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Dit e-book is onderdeel van de serie Sekshulp geschreven door  

dr. Debby de Haas, arts-seksuoloog NVVS. 

In haar ervaring zijn er vele mensen zijn met seksuele ontevredenheid of 

problemen die geen hulp bij een seksuoloog zoeken maar wel op zoek zijn 

naar digitale informatie. Vanuit de motivatie dat iedereen van seks zou moeten 

kunnen en mogen genieten is deze serie geschreven als zelfhulp. 

Meer e-books en video’s zijn te vinden op: seksuoloog.nu. U bent ook van harte 

welkom voor meer persoonlijke informatie of hulp via e-mail, Skype, telefonisch 

of in de praktijk. 

seksuoloog.nu | info@seksuoloog.nu | +31 20 665 1066 



Wat is geweldloze communicatie?

De naam geeft de essentie goed weer. Geweldloze communicatie is praten  

met elkaar zonder de ander te kwetsen. De basis van geweldloze communicatie 

bestaat niet uit zwijgen over dingen die je als niet prettig ervaart maar uit het 

benoemen hiervan met de juiste toon en taalgebruik.

Wat is het doel van volledige en geweldloze communicatie?

Mijn ervaring is dat volledige en geweldloze communicatie de problemen en 

spanningen binnen een relatie heel snel en langdurig kan verbeteren.

Het is een manier om beter en intiemer contact te maken. Jezelf op een 

transparante wijze volledig te laten zien in wat je denkt, voelt, wilt en dit alles op 

een gepaste wijze. Het vergroot meestal de intimiteit en veiligheid in een relatie.

Het is ook een manier om effectief je eigen grenzen te stellen.

Tijdens de seksuologische oefeningen is het verstandig om volledige 

communicatie te gebruiken. Dit is omdat seksualiteit juist zo kwetsbaar is.

Hoe werkt het?

Er zijn een paar basisregels. De belangrijkste is: spreek jezelf wel uit maar val  

de ander niet aan met je woordkeuze. Je kan dat altijd onderzoeken door je  

af te vragen wat jezelf zou voelen als iemand hetzelfde tegen jou zou zeggen.  



Zou je je dan aangevallen voelen en geneigd zijn om jezelf te verdedigen?  

Zou je je gekwetst voelen?

Hoe doe je het precies?

Er zijn in communicatie een aantal domeinen te benoemen, nl:

Feitelijkheid: feiten zijn zaken waar je het altijd beide over eens bent, zoals 

bijvoorbeeld dat in Nederland om 2 uur ’s nachts de zon niet schijnt.

Gedachten: ideeën, overtuigingen, meningen etc.

Gevoelens/emoties: bang, boos, blij, verdrietig, eenzaam, machteloos etc. 

Gevoelens zijn te voelen in het lichaam.

Verlangens/intenties: dat wat je wilt. Je drijfveer.

Gedrag: dat wat je doet.

Het is belangrijk om altijd alle vijf domeinen uit te spreken en na te vragen 

bij de ander. Met name het laten weten wat je onderliggende verlangens en 

gevoelens zijn in plaats van alleen maar te zeggen wat je wilt. Dit zorgt ervoor 

dat een ander zich veel beter in je kan verplaatsen en jij je in de ander.



Voorbeeld: “ik wil eerst koken”.

Beter is:  “Het is nu zeven uur. Ik denk dat het handig is om nu eerst te 

koken en dan op te ruimen. Ik voel me hongerig. Ik wil graag 

eerst eten omdat ik me anders vervelend ga voelen en geen 

energie heb om op te ruimen.” 

Het is erg nuttig om het onderscheid tussen deze domeinen te maken. 

Bijvoorbeeld je gedachten niet verwarren met de feitelijkheden. 

Voorbeeld: “het is handiger om eerst op te ruimen en dan te koken”.

Beter is:  “ik denk dat het handiger is om eerst op te ruimen en dan te 

koken”.

Het is ook praktisch om hooguit te vragen wat een ander denkt of voelt enz. 

maar niet in je taalgebruik te doen alsof je weet wat de domeinen van de ander 

zijn en hoe deze denkt. Voor een ander denken is zelden zinvol.

Voorbeeld: “jij was boos.”

Beter is: “Ik kreeg de indruk dat je je boos voelde. Was dat zo?”. 

Vertel niet alleen over je eigen domeinen maar vraag ook naar de domeinen 

van de ander.



Beschuldig de ander niet van jouw gevoelens. Andere mensen zijn 

verantwoordelijk voor hun gedrag maar kunnen niet verantwoordelijk  

zijn voor jouw emoties. 

Vertel wel over je gevoelens maar gebruik “ik” zinnen in plaats van “jij” zinnen.

Voorbeeld:  “Gisteren kwam je om zeven uur thuis”. “Jij maakte me daar kwaad 

mee”.

Beter is:  “Gisteren kwam je om zeven uur thuis”. “Ik voelde me  

toen kwaad”. 

Gebruik alle vijf domeinen om een onderwerp te bespreken en vraag deze  

ook allemaal uit bij de ander. 

Dagelijks oefenen zal je helpen om deze techniek uiteindelijk goed onder  

de knie te krijgen. 

Praat net zo lang heen en weer op deze wijze tot alles over en weer duidelijk is. 

Zijn er nog andere regels?

Er zijn nog wel een paar praktische tips zoals spaarzaam zijn met het woordje 

“waarom”. 



