/r'P:

Linssen. En hoeje het in de toekomst
anders kunt doen.Als het niet om een
eenmalig slippertje gaat maar echt om
een langdurige affaire, is het om samen
verder te kunnen ook belangrijk datje
partner voorjou kiest en besluit de
relatie met de derde definitiefte beëindigen. Dit betekent dan ook echt dat ze
geencontact meer met de ander kan
hebben.Je kunt alleen beginnen met
verwerken als de affaire echt is beéindigd,
maar verwachten dat de gevoelensvoor
de derde direct voorbij zijn, is onrealistisch. Het is heel goedmogelijk dat
degenedie is vreemdgegaan,last heeft
van een vorm van liefdesverdriet. 'Die
pijn verwerken is voor een groot deel
persoonlijk, maar,' vindt psycholoog
Alfons Vansteenwegen,coauteur van
Hoe ouerleefje eenliefdesaffaire,'een
klein stukje daarvan mag ook in de
relatie verwerkt worden.'

Het is niet het eindevan de
wereld (of van je relatie)
VolgensEngels onderzoekkan vreemdgaan in je genenzitten, maar dat lijkt
aIIeen een comfortabel excuusvoor
mannen die zeggentoe te gevenaan de
oerdrift om hun zaad te verspreiden.
Hoe verschrikkelijk het ook is als dit je
overkomt, het betekent niet automatisch dat er iets fout zit inje relatie. 'Ook
in de beste relaties komt het wel eens
voor dat iemand verliefd wordt op een
derde,vierde of vijfde persoon'zegt
Alfons Vansteenwegen.'Dat gebeurt
gewoonen is gezonden normaal.'Het
wordt pas problematisch er iets met die
gevoelenswordt gedaan. Maar ook dat
wil niet zeggendat het in de eigenrelatie
niet eoedzit. Wel wordt een affaire met
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Uit onderzoek door Brad Bushman van de Universiteit van Michigan
b l i j k t d a t j e j e w oede beter ni et kunt ui ten door haar kl edi ng i n brand t e
steken of toe te geven aan andere agressievegevoelens.Het geeft heel
even een goed gevoel, maar uiteindelijk voed je alleen je woede. Wat je
aandachl geeft groeit, he.t.isdaarombeter om je uit te spreken over je
w o e d e e n te vertel l en datj e boos bent.

een derde somsgebruikt om een relatie
te beëindigen.Dat is dan meestal pas
het geval als de primaire relatie al helemaal is uitgeblust.'Wanneer die al
slecht is, is het meer een aanleiding van
het stoppenvan de relatie dan een oorzaak,' gaatYansteenwegenverder.'Bij
eengoederelatie zullen de meestemensen
terugkeren naar hun partner.'
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Neem samenie relatie onder
de loep
Besluitjeje relatie nog eenkans te geven,
dan brengt het overwinnenvan deze
ervaring wel wat verandering met zich
mee.Je moet een aantal zeermoeilijke
dingen met elkaar bespreken en verwerken én erblijftbljna altijd eenlitteken
achter. Proberen de problemenop te lossen
doorweg te lopenvan de pijn, te doen
alsofhet er niet is, heeft geenzin.Je zt;Jt
er samenovermoetenpraten,je pijn uitdrukken, zodat dezekan evolueren,'legt
Vansteenwegenuit. 'Het is onrealistisch
om te denkendat het voldoendeis dat de
affaire is opgebiechten er vervolgens
nooit meer over gepraat hoeft te worden.
Op die manier blijft het eenissueen kun
je het niet verwerken.De pijn blijft. Om
die pijn te verminderenis het belangrijk
jezelfenje partner er herhaaldelijk mee
te confronteren enje pijn uit te drukken.'
Dat is niet makkelijk, maar je zult zien
datjeje beter voelt alsje tegenje partner
kunt zeggenhoe verschrikkelijk het voor
je is. 'Verwerking gaat als het ware zoals
je dooreenvijver heengaat:eerstwordt

het water dieper,totje debodemhebt
bereikt, en dan pas komje er aan de
anderekant geleidelijkweer uit,' zegt
Vansteenwegen,'Op het moment dat
je die anderekant hebt bereikt, is het
verwerkt.'

The devil is in the details
Praat er dus vooral over,maar bedenk
voordatje ernaar vraagt ofje bepaalde
details echt wel wilt weten. De meeste
vragen blj koppels in dit soort situaties,
zijn volgensVansteenwegenhelemaal
geenechte vragen: Vragen over details
zijn meestal uitdrukkingen van zorgen.
Je wilt helemaal niet weten in welk
hotel ze zijn geweesten wanneer. Waar
je mee zit zijn waarschijnlijk dingen
als: Houdt ze wel echt van mij? Is ze wel
echt weer terug? Het is onnodig om te
veel op details in te gaan en beter om je
gevoelonder woordente brengen.Zeg
bijvoorbeelddatje bang bent dat ze nog
aan hem denkt, ofdat de relatie intenser
is geweestdan wat jij met haar hebt.
Daar hebje uiteindelijk meer aan dan
te vragen naar het hoe en wat. 'Met te.
veeldetails loopje de kans datje alleen
maar zout in de wonde strooit,'waarschuwt LeonieLinssen.'Ik vraag me af
ofhet wijsheid is om alle sms'jesen
e-mailsvan die ander te lezen.'

