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Bijlage 1. Overzicht van sessies en hun onderdelen 
 
Intake 
Stap 1 Mail of stuur stellen een vragenlijst  (optioneel) 
Stap 2 Voer een gezamenlijke intake  
Stap 3 Voer intakes met beide partners apart 
Stap 4 Voer een feedbacksessie 
Stap 5 Start het protocol (dit kan al tijdens de feedbacksessie) 
 
Sessie 1: Emotionele acceptatie stimuleren met empathische aansluiting 
Stap 1 Bespreek de structuur van de therapie 
Stap 2 Het probleem positief herformuleren 
Stap 3 Spreek de standpunten door 
Stap 4 Sta stil bij wat partners al hebben gedaan om het probleem op te lossen 
Stap 5 Bespreek het huiswerk voor sessie 2 
 
Sessie 2: Emotionele acceptatie stimuleren met gezamenlijke onthechting 
Stap 1 Bespreek het huiswerk van sessie 1 
Stap 2 Vraag partners een lastige situatie te beschrijven  
Stap 3 Analyseer samen de situatie 
Stap 4 Help het patroon te herkennen en benoemen  
Stap 5 Help het patroon te veranderen  
Stap 6 Bespreek het huiswerk voor sessie 3 
 
Sessie 3: Tolerantie stimuleren met exposure 
Stap 1 Bespreek het huiswerk van sessie 2 
Stap 2 Help positieve aspecten van storend gedrag te benoemen  
Stap 3 Naspelen van storend gedrag (exposure) 
Stap 4 Spelen van adequaat gedrag 
Stap 5 Bespreek het huiswerk voor sessie 4  
 
Sessie 4: Tolerantie stimuleren met zelfzorg  
Stap 1 Bespreek het huiswerk van sessie 3  
Stap 2 Inventariseer de onvervulde behoeftes en alternatieven  
Stap 3 Stimuleer zelfzorg bij schadelijk gedrag van de partner 
Stap 4 Bespreek het huiswerk voor sessie 5 
 
Sessie 5: Uitwisseling van positief gedrag I  
Stap 1 Bespreek het huiswerk van sessie 4 
Stap 2 Bespreek de lijsten met positieve activiteiten 
Stap 3 Bespreek het huiswerk voor sessie 6 
 
Sessie 6: Uitwisseling van positief gedrag II  
Stap 1 Bespreek het huiswerk van sessie 5  
Stap 2 Bespreek de moeite die het kost 
Stap 3 Doorloop de lijst met de ‘ontvangende’ partner 
Stap 4 Maak de lijst compleet 
Stap 5 Bespreek het huiswerk voor sessie 7 
 
 
 
 



Sessie 7: Communicatie verbeteren I 
Stap 1 Bespreek het huiswerk van sessie 6 
Stap 2 Geef uitleg over goede communicatie 
Stap 3 Oefen met verwoorden en luisteren 
Stap 4 Bespreek het huiswerk voor sessie 8  
 
Sessie 8: Communicatie verbeteren II 
Stap 1 Bespreek het huiswerk van sessie 7 
Stap 2 Bespreek wensen en verwachtingen 
Stap 3 Bespreek het huiswerk voor sessie 9  
 
Sessie 9: POT I 
Stap 1 Bespreek het huiswerk van sessie 8 
Stap 2 Bespreek het POT-plan  
Stap 3 Beschrijf het probleem (activiteit 1 van POT) 
Stap 4 Brainstorm over oplossingen (activiteit 2 van POT) 
Stap 5 Bespreek de voor- en nadelen (activiteit 3 van POT) 
Stap 6 Bespreek het huiswerk voor sessie 10  
 
Sessie 10: POT II 
Stap 1 Bespreek het huiswerk van sessie 9  
Stap 2 Kies de beste oplossing (activiteit 4 van POT) 
Stap 3 Maak een plan (activiteit 5 van POT) 
Stap 4 Evalueer het plan (activiteit 6 van POT) 
Stap 5 Evaluatie, blik op de toekomst en afronding 
 
 
 



Bijlage 2. IBCT relatietest. 
 
 
Hieronder ziet u 24 stellingen die gaan over de relatie die u heeft met uw partner. Geef 
achter elke stelling aan of deze klopt voor uw relatie, of niet. Dus, als u het eens bent met de 
stelling of als u denkt dat deze meestal van toepassing is, zet dan een kringetje om ‘ja’. Als u 
het niet eens bent met een stelling of als u denkt dat deze meestal niet van toepassing is, zet 
dan een kringetje om ‘nee’. Vul de test zo eerlijk mogelijk in. Er zijn geen goede of foute 
antwoorden, het gaat louter om uw mening.  
 
