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HOOFDSTUK 4  

Luisteren 

Kernpunten 

• Een goede luisteraar is opmerkzaam en laat merken dat hij luistert. 

• Actief luisteren houdt in dat je je grenzen aangeeft en nagaat of je je partner goed 

hebt begrepen. 

• Door korte reacties en vragen nodig je je partner uit verder te vertellen. 

• Je kunt op verschillende manieren ingaan op het verhaal van je partner. Dit doe 

je door te reageren op wat hij vertelt of hoe hij het vertelt. 

• Door mee te leven toon je je betrokkenheid. Door kritisch te luisteren geef je 

tegenspel.  

 

  



Een goede verstaander 

Er zijn gesprekken waarbij de partners niet luisteren, maar om de beurt hun mond 

houden. Tijdens de adempauze van de één neemt de ander de gelegenheid om zijn 

zegje te doen. Sommige mensen gebruiken het verhaal van de ander alleen maar als 

een opstapje om hun eigen verhaal kwijt te kunnen.  

Luisteren houdt in dat je enige tijd aandacht hebt voor het verhaal van de spreker 

en hierop reageert. Je parkeert je eigen reactie eventjes. Maar wat nu als je partner 

maar door kletst en voortdurend dezelfde verwijten herhaalt? Of eindeloos vertelt hoe 

goed hij is? Moet je dat allemaal maar aanhoren? Soms hebben partners het gevoel 

dat ze in een bepaalde positie worden vastgezet. De spreker lijkt het gesprek te 

overwoekeren. Totdat geen van beide partners meer openstaat voor het verhaal van de 

ander.  

De houding van waaruit je dergelijke gesprekken vlot kunt trekken, hebben we in 

hoofdstuk 2 beschreven. In dit hoofdstuk gaan we ervan uit dat beide partners de wil 

hebben om naar elkaar te luisteren.  

Wat maakt nu dat je aan Anouk makkelijker je verhaal toevertrouwd dan aan Ans? 

Waarom weet je bij Sander na drie zinnen niets meer te zeggen, terwijl je met Kees-

Jan uren kunt praten? Een goede verstaander heeft aan een half woord genoeg, is het 

gezegde. Dat is maar gedeeltelijk waar. Een goede luisteraar is niet alleen 

opmerkzaam, maar hij laat ook merken dat hij luistert. Of hij maakt het kenbaar als 

hem dat eventjes niet zo goed lukt. 

Vooral bij gevoelige onderwerpen, moet je geen genoegen nemen met halve 

woorden. Ga niet zelf de ontbrekende helft aan- of invullen. Denk niet dat je toch wel 

weet wat je gesprekspartner wil zeggen. Dat vergroot de kans dat je de woorden 

verkeerd interpreteert. Het verheldert de communicatie als je uitspreekt hoe je zijn 

boodschap opvat. Ga er niet vanuit dat dit vanzelfsprekend een goede uitleg is en 

nodig hem uit zich te verduidelijken. Een goede verstaander is een actieve luisteraar, 

geen passieve toehoorder.  

Tips voor actief luisteren 

Geef je grenzen aan 

Doe niet net alsof je luistert terwijl je hoofd er niet naar staat. Misschien ben je 

moe of spelen er andere zaken die voorgaan. Soms kun je de spreker onderbreken als 

je niet meer kunt volgen wat hij zegt. Of geef aan dat je nog in staat bent een minuut 

of twee te luisteren. Vraag eventueel om verduidelijking of reageer op de inhoud. 

Sommige sprekers storten hun woorden over je uit. Als het gesprek je iets waard is, 

doe je er goed aan de spreker af te stoppen voordat je afhaakt. In de volgende zinnen 

wordt aangegeven hoe je dit kunt aanpakken. 

 



• ‘Wacht even, ik kan het nu niet meer volgen. Je begon over die strubbelingen met 

je baas.’ 

• ‘Zal ik even thee zetten voordat je verder praat?’ 

• ‘Kan ik even iets belangrijks tussendoor zeggen? Dan kom ik zo terug op jouw 

verhaal.’ 

• ‘Ik merk dat ik niet opneem wat je zegt. Dat komt niet door jouw verhaal, maar 

omdat het vandaag enorm stressen was op de zaak. Sorry, maar ik geloof dat ik te 

moe ben.’ 

