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Probleemdefinitie                                                                
Uit gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek is gebleken, dat het aantal 

echtscheidingen in Nederland de laatste decennia sterk is toegenomen, namelijk van 24 procent in 

het jaar 1980 tot 37 procent in het jaar 2012. Dit betekent dat meer dan één op de drie huwelijken 

voortijdig strandt. Uit onderzoek van Rogge en Bradbury (1999) blijkt dat de aanwezigheid van 

agressie in een huwelijk een grote voorspeller is van deze echtscheidingen. Onderzoek van 

Schafer, Caetano en Clark (1998) wees uit dat ongeveer vijftien tot twintig procent van de 

getrouwde en samenwonende koppels in de Verenigde Staten tenminste eenmaal een incident 

heeft meegemaakt waarbij er sprake was van fysieke agressie. In Nederland blijkt dat 23 procent 

van de vrouwen wel eens te maken heeft gehad met fysieke agressie binnen de relatie. Hiervan is 

er bij negen procent sprake van actuele  agressie (Rietveld, Largo-Janssen, Vierhout & Wong, 

2010). 

Agressie is een predictor voor instabiliteit en onenigheid in een huwelijk. Daarnaast 

ervaren agressieve koppels meer huwelijksproblemen dan niet-agressieve koppels en bestaat er 

een grotere kans dat hun huwelijk eindigt in een scheiding (Lawrence & Bradbury, 2001). Maar 

niet alleen de partners ondervinden gevolgen van fysieke agressie binnen het huwelijk. Fysieke 

agressie heeft namelijk ook invloed op de ontwikkeling van de betrokken kinderen. Fysieke en 

verbale agressie binnen een gezin vergroten de kans op zowel internaliserende als 

externaliserende problemen bij kinderen (Buehler, et al., 1998). 

Agressie tussen partners wordt veroorzaakt door vele verschillende factoren. Enkele 

psychologische factoren die een bijdrage leveren aan geweld tussen getrouwde stellen zijn een 

gebrek aan communicatieve vaardigheden, psychologische en verbale agressie, de aanwezigheid 

van meerdere stressoren op relationeel- en werkgebied en de copingstijl hierop (Pan, Neidig & 

O’Leary, 1994). Een mogelijke interventie voor dit probleem zou zich kunnen richten op het 

verbeteren van de copingstijl wanneer er stressoren aanwezig zijn.  

 

Analyse 

Er bestaat consensus dat met name hard, agressief en aanvallend gedrag zeer schadelijk is 

voor de ervaring van intimiteit tussen volwassenen. Fysieke agressie is hierbij een directe 

voorspeller van echtscheidingen (Bodenmann, et al, 2010). Vandaar dat fysieke agressie de 

eindvariabele in deze analyse is. Gezien de fatale impact die openlijke fysieke agressie kan 

hebben op de partner en op de relatie, verdient dit vanzelfsprekend de aandacht die het reeds 

krijgt. Toch moet er niet voorbij worden gegaan aan het feit dat verbale agressie zeer vaak 

voorkomt. Daarom moet ook dit construct worden bestudeerd wanneer men het volledige gebied 
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van psychologisch schadelijke handelingen tussen intieme partners wil begrijpen. Verbale 

agressie is één van de voorspellers voor fysieke agressie binnen een huwelijk (Schumacher & 

Leonard, 2005). Verbale agressie wordt hier gedefinieerd als aanvallen op het zelfbeeld van de 

partner die tot doel hebben om psychologische pijn bij de ander te veroorzaken. Dit wordt vaak 

geuit met gevoelens van woede of minachting. Bij psychologische pijn kan worden gedacht aan 

plagen, belachelijk maken, vloeken en het uiten van kritiek op het uiterlijk of de persoonlijkheid 

van de partner (Sabourin, Infante, & Rudd, 1993, zoals beschreven in Bodenman, et al., 2005). 

