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Geschreven door Angelique van der Westen

Waarom jij niet gefaald hebt als je te maken hebt met een
vechtscheiding
Jij hebt het beste met je kinderen voor en je wilt er alles aan doen om je kinderen te beschermen,
maar het lijkt je niet te lukken. Hierdoor krijg je het gevoel dat je faalt als moeder. Jij wilt helemaal
geen ruzie maken, maar je verdedigt je alleen tegen alle onwaarheden die gezegd worden.

Je hebt maar één doel en dat zijn je kinderen
Jij ziet dat zij ontzettend lijden onder de situatie en probeert de strijd stoppen, maar het lukt je
steeds maar niet. Wat jij zelf voelt, dat is niet zo belangrijk, denk je. De kinderen zijn belangrijk, want
zij zijn onschuldig en de dupe ervan. Jij bent volwassen en wat jou aangedaan wordt, daar haal je je
schouders over op.

Het gaat niet om jou, maar om je kinderen. Zij zijn de grote verliezers hierin. Alles wat je doet, doe je
voor hen. Het enige wat je wilt is hen een goede jeugd geven en dat lijkt je maar niet te lukken. Je
wilt alleen maar dat deze strijd ophoudt, dit gaat ten koste van je kinderen en dat is iets wat jou niet
zint.

Je voelt je machteloos
Je hebt alles voor je kinderen over, maar je kunt je kinderen niet eens hiertegen beschermen. Je wilt
ze beschermen tegen de pijn die hun vader hen aandoet. Het voelt zo onwerkelijk. Een vader hoort
zijn kinderen te beschermen, ze te behoeden voor pijn en een voorbeeld te zijn. Maar dat gebeurt
niet. Het is zo onnatuurlijk, het zou niet zo mogen zijn dat je je kinderen tegen hun eigen vader zou
moeten beschermen.

Het gevoel te falen als moeder
Jij hebt de vader in eerste instantie zelf uitgekozen. Daarom heb je het gevoel dat je faalt als
moeder. Het enige wat jij ooit gewild hebt is om je kinderen een warme en goede jeugd te geven.
Maar hoe je ook je best doet, hoe hard je ook knokt voor je kinderen, dat lukt je gewoon niet. Het
enige doel in jouw leven is het geluk van je kinderen, maar zij groeien op in een vechtscheiding. Dan
is er maar één conclusie en dat is dat je gefaald hebt als moeder. Dat gevoel zit heel diep
vanbinnen.

Je hebt niet gefaald
Het is heel belangrijk dat jij je realiseert dat jij niet hebt gefaald. Integendeel: jij hebt altijd je
stinkende best gedaan. Je hebt als een leeuwin gevochten voor het welzijn van je kinderen en hebt
alles gedaan wat je macht lag. Bij jou staat het welzijn van je kinderen op de eerste plaats, dus je
bent een keigoede moeder. Natuurlijk ben je niet perfect en maak je fouten, je bent een mens. Maar
de intentie is en was altijd het beste voor je kinderen.
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Waarom een narcist vaak een relatie heeft met een
empathisch persoon
Weet je waarom de narcist ooit op jou is gevallen? Wat in jou is het dat hem heeft aangetrokken?
Een man met narcistische trekjes zoekt iemand die heel gevoelig en empathisch is. Hij heeft
iemand met gevoelens nodig om te kunnen manipuleren. Om het slachtoffer te kunnen spelen, de
aanklager, de redder of de dominante baas. Daarom hebben empathische mensen vaak in een
relatie met een narcist.

Een narcist zet jouw empathie en rechtvaardigheidsgevoel in om jou uiteindelijk onderuit te halen.
Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent.

Een narcist drijft jou in verdediging
Door te strooien met leugens waardoor jij in de verdediging gaat, heeft hij zijn doel bereikt: de
aandacht afleiden van zijn eigen handelen. Er ontstaat een wirwar aan beweringen over en weer,
zodat het voor een ongeoefende buitenstaander niet mogelijk is om te zien wie liegt en wie niet.

Hij kan op deze manier door blijven gaan zonder dat hij gehinderd wordt door onderzoeken of
raad voor de kinderbescherming. Zolang jij je blijft verdedigen, speel je hem in de kaart. Wees je
hiervan bewust.

