5 uitkiest! 
Welke 5 zijn voor jou het meest belangrijk? Wil je ze met ons delen 
onder de module communicatie in onze facebookgroep? Dit delen maakt 
het krachtiger. Dit is een stap voor jou om te durven zeggen waar je voor 
staat. Op die manier leren we elkaar ook beter kennen !

4.3. Waarden en normen

Be yourself, 
because an original 

is worth more than a copy



Aandacht
Affectie
Assertiviteit
Authenticiteit
Autonomie
Avontuur
Balans
Barmhartigheid
Bekwaamheid
Betrouwbaarheid
Bescheidenheid
Bescherming
Betrokkenheid
Bevrijding
Bewustzijn
Bezieling
Bloei
Collegialiteit
Communicatie
Competitie
Continuïteit
Creativiteit
Daadkracht
Dankbaarheid
Degelijkheid
Deskundigheid
Dienstbaarheid
Discipline
Doelgerichtheid
Duidelijkheid
Duurzaamheid
Eenheid
Eenvoudigheid
Eerlijkheid
Effectiviteit

Efficiëntie
Eigenheid
Energiek
Enthousiasme
Erkenning
Essentie
Fijnzinnigheid
Flexibiliteit
Geborgenheid
Geduld
Geestkracht
Gehoorzaamheid
Geleerdheid
Gelijkwaardigheid
Geloof
Geluk
Gemak
Genuanceerdheid
Gevoeligheid
Gezag
Gezamenlijkheid
Gezondheid
Gratie
Groei
Harmonie
Heelheid
Hulpvaardigheid
Humor
Inlevingsvermogen
Innerlijke
vrede
Innovatief
Inspiratie
Integriteit
Intimiteit

Inzet
Inzicht
Kennis
Klantgerichtheid
Klantvriendelijkheid
Kunstzinnigheid
Kwaliteit
Leiderschap
Leraarschap
Levenslust
Liefde
Loyaliteit
Mededogen
Meesterschap
Meeveren
Mildheid
Moedig
Mogelijkheden
Mondigheid
Muzikaliteit
Nederigheid
Nuchterheid
Ondernemend
Ontdekken
Onthechting
Ontmoeten
Ontspanning
Ontvouwen
Ontwikkeling
Onvoorwaardelijk
Openheid
Optimisme
Ordelijkheid
Originaliteit
Overgave
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Overvloed
Passie
Persoonlijke
ontwikkeling
Pionieren
Plezier
Prestigieus
Puurheid
Rationaliteit
Rechtvaardigheid
Respect
Resultaat
Rijkdom
Rust
Samenwerken
Samenzijn
Schenken
Schoonheid
Simpelheid
Solidariteit
Souplesse
Soevereiniteit
Speelsheid
Spiritualiteit
Spontaniteit

Stabiliteit
Stilte
Tederheid
Tevredenheid
Toegankelijkheid
Toewijding
Tolerantie
Traditioneel
Trouw
Uitdaging
Uitmuntendheid
Veelzijdigheid
Veerkracht
Veiligheid
Verantwoordelijkheid
Verbeeldingskracht
Verbetering
Verbinding
Verbondenheid
Verdraagzaamheid
Vergeving
Vernieuwing
Vertrouwen
Vindingrijkheid
Virtuositeit

Vitaliteit
Volharding
Volmaaktheid
Vrede
Vreugde
Vriendschap
Vrijgevigheid
Vrijheid
Waardering
Waardevol
Waardevrij
Waardigheid
Waarheid
Wijsheid
Zekerheid
Zelfbehoud
Zelfkennis
Zelfstandigheid
Zelfvertrouwen
Zingeving
Zorgvuldigheid
Zorgzaamheid
Zuiverheid
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Spuwen? JA! 
Dit is een oefening die ik leerde tijdens mijn trauma opleiding, waar we o.a. 
heel veel lichaamswerk deden. 
1 van die oefeningen kan ik jullie ook van op afstand uitleggen, omdat je ze 
toch zelf kunt doen, je hebt er mij niet voor nodig. 