Verbale agressie komt vaak voor zonder de aanwezigheid van fysieke agressie, maar er 

kan ook een overgang plaatsvinden van afwezigheid van agressie naar verbale agressie. In  

sommige gevallen is er zelfs sprake van een transitie van verbale agressie naar fysieke agressie 

(Frye & Karney, 2006; Bodenmann, et al., 2010). Verbale agressie blijkt dus een cruciaal punt te 

zijn binnen de ontwikkeling en het ontstaan van fysieke agressie. Aan de hand van een aantal 

recente onderzoeken zal besproken worden welke factoren invloed hebben op het ontstaan van 

verbale agressie en de transitie hiervan naar fysieke agressie. Deze besproken relaties zijn 

weergegeven in het procesmodel op pagina 6. 

 Een belangrijke factor die de kans op verbale agressie verhoogt, is stress (Frey & Karney, 

2006; Bodenmann, et al., 2010). Frye en Karney (2006) rapporteren dat zowel mannen als 

vrouwen sneller naar verbale agressie zullen neigen als zij gestrest zijn. Wanneer de 

omstandigheden een zware last leggen op de emotionele hulpbronnen zal een effectieve interactie 

moeilijker worden. Hierdoor zal de kans op onaangepast gedrag en verbale agressie toenemen. 

Deze bevindingen zijn ook naar voren gekomen uit het afgenomen interview. De participant gaf 

aan dat er sprake was van stress bij haar ex-partner en dat dit leidde tot een ineffectieve interactie, 

wat op haar beurt weer verbale agressie tot gevolg had.  

Ook Bodenmann en anderen (2010) beschrijven de directe relatie tussen stress en verbale 

agressie. Tevens ontdekten zij dat de relatie tussen stress en verbale agressie ook wordt 

gemedieerd door boosheid. Deze relatie kwam ook uit het afgenomen interview naar voren. 

Gestreste partners ervaren meer boosheid en zullen deze boosheid eerder tonen. De stress 

verhoogt de perceptie van relationele problemen. Ook verlaagt het de cognitieve bronnen die 

partners kunnen raadplegen en gebruiken voor de adaptieprocessen die nodig zijn om te reageren 

op deze problemen. Partners kunnen elkaar bijvoorbeeld de schuld gaan geven voor de 

relatieproblemen, waardoor er een hogere mate van boosheid ontstaat. Boosheid is op haar beurt 

weer positief gecorreleerd met verbaal agressief gedrag. Ook uit het interview kwam naar voren 

dat boosheid kan toenemen wanneer partners elkaar de schuld geven voor de relatieproblemen. 
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Gemeenschappelijke dyadische coping oefent als moderator invloed uit op de relaties 

tussen stress, boosheid en verbale agressie. Het wordt gedefinieerd als een proces waarin beide 

partners betrokken zijn en waarbij zij ondersteunend reageren op stresssignalen van de andere 

partner, taken delegeren in stressvolle situaties of gezamenlijk omgaan met stressoren. Het beeld 

dat beide partners hebben over hoe zij coping toepassen als een stel wordt hierbij geëvalueerd 

(“What we do when we are stressed as a couple?”) (Bodenmann, 2005, zoals beschreven in 

Bodenmann, et al. 2010). Wanneer er een hoge mate van gemeenschappelijke dyadische coping 

is, zal dit de indirecte relaties van stress naar boosheid en van boosheid naar stress verzwakken. 

Dit inhiberende effect geldt ook voor de directe relatie van stress naar verbale agressie. Uit het 

interview kwam duidelijk naar voren dat er in de relatie tussen de participant en haar ex-partner 

geen sprake is geweest van gemeenschappelijke dyadische coping. De afwezigheid van deze 

factor, zou er dus toe geleid kunnen hebben dat bovengenoemde relaties versterkt zijn. 

Naast het feit dat de mate van stress in relatie staat met verbale agressie en met boosheid, 

heeft het ook invloed op de huwelijkse tevredenheid. Onder huwelijkse tevredenheid worden de 

mate van positieve interactie en de mate van positieve gedragingen verstaan. Wanneer deze beide 

aspecten in hogere mate voorkomen in een relatie, is de kans groter dat beide partners tevreden 

zijn met de relatie. Stress wordt negatief geassocieerd met huwelijkse tevredenheid. Door 

toedoen van stress worden namelijk positieve interacties tussen partners verminderd en is de 

kans op negatieve gedragingen groter (Bodenmann & Shantinath, 2004). Er is een 

wederkerige relatie tussen huwelijkse tevredenheid en stress: een lage mate van huwelijkse 

tevredenheid is een grote voorspeller voor stress en een hoge mate van stress voorspelt een 

lagere huwelijkse tevredenheid. Echter, een hoge mate van huwelijkse tevredenheid vormt een 

beschermende invloed tegen de meeste stressoren (Røsand, Eberhard-Gran, Røysamb & 