Accepteer dat de narcist niet verandert
De narcist zal niet veranderen en het is van belang om dit te accepteren. Hij kan geen hand in
eigen boezem steken, dat inzicht heeft hij niet. Als moeder wil je graag op een volwassen manier
met elkaar omgaan, maar dat is helaas niet mogelijk in een relatie met een narcist. Je dient je
reacties aan te passen naar zijn manier van reageren, als je wilt dat dingen anders gaan. Hij kan
niet anders, maar ik kan jou leren hoe jij anders met hem om kunt gaan.

Schakel je gevoel uit in relatie met een narcist
Ik kan je leren om de tactiek van een narcist te doorzien en je gevoel naar hem uit te schakelen.
Zo kan hij jouw gevoel niet meer misbruiken. Want, lief mens, hij maakt misbruik van jouw
gevoelens, maar jij laat het toe.

Dat machteloze gevoel dat je hebt in een relatie met een narcist? Dat gevoel klopt absoluut niet.
Het is begrijpelijk dat je je zo voelt, maar jij bent niet machteloos! Jij kunt er zeker iets tegen doen.
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Het machteloze gevoel dat je hebt in een ongewilde
vechtscheiding: Hoe ga je daarmee om?
Wanneer je middenin een vechtscheiding zit, kun je je machteloos voelen. Alles wat je ter
goeder trouw probeert, wordt verdraaid, omgedraaid en tegen je gebruikt. Je probeert
iedereen duidelijk te maken hoe de vork in de steel zit, maar het enige dat je bereikt is dat de
strijd blijft voortduren. De strijd die ten koste gaat van je kinderen, dus dit is iets wat je
absoluut niet wilt.

De vechtscheiding lijkt niet te stoppen
Je voelt je steeds zwakker worden, want alles wat je probeert, keert zich tegen je. Waarom
zien ze je goede bedoelingen niet? Je familie ziet het misschien wel, maar die staan net zo
machteloos. Het feit dat jij zo meewerkend bent en graag wilt laten zien dat het niet aan jou
ligt, dat helpt je niet. Integendeel, doordat je zo meewerkend bent, wordt alles wat jij niet
helemaal perfect doet, opgemerkt en tegen je gebruikt.

Je kunt je niet verdedigen tegen alle leugens die gezegd en in het dossier opgenomen zijn,
maar die wel zorgen voor een beeldvorming van een heftige vechtscheiding waarbij het lijkt
alsof jullie elkaar zwart maken in plaats van dat gezien wordt dat jij je alleen verdedigt tegen
de leugens die over jou verteld worden en je hen duidelijk wilt maken hoe het echt zit.

Ik heb hier zelf ook enorm onder geleden. Dankzij mijn opleidingen weet ik nu wat je in zo’n
situatie wél kunt doen.

Je bent niet machteloos in een vechtscheiding
Ik kan je inzicht geven in de situatie door je van een afstand te leren kijken naar de situatie en
je te leren hoe je er welbewust anders mee om kunt gaan. Zo zorg je dat de strijd uiteindelijk
stopt. Het is niet makkelijk, maar je bent in ieder geval niet machteloos! Je kunt er zeer zeker
wat tegen doen.
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Hoe ga je om met een narcist als ex?

Uit bijgevoegd gedichtje blijkt heel duidelijk wat er gebeurt, hoe dingen verdraaid worden en hoe
het uiteindelijk toch weer bij de ander gelegd wordt. Hieronder vind je de vertaling:

Dat is niet gebeurd,
En als het wel gebeurd is, dan was het niet
zo erg,
En als het dat wel is, dan is dat niet een
echt probleem,
En als het dat wel is, dan is dat niet mijn
schuld,
En als het dan wel is, dan was dat niet mijn
bedoeling,
En als het dat wel was, dan heb je het
verdiend.

Maar wat als je ex dit doet? Hoe kun je daar dan mee omgaan?
Realiseer je dat hij zo is
Ten eerste dien je je te realiseren dat hij is zoals hij is; hij verandert niet! Hij mist gewoon een
stukje zelfinzicht, empathie en verantwoordelijkheidsgevoel. Het is van belang dat je
accepteert dat hij is zoals hij is en niet zal veranderen. Laat je niet steeds verrassen door wat
hij doet, het is zijn manier van denken die steeds richting de ander wijst.

