
Op weg naar een gelijkwaardige relatie - Amazone Counselling 

Iedere relatie in je leven is een potentiële bron van voldoening én frustratie. Is jouw huidige of 
verbroken relatie ongelijkwaardig? Dit kán samenhangen met het niet opkomen voor jezelf. En dus 
met jouw gevoel van eigenwaarde. 

Verlang je naar een liefdevolle relatie? Foto: Belinda Fewings via de site Unsplash 

Opkomen voor jezelf in je relatie 
Zet eens op een rij welke grenzen en wensen jij hebt in je relatie. Wat is daarin voor jou belangrijk of 
zelfs essentieel voor een goede relatie? En stel jezelf dan de vragen: 

 welke wensen krijgen geen ruimte meer? 
 welke grenzen worden telkens overschreden? 
 op welke manieren ben jij voor jezelf opgekomen? 
 hoe reageerde je partner hierop en hoe ging jij daarmee om? 
 was er na jullie interactie een verandering opgetreden? 

 
Lees je antwoorden eens na. Wat voor gevoel van eigenwaarde komt eruit naar voren? Durf jij jezelf 
neer te zetten of voel je je eigenlijk te kwetsbaar om voor jezelf op te komen? Voor welk deel van de 
frustraties en ongelijkwaardigheid kun jij zelf verantwoordelijkheid nemen? Let op, dat betekent niet 
dat je je schuldig hoeft te voelen. Het is eigenlijk juist positief nieuws: je hebt de kans om jezelf te 
ontwikkelen. In onze gesprekken zullen we uiteraard ook goed kijken naar de rol van je partner. 
Indien gewenst of nodig kunnen we hier ook gesprekken samen met je partner voor inplannen. 

 
 
 
 



Eigenwaarde in je relatie 
Maar nu terug naar jouw eigen rol. Heb je de indruk dat jouw gevoel van eigenwaarde ergens 
kwetsbaar is geworden? En dat je daar in je relatie last van hebt? Dan is dat iets om liefdevol aan te 
werken. Hier kun je zowel binnen als buiten je relatie aan werken. Is je relatie al beëindigd, dan kun 
je ook daar nog van leren zodat je patronen van toen niet herhaalt in een volgende relatie. 
 
We gaan samen bekijken in wat voor situaties opkomen voor jezelf voor jou het moeilijkste is. Wat 
maakt dat het juist dáár gevoelig ligt? Waar ben je bang voor? In hoeverre is die angst reëel of gaat 
het om een angst van vroeger? En wat heb je nodig om je in die situaties veilig genoeg te voelen om 
je grenzen te bewaken en je wensen te uiten? Inzicht, oefenen in veilige situaties en het omgaan met 
pijn en verdriet spelen een rol in onze gesprekken om jou te laten groeien en je weer een sterk 
gevoel van eigenwaarde te laten ontwikkelen. 

Ouders, vriendschap, werk en eigenwaarde 
Speelt bij jou kwetsbare eigenwaarde juist op in andere relaties dan die met je partner, bijvoorbeeld 
met een dominante ouder, in vriendschappen of in een werksituatie? Ook daar kunnen we aan 
werken. Iedere relatie waarin jij je niet prettig voelt zegt iets over jou én de ander. In onze 
gesprekken concentreren we ons op jou aandeel in deze relaties omdat je ouder, vrienden of 
collega´s geen deel uitmaken van onze gesprekken. 
 
Vragen? 
Neem gerust contact met mij op als dit artikel vragen bij je oproept:  
amanda@amazonecounselling.nl  
www.amazonecounselling.nl  

 

 
 

You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. 
Fast Car – Tracy Chapman 

 