Doesamen leuke dingen
AIIes wat aandachtkrijgt groeit, dus als
je heel veel aandachtbesteedtaan de
pijn, dan groeit die pijn ook.Probeerer
daarom niet ieder momentvan de dag
meebezigte zijn. Vind je dat moeilljk,
dan kunje afsprekenom er op een
bepaaldtijdstip op de dag bijvoorbeeld
een uur lang over te praten. Kljk ofje er
iets aan hebt om alles nog eenkeer te
horen en probeereengoedebalans te
zoeken.Ga samenleuke dingen doen,
zoekafleiding. Bijvoorbeelddoorhand in
hand eenuurtje lekker te gaan wandelen
en te genietenvan elkaar en het moment.

Vergeefje partner
Alleen tijd is niet genoegom de wonden
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te helen. Als je niet wilt dat het een
onderwerp wordt dat 2Ojaar later bij
ruzies nog steedswordt aangehaald, zit
er niets anders op dan elkaar uiteindelijk te vergeven. 'Vergeven is iets anders
dan vergeten enje kunt pas vergeven
als jeje er beiden van bewust bent dat er
iets verschrikkelijks is voorgevallen,'
zegt Vansteenwegen.Dus accepteren
wat er is gebeurd,zodatje samen de
stap kunt nemen om je er overheente
zetten en het achterje te laten. 'Je moet
de hoop op een beter verleden opgeven,'
zegt Leonie Linssen. 'Want dat is eigenlijk wat je wilt, je verzet je tegen wat is
gebeurd enje gedachtenwillen daar
steedsweer naar terug.'Kies er - als je
daar klaar voor bent - bewust voor om
geen energie meer in die negatieve
gebeurtenis te steken. Eindeloosdoorgaan op het verleden heeft geenzin. Na

zeker wat iemand uitspookt, maar hebt
geenvertrouwen.'Vertrouwen ontstaat
wanneer beide partners doenwat ze
zeggeraeÍ zeggenwat ze doen,' zegt
Vansteenwegen.Het is dus mogelijk dat
het vertrouwen weer helemaal terugkeert, maar dat vraagt veel tijd en verwerking van de ontrouw. Je kuntrnet z'n
tweeën enkel iets verwerken door te
communiceren,die gesprekkenzijn
nodig. Dan nog moet elke partner ook
voor zichzelfdingen verwerken. Zo volgen gesprekkenen stiltes elkaar op.
Ondertussen toonje elkaar zo veel
mogelijk dat je van elkaai hou dt, zod,at
er weer een vertrouwensvolle relatie
kan ontstaan. Alsje open en eerlijk
naar elkaar bent geweest,enje merkt
aan het gedrag vanje partner dat er

devergevingkanverzoeningkomen,datA I _ _
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gaatnogeenstapverder.Je-kunt

iemandvergevenennooitmee'.:::1ï.:weemdgaan
' - zien, maar je kunt ook iemand vergeven
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enjeervervolgensmeeverzoenen.Plsda'
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Wanneeris a[[esweer
normaal?
De beste manier om met stressvolle
gebeurtenissenom te gaan, is om er een
positievewending aan te geven,blijkt
uit onderzoekvan de Leidse psycholoog
Nadia Garnefski. Je zult er uiteindelijk
altijd iets van leren, maar dat lukt vaak
pas achteraf, alsje het overspelhebt
verwerkt. En dat kost tijd , zeker meí z'n
tweeên. De tijd die stellen hiervoor
nodig hebbenis heel individueel. AIs je
jezelf wijsmaakt dat het is verwerkt als
alles eenmaal is opgebiecht,dan maak
je jezelf illusies,' waarschuwt
Vansteenwegen.'Jezult gesprekken
keer op keer moeten herhalen. In het
algemeenduurt het eenjaar oftwee om
eruit te komen.'Vertrouwen is iets wat
je iemand eigenlijk zomaar geeft en wat
voor een groot deel ontstaat op basis van
ervaringen. Het is niet hetzelfdeals
zekerheid.Zekerheid bereik je als je
iemand dag en nacht volgt, oflaat volgen door een detective.Je weet dan

echt iets is veranderd, dan is het mogelijk
om elkaar weer helemaal te vertrouwen,'
zegt ook Leonie Linssen. 'Openheid en
eerlijkheid is dan wel heel belangrijk.
Dat er niets meer tussenjou enje partner
instaat.'
De manier waarop stellen een buitenechtelijke affaire verwerken is heel persoonlijk, maar je kunt er absoluut iets
van leren. 'Sommige koppelsvertellen
me dat het heel lang geledenis dat ze zo
intens met elkaar hebbengepraat.
'Toch,'waarschuwt Vansteenwegen
'blijkt uit onderzoek en ervaring met
mijn cliënten steedsopnieuw dat de pijn
uiteindelijk groter is dan het plezier dat
men aan een affaire heeft beleefd.Bijna
alle mensen die zijn vreemdgegaan
zeggenachterafdat het verliefde gevoel
heel fijn was en dat ze hele mooieherinneringen hebbenaan hun affaire. Maar
dat het - als ze alles blj elkaar optellen toch eerder een verlies is geweestdan
een winst,'
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