Je moet zelf dingen anders doen
Ten tweede is het van belang om te beseffen dat je zelf dingen anders zult moeten doen, als
je wilt dat het anders gaat. Blijf uit de discussie. Reageer alleen als je niet anders kunt. Negeer
alles wat niet volledig waar is. Het is dus van belang om contact tot een minimum te beperken
om zo uit de discussie te blijven.

Ga jezelf niet verdedigen
De derde tip is: Ga jezelf niet verdedigen. Als je jezelf gaat verdedigen, speel je je ex in de
kaart. De logische verdediging die je er tegenin brengt is voor hem noodzakelijk om de
discussie te kunnen blijven voeren en maakt het voor de buitenwereld lastig om te bepalen wat
nu wel of niet waar is. Verdediging je niet en ga niet in op halve waarheden en leugens.
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Hoe creeer je rust tijdens een vechtscheiding?
De stress die je ervaart door de vechtscheiding is enorm. Je voelt je machteloos, doordat het niet
lijkt te stoppen. Het frustreert je enorm en dat geeft onnoemelijk veel stress. Zoveel stress dat het
heel je leven beïnvloedt.

Je bent altijd waakzaam en in afwachting van wat er nu weer zal

gebeuren. Je wilt zo graag rust, maar dat krijg je niet, want er gebeurt steeds weer iets nieuws,
waardoor je weer van slag raakt.

Wat kun je doen om meer rust te ervaren tijdens een vechtscheiding? Deze drie tips helpen je op
weg.

Accepteer je ex

Het eerste wat je kunt doen, is accepteren dat je ex is zoals hij is en dat hij niet zal veranderen. Hij
zal blijven doen wat hij doet. Blijf uit de discussie en ga jezelf niet verdedigen. Dat zijn de eerste
stappen om rust te creëren.

Laat je niet manipuleren

Focus je op jezelf en je kinderen. Besef je dat jij een stabiele factor bent in hun leven en dat jij
heel veel goede dingen meegeeft aan je kinderen. Als jij je bezig kunt houden met jullie welzijn,
jullie geluk en jullie thuis, ben je al een heel eind op de goede weg. Als jij je niet meer laat
manipuleren, zal er enorm veel stress van je afvallen. Hierdoor komt er rust bij jou en in je gezin.
Jijzelf en je kinderen profiteren hier enorm van.

Zie hoe krachtig je zelf bent

Probeer je emoties uit te zetten. Ik weet dat het makkelijker gezegd dan gedaan is, maar het is
niet onmogelijk. Het is belangrijk dat je inziet hoe krachtig jij bent. Dat machteloze gevoel, maakt
misschien dat je je zwak voelt, maar je bent niet zwak. Hij laat je je zwak voelen, dat is heel iets
anders. Doordat er misbruik gemaakt wordt van je gevoel en inlevingsvermogen, voel je je
ontzettend machteloos, maar dat ben je niet.

Jij kunt ervoor zorgen dat er weer rust komt in je

leven en dat van je kinderen.
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Hoe een echtscheiding verandert in een vechtscheiding
Jarenlang heb je omwille van de lieve vrede en voor de kinderen je mond gehouden en ben je er
niet veel tegenin gegaan. Het is tenslotte de vader van je kinderen, nietwaar? Daar kan je toch
geen ruzie mee maken? Als je ruzie maakt met de vader, dan gaat het ten koste van kinderen en
dat wil je niet natuurlijk. Zij lijden sowieso al onder de echtscheiding, dus je wilt ze niet extra
veel pijn doen met een vechtscheiding.

De pijn die je kinderen je laten zien, brandmerkt je als het ware. Daarom kun je op een gegeven
moment niet meer zwijgen. Je gaat er tegenin. Je laat je niet meer de mond snoeren. Hij is niet
goed voor de kinderen, PUNT. Jij ziet wat het met je kinderen doet en dat maakt dat je het kan:
tegen hem ingaan. Je hebt geen keuze meer, je moet wel. Je gaat als een leeuwin voor je
kinderen staan en doet er alles aan om duidelijk te maken hoe de vork in de steel steekt.