 
Acceptatie en tolerantie 
1. Ik zou willen dat mijn partner meer hield van de activiteiten die ik leuk vind.  ja nee 
2. Ik heb het gevoel dat er een kloof bestaat tussen mijn partner en mij.  ja nee 
3. Mijn partner probeert mij te veranderen.       ja nee 
4. Mijn partner heeft de neiging mij over kleine dingen te bekritiseren.  ja nee 
5. Mijn partner wil dat ik kleine gewoonten verander.    ja nee 
6. Mijn partner wil dat ik op belangrijke punten verander.    ja nee 
7. Mijn partner en ik proberen elkaar vaak onze eigen mening op te dringen.  ja nee 
8. Vooral als wij samen zijn, heeft mijn partner kritiek op mij.   ja nee 
 
Communicatie 
9. Ik toon mijn echte gevoelens aan mijn partner.     ja nee 
10. Het bespreken van problemen met mijn partner leidt zelden tot ruzies.  ja nee  
11. Ik probeer meestal mijn volle aandacht aan mijn partner te geven wanneer   ja nee 
deze tegen mij praat.        
12. Wanneer we het oneens zijn, proberen we met een rustig gesprek tot een ja nee 
oplossing te komen.   
13. Ik kan tegen mijn partner alles zeggen wat ik wil.    ja nee 
14. Meningsverschillen leiden in onze relatie zelden tot scheldpartijen.  ja nee  
15. Ik neem bijna altijd de tijd om naar mijn partner te luisteren.   ja nee 
16. Mijn partner en ik praten vaak over persoonlijke dingen.   ja nee 
 
Positiviteit 
17. Ik vind het fijn om over mijn gevoelens met mijn partner te praten.  ja nee 
18. Ik vertel mijn partner vaak dat ik van hem/haar houd.    ja nee  
19. Mijn partner en ik proberen elkaar door dik en dun te steunen.   ja nee 
20. Mijn partner en ik vinden het leuk om samen iets nieuws te leren.  ja nee 
21. Als mijn partner of ik met een probleem zit, vragen we elkaar om raad.  ja nee  
22. Mijn partners gezelligheid voegt aan onze relatie iets positiefs toe.  ja nee 
23. Mijn partner en ik vinden het belangrijk elkaar te tonen dat we van  
elkaar houden.          ja nee  
24. Mijn partner en ik verlangen naar elkaar als we niet samen zijn.  ja nee 
 



Deel voor de relatietherapeut 
 
 
 
Scoring IBCT-relatietest 

• Acceptatie en tolerantie: elk ‘nee’ antwoord is 1 punt, elk ‘ja’ antwoord is 0 
punten. Tel de scores bij elkaar op voor de totaalscore Acceptatie. 

• Communicatie: elk ‘ja’ antwoord is 1 punt, elk ‘nee’ antwoord is 0 punten. Tel de 
scores bij elkaar op voor de totaalscore Communicatie. 

• Positiviteit: elk ‘ja’ antwoord is 1 punt, elk ‘nee’ antwoord is 0 punten. Tel de 
scores bij elkaar op voor de totaalscore Positiviteit. 

 
 
Normtabel 
De 3 scores zijn te interpreteren aan de hand van de volgende tabel. 
 
 Acceptatie en 

tolerantie 
Communicatie Positiviteit 

Hoog 7-8 8 8 
Gemiddeld 4-6 5-7 4-7 
Laag 2-3 3-4 2-3 
Zeer laag 0-1 0-2 0-1 
M 5.6 5.9 5.9 
SD 2.2 2.2 2.3 
Smf 1.0 1.0 0.9 
Note. M = gemiddelde, SD = standaarddeviatie, smf = standaardmeetfout 
 
 
Verantwoording items IBCT-relatietest en normtabel 
Er is een itemselectie gemaakt uit de NRV (Barelds, Luteijn, & Arrindell, 2003). Eerst 
zijn a priori subschalen samengesteld, op basis van inhoud, van respectievelijk 9, 12 
en 12 items. Omdat er slechts een paar andersom gecodeerde items per selectie voor 
een subschaal waren geselecteerd, zijn deze verwijderd, om de scoring te 
vereenvoudigen. Vervolgens zijn de resterende selecties van items per subschaal op 
basis van iteratieve itemanalyses in een groep van 988 personen ingekort tot 8 items 
per subschaal. De betrouwbaarheid (lambda-2) van deze subschalen in deze groep 
personen is respectievelijk 0.77, 0.78 en 0.83. De subschalen zijn tevens genormeerd 
op basis van deze 988 personen. Er is voor gekozen meer onderscheid te maken in 
de lage scores, omdat die het meest informatief zijn. De normeringsklassen zijn: zeer 
laag (< 10e percentiel), laag (10e percentiel tot 25e percentiel), gemiddeld (25e tot 75e 
percentiel) en hoog (75e percentiel of hoger). 
 
De IBCT-relatietest is samengesteld door de eerste auteur van de NRV, dr. Dick 
Barelds, expert op het gebied van de psychologische tests en hoofdocent verbonden 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
 



Bijlage 3. Leidraad voor de gezamenlijke mondelinge intake (gebaseerd op 
Jacobsen & Christensen, 1998) 
 

Gezamenlijke mondelinge intake 
 

Let op: vraag steeds beide partners naar hun visie en mening (‘Klopt dat? Heb je 
daar iets aan toe te voegen? Hoe zie jij dat?’ etc.). 
Thema Mogelijke vragen 

 
Introductie Vraag kort naar de reden van komst. Ga dan in op de 

geschiedenis van de relatie. 
• Hoe lang zijn jullie al samen? 
• Hoe ben je elkaar tegengekomen? 
• Wat vond je aantrekkelijk aan elkaar? 
• Hoe ging het toen verder? 

 
Hoe ernstig zijn de 
relatieproblemen? 
Hoe is de relatie 
eraan toe?  