Als jij door de jaren heen het gevoel hebt dat je veel hebt moeten slikken, dat 
je veel te weinig jouw eigen mening hebt geuit, dan kan het heel goed zijn dat 
er een emotionele blokkade zit op je keel. 

Herken jij dit? 
› Jouw keel is jouw zwakke plek, als je al eens ziek wordt dan zal dit meestal 

beginnen met een keelontsteking.
› Als je moe bent, valt jouw stem weg. Je merkt heel vlug dat je hees wordt. 
› Als je stress hebt voel je spanning op je keel. Sommige mensen geven zelfs 

aan het gevoel van een koord rond hun keel te hebben. 
› Als je een moeilijk gesprek met je ex of iemand anders moet voeren, begin je 

te stotteren of je zegt vaak uhh.

Allemaal zaken die erop wijzen dat de energie daar niet meer stroomt zoals 
het hoort. Met lichaamswerk kunnen we ons lichaam leren om terug naar de 
“oorspronkelijke” staat terug te gaan. We doen dan het tegenovergestelde van 
wat we teveel gedaan hebben. 
Het tegenovergestelde van slikken is dus spuwen. 

5. Start met spuwen
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 Spuwoefening
Als je nog nooit lichaamswerk gedaan hebt, zal je nu misschien denken wat 
een domme oefening. Maar vertrouw me, deze is echt heel effectief. 
Je mag de kracht ervan zelfs niet onderschatten. Dus … 
Ga naar buiten op je balkon of in je tuin, heb je dat niet doe deze oefening dan 
’s morgens in de douche. Het is belangrijk dat je je niet belemmert voelt, je 
moet dus vol gas geven. 😉
Neem een glas vol met water, drink een zo groot mogelijke slok, en slik dus NIET 
door. Hou het water even in je mond, wees je bewust van dat water in je mond. 
Sluit je ogen en SPUW het water eruit, liefst zo ver mogelijk. Dus met volle 
kracht dat water eruit. Doe eerste deze oefening en lees dan pas verder aub. 

Hoe was dat? 
Vond je dit raar om te doen? Lukte het eigenlijk wel om te spuwen? 

Ikzelf schrok er heel erg van om tijdens mijn opleiding te zien bij andere 
cursisten dat sommigen dit dus zelfs helemaal NIET konden. 
Bij de ene liep het water langs de kin naar beneden, niet met de gevraagde 
kracht gespuwd dus, uit schrik om iets verkeerd te doen?
Of de belemmerende gedachte “spuwen dat hoort niet, dat is onbeleefd.” 
Bij 2 mensen uit onze groep, lukte het zelfs helemaal NIET. 
Die kregen het dus niet voor elkaar om hun mond te openen, die blokkade 
was door de jaren heen zo heftig geworden dat die het dus écht niet konden. 
Ze konden niet het tegenovergestelde doen van wat ze hun hele leven 
ongemerkt teveel hadden gedaan. 
Toen we na deze oefening, evalueerden en met elkaar in gesprek gingen, 
vertelden zij dat ze in hun kindertijd nooit het woord kregen, of door moeder 
of vader altijd de mond gesnoerd werden, of samen geweest waren met een 
narcist waardoor ze het woord niet meer durfden te nemen, want hij of zij had 
toch altijd gelijk. 
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Je kan je voorstellen dat wanneer je merkt dat iets wat zo simpel is zoals 
spuwen, niet meer gaat, dat dit emotioneel voor je kan zijn. Dus bij deze, 
durf jouw emoties met ons te delen in de facebookgroep onder de module 
communicatie. 
Komt er echt een trauma naar boven, en wil je daar persoonlijk met mij over 
ventileren, dan kan je altijd een privé coach call aanvragen. Het normale tarief 
hiervoor is € 65,00, voor cliënten van de K.R.A.C.H.T.-methode is dat € 45,00.