En dan begint de vechtscheiding pas echt
Op het moment dat jij tegen hem ingaat, brandt de hel los. Hoe durf jij tegen hem in te gaan?
Nu begint het pas echt. Terwijl jij al murw bent van al die jaren dat je je mond hebt gehouden,
barst nu de strijd pas echt los. Het ene na het andere wordt op je afgevuurd. Hoe kun je dit
volhouden? Het enige wat je kunt doen is je verdedigen en duidelijk proberen te maken hoe het
echt is.

Je zit gevangen in de strijd en alles wat je te goeder trouw probeert, wordt verdraaid,
omgedraaid en tegen je gebruikt. Je hebt het gevoel dat je geen kant op kunt en dat je
machteloos toe moet kijken hoe jij en je kinderen kapot gemaakt worden. Niemand die je kan
helpen, want of ze zien het, maar kunnen niets doen of ze zien het niet.

Jij hoeft je niet zo te voelen, want ik kan je helpen. Door inzicht te krijgen in de situatie en te
leren hoe je uit conflict blijft, kun je de situatie voor jou en je kinderen significant verbeteren.

Neem contact met me op als je hulp nodig hebt bij je echtscheiding of vechtscheiding. Dan
doen we het samen.
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Omgaan met een
narcist:
Drie manieren waarop
een narcist reageert

Wanneer je moet omgaan met een narcist, is het belangrijk dat je de patronen leert herkennen in
hoe een narcist reageert. Zo kun jij er op de juiste manier op reageren.

Dit zijn de drie hoofdmanieren van reageren van een narcist:
1.De aanklager: aanvallende houding. Hij valt je aan op wat je wel of niet doet.

De aanklager is oké, jij bent niet oké.
2.

De redder: belerende houding. Hij behandelt alsof hij je wil helpen en jij nog veel moet leren.

De redder is oké, jij bent niet oké.
3.

Het slachtoffer: zielige houding. Door zich als slachtoffer op te stellen, probeert hij zijn zin te
krijgen.

et slachtoffer is niet oké, jij bent oké.

H

En wat betekent dat reageren van de narcist voor jou?
Het is als (hoog)gevoelig persoon erg lastig als je moet omgaan met een narcist. Jij hebt juist de
instelling: Ik ben oké en jij bent oké. Maar dat kun je niet bereiken bij een narcist. Het is van belang
dit in te zien en te accepteren. Jij kunt zijn manier van reageren niet veranderen, dus het niveau: ik
ben oké, jij bent oké zullen jullie nooit bereiken. Het heeft dus totaal geen nut dit te blijven
proberen.

Hoe kun je omgaan met een narcist?
1. Stop met je te verdedigen. Als je je blijft verdedigen, speel je hem in de kaart en is het voor
een buitenstaander niet te volgen wat nu wel of niet waar is. Laat hem maar aanvallen.

Jouw houding zou moeten zijn: Ik ben oké!
2.Laat je niets wijsmaken. Je mag in jezelf geloven. Je bent goed zoals je bent en gaandeweg
word je alleen maar beter, maar niet door zijn hulp. Jij hebt zijn hulp niet nodig.

ouw houding zou moeten zijn: Ik ben oké!

J

3.Trap er niet in. Ga er niet in mee, het is een manier om te kunnen manipuleren. Op deze
manier wil hij alsnog zijn zin krijgen maar dat laat jij niet meer gebeuren.

Jouw houding zou moeten zijn: Ik ben oké en jij kunt ook oké zijn.
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Zo geef je tijdens een vechtscheiding
het goede voorbeeld aan je kinderen

Twee vechten, twee schuld. Dat wordt al gauw gezegd, zeker in een vechtscheiding. Maar het
enige wat je doet, is jezelf verdedigen en proberen duidelijk te maken hoe het werkelijk gaat.
Al je goede bedoelingen worden niet gezien of zelfs tegen je gebruikt. Ondertussen lijkt de
ander overal mee weg te komen.