De meeste mensen voelen zich ter verantwoording geroepen als er een 

“waarom” vraag gesteld wordt. 

Hoe los je een probleem of meningsverschil op?

Als je elkaar goed begrijpt doordat je de domeinen allemaal besproken 

hebt zonder te beschuldigen is er vaak een grotere gunfactor. Er wordt dan 

onderhandeld over een oplossing, bijvoorbeeld: “Is het een idee dat jij nu kookt 

en ik alvast wat opruim?”.

Soms kom je er gewoon niet uit. Verschillen in verlangens is een gegeven tussen 

mensen. Als je het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen, kan er 

iets niet veranderen of volbracht worden. Dit is soms gewoon een feit. 

De kunst in relaties is om verschillend te mogen zijn en ook dit te kunnen 

verdragen. 



Dit is een onderdeel van veilige hechting.

Wat is veilige hechting?

Veilige hechting leren mensen automatisch in hun jeugd. Als je dat niet geleerd 

hebt omdat er bijvoorbeeld geen veilig gezin was dan is dat op latere leeftijd 

nog steeds te leren. Als je veilig gehecht bent, durf je jezelf en de ander in een 

gezamenlijke relatie te vertrouwen. Er kunnen dan verschillen zijn maar het 

uitgangspunt is dat de ander het goed met je voor heeft. Vanuit dit vertrouwen 

wordt er open gecommuniceerd over alle domeinen en is er een wederzijdse 

gunfactor. Hierdoor worden problemen makkelijker opgelost maar ook  

grenzen effectiever gesteld.

Hoe stel je dan grenzen op een goede manier?

Dit kan door de domeinen uit te spreken op een geweldloze manier.  

Het kan soms nuttig zijn om behalve de feitelijkheden ook de eventuele 

gevolgen van de feiten uit te spreken.

Het is handiger om de ander te vragen om iets te doen of te veranderen wat 

ook echt mogelijk is in plaats van over en weer te verwijten. Een positief verzoek 

werkt in deze altijd beter dan een negatief verzoek.



Voorbeeld:  

“We hadden een afspraak om elkaar om zes uur te ontmoeten. Je bent er nu 

om halfzeven. Het gevolg is dat ik een half uur later op mijn eigen afspraak ga 

komen. Ik denkt dat diegene met wie ik afgesproken dit niet leuk zal vinden 

en voel me daar gegeneerd over. Ik wil je vragen om de volgende keer op de 

afgesproken tijd te komen of een betere afspraak met me te maken. Zou je dat 

willen doen?”.

Maar je kan toch niet iedereen vertrouwen?

Nee, niet iedereen is te vertrouwen. 

De basis van een liefdesrelatie of vriendschap berust echter wel op vertrouwen 

en goede communicatie over en weer als er iets gebeurt wat daar binnen die 

relatie niet past. Dit blijft een veel beter uitgangspunt dan wantrouwen, denken 

voor de ander, ruzie maken etc. 

Als de ander echt niet te vertrouwen blijkt te zijn dan is meer afstand nemen 

van de relatie de juiste reactie. Juist door open te communiceren met behulp 

van de domeinen in plaats van ruzie te maken wordt het sneller duidelijk hoe 

iemand denkt, voelt en handelt.



Wat doe je als een ander niet geweldloos communiceert?

Begin eerst de domeinen van de ander uit te vragen. Je kan een ander ook op 

een geweldloze manier aanspreken over zijn beschuldigende toon en vragen 

om geweldloos te communiceren.

Voorbeeld:

 “Je zei net tegen me dat ik de sfeer verpest. Ik denk daar zelf anders over. Ik voel 

me door deze uitspraak beschuldigd en geïrriteerd. Ik zou graag een gesprek 

willen voeren om elkaar beter te begrijpen en het probleem op te lossen. Ik zou 

je willen vragen om te zeggen wat je vindt, voelt en wilt op een geweldloze wijze. 

Zou je dat willen doen?”

Hoe kan je als stel samen oefenen?

Een mooie manier om te oefenen is door een stopwoordje of zinnetje af te 

spreken als je de communicatie niet volledig en geweldloos vindt. Je verzoek te 

ander daarmee om te herformuleren. Voorbeeld stopwoordje: “Au”

Voorbeeld stopzinnetje: “Ik voel me beschuldigd. Zou je dit met behulp van 

geweldloze communicatie nog een keertje willen zeggen?”



Heeft de informatie u kunnen helpen? 

In dit e-book wordt regelmatig verwezen naar andere e-boekjes.  

U kunt deze terug vinden op de website: seksuoloog.nu 

Een deel van deze informatie is gratis om u kennis te laten maken en van  

dienst te zijn. Een ander deel, m.n. de oefeningen en andere oplossingen,  

zijn onderdeel van een zelfhulpprogramma. Klik hieronder om toegang te 

krijgen tot alle informatie en het hele programma. 

De serie sekshulpteksten bestaat e-boeken geschreven door dr. Debby de Haas, 

arts-seksuoloog NVVS als zelfhulp. Het bevat niet alleen uitleg maar ook vele 

opdrachten en oefeningen, rechtsreeks uit de seksuologiepraktijk en voor u 

geschikt gemaakt. 

U bent van harte welkom met verdere vragen of voor hulp. U kunt altijd over  

de informatie en oefeningen verder contact opnemen.

seksuoloog.nu | info@seksuoloog.nu | +31 20 665 1066

Klik hier:  Digitale Sekshulp
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