Wil je echter meer doen met lichaamswerk dan kan je een afspraak boeken bij 
mij in de praktijk hiervoor (Gent, Lievegem of Vrouwenpolder).
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Als jullie samen kinderen hebben, zal er ook meer “moeten” 
gecommuniceerd worden dan bij koppels die uit elkaar gaan en die geen 
kinderen hebben. Vaak geven mensen toch aan dat scheiden zonder 
kinderen, vlugger afgesloten kan worden. Je “moet” immers geen contact 
meer hebben met elkaar als de scheiding achter de rug is. 

Wanneer je dan toch “moet” communiceren met je ex, over de kinderen, wil 
ik jou graag de techniek van de twee communicatielijnen uitleggen. 

Met deze communicatielijnen in je achterhoofd leer je communiceren in 
alle rust, zodat jullie gesprekken constructief zijn, wat ook de bedoeling is. 

Bij conflict of wanneer het moeilijk is om rustig met je ex te praten, vallen 
de verwijten soms wel eens zoals “Ik kan echt niet met mijn ex praten, het 
is een echte heks geworden.” “Mijn ex luistert niet, alles wat ik vraag, wordt 
genegeerd.” 

Wanneer je langdurig in zo’n situatie zit, is dat nefast voor je gezondheid. 
Met de knop-om-techniek zal je merken dat je op termijn gemakkelijk zal 
communiceren met de vader of moeder van je kind(eren). 

6. Communicatie met de (h)ex
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6.1. Communiceren over jullie kinderen



 Op de 1ste tekening zie je de lijn tussen jou en je ex. De lijn zoals jullie 
als man en vrouw met elkaar verbonden waren. 

 Op de 2de tekening staan jullie kinderen erbij. Er lopen dus lijnen van 
jou naar de kinderen en ook van je ex naar de kinderen. Zo waren jullie 
dus allemaal met elkaar verbonden. 

 Op de 3de tekening, zie je de scheidingslijn, door de scheiding is de 
oorspronkelijke verbinding die jullie als gezin hadden verbroken. 

 Op de 4de tekening, zie je dat er dus eigenlijk een andere verbinding 
ontstaat. Jullie zijn als koppel niet meer verbonden met elkaar maar 
wel nog ieder op zich met de kinderen. Die bovenste lijn verbindt jullie 
enkel nog als exen van elkaar. Jullie hebben allebei los van elkaar je 
eigen verbindingslijnen met de kinderen. 
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 Op de 5de tekening, zie je dat er een “nieuwe” verbindingslijn komt, die 
van jullie als ouders. 

Het is de bedoeling, om NIETS van die bovenste lijn in die onderste lijn te 
laten doorlopen. 

De ouderlijn moet vrij blijven van alle negativiteit uit de exenlijn. 

Ik weet dat dit niet gemakkelijk is, maar wel de moeite waard om te 
proberen. 
Als jullie dus communiceren over de kinderen dan moet de knop om. 
In gedachten ga je naar die onderste lijn, en denk je aan niets wat op die 
bovenste lijn staat. 
Hou die onderste lijn dus zo zuiver mogelijk! 
Geloof me dit is écht het beste voor jullie kinderen. 
Hou ook altijd de vraag in je gedachten: “Wat is het beste voor de kinderen?” 
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Als je op voorhand weet dat je een gesprek hebt met je ex, dan kan je je 
maar beter goed voorbereiden. 

Ik wil graag een aantal TIPS met je delen: 

› Zet op papier wat je wil zeggen, neem deze notities ook gerust mee.  
Je mag nog zo goed op voorhand in je gedachten geoefend hebben, door de 
emoties kan je plots alles vergeten. Leg dat papier misschien niet onmiddellijk 
op tafel, dit kan als negatief door je ex gezien worden. Hou het in je tas, of 
broekzak, en kijk voor je afsluit als je alles gezegd hebt wat je wou zeggen. 