• Wanneer begonnen er achteraf gezien problemen te 
ontstaan? Hoe ging dat verder? En hoe is de 
situatie nu?  

• Hoe tevreden of ontevreden zijn jullie over de 
relatie? Hoe lang is dat al zo? 
 

Wat zijn de 
onderwerpen die 
zorgen voor 
problemen? 
 

• Op welke gebieden spelen er problemen tussen 
jullie?  

• Zijn er onderwerpen die steeds weer terugkomen? 
 
NB Je kan hier ook de Vragenlijst probleemgebieden 
(bijlage 4) gebruiken. 

Waarom zorgen deze 
onderwerpen voor 
problemen? 
(polarisatie en 
valstrik) 
 

• Hoe gaan jullie om met het onderwerp? Wat doen of 
zeggen jullie? Hebben jullie het er samen over? Wat 
gebeurt er als je het er samen over hebt? Hoe 
versterkt dat de problemen en verschillen? Kunnen 
jullie een voorbeeld geven van een situatie?  

• Wat is het gevolg daarvan? Welk gevoel geeft dat? 
Wat gebeurt er dan? Dit is de valstrik waarmee ze 
vast blijven zitten in het polarisatieproces 

• Zijn er bepaalde onderwerpen die voor (een van) 
jullie gevoelig liggen? 

 
Als het goed is kun je als therapeut nu het volgende 
invullen:  

• Mogelijk onderliggend thema: … 
• Mogelijke gevoeligheden (mijnen): … 
• Communicatiepatronen: 

� Aanval-verdediging (welles-nietes) 
� Aandringen-terugtrekken (zeuren) 
� Vermijding of ontkenning 
� Forceren 
� Gelijk halen in plaats van een oplossing zoeken 
� (Verbaal) geweld 
� Uitbarsten 



� Bekritiseren 
� Buitensluiten 
� Chanteren 
� …..  
� …… 
� …… 

Hoe gecommitteerd 
is het stel aan 
elkaar? Welke 
krachten houden het 
stel samen?  

Vraag bijvoorbeeld: 
• Als de problemen er niet zijn, hoe gaat het dan 

tussen jullie? 
• Ondanks alle problemen zitten jullie hier wel. Wat 

zorgt ervoor dat jullie dit toch doen? Wat houdt jullie 
op dit moment samen? Waarin vinden jullie elkaar? 

• Wat waarderen jullie aan elkaar? Hoe was dat 
vroeger en hoe is dat nu? 

 
Wat kan therapie 
voor jullie 
betekenen? 
 

Vraag bijvoorbeeld: 
• Hoe ziet een goede relatie er voor jou uit? Wat zou 

je graag zien? En jij, wat zou je het liefste zien als 
het gaat om jullie samen?* 

• Ben je bereid om aan jullie problemen te werken, 
samen en in therapie?* 

• Waar zou je graag aan willen werken in therapie? 
En jij, welke uitkomst zou je graag zien?*  

 
NB Leg hier ook uit wat je kan bieden. 

Overige Noteer hier bijvoorbeeld opvallende verschillen in 
persoonlijkheid, standpunten, waarden, levensdoelen, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Is een of beide partners hierover niet duidelijk of krijg je de indruk dat een of beide 
partners hier niet eerlijk over is, ga hier dan verder op in in de individuele gesprekken. 
Het gaat erom dat partners hun eerlijke visie, motivatie en gevoelens over de relatie 
uiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 4. Vragenlijst probleemgebieden (vertaald van IBCT, z.d.) 
 
Hieronder vind je een lijst van onderwerpen waar partners het oneens over kunnen 
zijn of waar ze ruzie over hebben. Geef voor elk onderwerp hieronder aan hoe 
tevreden of ontevreden je bent over hoe je in jouw relatie met dit onderwerp omgaat.  
 
Er zijn geen foute of goede antwoorden. Het gaat louter om je eigen beleving. 
Omcirkel steeds het antwoord dat je mening het beste weergeeft.  
 
 

     zeer                                                            zeer 
ontevreden                                                  tevreden 

 
1. Financiën 

 
2. Kinderen en opvoeden 

 
3. Uiten van liefde 

 
4. Seks 

 
5. Werk en carrière 

 
6. Huishouden 

 
7. Vertrouwen en jaloezie 

 
8. (Schoon)familie 

 
9. Vrije tijd 

 
10. Drugs of alcohol 

 
11. Geloof 

 
12. Humeur en temperament 

 
13. Doelen en prioriteiten 

 
14. Uiterlijk of gepast gedrag 
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Omcirkel nu de drie belangrijkste onderwerpen waaraan je in therapie zou willen 
werken. 
 
 



Bijlage 5. Tips voor meer begrip en acceptatie (sessie 1 en 2; gebaseerd op 
Christensen, Dos, & Jacobson, 2014) 
 
Sommige zaken tussen partners blijven onuitgesproken. Hierdoor kunnen onbegrip, 
verwijdering en boosheid ontstaan. De volgende tips helpen dit tegen te gaan.  
 
Tip 1  
Heb je last van terugkomende spanningen of ruzie over dezelfde issue, zoals 
geldzaken of familiebezoek? De kans is groot dat je er dan tegenop gaat zien om 
erover te praten (zoals geldzaken) of bepaalde activiteiten te doen (zoals 
familiebezoeken). Vertel in dat geval vóór die tijd je zorgen aan je partner. Dat maakt 
het mogelijk om er samen iets aan of mee te doen. 
 