Tambs, 2012). De factor huwelijkse tevredenheid is tevens gecorreleerd met zowel verbale als 

fysieke agressie. Een hogere aanwezigheid van deze vormen van agressie worden geassocieerd 

met een lagere huwelijke tevredenheid vanuit het slachtoffer (Lawrence & Bradbury, 2001; 

Schumacher & Leonard, 2005). De participant gaf aan niet tevreden te zijn in haar relatie, ondere 

andere door de aanwezigheid van agressie. Omgekeerd geldt ook, hoe lager de huwelijkse 

tevredenheid, hoe groter de kans op verbale en fysieke agressie vanuit de dader (Bodenmann, et 

al, 2010).  

 Partners zijn sneller geneigd over te gaan naar fysiek agressieve gedragingen wanneer de 

andere partner verbaal agressieve gedragingen vertoont (Frye & Karney, 2006). Deze verbaal 

agressieve gedragingen waarin partners zich bevinden in conflicten en interacties kunnen als een 

trigger dienen voor fysieke agressie van de andere partner. Tevens blijkt dat de verbale agressie 
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van zowel mannen als vrouwen de mate van hun eigen fysieke agressie voorspelt. Hierbij geldt 

hoe meer verbale agressie iemand gebruikt, hoe groter de kans op fysieke agressie vanuit die 

persoon (Schumacher & Leonard, 2005). 

Dat verbale agressie een voorspeller is van fysieke agressie bevestigen ook Fincham en 

Beach (2002). Zij tonen aan dat verbale agressie de kans op fysieke agressie vergroot. Zij zien 

vergeving als een construct die van invloed is op de mate van verbale agressie. Vergeving is een 

complex construct zonder een vaststaande definitie. Het kernidee achter dit construct is de 

vermindering van de motivatie om wraak te zoeken en de vermindering van het vermijden van 

contact met de overtreder. Vergeving representeert de wil om uit de cyclus van conflicten te 

stappen. Belangrijk hierbij is dat het om de positieve dimensie van vergeving gaat. Fundamenteel 

in de positieve dimensie van vergeving is ‘een attitude en houding van echte goed wil tegenover 

de dader als persoon’ (Holmgren, 1993, zoals beschreven in Fincham & Beach, 2002). De 

positieve dimensie bevat dus daadwerkelijk een positieve motivationele oriëntatie naar de ‘dader’, 

en is niet alleen het ontbreken van de negatieve motivationele oriëntatie.  

 Een hogere mate van vergeving is een voorspeller van minder gerapporteerde boosheid 

door de partner dan wanneer men niet vergevingsgezind is. Omgekeerd leidt een lage mate van 

vergeving juist tot meer gerapporteerde boosheid door de partner. Bovendien leidt vergeving ten 

opzichte van het negatieve gedrag van de partner tot een vermindering van dit negatieve gedrag. 

Dit kan zowel verbaal als fysiek gedrag zijn. Ten slotte staat vergeving in een negatieve 

wederzijdse relatie met verbale agressie, wat geldt voor beide partners. Wanneer men elkaar niet 

kan vergeven, leidt dit tot meer verbale agressie. Anderzijds leidt verbale agressie tot een 

verminderde kans op vergeving.  