› Wees zakelijk, helder en duidelijk. 
 Sommige mensen geven aan dat ze dat lastig vinden. Sommige worden 

zelfs boos: “Mag ik dan géén emotie tonen tijdens ons gesprek?” Natuurlijk 
wel, het is niet evident om je emoties opzij te zetten. Maar als jullie zaken 
moeten bereiken met elkaar, is dat soms wel eventjes nodig om de knop 
om te draaien. Voel je emoties opkomen, dan is dat zo, dat is oké, emoties 
mogen er zijn, emoties opkroppen is nergens goed voor. 

 Dit zijn tips om jou te helpen dat je niet doorslaat in die emoties, want 
anders bereik je vaak niks met zo’n gesprek, of erger nog, gebeurt het 
tegenovergestelde. Gebruik geen woorden die verzwakkend werken zoals: 
“eigenlijk” of “misschien”. Deze woorden zorgen voor twijfel en dan geef je 
aan dat je niet zeker bent van wat je vraagt of zegt. 

› Spreek altijd vanuit de IK vorm, en niet met “je” of “jullie”, want dan ga je 
zaken gaan insinueren voor de ander. Hier geldt dus ook het begrip NIVEA 
wat ik al eerder met jullie deelde in een vorige module.  Niet Invullen Voor 
Een Ander. Daar word je ex alleen maar boos of ongeduldig van. Als je 
vaststelt dat je in je gedachten aan het invullen bent, stel dan hem/haar 
dan de vraag: “Wat bedoel je precies?” Wees je ervan bewust hoe vlug je 
eigenlijk een eigen mening of commentaar klaar hebt.

6.2. Gesprek voorbereiden



7. Communiceren vanuit  
    geweldloos verzet

Ga jij vaak in conflict met je ex tijdens jullie gesprekken dan wil ik jou graag 
nog de mandenoefening meegeven. 
Dit is een tactiek die gebruikt wordt bij het parallel solo-ouderschap. 

Misschien eerst even dit: “Wat is dat parallel ouder zijn?” 
“Wanneer samen ouder blijven te moeilijk wordt, ontlast ouders dan van deze 
taak. Als samen ouder blijven te emotioneel is en mensen overspoelt, waardoor 
ze niet als ouder kunnen denken, geef hen dan de ruimte om voor hun kind te 
kiezen. Laat vader met zijn kinderen bezig zijn als vader vanuit zijn visie, zijn 
prioriteiten, zijn wensen. Laat moeder met haar kinderen bezig zijn als moeder 
vanuit haar visie, haar prioriteiten, haar wensen.” 

Citaat van Lieve Cottyn, “Ouderschap na scheiding” 

Bij parallel solo-ouderschap leer je dus om los te laten wat er in het “andere” 
huis gebeurt. Dat geeft ouders de ruimte om hun eigen ouderschap op te 
nemen. Als je je ex niet kon veranderen als jullie samen waren, dan ga je dat 
nu zeker niet kunnen. Dus stop met je zenuwachtig te maken in zaken wat 
er aan de “andere” kant gebeurt. 
En ga je kind(eren) daar zeker niet mee belasten! 
Vermijd dus om volgende zaken te zeggen aan je kind(eren): 
“Is jouw haar alweer niet gewassen bij papa?” 
“Jullie jas ruikt naar sigaretten. Rookt de nieuwe vriend van mama?” 
“Je ziet er weer zo moe uit, je had weer geen uur zeker bij je vader?” 
“Hier in dit huis wordt er opgeruimd.” 
“Zal ik wel weer mijn best doen om jullie gezond eten te geven.” 
… 
Herkenbaar? 
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Frustraties ten opzichte van je ex, die je uitwerkt op de kids? 
Het zal niet de scheiding op zich zijn die een schadelijk effect heeft op je kind, 
maar veel eerder het aanhoudende conflict en de strijd tussen jullie als ouders. 