Tip 2 
Ben je geïrriteerd, boos of gefrustreerd door iets in je relatie?  

• Vertel je partner over je gevoelens, zonder hem of haar ergens de schuld van 
te geven.  

• Vertel je partner over wat je graag zou willen doen vanuit deze gevoelens 
(bijvoorbeeld schreeuwen) in plaats van dat je het echt doet.  

• Geef je partner achtergrondinformatie die je gevoelens helpt te begrijpen 
(bijvoorbeeld dat je slecht hebt geslapen of ergens tegen opziet). 

• Kijk naar de zachte emoties die je naast deze harde emoties voelt. Denk aan 
angst, verdriet of gekwetstheid. Vertel je partner hierover. 

 
Tip 3  
Heb je een meningsverschil of ruzie met je partner?  

• Respecteer en erken dan het standpunt van je partner, ook al ben je het er niet 
mee eens. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik begrijp waarom je dit vindt’, ‘Daar heb je zeker 
een punt’, of: ‘Ik respecteer je mening.’ Doe dit alleen als je het oprecht meent.  

 
Tip 4  
Herstellen na een ruzie?  

• Vertel je partner over de gebeurtenissen en je emoties die aan de ruzie vooraf 
gingen (bijvoorbeeld stress op het werk). Dit helpt je partner om te begrijpen 
waarom je je liet verleiden tot een conflict. 

• Vertel je partner hoe je het goed probeert te maken.  
• Vraag je partner wat je deed of zei tijdens de ruzie dat hem heeft gekwetst. 

Probeer te begrijpen waarom het zo kwetsend was en, als je dit meent, bied je 
excuses hiervoor aan.  

• Heb oog voor alle gedragingen van je partner die je helpen om van het conflict 
te herstellen en je weer goed te voelen. 

 
NB Deze tips kan je ook omdraaien. Oftewel, wees ook nieuwsgierig naar de zorgen 
en de zachte emoties van je partner en heb oog voor andere factoren die zijn reacties 
kunnen helpen verklaren.  



Bijlage 6. Tips voor meer tolerantie (sessie 3 en 4; gebaseerd op Christensen, 
Dos, & Jacobson, 2014) 
 
Partners kunnen zich aan elkaar ergeren omdat ze anders zijn en elkaar daar soms 
om veroordelen. Dit kan al snel leiden tot ruzie. De volgende tips kunnen dan helpen. 
 
Tip 1  
Heb oog voor alle zaken die ervoor zorgen dat je partner anders is en reageert dan jij. 
Denk aan het gezin van herkomst, vrienden of sekse. Het lijkt dan een stuk logischer 
dat hij of zij anders is. 
 
Tip 2  
Sta stil bij de positieve kanten van de dingen die je niet zo leuk vindt aan je partner, of 
van de onderlinge verschillen tussen jullie. Wat kan je daarvan leren? Wat kunnen ze 
je brengen? 
 
Tip 3  
Merk je dat je ruzie krijgt of onprettig met elkaar omgaat? Doe dan het volgende: 

• Stop met wat je aan het doen bent. 
• Adem bewust in en uit. 
• Observeer de interactie tussen jullie: waar zijn jullie mee bezig? Hoe gaan jullie 

met elkaar om? 
• Benoem wat je waarneemt. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik merk dat we elkaar zitten af te 

katten.’  
• Als het lukt: gebruik humor of een luchtige opmerking. Liever maak je een 

grappige opmerking over jezelf dan over je partner. Bijvoorbeeld: ‘Ik lijk 
mevrouw Dagobert Duck wel. Dat is ook zo’n vrek.’ 

• Verander de interactie bewust. Je kan dit ook hardop uitspreken: ‘Zullen we 
even overnieuw beginnen?’ 

 



Bijlage 7.  Vragenlijst partnergedrag (vertaald van Christensen & Jacobson, 1997) 
 
In elke relatie doen mensen dingen die hun partner prettig vindt (positieve gedragingen) 
en dingen die hun partner niet prettig vindt (negatieve gedragingen). Hieronder worden 
gedragingen beschreven die je partner kan uitvoeren. Geef voor elke gedraging hieronder 
aan: 

• hoe vaak je partner deze gedraging de afgelopen tijd heeft uitgevoerd (frequentie). 
Je mag zelf weten of je dit aangeeft per dag, per week of per maand; 

• hoe acceptabel je het vindt dat je partner deze gedraging heeft uitgevoerd, hoe 
vaak of weinig hij of zij dat ook heeft gedaan.  
 

Er zijn geen foute of goede antwoorden. Het gaat louter om je eigen beleving. 
 