Wat voel je je door het systeem in de steek gelaten en daardoor nog machtelozer dan je al
was. Het enige belang dat je hebt, zijn je kinderen. Je ziet hoe je kinderen lijden en dat zorgt
dat je door kunt blijven gaan. De pijn die ze je laten zien, brandmerken je als het ware. Die pijn
is wat jou zo volhardend maakt en je trekt de conclusie dat de pijn die je bij je kinderen ziet,
wordt veroorzaakt door je ex. Aangezien jij je uiterste best doet om hen een warm nest te
geven en om ze goed op te voeden, is dat een logische conclusie voor jou.

Het eigen aandeel in de vechtscheiding
Maar wat nou als deze conclusie niet per definitie juist is? Wat als jouw kinderen jouw pijn
spiegelen? Als je kinderen je laten zien hoe ver jij kapot bent? Wat als je kinderen je laten zien
dat de manier waarop je reageert niet goed is, in ieder geval niet goed voor jouzelf en
daardoor ook niet goed voor je kinderen? Wat voor voorbeeld geef je ze? Dat een ander over
je heen mag lopen of dat je je steeds moet verdedigen? Is dat het voorbeeld wat je wilt zijn?
Dat een ander macht over je mag hebben? Dat je je moet laten ringeloren? Dat je als vrouw
machteloos bent in bepaalde situaties? Dat het niet uitmaakt of je wel of geen goede
bedoelingen hebt? Dat is niet het voorbeeld dat je je kinderen wilt meegeven.

Het goede voorbeeld voor je kinderen
Hoe kun jij het goede voorbeeld zijn voor je kinderen? Dat doe je door te accepteren hoe je ex
is. Je kunt leren om je schouders op te halen over de dingen die je ex doet. Als jij dat doet, dan
leer je dat je kinderen ook. En door jezelf helemaal te laten zien. Jij bent oké met al je goede
en minder goede eigenschappen. Dat is dan het voorbeeld dat zij zullen volgen.
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Hoe houd je bij een vechtscheiding het
belang van je kind in de gaten
Bij een vechtscheiding worden je kinderen soms ingezet om te zorgen dat jij je mond houdt en
niet tegen hem ingaat. Je partner gebruikt je kind als marionet in de strijd tegen jou. Als
moeder raakt het je enorm als je kinderen worden gebruikt om jou de mond te snoeren. Je
wordt gepakt op het meest dierbaarst wat je hebt. Daardoor ben je op je kwetsbaarst.

Jouw liefde voor de kinderen, jouw rechtsvaardigheidsgevoel en jouw normen en waarden
maken dat je het gedrag van je ex absoluut niet kunt begrijpen. Hoe kan iemand zijn eigen
kind gebruiken voor zijn eigen belang in de vechtscheiding? Dit druist in tegen al jouw gevoel
en alles wat jij gelooft. Je gaat er dan ook vol vertrouwen tegenin, maar al gauw blijkt dat de
strijd alleen maar erger wordt op deze manier.

Belang van je kind bij een vechtscheiding
Bij een vechtscheiding wil je altijd het belang van je kind in de gaten houden. Het is logisch
dat je voor je kinderen op wilt komen. Maar help je hen door de strijd in stand te houden?
Ondanks alles, het is nog steeds hun vader. Zij houden ook van hem en zitten in een spagaat
door de situatie.

De reden dat je vecht is het welzijn van je kinderen, maar het welzijn van je kinderen is veel
meer gebaat is bij rust en geen geruzie tussen vader en moeder. Je helpt hen het best door uit
de discussie te blijven. Ga niet in op eventuele leugens en verdedig je ook niet constant als je
het gevoel hebt dat je aangevallen wordt. Ook help je je kind niet door constant naar de
ander te wijzen.

Accepteer de ander zoals hij is en zorg dat jij er anders mee omgaat. Dan krijg je resultaat.
Een resultaat dat hoe dan ook in het belang is van je kids, want zij zijn het meest gebaat bij
rust, zonder voortdurende ruzie tussen hun ouders.
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Psychische mishandeling door je
(ex-) partner: zo herken je het

Geestelijke oftewel psychische mishandeling door je partner grijpt diep in op je denk- en
voelproces. De daders zorgen ervoor dat de mensen om hen heen in een voortdurende staat van
verwarring leven. Zij proberen om jou alles vanuit hun perspectief te laten zien, omdat ze
voortdurend vanuit eigen behoeften redeneren. Ze zijn in hun gedrag en sneller agressief en
achterdochtig als hun positieve zelfbeeld niet permanent bevestigd wordt.