Dus neem je verantwoordelijkheid over jouw eigen gedrag en jouw eigen 
communicatie als ouder. Ga bewust kiezen waar je wel en niet op ingaat of 
over communiceert. 

Vooraleer je communiceert met je ex, ga je vertragen met de 
mandentechniek. Ga jezelf de vraag stellen of er wel gecommuniceerd moet 
worden? Vooraleer je iets zegt ga je denken aan onderstaande manden. 
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ACCEPTATIEMAND 

60% 

COMPROMISMAND 

30% 

LIMIETMAND 

10% 

In de acceptatiemand hoort de communicatie thuis, die je stoort maar 
waar je de strijd niet meer over aangaat omdat het niet ernstig genoeg is. 
Het hoort bij de persoonlijkheid van de andere ouder. Is op lange termijn 
ook niet zo belangrijk. 

In de compromismand zit communicatie over gedrag of een beslissing die 
je stoort maar waarover je als ouder kiest om nu niets te zeggen. Is gedrag 
waar je later misschien wel een compromis moet in zoeken, maar dat nu 
niet op de voorgrond staat. 

In de limietmand zit communicatie over gedrag of een beslissing die 
niet acceptabel is omdat ze de ontwikkeling van jullie kind in het gedrang 
brengt of schaadt (fysisch of emotioneel). Hier ga je dus zeker de andere 



ouder over aanspreken, op een geweldloze manier. Je begint je zinnen of 
vragen dan het best als volgt: “Ik zie, ik lees, ik hoor, ik voel, ik heb nood aan, 
ik wil je vragen of …” 

Als je naar de percentages kijkt steek je dus maar heel weinig in de rode 
mand. De oefening voor jou is nu dat iedere keer wanneer je iets wilt 
zeggen of vragen aan je ex, dat je aan deze manden denkt. 
Dus op 10 keer, steek je 6 keer iets in de groene mand, 3 keer iets in de 
oranje mand en maar 1 keer iets in de rode mand. 
Deze techniek leert jou om stil te staan bij jouw communicatie en dus alleen 
maar te communiceren wat dringend nodig is. Let op, dit is van toepassing 
bij ouders die in conflict liggen. Deze manden zullen ervoor zorgen, dat de 
storm op lange termijn wat kan gaan liggen. En je niet iedere keer olie op 
het vuur gooit. 
Wil je iets zeggen aan je ex en twijfel je in welke mand je het zou stoppen? 
Deel het met ons in de groep bij de module communicatie. Zo kunnen we 
er samen over nadenken en elkaar helpen. 

Oh, onderstaande is een notitie uit diezelfde opleiding. 
Wil ik ook graag met je delen. Een extra hulpmiddel om je af te vragen als je 
nu wél of niet iets communiceert met je ex. 

Communicatie  | 31

MOET    IK    DIT    NU    DOEN ?
A.

A. Moet het echt ? D. Nu ?

B. Ik ? Of kan het ook door
iemand ANDERS ? Doen of  

laten doen ?

Moet het NU of 
kan het ook LATER ?

Is het echt DIT of kan het 
ook iets ANDERS zijn ?

E. Doen ?

C. Dit ?

B. C. D. E.



Nee, we gaan niet beginnen praten met onszelf. Wel wil ik jullie de kracht 
van affirmaties meegeven. 
Woorden hebben ongelooflijk veel kracht, ook als we ze denken. 
Daar hadden we het al over hé, gedachten zijn krachten. 
Denk maar aan ons schema van de 5G’s. 

Door te werken met affirmaties ga je eigenlijk de dialoog aan met jezelf. 
Die kan dus maar beter positief zijn.

Ik wil je graag met de volgende affirmaties inspireren om je automatische 
interne dialoog met jezelf te veranderen. 
Maak hier een dagelijkse gewoonte van, die je tenminste 3 maanden 
volhoudt, pas dan wordt het een automatisme. 
Tip: schrijf ze over en hang ze op een plekje waar je ze alle dagen ziet!