Positief gedrag 
 
1. De afgelopen tijd toonde mijn partner lichamelijk affectie voor me (hield mijn hand vast, 
kuste me, knuffelede me, sloeg arm om me heen, etc.). 
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
2. De afgelopen tijd toonde mijn partner in woorden affectie voor me (door een compliment te 
geven, door lieve dingen te zeggen, door te zeggen dat hij of zij van me houdt, etc.). 
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
3. De afgelopen tijd deed mijn partner klusjes in het huishouden (zowel uit zichzelf of omdat je 
dat vroeg, denk aan koken, boodschappen doen, schoonmaken, etc.).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
 
 



4. De afgelopen tijd verzorgde mijn partner de kinderen en/of hielp mijn partner in de 
opvoeding van de kinderen (heb je geen kinderen, sla deze vraag dan over).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
5. De afgelopen tijd vertrouwde mijn partner me dingen toe (deelde gevoelens, vertelde 
persoonlijke dingen, etc.). 
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
6. De afgelopen tijd had mijn partner seks met me (of dat nu door jou of door je partner werd 
geïnitieerd; het kan gaan om geslachtsgemeenschap of een andere vorm van seks).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
7. De afgelopen tijd steunde mijn partner me bij problemen (luisterde naar me, hielp me, 
toonde begrip, etc.). 
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
 
 
 
 



8. De afgelopen tijd deed mijn partner leuke dingen samen met mij (of dat nu door jou of door 
je partner werd geïnitieerd; uit eten gaan, naar de bioscoop, samen wandelen, op bezoek bij 
vrienden, etc.). 
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
9. De afgelopen tijd socialiseerde mijn partner met mijn familie en/of mijn vrienden (ging met 
mij naar mijn familie of vrienden toe, was hartelijk tegen ze, beantwoordde hun telefoon of 
mail, etc.). 
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
10. De afgelopen tijd praatte mijn partner met mij over de problemen in onze relatie en 
probeerde hij of zij deze op te lossen.  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
11. De afgelopen tijd droeg mijn partner bij aan de financiële verantwoordelijkheden van ons 
als stel of gezin (hielp bij het betalen van rekeningen, overlegde over grote aanschaffen, etc.).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
 
 



12. Zijn er nog positieve gedragingen die je partner liet zien de afgelopen tijd, waar hierboven 
niet naar werd gevraagd? Zo ja, welke? ……………………………………. 
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
Negatief gedrag 
 
13. De afgelopen tijd bekritiseerde mijn partner me (beschuldigde me, kraakte me af, etc.).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
  
14. De afgelopen tijd was mijn partner oneerlijk tegen me (loog tegen me, hield belangrijke 
dingen achter, verdraaide de feiten, etc.).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
 
15. De afgelopen tijd gedroeg mijn partner zich ongepast in het contact met anderen (flirtte 
met anderen, had een seksuele affaire, probeerde iemand te versieren, etc.).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
 
 



16. De afgelopen tijd hield mijn partner zich niet aan afspraken (deed niet wat hij of zij had 
beloofd, kwam terug op eerder gemaakte afspraken, etc.)  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
17. De afgelopen tijd was mijn partner verbaal (in woorden) gewelddadig tegen me (schold 
me uit, schreeuwde tegen me, etc.).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
18. De afgelopen tijd was mijn partner lichamelijk gewelddadig tegen me (sloeg me, duwde 
me, gooide spullen naar me, etc.).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
19. De afgelopen tijd gedroeg mijn partner zich controlerend en bazig naar mij toe 
(manipuleerde me om zijn of haar zin te krijgen, dramde door, negeerde mijn mening, deed 
dingen zonder te overleggen, etc.).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
 
 
 



20. De afgelopen tijd schond mijn partner mijn privacy (las mijn mail zonder toestemming, 
checkte mijn telefoon zonder toestemming, luisterde gesprekken af, volgde me, etc.).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
21. De afgelopen tijd liet mijn partner verslavingsgedrag zien dat me stoorde (roken, 
alcoholgebruik, gamen, etc.).  
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
22. Zijn er nog negatieve gedragingen die je partner liet zien de afgelopen tijd, waar hierboven 
niet naar werd gevraagd? Zo ja, welke? ……………………………………………………………... 
 
Frequentie: … keer per dag, … keer per week, … keer per maand 
 
Acceptabel: Hoe acceptabel is het voor je dat je partner dit de afgelopen tijd met deze 
frequentie deed? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
absoluut          absoluut 
onacceptabel         acceptabel 
 
Je hebt nu over allerlei gedragingen vragen beantwoord. Welke drie gedragingen geven je de 
meeste zorgen of zitten je het meeste dwars? Noteer hieronder het getal van de vraag waarin 
deze gedraging wordt besproken. 
 
1 … 
2 … 
3 … 
 
 
 



Bijlage 8. Formulier voor het identificeren van onvervulde behoeftes en 
alternatieven  
 
 
Behoefte van partner 1 aan 
… 

Mogelijke alternatieven Acceptabel 
voor beide 
partners? 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

Behoefte van partner 2 aan 
… 

Mogelijke alternatieven Acceptabel 
voor beide 
partners? 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 



Bijlage 9. Formulier zelfzorg bij pijnlijke communicatie 
 
 
Gedrag partner 1  Mogelijkheden voor partner 

2 om zich hiertegen te 
beschermen 

Acceptabel 
voor beide 
partners? 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

Gedrag partner 2 Mogelijkheden voor partner 
1 om zich hiertegen te 
beschermen 

Acceptabel 
voor beide 
partners? 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  



Bijlage 10. Problemen in de communicatie  
 
 
Bij communicatie zijn altijd twee personen of meer betrokken: een spreker en een 
luisteraar. Loopt de communicatie goed, dan wordt de boodschap van de spreker door 
de luisteraar begrepen zoals deze door de spreker bedoeld is. Mensen begrijpen 
elkaar dan dus goed.  
 
