
               Rustig, zorgvuldig en
             (uiteindelijk) gelukkig door 
       je scheiding heenkomen,...

Voorwoord

Rustig, zorgvuldig en uiteindelijk gelukkig door je scheiding heen-
komen, is dat mogelijk? Is het ‘afscheid nemen van’ te combineren 
met het genieten van de dingen die er nog wel zijn? Of is de 
scheiding op zich zo pijnlijk dat al het andere verdwijnt in een lange 
donkere tunnel zonder licht aan het eind?
Een scheiding is pijnlijk en stressvol maar (ik vertel het je nu vast) je gaat 
het redden!
Hoe je vervolgens terugkijkt op de scheidingsperiode is aan jou. Niets 
kan wegnemen dat een scheiding nu eenmaal een rouwproces met zich 
meebrengt. Het is wel aan jou om te bepalen hoe je hiermee omgaat.

Dit boek geeft noodzakelijke informatie over de emotionele, zakelijke 
en juridische aspecten van de scheiding. Kennis over het zakelijke en 
juridische scheelt een hoop onzekerheid. Je krijgt inzicht in het HOE 
en WAT van de scheiding. Door inzicht in psychologische en emotionele 
processen kan je uit vele valkuilen blijven. Je krijgt informatie over het 
WAAROM.

Al die informatie is leuk en aardig maar waar het uiteindelijk op neer 
komt is ‘wat doe jij hiermee?’ Je bent in staat om je leven in eigen hand 
te nemen en je eigen keuzes te maken. Je kunt zelf bepalen hoe je het 
rouwproces doorloopt. Blijf je hangen in boosheid, verdriet of apathie (of 
allemaal)? Haal in plaats van je slechtste, je beste eigenschappen naar 
boven!

Scheiden is niet alleen iets voor gehuwden. Dit boek is ook bedoeld 
voor geregistreerd partners en samenwoners. Het is voor iedereen 
die na een relatie afscheid van elkaar moet nemen.

Dit boek helpt je sterk te zijn in tijden van crisis. Ook vind je verschillende 
simpele tips & tricks om het leven te veraangenamen. Als je het moeilijk 
hebt, heb je namelijk wel wat extra’s verdiend. 
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De familierechtspecialist
Ik ben Sarah Köller, gespecialiseerd familierechtadvocaat 
en mediator, lid van de vereniging voor Familierecht-
advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en 
aangesloten bij Hoefnagels Mediation. Ook ben ik een 
zogenaamde collaborative advocaat, aangesloten bij de 
vereniging Overlegscheiding. Mijn kantoor, waar op het 

moment van schrijven vijf advocaten werkzaam zijn, is gevestigd in 
de binnenstad van Middelburg.
Als dochter van gescheiden ouders heb ik aan den lijve 
ondervonden wat er in een gezin gebeurt voor, tijdens en na een 
scheiding. 
Mijn huwelijkse staat: getrouwd, één kind.

Mijn tegelspreuk:

Er komen altijd 
nieuwe kansen.
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                               Luisteren naar je hoofd,
                                               je hart en
                                        je lichaam
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Be frank
about money.

Als een
verbinding een 
binding wordt,
maak je los en 

verbind je
opnieuw.

Her en der vind je in dit boek tips van de coaches. Deze coaches zal 
ik even aan je voorstellen.

De coach Jaantje Thiadens
In mijn praktijk het Leerpunt begeleid ik volwassenen en 
jongeren die tegen zichzelf aanlopen, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een 
scheiding. Van jezelf scheid je nooit, daarom is het zo 
belangrijk trouw te zijn aan jezelf, bewust stil te staan bij wie 
je bent, wat je ervaart en wat je wenst, afscheid te nemen 

en betekenis te verlenen. Daarbij is het van belang te luisteren naar wat 
je hoofd, je hart en je lichaam te vertellen hebben. Mindful zijn zodat je 
trouw kunt blijven aan jezelf.
Voor meer informatie over mijn werkwijze en 
de soorten begeleidingstrajecten die ik aanbied 
verwijs ik je naar mijn website
www.hetleerpunt.com.

Mijn tegelspreuk:

De financiële coach mr. Frank van den Barselaar
Een leven als scheidingsprofessional ligt als fiscalist niet 
erg voor de hand. Voor zover mij bekend ben ik zelfs de 
enige volledig op (echt)scheiding gespecialiseerde fiscalist 
in Nederland. Een echtscheiding is E.R.G.: emotie, recht en 
geld. Ik richt mij volledig op fiscaal en financieel advies bij 
(echt)scheiding, maar zonder de andere elementen en mijn 

rol in het proces uit het oog te verliezen. Ik 
verschaf inzicht in financiële (on)mogelijkheden 
zodat redelijke en werkbare afspraken kunnen 
worden bereikt. Voor meer informatie verwijs ik 
je naar mijn website www.frankaboutmoney.nl.