Laat merken dat je luistert 

Sommige luisteraars zijn net sponzen. Ze zuigen het verhaal van de ander zo in 

zich op, dat ze vergeten te reageren. Dat geeft de spreker het gevoel dat de ander niet 

geïnteresseerd is. Het gesprek verloopt dan moeizaam. Geef als luisteraar dus ook 

aandacht aan je reacties. Meestal gaat dit vanzelf, maar als je merkt dat het gesprek 

stokt zou het kunnen zijn dat de spreker wacht op jouw signaal. Met knikken, je 

gesprekspartner aankijken, ‘ja’ of ‘hmm-mm-zeggen’ - of iets in die trant - nodig je 

de ander uit om verder te praten.  

Moedig de spreker aan 

Met korte opmerkingen kan de luisteraar een aarzelende spreker het vertrouwen 

geven dat zijn verhaal de moeite waard is. Hierdoor kan een gesprek op gang komen 

en blijven. Nog belangrijker dan de precieze woorden is de manier waarop je dit laat 

merken. Oogcontact en een geïnteresseerde houding stimuleren je partner zich uit te 

spreken. 

 

(Knikt) ‘Ja, dat kan ik me voorstellen’.  

(Kijkt verheugd) ‘Wat fijn dat je me dit vertelt.  

(Kijkt de ander aan) ‘Wat interessant zeg, ga door.’ 

(Klinkt enthousiast) ‘Vertel verder, ik heb alle tijd.’ 

Ga na of je de ander goed hebt begrepen 

De luisteraar interpreteert het verhaal van de spreker. Om misverstanden te 

voorkomen vertelt hij in zijn eigen woorden hoe hij het opvat. Dat kan om praktische 

zaken gaan, maar ook over gedachtes en gevoelens: 

 

• ‘Dus als ik jou goed begrijp wil jij morgen niet naar de speeltuin met Bob.’ 

• ‘Zeg ik het goed als ik zeg dat jij dacht dat het mij niet interesseert?’ 

• ‘Dus het is vooral de manier waarop zij dat zei wat je ergert, is dat wat je wilt 

zeggen?’ 



Stel vragen uit interesse 

Veel mensen zijn nogal terughoudend met het stellen van vragen. Ze zijn bang dat 

het ongepast is of ze willen niet nieuwsgierig overkomen. Maar dat hoeft niet zo te 

zijn. Vragen die aansluiten bij het verhaal van de spreker, worden ervaren als een 

blijk van interesse. De luisteraar laat merken dat hij meeleeft of meedenkt. Daardoor 

verdiept het gesprek zich.  

Wie de spreker op de voorgrond van zijn aandacht houdt, heeft grote kans dat hem 

als luisteraar spontaan vragen binnenvallen die de uitwisseling stimuleren. Vragen die 

uit de lucht lijken te vallen komen eerder voort uit eigen associaties die zich naar 

voren dringen. Maar zelfs dat hoeft geen verstoring te zijn van het gesprek. Als je 

merkt dat je een zijweg inslaat, kun je dit als luisteraar opmerken en bijsturen.  

Een oprechte vraag is een beweging naar de ander toe. Je bent vanuit interesse 

gezond nieuwsgierig. 

Verborgen boodschappen  

Vaak stellen mensen vragen, terwijl ze eigenlijk iets bedoelen te zeggen. 

Bijvoorbeeld een mededeling of een verlangen. Door je boodschap of bedoeling in 

een vraag te verhullen ben je vaag. De kans om verkeerd begrepen te worden ligt dan 

op de loer.  

 

• ‘Dus jij vindt het normaal om 6:00 uur thuis te komen?’  

⇒ ‘Ik vind het niet prettig dat jij om 6:00 uur thuis bent.’ 

• ‘Als ik met mijn lingerie aan ligt te wachten in bed, dan is het enige waar jij aan 

denkt dat je je tanden wilt poetsen?’  

⇒ ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat je op dat moment geen aandacht voor me hebt.’ 

• (Licht cynisch) ‘Vind je het leuk om zo te doen?’ 

⇒ ’Het doet me pijn dat je zo  doet. En het lijkt wel alsof je het leuk vindt.’ 