Goed communiceren is niet iets wat je automatisch goed kunt, het is vaak iets wat je 
moet leren. Kinderen leren meestal communiceren door te kijken naar hoe anderen, 
bijvoorbeeld hun ouders, dat doen en vervolgens doen ze dat na. Wie opgegroeid is in 
een omgeving waarin niet effectief werd gecommuniceerd, kan daar zelf dus ook 
moeite mee hebben. Je hebt het dan niet goed geleerd. Dat kan allerlei vervelende 
gevolgen hebben in de relatie met je partner. Je kan bijvoorbeeld vervelende ruzies 
krijgen, terwijl je dat helemaal niet zo bedoelt. Of je vindt het moeilijk om je gevoelens 
te uiten.  
 
Gelukkig is goed communiceren iets wat je (alsnog) heel goed kan leren. Hieronder 
staan een aantal voorbeelden van verkeerde manieren van communiceren. Ze zorgen 
voor ruzie of leiden tot vervelende gevoelens. Misschien herken je ze in je eigen 
relatie:  

• niet goed luisteren (omdat je geen zin hebt, of omdat je met iets anders bezig 
bent zoals je mobieltje checken); 

• op een vraag geen duidelijk antwoord geven (‘Mmm’ of ‘Dat zullen we wel zien 
...’);  

• zeuren of drammen om je zin te krijgen; 
• afdwalen van het onderwerp of ‘oude koeien uit de sloot halen’; 
• beledigen, schelden of schreeuwen; 
• Je partner expres een schuldgevoel aanpraten (‘Toch jammer dat je het bent 

vergeten ...’); 
• generaliseren met de woorden ‘altijd’ en ‘nooit’ (als je partner een  

keer te laat is: ‘Je bent ook altijd te laat!’);  
• kritiek brengen als een verwijt (‘Kan je nu nooit eens de bril van de wc omhoog  

doen!’); 
• fel of defensief reageren op kritiek (‘Moet jij nodig zeggen!’);  
• kritiek hebben op iets waar je partner niets aan kan doen of op een feit (‘Je 

hebt niet eens een havodiploma’); 
• lichaamstaal laten zien waarmee je negatieve emoties uit (rollen met de ogen); 
• je mond houden over iets wat je dwarszit omdat je je partner niet wilt kwetsen.  

 
Tip: Merk je op dat je op een verkeerde manier communiceert, dan kun je het 
volgende doen:  

• Verander hoe je communiceert. Verander bijvoorbeeld de manier waarop je iets 
zegt of de toon waarmee. Bied eventueel je excuses aan door te zeggen: 
‘Sorry, dat was geen prettige opmerking van me,’ of: ‘Sorry, ik heb niet goed 
geluisterd, kan je het nog een keer vertellen?’ 

• Gebruik de XYZ-formule of de LSI-formule om wél goed te communiceren. Je 
vindt deze formules in bijlagen 11 en 12. 

 



Bijlage 11. Jezelf verwoorden met de XYZ-formule  
 
Zeggen wat je vindt, denkt of voelt is niet altijd even gemakkelijk. Het kan zijn dat je 
bang bent om je partner te kwetsen en daarom maar niks zegt. Of je zegt het wel 
maar doet dat onbedoeld te bot of je krijgt de wind van voren. Zeggen wat je vindt, 
voelt of denkt gaat beter als je gebruik maakt van de XYZ-formule. De XYZ-formule 
houdt in dat je zegt: ‘Wanneer jij X doet in situatie Y, voel ik mij Z.’ 
 

X is het gedrag van je partner, Y de situatie waarin het gedrag van je 
partner plaatsvindt en Z het gevoel dat je dat geeft. 

 
 
Denk bij het gebruik van de XYZ-formule aan de volgende zaken:  

• Dwaal niet van het onderwerp af 
• Spreek in de ik-vorm 
• Houd het kort en bondig 
• Kijk je partner aan terwijl je spreekt 
• Spreek op een vriendelijke toon, dus niet verwijtend 

 
 
Voorbeeld 
Als Femke thuiskomt van haar werk, vindt ze haar man Sebastiaan languit op de 
bank, voorzien van chips en bier. Femke wil koken en constateert dat de koelkast leeg 
is. Ze hadden toch afgesproken dat Sebastiaan boodschappen zou doen? 
 
Hoe het niet moet 
Femke voelt een vlaag van boosheid opkomen en roept geïrriteerd: ‘Jij doet ook nooit 
wat in het huishouden!’ Sebastiaan antwoordt boos: ‘Hou je gemak even, ik ben ook 
net thuis!’ Beiden zijn nu boos.  
 
Hoe het beter kan 
Femke zegt: ‘Ik dacht dat we hadden afgesproken dat jij vandaag de boodschappen 
zou doen (Y). Dat je dat niet hebt gedaan (X), geeft me het gevoel dat ik er alleen 
voor sta in het huishouden. Daar word ik verdrietig en boos van (Z).’  
 



