
 

Samen een spannende situatie aangaan. 

 

1). Voorbereiding. Bespreek samen wat je gaat doen, hoe en wanneer. Welke 

situatie die normaliter vermeden wordt gaan jullie samen aan? Bespreek de 

positieve en negatieve gevoelens die jullie hierbij ervaren.  

2). In de situatie zelf.  

o Degene die de situatie normaliter vermijdt: bemerk je negatieve 

gevoelens bij jezelf? Vertel daar dan over. Geef aan hoe je je 

voelt. Blijven de gevoelens aanwezig, blijf daar dan over praten. 

o Partner:  

▪ Erken de angst van je partner. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik merk 
dat je het eng vindt om buiten te zijn. Maar je doet het 

hartstikke goed. Je angst voelt misschien niet prettig maar 

je kan deze dragen. Ik ben hartstikke trots op je dat je dit 

doet!’ Wat je niet moet doen is de angst of stress 
wegsussen (‘Er gebeurt echt niks hoor’).  

▪ Wil je partner uit de situatie weglopen omdat het te eng 

wordt? Vraag hem of haar dan te vertellen over wat er in 

hem of haar omgaat. Luister ernaar en help je partner in 

de situatie te zijn en blijven (‘Probeer het nog even vol te 
houden, het gaat heel goed!’).  

▪ Mocht het niet goed gaan en wil je partner echt stoppen? 

Stop dan. Neem een korte time-out en vertel elkaar wat je 

voelt. Wil je partner dan nog steeds niet doorgaan kijk dan 

samen  of er voor de volgende keer een makkelijker 

situatie gekozen kan worden.  

3). Na de situatie. Bespreek samen na hoe het ging. Wat hebben jullie 

geleerd?  Hoe voelen jullie je na afloop? Welk gedrag van de partner was 

behulpzaam en welk niet?  

 

Belangrijk: Het is belangrijk dat je de volgende keer als partner in deze 

situatie een steeds kleinere rol speelt. Dat voorkomt dat je partner 

afhankelijk wordt van jou in het aangaan van de situatie. 
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