  



Manieren van luisteren 

De spreker reageert altijd op de luisterhouding en de opmerkingen van de ander. 

De luisteraar draagt dus net zo goed bij aan de ontwikkeling van het gesprek. Er zijn 

verschillende soorten luistergedrag te onderscheiden die leiden tot een meer of minder 

persoonlijke karakter van een gesprek of tot goed overleg over oplossingen. Hier 

onder karakteriseren we vijf manieren om te luisteren naar je partner. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Einde fragment. 

 

 

HOOFDSTUK 8  

Belevingsgericht gesprek 

Kernpunten 

• Het uitwisselen van dagelijkse belevenissen, al lijkt het nog zoiets kleins, 

stimuleert de gevoelsuitwisseling tussen partners. 

• Belevingsgericht luisteren en meeleven, ondersteunt je partner. 

• Samen activiteiten ondernemen leidt niet automatisch tot een intensivering van je 

relatie. Dit is wel zo wanneer je de actuele ervaring deelt. 

• Emotionele problemen los je niet één-twee-drie op. Daarbij is luisteren naar je 

partner belangrijker dan een oplossing aandragen. 

• Het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen heeft tijd nodig. Het is belangrijk 

dat je elkaar dan opzoekt en respect toont voor ieders gevoelens. 

  



Belevenissen uitwisselen 

Naarmate beide partners meer en oprecht hun beleving delen en gaan overleggen 

over hun gezamenlijke projecten, ontstaat een rijker contact. Hierdoor groeit het 

vertrouwen, waardoor je de kwetsbare kanten van jezelf kunt gaan ontdekken. Je 

partner is daarbij die unieke persoon waarmee je belangrijke levensthema’s deelt. Je 

relatie blijft waarde-vol en levendig. De liefde wordt niet afgeschreven over de loop 

der jaren, maar verandert van karakter.  

De uitwisseling over dagelijkse gebeurtenissen neemt een belangrijke plaats in 

binnen een relatie. Het verrijkt het contact als je je partner deelgenoot maakt van je 

binnenwereld. Geen droge opsomming dus van de feiten, maar het uitwisselen van 

iets wat jou bezighield.  

De centrale vraag tussen overleggen en je beleving uitwisselen is: ‘Hoe ervaar 

jij...?’ Bijvoorbeeld: je kunt met elkaar praten over de bedtijden van de kinderen, hun 

zakgeld en de schoolkeuze. Wat beslissen wij en hoe pakken we dit aan? Een 

belevingsgericht gesprek draait echter om de vraag: hoe ervaar ik/jij de omgang met 

de kinderen? Na een belevingsgericht gesprek hebben partners meer zicht op hoe de 

ander het onderwerp beleeft. Zo'n gesprek is afgerond als beide zich voldoende 

hebben kunnen uitspreken en hebben gemerkt dan de ander begripvol hiernaar heeft 

geluisterd. Het gesprek is er niet op gericht het met elkaar eens te worden. Over hoe je 

iets hebt ervaren, kun je het nu eenmaal niet oneens zijn. Uiteraard kun je een 

bepaalde situatie wel verschillend beleven. 

Er zijn intensieve belevenissen, zoals de geboorte van een kind, die stellen heel 

wat gespreksstof geven. Maar denk ook eens aan wat je door de dag heen beleeft. Die 

alledaagse gebeurtenissen die het waard zijn om elkaar te vertellen. Het hoeft niet iets 

groots te zijn.  

 

• ‘Toen Geert voor de tweede keer zijn beker melk omgooide, moest ik me echt 

beheersen.’ 

• ‘Ik heb vandaag niet alle dossiers af kunnen werken en als ik dan naar huis rij dan 

houdt me dat nog steeds bezig. Het was file, maar ik zette de radio aan en toen 

hoorde ik dat nummer dat we vroeger altijd draaiden.’ 

• ‘Ik heb de gangkast opgeruimd. Ik moest wel drie keer niezen. Wat een stof lag 

daar. Maar nu ik het heb gedaan ben ik dik tevreden.’ 

• ‘Toen ik vanmorgen een grafiek op het bord tekende, gebruikte ik per ongeluk de 

verkeerde viltstift. Ik heb het niet durven zeggen tegen de conciërge, maar 

volgens mij krijg je die tekst niet meer van dat white-board.’ 