Bijlage 12. Goed luisteren met de LSI-formule  
 
Wil je partner je iets vertellen, dan is het nodig dat je luistert. Je moet niet alleen horen 
wat hij of zij zegt, maar ook begrijpen wat je partner bedoelt. De LSI-formule kan 
daarbij helpen. LSI staat voor luisteren (L), samenvatten (S) en invoelen (I). In het kort 
betekent deze methode dat je, om zeker te weten dat je je partner goed hebt 
begrepen, samenvat wat je partner tegen je heeft gezegd. Het gaat daarbij niet alleen 
om de inhoud, maar ook de gevoelens die je partner ervaart. Het gaat er in andere 
woorden niet alleen om om op te pakken wat je partner zegt, maar ook op welke 
manier je partner dat zegt: hoe kijkt je partner daarbij of wat doet hij of zij?  
 
De LSI-formule verloopt als volgt: 

1. Neem een luisterende lichaamshouding aan.  
2. Stop je partner of vraag verduidelijking als het verhaal te lang of ingewikkeld 

wordt.  
3. Kijk je partner aan en let op de emoties en het gedrag van je partner. 
4. Laat merken dat je je partner begrijpt door af en toe te knikken of ‘ja’ te 

zeggen. 
5. Vat in je eigen woorden samen wat je partner heeft gezegd en vraag of je het 

goed begrepen hebt. 
6. Probeer je in te leven in je partner. Zeg bijvoorbeeld dat je het je goed kunt 

voorstellen wat je partner bedoelt. Dat betekent niet dat je het daarmee eens 
hoeft te zijn, maar wel dat je je partner begrijpt.  

 
 
Voorbeeld 
Ria voelt zich verdrietig. Ze is teleurgesteld dat haar man Frans niet kwam kijken bij 
de toneelvoorstelling van hun dochtertje. Ze zegt volgens de XYZ-formule tegen hem: 
‘Dat je vandaag niet kwam kijken bij de voorstelling van Judith vind ik erg jammer. Het 
geeft me het gevoel dat je je werk belangrijker vindt dan je gezin. Daar word ik 
verdrietig van.’ 
 
Hoe het niet moet 
Frans begint halverwege het verhaal van Ria al te pruttelen en werpt tegen: ‘Ja zeg, ik 
werk zo hard zodat we twee keer per jaar op vakantie kunnen!’  
 
Hoe het beter kan  
Frans laat Ria uitpraten en luistert aandachtig. Hij vraagt: ‘Als ik je goed begrijp heb je 
het gevoel dat ik jullie niet belangrijk vind, in ieder geval minder belangrijk dan mijn 
werk.’ Hij vraagt zich intussen af hoe hij het zelf had gevonden als zijn vader vroeger 
niet was op komen dagen op een voor hem belangrijke gebeurtenis. Nu hij het zo 
bekijkt is zijn afwezigheid vandaag inderdaad vervelender dan hij in eerste instantie 
dacht. Hij dacht namelijk dat ze hem toch niet zouden missen. Frans zegt: ‘Bedankt 
dat je dit zegt. Het was natuurlijk helemaal niet mijn bedoeling om je dat gevoel te 
geven. Ik had niet door dat jullie het zo belangrijk vonden dat ik er bij zou zijn.’ 



Bijlage 13. Scoreformulier voor- en nadelen 
 
Voor de meest aansprekende opties uit de brainstormsessie kan de volgende voor- 
en nadelenmatrix worden ingevuld. Omdat partners vanuit verschillende 
perspectieven naar oplossingen kijken, kan het zijn dat eenzelfde punt zowel bij 
voordelen als bij nadelen komt te staan. 
 
 
Idee Voordelen Nadelen Individuele 

scores* 
 
 
 
Partner 1     Partner 2 

Gezamenlijke 
score 
(optelsom van 
de individuele 
scores) 

1  
 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

4  
 
 

    

5 
 
 

     

6 
 
 

     

7 
 
 

     

8 
 
 

     

9 
 
 

     

10 
 
 

     

 
* -1 = ik zie vooral nadelen aan deze optie; 0  = ik zie zowel voor- als nadelen aan 
deze optie; 1 = ik zie vooral voordelen aan deze optie



Bijlage 14. Formulier actieplan  
 
Actieplan voor de oplossing van het volgende probleem … 
 
 
 
 
 Actiepunt Wie Wanneer Het gevolg van 

deze actie moet 
zijn dat … 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
 
 

   

6.  
 
 

   

7. 
 

 
 
 

   

8. 
 

 
 
 

   

9. 
 

 
 
 

   

10. 
 

 
 
 

   

 



Bijlage 15. Evaluatieformulier voor het actieplan 
 
Probleem als 
geheel 

Ga eerst na in hoeverre het probleem is opgelost. Het is: 
a) Niet opgelost 
b) Deels opgelost 
c) Helemaal opgelost 
 
Loop nu de actiepunten uit het actieplan langs. Vul voor elk actiepunt de onderstaande kolommen in. 

 Hoe is het met de 
uitvoering van deze 
actie gegaan?  
 
Goed/ Niet zo goed/ 
Niet gedaan 

Het gevolg van 
deze actie is … 

Het gevolg van deze 
actie is:  
 
 
Zoals verwacht/ Valt 
mee/ Valt tegen 

Is aanvullende actie nodig? Zo ja: 
• Welke?  
• Wanneer wordt dat gedaan?  
• Wie doet dat? 

Actiepunt 1  
 

   

Actiepunt 2 
 

    

Actiepunt 3 
 

    

Actiepunt 4 
 

    

Actiepunt 5 
 

    

Actiepunt 6  
 

   

Actiepunt 7 
 

    

Actiepunt 8 
 

    

NB Gebruik de uitkomsten uit de evaluatie om een nieuw actieplan op te stellen, mocht dat nodig zijn. Spreek dan ook opnieuw een 
datum af voor de evaluatie van dat actieplan.