Uit onderzoek van Murphy en O’Leary (1989) kwam naar voren dat de algemene manier 

van reageren op conflicten in het begin van het huwelijk belangrijk is in het begrijpen van de 

transitie van verbale agressie naar fysieke agressie. Hierbij vergroot een negatieve manier van 

reageren op conflicten de kans op de transitie van verbale naar fysieke agressie, terwijl een 

positieve manier van reageren op conflicten de kans op de transitie van verbale naar fysieke 

agressie doet afnemen. Dit verband is ook uit het interview naar voren gekomen. De participant 

reageerde negatief op de conflicten tussen haar en haar ex-partner, wat de kans op de transitie van 

verbale naar fysieke agressie heeft kunnen vergroten.  
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Procesmodel 
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Interventie 

Stress is een onbewuste destructieve factor voor veel huwelijken. Daarom is het van 

groot belang om goede vaardigheden te ontwikkelen die helpen de negatieve ontwikkelingen 

door stress en de impact die dat heeft op relaties te verminderen. Koppels met voldoende 

gemeenschappelijke dyadische coping vaardigheden zijn beter in staat om met de stress om te 

gaan en zo de negatieve gevolgen voor de relatie te verminderen (Bodenmann, Charvoz, Cina 

& Widmer, 2001; Frey & Karney, 2006; Bodenmann, et al., 2010). Het is daarom belangrijk 

om de vaardigheden van beide partners met betrekking tot coping en communicatie te 

verbeteren (Bodenmann, et al., 2001). 

De factor gemeenschappelijke dyadische coping heeft een negatief modererend effect 

op de relatie tussen stress en boosheid, de relatie tussen boosheid en verbale agressie en de 

relatie tussen stress en verbale agressie (Bodenmann, et al., 2010). Gezien het feit dat deze 

moderator vroeg in het procesmodel (zie figuur 1 op blz. 6) van invloed is op verschillende 

relaties tussen factoren, zal de interventie in dit paper zich hierop gaan richten. Het 

uiteindelijke doel van de interventie zal zijn om de mate van fysieke agressie in relaties te 

verminderen. 

Om de gemeenschappelijk dyadische coping vaardigheden te verbeteren, is gekozen 

voor de Couples Coping Enhancement Training (CCET) (Bodenmann, et al., 2001) aangezien 

er in deze training met name gericht wordt op stressissues en de gemeenschappelijke coping. 

De CCET is een groepstherapie, waarvoor koppels doorverwezen kunnen worden door 

hun relatietherapeut. Gezien het feit dat de meeste koppels pas hulp zoeken bij een therapeut 

wanneer de relaties grotendeels dysfunctioneel en niet meer te redden zijn, raden wij tevens 

aan om de groepstherapie als een pre-marriage course aan te bieden. Hierdoor krijgt deze 

interventie een preventief karakter en kunnen problemen worden aangepakt nog voor ze 

buitenproportioneel zijn (Bodenmann, et al, 2001). Deze aanbeveling is in overeenstemming 

met de aanbeveling gedaan door de participant in het interview. Zij benadrukte dat het 

belangrijk is om relaties te verbeteren en hiermee agressie en andere problemen te 

voorkomen.  

De CCET is ontwikkeld op basis van empirisch onderzoek naar stress en coping door 

koppels en bestaat uit zes onderdelen. Centraal in de groepstherapiesessies staan de reflecties 

van gedragsverandering, een nauwkeurige beoordeling van het probleem, kennis over hoe 

men de eigen competenties kan verbeteren en behouden in dagelijkse interactie en motivatie. 

De technieken die gebruikt worden om deze doelen te behalen, zijn afgeleid van de cognitieve 
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gedragstherapie. Er wordt gebruik gemaakt van rollenspellen, zelf-observatie en 

reinforcement, evenals van diagnostische en praktische oefeningen en evaluaties. De therapie 

bestaat oorspronkelijk uit zes onderdelen en elk onderdeel wordt behandeld in sessies van drie 

uur. De therapie die in dit paper wordt voorgesteld, zal zich slechts focussen op enkele van 

deze onderdelen (Bodenmann, et al., 2001). 

In de eerste bijeenkomst wordt er een theoretische introductie gegeven over stress en 

coping. Participanten krijgen informatie over de verschillende typen stress, over de mogelijke 

oorzaken hiervan en in welke vormen deze typen stress kunnen verschijnen (Bodenmann, et 

al., 2001). In het interview werd er door de participant aangegeven dat het belangrijk is, dat er 

eigen inzicht wordt verkregen in het gedrag. Hier kan door middel van uitleg over stress en 

coping in deze bijeenkomst wellicht een begin mee worden gemaakt.  