Bij psychische mishandeing, zet je partner vooral emotionele manipulatietechnieken, zoals
gaslighting en emotionele chantage, in om controle te houden. Gaslighting is een vorm van
emotionele en psychische manipulatie waarbij een partner de werkelijkheid zo overtuigend weet
te verdraaien dat je uiteindelijk aan jezelf gaat twijfelen. Ben jij nou gek of is de wereld dat?
Waarom ziet niemand dan hoe het echt zit? De mensen die het wel weten, kunnen of willen niets
doen. De hulpverlening ziet niet in wat er gebeurt en je voelt je alleen staan in de strijd.

Tactieken die worden ingezet bij psychische mishandeling door je partner
Intimidatie: angst aanjagen is een belangrijke tactiek.
Emotioneel geweld: de pleger probeert je slecht te laten voelen over jezelf.
Inzet van de kinderen: de pleger wil op deze manier macht over jou houden.
Economische machtsmiddelen: door financiële afhankelijkheid probeert de pleger je de mond
te snoeren.
Isolatie: de pleger zal je proberen te isoleren.
Ontkennen en de schuld geven: De pleger ontkent en legt de schuld bij jou.
Dwang en bedreigingen: de pleger doet alles om te zorgen dat je doet wat hij wilt.
Psychische mishandeling door je partner begint heel geleidelijk. Wanneer je in de gaten krijgt dat
het gebeurt, is er al veel schade bij je aangericht. Je gaat er tegenin, maar dat accepteert de
pleger meestal niet. Het wordt dan nog erger dan daarvoor en de strijd lijkt bijna niet te stoppen.
Je bent eraan overgeleverd en voelt je machteloos.

Je bent echter niet machteloos en je kunt ervoor kiezen om gelukkig te zijn.
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Zo voorkom of beperk je mentale problemen
bij je kinderen na een scheiding
De strijd tussen je ex en jou gaat ten koste van je kinderen en dat is iets wat jou niet zint. Je ziet hun
pijn en frustraties en dat maakt dat je er alleen maar meer van overtuigd raakt dat je ex niet goed is
voor de kinderen. Zij gaan eraan kapot en jij probeert het te stoppen, maar dat lukt totaal niet. Het
raakt je diep je in je ziel. Hoe voorkom je psychische problemen bij je kind door een scheiding?

Geef het goede voorbeeld
Kinderen doen niet wat je zegt, maar doen wat jij doet! Als jij je heel erg druk maakt over de leugens
die verteld worden en de dingen die vader wel of niet doet in het belang van de kinderen, dan
komen die ook keihard binnen bij je kinderen. Kinderen voelen je stress aan. Hierdoor komen zij zelf
ook in een vorm van paraatheid en ervaren ze het gedrag van hun vader als extra stressvol. Hun
moeder raakt er immers door van slag.

Je kinderen voelen je woede, frustratie, stress en verdriet aan. Ze kunnen het alleen niet goed
plaatsen, omdat jij het probeert binnen te houden en niet te laten merken. Kinderen maken daar hun
eigen verhaal bij.

Voorkom mentale problemen bij je kind
Als jij leert om je schouders op te halen over het gedrag van je partner, geef je dat voorbeeld ook
aan je kinderen. Zij worden hierdoor ook relaxter en krijgen minder snel psychische problemen door
de scheiding.

Wanneer jij relaxter bent onder het gedrag van je partner is dat goed voor je kinderen. Ook helpt het
jouzelf om minder stress te ervaren en meer te genieten van je kinderen. En ook daar hebben je
kinderen veel aan. Daarom is het een win-winsituatie voor jou en je kind.

Het is van belang te beseffen dat je ze op deze manier veel beter beschermt en weerbaarder maakt
dan door de strijd aan te gaan. De strijd gaat altijd ten koste van je kind en dat is iets wat je niet
wilt.
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Zit je in een vechtscheiding en worden je kinderen gebruikt om jou je mond te
snoeren? Zie je de pijn en het verdriet bij je kinderen en wil je enkel hen
beschermen? Voel je je ontzettend machteloos en weet je niet hoe je de
vechtscheiding moet stoppen? De volgende tips gaan je helpen:

Tips om de vechtscheiding te stoppen en te kiezen voor gelukkig
zijn
1.