Mijn tegelspreuk:
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Voelen, denken, doen

Trouwen doe je maar één keer (zeggen ze). Scheiden is voor veel 
mensen gelukkig geen dagelijkse kost. Als je met een scheiding te 
maken krijgt is dit bijna altijd zeer ingrijpend.

VoELEn
De basis van je leven komt op losse schroeven te staan. Je thuis is soms 
letterlijk je thuis niet meer. Diegene met wie je oud zou worden doet dat 
nu niet meer met jou. Of je nu zelf kiest voor een scheiding of er voor je 
gekozen wordt, een scheiding is traumatisch. Na dit trauma doorloop je 
een rouwproces dat in wezen niet veel verschilt van een rouwproces na 
een overlijden.
Als er kinderen bij betrokken zijn is er ook de zorg hierover. Hoe vertel je 
het de kinderen, hoe reageren ze? Hoe ga je samen invulling geven aan je 
oudertaak als je straks geen partners meer bent?

DEnkEn
Tegelijkertijd moet er van alles geregeld worden. Wie woont waar, hoe 
verdeel je de boel, waar moet je van rondkomen enzovoort. Hoe verdelen 
we de zorg? Wie betaalt wat?

DoEn 
Op welke manier verloopt een echtscheidingsprocedure? Is een advocaat 
nodig of een mediator en hoe vind je een goede? Neem je ieder een eigen 
advocaat of gaan jullie samen in echtscheidingsbemiddeling?

Al deze onzekerheden maken dat je je voelt als een losgeslagen (of 
gebroken) ijsschots dobberend in een ijskoude zee. In de volgende 
hoofdstukken wil ik je weer houvast geven.

De emotionele processen, over het waarom van de scheiding en de 
werking van ruzies, vind je terug in de hoofstukken VoELEn.

Het zakelijke van de scheiding komt terug bij het DEnkEn. Hierin vind 
je informatie over huwelijksvoorwaarden, gemeenschap van goederen, 
alimentatie enzovoort.
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Praktische informatie is opgenomen in het deel van het boek DoEn. Neem 
je ieder een eigen advocaat of ga je samen naar een mediator? Wat is 
een overlegscheiding? Hoe werkt een scheidingsprocedure?

De vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) 
is de specialistenvereniging voor familierechtadvocaten. Om tot deze 
vereniging toegelaten te worden moet je als advocaat eerst een bepaald 
aantal ervaringsjaren hebben en meerdere specialisatieopleidingen 
volgen. Verder worden de advocaten jaarlijks bijgeschoold. Door de vFAS 
wordt de glossy VERDER uitgegeven. Zie voor meer informatie
www.verenigingfas.nl.

Hoefnagels Mediation is een netwerk van gespecialiseerde vFAS 
advocaten, scheidingsmediators en notarissen. De bij Hoefnagels 
Family Mediation aangesloten deskundigen willen de beoefening van 
het familierecht op een nog hoger plan trekken door selectie van de 
deelnemende specialisten en door het organiseren van extra vakgerichte 
bijeenkomsten. Per provincie zijn slechts enkele geselecteerde advocaten 
bij dit netwerk aangesloten. Voor uitgebreide informatie:
www.hoefnagelsscheidingsbemiddeling.nl en www.allesoverscheiden.nl.

De vereniging Overlegscheiding is een vereniging waarbij je aangesloten 
kan zijn als gespecialiseerde vFAS advocaat, coach of financieel 
deskundige. Deze vereniging stelt als eis dat de deelnemers de opleiding 
overlegscheiding hebben gevolgd en zich jaarlijks op dit vlak bijscholen. 
Voor informatie over de overlegscheiding is er de site
www.overlegscheiding.com.

Ik begin bij het begin; nee, niet het trouwen of de eerste ontmoeting maar 
bij het begin van het einde. Wanneer je begint te VoELEn dat het zo niet 
langer kan. Of wanneer je dit nog niet zelf voelde maar je partner wel. 
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VOELEN

Lyrics: Goteye - Somebody that I used to know

I told myself that you were right for me,
but felt so lonely in your company

1. Het einde van je huwelijk…

Wanneer ga je scheiden? Als er sprake is van huiselijk geweld dan 
is het al snel duidelijk dat er iets goed fout zit. Vaak zijn de signalen 
echter subtieler. Langzaam maar zeker sluipt de onvrede in de 
relatie. Stukje bij beetje raak je verwijderd van jezelf en van elkaar. 
Je bent niet meer ‘happy’ in je relatie. In plaats van blij te zijn als je 
naar huis gaat, zie je er nu tegenop.
Je kunt jezelf niet meer zijn. Je hebt altijd kritiek op je partner of je 
partner op jou. Je deelt nog maar te weinig samen door beperkte 
gezamenlijke interesses, of door gebrek aan tijd. Of allebei. Er is 
misschien geen seks meer. Je vindt de ander niet meer op die manier 
aantrekkelijk.
Tijdens een echtscheidingsbemiddeling vertelde de man van het stel: 'Het 
is voor mij niet mogelijk om te voldoen aan haar wensen en hierbij mijzelf 
te blijven'.