De tweede bijeenkomst richt zich vooral op het verbeteren van de individuele coping 

vaardigheden. Beide partners leren hoe ze onnodige stress kunnen voorkomen door het maken 

van plannen voor de toekomst en het definiëren van realistische doelen. Dit is een belangrijk 

punt, aangezien de participant in het interview reeds duidelijk aangaf dat haar ex-partner 

problemen creëerde en niet wist hoe hij hiermee kon omgaan. Dit had een zeer negatieve 

invloed op de relatie tussen haar en haar ex-partner.  Tevens worden de verbanden tussen 

cognitieve waarderingen, stressvolle emoties en coping besproken en worden voorbeelden van 

goede coping strategieën aangeboden (Bodenmann, et al., 2001). 

Gedurende de derde bijeenkomst wordt getracht een verbetering aan te brengen in de 

dyadische coping. Er wordt gefocust op een paar belangrijke punten. Ten eerste gaat het om 

een verbetering in de eigen uiting van stress op een manier dat de ene partner in staat is te 

reageren op de behoeften van de ander. Daarnaast wordt geprobeerd een verbetering aan te 

brengen in de manier waarop stresssignalen worden verwerkt door de partner. Tenslotte wordt 

er aandacht besteed aan het oefenen van vaak voorkomende dyadische coping strategieën of 

de delegatie van het omgaan met coping taken. Dit wordt gedaan door rollenspellen 

(Bodenmann, et al., 2001). Uit het interview bleek dat er een gebrek aan dyadische coping. 

Het aanbrengen van een verbetering in dyadische coping kan een belangrijke bijdrage leveren 

aan een interventie voor agressie tussen koppels. 

In de vierde bijeenkomst wordt de focus gelegd op het aanleren van goede 

communicatieve vaardigheden. Koppels leren hoe zij deze verworven vaardigheden kunnen 

toepassen in andere situaties. Dit wordt geoefend door een conflictueus onderwerp 

bespreekbaar te maken (Bodenmann, et al., 2001). Het aanleren van goede communicatieve 
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vaardigheden is een belangrijk punt, aangezien de participant in het interview zelf reeds 

aangaf dat dit één van de belangrijkste aandachtspunten is om agressie binnen relaties af te 

laten nemen of zelfs te kunnen voorkomen. 

In de laatste bijeenkomst wordt gekeken hoe de probleemoplossingsvaardigheden 

kunnen worden verbeterd. De koppels wordt geleerd hoe ze beter kunnen omgaan met hun 

problemen in het dagelijks leven door een stap-voor-stap programma te gebruiken. Hierdoor 

leren zij het probleem definiëren, na te denken over mogelijke manieren om met de 

problemen om te gaan, de mogelijke oplossingen te evalueren en stap-voor-stap programma’s 

te gebruiken om de gekozen strategie uit te kunnen voeren (Bodenmann, et al., 2001). Uit het 

interview kwam duidelijk naar voren dat er door de ex-partner niet goed omgegaan werd met 

problemen en dat er door de participant op haar beurt geen begrip kon worden opgebracht 

voor de problemen. Het is dus belangrijk om in een interventie aandacht te besteden aan het 

verbeteren van probleemoplossingvaardigheden. 

Bodenmann en anderen (2001) hebben een groep participanten die dit 

interventieprogramma hebben gevolgd, vergeleken met een controlegroep. Hieruit bleek dat 

 de huwelijkskwaliteit van de interventiegroep significant verbeterd is ten opzichte van de 

controlegroep. De participanten in de interventiegroep rapporteerden een jaar na de 

interventie een hogere huwelijkse tevredenheid dan de controle groep. Eveneens rapporteerde 

de interventiegroep een lagere score op huwelijkse spanningen en ruzies in het jaar na de 

training en was de geschatte verbetering van de huwelijkskwaliteit significant hoger dan in de 

controlegroep. De verbetering van de kwaliteit van communicatie binnen het huwelijk, net als 

probleemoplossende capaciteiten en individuele- en dyadische coping, was significant hoger 

in de interventiegroep dan in de controlegroep. 