Accepteer hoe je ex is, hij zal niet veranderen.

2.

Als jij wilt dat er iets verandert, dan zul je zelf anders moeten leren reageren.

3.

Stop met je te verdedigen, het helpt je niet. Integendeel zelfs, het werkt tegen je.

4.

Stop met proberen naar je ex te wijzen, ook dat helpt niet.

5.

Zorg dat je begrijpt hoe je ex reageert en leer daarmee om te gaan.

6.

Vermijd discussies.

7.

Reageer alleen als dat nodig is en houd het zo kort mogelijk.

8.

Realiseer je dat alles wat je zegt, tegen je gebruikt kan en zal worden.

9.

Wees realistisch qua verwachtingen.

10.

Realiseer je dat je je kinderen niet tegen alles kunt beschermen.

11.

12.

Je kunt je kinderen wel weerbaar maken.

Realiseer je dat je kinderen van hun vader houden met al zijn gebreken. Net zoals ze ook van jou

houden zoals jij bent.

13.

Reageer niet vanuit emotie, dit houdt het gevecht in stand.

14.

Je wilt het beste voor je kinderen en het beste voor je kinderen is dat zij niet tussen ruziënde

ouders zitten. Besef dit goed.

15.

Je hoeft het niet overal mee eens te zijn en altijd je mond te houden. Maar houd het bij jezelf.

16.

Als (hoog)gevoelig iemand ben je geneigd je besluit te onderbouwen, je gedrag uit te leggen en

je gevoel aan te geven, maar dit helpt je in dit geval niet. Dit wordt tegen je gebruikt, dus stop
daarmee.

17.

Zorg dat de stress van alle modder die naar jou gegooid wordt, van je afglijdt. Het is zijn manier

van verdedigen, hij kan niet anders. Maar als jij je hier erg druk om maakt en stress ervaart, zijn je
kinderen daar de dupe van.

18.

Zorg goed voor jezelf, vertrouw op jezelf en geniet van je kinderen. Laat dit niet beïnvloeden door

de acties of reacties van je ex.
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Heb je hulp nodig? Neem dan contact met me op voor een gratis
kennismakingsgesprek. Ik help je graag.

Psychodynamisch kind- en oudercoach Pandakracht
Angelique van de Westen
Adres:Overkroetenlaan 64
4823 KA Breda
Tel:06-30487686
Mail: info@pandakracht.nl

DISCLAIMER
• Voor de volledigheid besluiten we dit E-book af
met een disclaimer.
• Het copyright © van dit E-book is vastgelegd door
Praktijk Pandakracht :Angelique van der Westen. Het is niet
toegestaan om de inhoud hier van te verspreiden op een
manier waarvan je met gezond verstand kunt inschatten
dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding op
welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben.
• Het is toegestaan om korte tekstfragmenten te citeren, of
afbeeldingen te posten op social media,
onder vermelding van ‘bron: Pandakracht'.
• Elke handeling die je doet naar aanleiding van dit Ebook is je eigen verantwoordelijkheid.
Pandakracht kan in geen geval aansprakelijk worden
gesteld
voor consequenties en resultaten.
• Dit E-book bedoeld om je te helpen met tips hoe je beter
bestand kunt zijn tegen een vechtscheiding en hoe je de
mentale schade bij kinderen kunt beperken. Ik kan je geen
garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de
door mij aangeboden informatie is geheel aan jou. Ik wil
en kan je alleen helpen door het delen van mijn kennis,
ervaringen en strategieën.
• Het maken van beslissingen op basis van de door Pandakracht
gegeven tips gebeurt vrijwillig en onder jouw volledige eigen
verantwoordelijkheid. Ik adviseer je om contact op te nemen met
je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur voordat je
ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat
uitvoeren die consequenties

kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele
wijze kan Pandakracht aansprakelijk worden gehouden
voor jouw beslissingen, acties en
resultaten op welk moment dan ook en onder alle
omstandigheden.
• Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt.
Bovenstaand verhaal is allemaal standaard juridisch
gebrabbel, maar we willen het graag duidelijk met je
gecommuniceerd hebben.
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