Het begin van het einde is daar wanneer je je niet meer thuis voelt in de 
relatie. Dit zal het geval zijn als je de volgende vragen niet meer positief 
kunt beantwoorden:

➸	 Kan je jezelf zijn in je relatie?
➸	 Kan en mag je je gevoelens uiten?
➸	 Voel je je door de ander gehoord en begrepen; leven en voelen jullie 
 met elkaar mee?
➸	 Is er lichamelijke intimiteit?
➸	 Maken jullie tijd voor elkaar?

Relatietherapie?
Kan je enkele van de vragen nog wel met ‘ja’ beantwoorden dan is er 
nog hoop. Als het jullie samen niet lukt om de relatie te verbeteren maar 
de wil is er nog wel dan is relatietherapie een goede optie. Misschien vind 
je dat wat wollig klinken. Als het je thuis, met elkaar, niet lukt dan is het 
inschakelen van een deskundige zo gek nog niet, toch?
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Relatietherapie kan inzicht geven in wat er niet goed gaat en tools 
aanreiken om tot herstel te komen. Het helpt om te zeggen wat thuis 
onbesproken blijft. Ook als relatietherapie niet leidt tot relatieherstel 
dan nog is het zinvol geweest. In ieder geval geeft het de gelegenheid 
te bespreken hoe het zo heeft kunnen groeien. De persoon die niet 
wil scheiden heeft door de therapie vaak inzicht gekregen in de 
beweegredenen van de ander. Scheiden is erg, maar als je het ‘waarom’ 
niet begrijpt, dan zal het verwerken des te moeilijker zijn. En je wilt 
natuurlijk in je volgende relatie niet weer in dezelfde valkuilen stappen.

Tip van de coach
Relatietherapie ja of nee?

Wanneer je op één van onderstaande vragen 'ja' antwoordt, kan 
relatietherapie heilzaam zijn:

1. Loop je elke keer tegen hetzelfde aan in een conflict waardoor het 
 onopgelost blijft?
2. Frustreert het je dat je partner kennelijk niet begrijpt wat jouw punt/
 wens is?
3. Wil je graag dat je partner begrijpt hoe jij denkt, dingen voelt of 
 ervaart?

Op het moment dat je je niet begrepen voelt door je partner kun je je 
gaan afsluiten. Je vlucht in hard werken, stelt je verwachtingen van de 
relatie bij of zoekt aandacht en begrip bij anderen. Je partner krijgt het 
idee dat hij niet meer belangrijk voor je is en wordt verwijtend, trekt zich 
van je terug en zoekt ook elders zijn of haar heil. Daarmee raak je verder 
en verder van elkaar verwijderd. Je vindt elkaar niet meer en elke poging 
elkaar werkelijk te vinden loopt uit op weer een ruzie die jullie geen steek 
verder brengt.
In relatietherapie krijg je de mogelijkheid om datgene wat een ieder 
van jullie werkelijk dwars zit met elkaar te bespreken. Hierbij zorgt 
de relatietherapeut voor de setting waarin voor beiden ruimte is en 
waardoor ieder zich uiteindelijk gehoord weet. Dat zorgt ervoor dat er 
ruimte tussen jullie beiden ontstaat en je tot de kern kan komen van wat 
er mis is in jullie relatie. Het geeft je inzicht in de patronen die er spelen en 
je kunt je eindelijk gehoord voelen.
Dit kan het begin zijn van het opnieuw vinden van een weg naar elkaar. 

20 ~ voelen

Het kan ook betekenen dat jullie er beiden voor kiezen uit elkaar te gaan. 
Deze keuze is in dit geval echter meer een zelfverkozen keuze dan een 
uit nood geboren oplossing voor jullie problemen. Het accepteren van 
de scheiding wordt dan een stuk makkelijker alleen al door het feit dat je 
minder wrokkig bent en meer kunt berusten in deze keuze.

Voordelen relatietherapie:
➸	 De setting zorgt ervoor dat je je verhaal naar je partner kunt doen en 
 aan kan geven wat je geraakt heeft, frustreert en pijn doet;
➸	 Het is een mogelijkheid om op een constructieve wijze met elkaar in 
 gesprek te gaan (in plaats van weer in dezelfde ruzie te belanden);
➸	 Het is een manier om een deel van de geleden pijn van de 
 stukgelopen relatie te verwerken;
➸	 Je leert om in contact met je partner aan te geven wat jij nodig hebt en 
 gemist hebt;
➸	 Je krijgt zicht op je eigen aandeel in het stuklopen van de relatie, zodat 
 je daarvan kan leren;
➸	 Je kunt op een betere manier uit elkaar gaan en werkelijk van de 
 ander loskomen (ook emotioneel).