Bijlage 16. Voorkomen van terugval: de relatiebarometer 
 
De relatiebarometer is jullie persoonlijke graadmeter van hoe het met de relatie gaat. 
De relatiebarometer loopt van 0% tot 100%. Hoe hoger de barometer staat, hoe 
tevredener je bent over je relatie. De barometer ziet er als volgt uit. 
 
 

 
 
Bij de relatiebarometer hoort een schema. Je vindt dit op de volgende bladzijde. Dit 
schema is voor elk stel weer anders. Het schema bestaat uit drie kolommen: de 
niveaus van relatietevredenheid (hoger is beter), de signalen die bij deze niveaus 
horen en maatregelen die je kunt nemen. Doe het volgende: 

• Geef voor elk niveau van de relatiebarometer aan welke signalen er zijn die 
aangeven dat je niet optimaal tevreden bent met je relatie. Dus, als je niet 
100% tevreden bent over je relatie, waar merk je dat dan aan? Signalen 
kunnen daarbij gaan over gedrag (zoals ruzie), gevoel (zoals ergernissen) of 
gedachten (zoals twijfel aan je relatie).  

• Bedenk per niveau van de relatiebarometer een of meerdere maatregelen die je 
kan nemen om jullie relatie goed te houden of te verbeteren. Wat hebben jullie 
nodig of wat kunnen jullie doen om weer tevredener te worden? Dit kunnen 
oefeningen zijn die jullie in IBCT hebben geleerd, maar ook dingen waarvan 
jullie zelf weten dat ze goed voor jullie relatie werken. 

 
 
 
 
 
 



Relatietevredenheid Signalen Maatregelen 
 

 
76% - 100% 
(Heel) tevreden 

 
 
 
 

  

 
51% - 75% 
Redelijk tevreden 

 
 
 

  

 
26% - 50% 
Niet zo tevreden 
 

 
 

  

 
0% - 25% 
(Helemaal) niet tevreden 
 
 

 
 

  

 
Pak elke week de relatiebarometer erbij en kijk in welk niveau van de relatiebarometer 
jullie zitten. Je ziet dan meteen of het nodig is om actie te ondernemen en welke dat 
kan zijn. Op die manier houd je je relatie goed en voorkom je terugval. 
 



Bijlage 17. Toekomstplan 
 
 
Blijf ook na de relatietherapie bewust werken aan je relatie, ook al gaat het weer goed. 
Je relatie wordt er alleen maar beter en sterker van. Beantwoord daarvoor samen de 
onderstaande vragen:  
 
 

1. Wat hebben we de afgelopen tijd geleerd over onze relatie?  
2. Waar willen we aan blijven werken? 
3. Wat willen we nog leren?  
4. Wat is voor ons belangrijk aan en in onze relatie?  
5. Hoe zorgen we ervoor dat we hier aandacht en tijd voor maken? 

 
 
 
Door geregeld samen stil te staan bij deze vragen blijf je actief werken aan je relatie.  



Bijlage 18. Session rating scale for couples (vertaald van Kelly, z.d.) 
 
Beoordeel de sessie van vandaag door op elke lijn een kruisje te plaatsen bij de 
beschrijving die het beste weergeeft hoe je de sessie hebt ervaren. Hoe meer naar 
rechts je een kruisje plaatst, des te positiever je gevoel. Hoe meer je het kruisje naar 
links plaatst, des te negatiever je gevoel.  

 
 
 
 

Relatie/contact met de therapeut 
 
 

I----------------------------------------------------------------------I 
 
 

Doelen en onderwerpen 
 
 

I---------------------------------------------------------------------I 
 
 

Aanpak en/of werkwijze 
 
 

I----------------------------------------------------------------------I 
 
 

Connectie met je partner 
 

 
I---------------------------------------------------------------------I 

 
 

Verbetering relatie 
 
 

I---------------------------------------------------------------------I 
 
 

Algeheel 
 
 

I---------------------------------------------------------------------I 
 
 
 
 
 
 

Ik voelde me gehoord, 
begrepen en 

gerespecteerd door de 
therapeut 

Ik voelde me niet 
gehoord, begrepen en 
gerespecteerd door de 

therapeut 

We hebben gewerkt 
waaraan ik wilde 

werken of gepraat 
waarover ik wilde 

praten 
 

We hebben niet 
gewerkt waaraan ik 

wilde werken of 
gepraat waarover ik 

wilde praten 

Ik voelde een sterke 
verbinding met mijn 
partner in de sessie 

vandaag 

Ik voelde geen 
verbinding met mijn 
partner in de sessie 

vandaag 

De manier van werken 
van mijn therapeut 
paste goed bij mij 

 

De manier van werken 
van mijn therapeut 

paste niet goed bij mij 

De sessie van 
vandaag heeft niet 

bijgedragen aan het 
verbeteren van onze 

relatie 

Er miste iets in het 
behandelcontact 

vandaag 

De sessie van 
vandaag heeft 

bijgedragen aan het 
verbeteren van onze 

relatie 
 

Over het geheel 
genomen vond ik het 
behandelcontact van 

vandaag in orde 