Bodenmann en anderen (2001) raden dan ook aan om de belangrijke competenties, 

zoals communicatievaardigheden, probleemoplossende capaciteiten en individuele coping 

maar bovenal dyadische coping vaardigheden te verbeteren en te versterken. Dit zijn 

belangrijke voorspellers voor de ontwikkelingen in huwelijken, die in negatieve vorm 

uiteindelijk tot fysiek geweld en/of echtscheidingen kunnen leiden. 
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Interviewverslag 

 

Probleemstelling 

 

Het doel van dit interview is om meer inzicht krijgen in de transitie van verbale naar fysieke 

agressie en welke factoren hier een belangrijke rol bij spelen. Er werd allereerst aandacht 

besteed aan de periode voorafgaand aan de agressie, aan het ontstaan van de agressie en aan 

de transitie hierbinnen van verbale naar fysieke agressie. Tevens werden er vragen gesteld om 

te achterhalen welke factoren een bepalende rol speelden binnen deze transitie. In welke mate 

speelde stress een bepalende rol in dit proces? Waren er zaken die de agressie hadden kunnen 

voorkomen, en zo ja, wat? 

Het interview is met name gericht op het procesmodel. Er is getracht om zoveel 

mogelijk verschillende dimensies uit het model bespreekbaar te maken. Zo is er onder andere 

gevraagd naar de rol van stress binnen de relatie en werd er aandacht besteed aan het effect 

van gemeenschappelijke dyadische coping. 

 

Interviewvragen met bijbehorende (samengevatte) antwoorden 

 

Datum interview: 13 maart 2014 

Leeftijd participant: 66 

Geslacht participant: Vrouw 

Interviewers: Anke Abbink & Michelle Emons 

 

Hoe lang heeft u een relatie gehad met uw ex-partner? 

De participant en de ex-partner hebben zeven jaar een relatie gehad, waarvan vijf jaar 

getrouwd. 

 

Zou u kort kunnen vertellen hoe uw relatie was met uw ex-partner voordat er sprake was van 

verbale en/of fysieke agressie? 

De relatie leek levensvatbaar te zijn en toekomst te hebben, vandaar de keuze om te gaan 

trouwen. De participant was zich er wel van bewust een relatie aan te gaan met een persoon 

met problemen. In de loop der tijd bleek dat de ex-partner toch steeds opnieuw problemen 

creëerde. De relatie leek niet levensvatbaar meer en de participant ging zich er tegen 

verzetten. De transitie van verbale naar fysieke agressie ontstond toen de participant aangaf 

een emotioneel gelijkwaardige relatie te willen hebben. 
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Was er ook sprake van stress binnen het huwelijk? 

 De participant geeft aan dat dit bij de ex-partner wel het geval was.  

 

Op welke manier uitte zich de stress? Hoe werd er omgegaan met de stress? 

De participant geeft aan, dat zij het gevoel had dat zij alle problemen moest (blijven) 

wegvegen. Dit werd versterkt toen er eenmaal kinderen waren. Hier ging namelijk veel 

aandacht naartoe en dit vond de ex-partner niet acceptabel.  

 

Was er ook sprake van boosheid bij de ex-partner? Bijvoorbeeld door de stress? 

Jazeker. Maar volgens de participant komt dit op een bepaald moment van twee kanten.  Er 

was sprake van hevige frustratie bij de ex-partner, omdat de participant de erns niet in zag van 

de problemen die de ex-partner dacht te hebben.  

 

U gaf net aan dat het erger werd toen de kinderen kwamen. Was dat ook de aanleiding van de 

verbale agressie? 

Volgens de participant was dit niet het geval. Dit speelde daarvoor ook al, maar het werd 

nadat de kinderen er waren wel steeds erger.  

 

Hoe is de verbale agressie ontstaan? 

Volgens de participant is dat heel langzaam gegaan. Naarmate de participant steeds meer 

duidelijk maakte dat zij een gelijkwaardige relatie wilde, is de verbale agressie ontstaan. 

 

Wanneer is de verbale agressie overgegaan in fysieke agressie? 

De participant geeft aan dat dit gebeurde toen zij zwanger was van hun eerste kind. De ex-

partner heeft haar toen geprobeerd in de buik te trappen.  

 

Tot wat voor een gevoelens heeft dat geleid? 