Hoe vertel je het de ander?
De scheidingsbeslissing is niet van de een op de andere dag genomen. 
Tussen de eerste serieuze gedachte ‘wil ik hier wel mee doorgaan?’ en 
het daadwerkelijk doorhakken van de knoop, kunnen jaren voorbij zijn 
gegaan. In deze periode wordt een rouwproces (vaak) in stilte doorlopen.

Het is een misverstand dat het scheiden makkelijker is voor diegene die 
voor de scheiding kiest. Er wordt soms gesproken over een scheidings-
wens. Maar wenst iemand ooit een scheiding? Het is eerder een keuze 
tussen twee kwaden: blijven in een situatie waarin je ongelukkig bent, 
of scheiden en afscheid nemen van je gezin zoals je dat kende en de 
ander(en) verdriet doen.
Op het moment van de scheidingsmelding begint het rouwproces bij de 
ander. Het is erg belangrijk dat de scheidingsmelding op een zorgvuldige 
manier wordt gedaan. Voor diegene die niet kiest voor de scheiding is de 
scheidingsmelding een heel ingrijpend moment. Wanneer de boodschap 
voor het eerst wordt gegeven dringt deze waarschijnlijk niet in volle 
omvang of ernst door. Niets is meer menselijk dan je kop in het zand 
steken en mooi weer spelen. 'Als een donderslag bij heldere hemel'.
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Zo heb ik niet zelden mensen hun gevoel bij de scheidingsmelding horen 
omschrijven. Diep van binnen is er vaak wel een sluimerend besef dat 
het niet goed is. Maar mensen zijn er goed in dingen die ze niet willen 
zien weg te stoppen. In een ideale situatie zal op een later moment de 
scheidingsmelding opnieuw gedaan worden om de boodschap: 'het is echt 
voorbij' door te laten dringen. Als duidelijk is dat er niets meer gedaan kan 
worden om de beslissing terug te draaien kan de acceptatie pas beginnen.

 Niet doen: in boosheid en irritatie roepen dat het nu echt voorbij is. Een 
 sms sturen (echt, het gebeurt).

 Wel doen: neem de tijd voor een gesprek. Kies je moment. Zorg voor 
 privacy. Geef ruimte aan de emoties van de ander.

Scheiding in cijfers
Ongeveer één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd dat er jaarlijks 
meer dan 30.000 echtscheidingen worden uitgesproken. Per jaar scheiden 
dus ruim 60.000 mensen alleen door echtscheiding. Bij 60% van de 
echtscheidingen waren kinderen betrokken. Volgens het CBS gaat het om 
ongeveer 33.300 kinderen die jaarlijks met de scheiding van hun ouders 
worden geconfronteerd. Feitelijk is dit het topje van de ijsberg, want 
steeds meer ouders zijn niet getrouwd maar wonen ongehuwd samen. 
Jaarlijks zouden ongeveer 70.000 ongehuwd samenwonende ouders hun 
relatie verbreken. Hierbij zouden zo’n 28.000 kinderen betrokken zijn. 
Ruim 60.000 kinderen per jaar hebben te maken met de scheiding van hun 
ouders.
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Lyrics: U2 - Until the end of the world

In my dream I was drowning my sorrows
But my sorrows, they learned to swim

2. Rouw en verdriet

Rouwcurve 
De psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft wetenschappelijk 
onderzocht hoe een rouwproces verloopt. 
Zij heeft ontdekt dat er een vaste lijn zit in het rouwen. Zij omschrijft het 
rouwproces als een curve die start met de schok van het slechte nieuws. 
De curve gaat eerst naar beneden en na het dieptepunt weer omhoog. 
Van de neergaande lijn zijn de verschillende fasen achtereenvolgens: 
ontkenning, woede, onderhandelen en depressie. Na het dieptepunt 
van de depressie komt er langzaam maar zeker berusting. De lijn van 
de curve gaat nu weer omhoog met een voorzichtig optimistisch zicht op 
de toekomst. In deze fase worden nieuwe plannen gemaakt en ontstaat 
er weer zin in het leven. Deze fasen worden niet netjes schematisch 
doorlopen. Het is naast een rationeel proces ook een emotioneel 
gebeuren. Met je hoofd begrijp je misschien dat het echt voorbij is, je 
emoties hoeven zo ver nog niet te zijn. Soms zit iemand bij momenten in
de fase van berusting en dan is er toch opeens die terugslag.
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