8. Communiceren met jezelf

De wereld die we hebben gecreëerd, 
is een product van ons denken; 
het kan niet worden veranderd 

zonder ons denken te veranderen. 
Albert Einstein
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Vertrouwen
“Nu weet ik het niet

Maar ik weet de oplossing
Dat weet ik namelijk ALTIJD
Ik kan mezelf vertrouwen.”

Liefde
“Ik hou van mezelf, 

ik ben blij met mezelf. 
Omdat ik van mijzelf hou, 

zijn er voor mij oneindig veel 
mogelijkheden.” 

Eerlijkheid
Ik ben eerlijk naar mezelf 

en naar anderen. 

Gemak
Alles is gemakkelijk. 

Alles is mogelijk. Keuze
Ik heb altijd een keuze 

hoe ik reageer 
op de situatie. 

Ja
“Ik zeg JA tegen het leven.” 

Toestemming
“Ik geef mezelf NU toestemming 

om het makkelijk te hebben.” 

Lef
“Ik doe vandaag 1 ding 
waar ik bang voor ben.” 

Vergeving
“Ik vergeef mijzelf 

en anderen.” 

Gedachten
“Ik heb gedachten, ik ben ze niet.” 

Ontwikkeling
Groei is mijn natuurlijke staat 

van ZIJN. 

Vreugde
“Vreugde is wat er met ons gebeurt als 

we ons realiseren hoe goed dingen écht zijn.” 
- Maryanne Williamson - 

Doorzettingsvermogen
“It does not matter how slowly you go

as long as you do not stop.” 
- Confucius - Ik ben de persoon 

die gaat voor wat ik wil
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Deze module wil ik graag afsluiten met het prachtige gedicht van Bo Ping 
Wang:

Als ik blijf kijken
Zoals ik altijd heb gekeken.
Blijf ik denken
Zoals ik altijd dacht. 

Als ik blijf denken
Zoals ik altijd heb gedacht. 
Blijf ik geloven
Zoals ik altijd heb geloofd. 

Als ik blijf geloven
Zoals ik altijd heb geloofd. 
Blijf ik doen 
Zoals ik altijd heb gedaan. 

Als ik blijf doen
Zoals ik altijd heb gedaan. 
Blijft mij overkomen
Wat mij altijd overkomt. 

Maar als ik mijn ogen sluit
en voel mijn ware zelf van binnen, 
dan kom ik deze cirkel uit
en kan ik steeds weer opnieuw beginnen.

DE 
VICIEUZE 

CIRKEL 
VAN 
HET 

BEELD



Zo, we zijn er. 
Ik heb jullie heel wat informatie en to do’s gegeven over en rond 
communicatie. 
Ook voor dit gedeelte geldt hetzelfde. 
Niet alleen lezen, ook toepassen. 
Regelmatig het E-book doornemen.
Niet alles tegelijk willen doen, probeer stap voor stap zaken toe te passen in 
je dagelijks leven.
Het zou fijn zijn als jullie me laten weten in de facebookgroep met wat jij 
eerst gaat beginnen?

Succes met leren communiceren. 

Liefs,
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• Flair, januari 2020, artikel Pleasen is verliezen. 
• Vollinga Petra, “Het grote co-ouder doeboek”, Boekerij.
• Drielsma Marion, Gidaly Daniella, van Hennik Liesbeth, “Op eigen kracht.”, 
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• Van Dis Ivonne, “Dagelijkse affirmaties voor energie & daadkracht.”, E-book
• Oomkes Frank, Garner Alan, Oomkes Robin, “Communiceren”, Boom.
• Maes Vanessa, Cornelis Christel, 3 daagse training “Blijven staan ondanks 
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• Open Mind, opleiding Trauma therapeut. 
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+32 (0)473 93 06 27

veerle@vanuitverbindingnaarkracht.com 
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