 

Veel stellen zeggen dat ze dat al vanzelf doen. Toch wringt bij veel koppels hier 

de schoen. Ze missen een dergelijke gevoelsuitwisseling binnen hun relatie. Ze willen 

wel praten, maar weten niet waarover. Waar moet je over praten als je werkdag altijd 

voorspelbaar verloopt? Of als je merkt dat je gevoelsleven tamelijk vlak is? 

Waarschijnlijk vind je jezelf dan ergens een Saaie Piet of een eenvoudige Truus, en 



vind je jouw beleving niet de moeite waard om over te vertellen. Misschien denk je 

dat anderen intensiever leven dan jij. Realiseer je dan dat er iemand is die ooit warm 

voor je liep. Iemand die jou bijzonder vond en waarschijnlijk nog steeds is 

geïnteresseerd in wat er in jou omgaat. Je kunt proberen iets meer te vertellen over 

jouw belevenissen. Vraag eens aan je partner of hij nog steeds nieuwsgierig is naar je. 

Het kan ook zijn dat de ene partner meer behoefte heeft om zijn beleving te delen dan 

de andere. Dat is een verschil wat je van elkaar leert kennen en waar je een vorm in 

kunt vinden om mee om te gaan.  

Leg elkaar niet de norm op dat alleen interessante dingen verteld mogen worden. 

Dat is een gespreksregel die meestal eenzijdig wordt vastgesteld en waardoor de ene 

partner zichzelf interessanter maakt of wordt gemaakt dan de ander. De grondhouding 

voor het uitwisselen van belevenissen is dat iets de moeite waard is omdat het je 

partner bezighoudt. Dat is voldoende. 

Je kunt het enigszins vergelijken met de manier waarop je openstaat voor de 

eigenheden van je zoon of dochter. Zij delen hun belevenissen met jou als ouder. Daar 

kun je van genieten, los van het onderwerp. Vanuit een vergelijkbare interesse kun je 

nieuwsgierig zijn naar de belevingswereld van je partner. Zijn hobby’s of contacten 

kunnen de bron vormen van een levendig gesprek. Daarvoor hoef jij geen verstand te 

hebben van het onderwerp. Je partner vraagt geen inhoudelijk advies, zoals een 

collega op je werk dat doet.  

Hoewel nagenoeg ieder onderwerp geschikt is om een belevingsgericht gesprek 

over te voeren, zijn er wel verschillen in de intensiteit van de uitwisseling. Het is de 

kunst van het samenleven dat je voor ieder gesprek de juiste toon en tijd weet te 

vinden. De ene keer zal het nodig zijn om slechts stoom af te blazen en een andere 

keer zul je er meer tijd voor uit moet trekken. Het ene onderwerp ligt nu eenmaal 

gevoeliger dan het andere onderwerp. We zetten wat mogelijkheden op een rijtje. 

Stoom afblazen 

Wie iets heeft meegemaakt wat hem nog steeds dwarszit, voelt de drang om hier 

met zijn partner over te praten. Als je merkt dat je levensgezel ergens gespannen over 

is of gefrustreerd thuis komt, is het aan te raden naar zijn beleving te luisteren. Je 

partner heeft behoefte aan expressie. Mogelijk voelt hij zich gekwetst of bekneld door 

een situatie, waarin hij weinig te zeggen had. Belevingsgericht luisteren en meeleven, 

helpt de spanning te verminderen. Ga niet kritisch doen over de inhoud van zijn 

verhaal. Wel kun je vragen of hij stopt met vloeken of erg hard praten bijvoorbeeld. 

Als luisteraar heb je ook je grenzen. Maar maak geen aanmerkingen op zijn handelen. 

Dat kun je beter bewaren tot een ander moment. Richt je aandacht dus niet zozeer op 

wat hij vertelt, maar op de manier waarop hij er over praat. Dikke kans dat hij daarna 

zal zeggen: ‘Ik moest even stoom afblazen.’ En zo is het maar net: je raakt iets kwijt 

(spanning) door erover te vertellen.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Relatiestrubbelingen 

Problemen binnen de relatie hebben als uitgangspunt de vraag: hoe ervaar ik op 

dit moment het contact met jou? Je deelt dan je gedachtes, gevoelens en eventuele 

lichaamsreacties met elkaar. Wanneer het over een bepaald onderwerp gaat reageer je 

beiden door aan te geven wat dit thema voor jou betekent. Zoals: 

 

• ‘Ik zie dat je geraakt bent als je hierover praat. Dat lucht me ergens op, want ik 

dacht altijd dat het je koud liet.’ 

• ‘Je praat zo luchtig over dit onderwerp. Dat ergert me, want ik ben bang dat je 

me niet serieus neemt.’ 

• ‘Ik meen aan je gezicht te zien dat je boos wordt. Is dat zo? Het maakt nu dat ik 

erg op mijn woorden ga letten.’ 

• ‘Ik voel me een sukkel als je zo praat. Ik denk nu: laat maar, want ik stel toch 

niets voor.’ 

• ‘Ik word afwezig. Na drie zinnen weet ik al wat je gaat zeggen. Daar gaan we 

weer denk ik dan. Dat is misschien niet aardig van me, maar het is wel wat ik 

merk als jij zo lang achter elkaar praat.’ 

• ‘Ik word warm van binnen als je dat zegt. Ik merk dat ik nog steeds van je hou.’  

 

Gevoelens veranderen op het moment dat je ze uitspreekt. Niet alleen de 

luisterende partner geeft zijn beleving, ook de spreker is opmerkzaam hoe het gesprek 

hem raakt. Let daarbij op de subtiele signalen van je lichaam. 

 

• ‘Het lucht me op dit te zeggen. Ik zie je oprechte aandacht. Ik krijg vanzelf zin 

om meer te vertellen.’ 

• ‘Ik merk dat ik onderuit ga zitten en inzak. Ik aarzel om dit te zeggen.’  

• ‘Ik voel de spanning in mijn keel. Ik doe mijn best om niet emotioneel te worden. 

Hoewel ik dat ergens wel wil.’ 

• ‘Wat ik nu net zei, klinkt als een rechtvaardiging. Ik doe meteen mijn armen over 

elkaar en zet me schrap. Dat komt eigenlijk... het doet me pijn als je zo scherp 

reageert.’ 

• ‘Ik geniet van je humor. Je ondeugende ogen dagen me uit. Ik voel me wakkerder 

aanwezig daardoor. Dat ken ik van vroeger. Het leven is leuker met jou in de 

buurt.’ 

 

Houd voor ogen dat relatiestrubbelingen vaak niet één-twee-drie zijn op te lossen. 

Daar is tijd, aandacht, geduld en enige omzichtigheid voor nodig. Wat 

aandachtspunten om dit in goede banen te leiden. 

 

 

Tips en valkuilen 



 

• Spreek vanuit jezelf (dat betekent: hoe beleef ik het contact met jou ?)  

• Geef geen beschouwingen over hoe je meent dat je partner in elkaar zit. 

Analyseren van elkaar brengt je niet dichter bij elkaar. 

• Gebruik niet de wij-vorm, maar zeg ‘ik’ als het over jezelf gaat. Lees de tips in 

hoofdstuk 5.  

• Som niet je goede voornemens op. Ga je partner niet overtuigen met 

enthousiaste toekomst-plannen. Hiermee vermijd je je beleving te geven. 

Parkeer overleg over de toekomst in een ander gesprek. Het verdiepende 

gesprek gaat erom dat scherper tot je doordringt hoe het voelt om zo met 

elkaar over iets te praten. 

• Geef niet je oordeel maar je beleving. 

• Bedenk voorafgaand aan het gesprek waar je het over wilt hebben en maak 

vragen die je elkaar kunt stellen. 

• Als je een vraag stelt aan je partner, vraag er dan bij of deze vraag hem 

uitnodigt om te vertellen.  

 

Ingrijpende gebeurtenis verwerken 

Iedere wijziging in de levenssituatie moet worden verwerkt zodat de nieuwe 

situatie eigen wordt gemaakt. Dergelijke ingrijpende veranderingen in de levens-

situatie hebben tijd nodig om verwerkt te worden. Bijvoorbeeld het overlijden van één 

van beide ouders of de dood van een kind. Maar het kan ook gaan om een verhuizing 

of een verandering van baan.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Einde fragment 