Bij de participant leidde dit tot boosheid en onbegrip. Op dat moment wist zij dat dit niet was 

wat zij wilde. Toen werd zij al snel ongepland zwanger van het tweede kind en werd de 

agressie alleen nog maar erger. Ook raakte de ex-partner psychisch in de war en moest hij 

opgenomen worden. 
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Hoe heeft u uiteindelijk getracht om te gaan met uw gevoelens? 

Allereerst heeft de participant geprobeerd de ex-partner in te laten zien dat hij zich anders 

moet opstellen, waardoor zij zelf ook ruimte zou krijgen. Haar problemen uitten zich vooral 

lichamelijk: spierpijn, stijve nek en stijve rug. 

 

Is er sprake geweest van vergeving of van acceptatie? 

Voor de participant betrof het eerder acceptatie. Dit heeft zij met name voor de kinderen 

gedaan. 

 

In hoeverre heeft u het er met familie of vrienden over gehad? 

De participant geeft aan dit pas heel laat te hebben gedaan, aangezien er sprake was van 

schaamte. Ze schaamde zich dat ze in plaats van een geëmancipeerde vrouw, nu heel 

afhankelijk was.  

 

Heeft u een verklaring waarom dit u is overkomen? 

De participant geeft aan dat zij het karakter van haar ex-partner niet goed genoeg heeft 

kunnen doorgronden en bepaalde signalen (problemen) heeft genegeerd. 

 

Wat was de houding van uw ex-partner na de eerste keer dat sprake was van fysieke agressie? 

Volgens haar ex-partner was het de schuld van de participant. Soms had hij spijt en zei hij dat 

het nooit meer zou gebeuren. Het gebeurde echter wel en het werd steeds erger. 

 

In hoeverre heeft u na de beëindiging van de relatie nog contact gehad met uw ex-partner? 

De kinderen mochten niet met de ex-partner mee. Dat was te gevaarlijk. Dus daarom heeft de 

participant de ex-partner thuis gezien tot de kinderen twaalf jaar waren.  

 

Wat heeft u doen besluiten om de relatie te beëindigen? 

De ex-partner heeft de participant op een dag bijna vermoord. Huisarts heeft gezegd dat als de 

participant niet wil dat haar kinderen ook zo worden, dat zij weg zou moeten gaan. Ook heeft 

een dominee invloed gehad op haar beslissing. Als de escalatie niet had plaatsgevonden, had 

ze het uit zichzelf nooit gedaan. De participant had al wel van alles voorbereid. 
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Wat waren de gevolgen van het hele scheidingsproces? 

De ex-partner moest een andere woonruimte zoeken. De participant wilde terug naar haar 

oude omgeving. De ex-partner probeerde haar te isoleren van vrienden en familie, door haar 

zwart maken. Daardoor voelde de participant zich niet meer veilig.  

 

Wat waren de gevolgen van de relatie voor u? 

De participant heeft nooit meer een nieuwe relatie aangedurfd. Er is veel schaamte geweest, 

ook over seksueel geweld. 

 

Wat is er gebeurd dat u er nu meer over kunt praten? En dat de schaamte is afgenomen? 

Er is meer openheid over het onderwerp gekomen. En je moet wel praten, omdat je anders 

blokkeert.  

 

Heeft u het idee gehad dat u iets had kunnen doen zodat de scheiding had kunnen worden 

voorkomen? En dat het beter zou worden tussen u en uw ex-partner? 

De participant denkt van niet. Het is gedeeltelijk aangeboren, gedeeltelijk aangeleerd.  

 

Heeft u het gevoel gehad dat u samen met uw ex-partner, als een koppel, stress tegen gingen? 

Was dit evenwichtig? 

Nee, de ex-partner bleef hangen in zijn problemen. Dat was simpelweg niet te doorbreken. 

 

Is er iets waarvan u denkt, dat als dáár meer aandacht voor komt, dat dit bij andere koppels 

kan worden voorkomen? 

Er kan in ieder geval een poging worden gedaan tot verbeteren en voorkomen. Een 

hulpverleningstraject kan leiden tot een volwassenere manier van communiceren. Relaties 

kunnen worden gered. Het kunnen voorkomen van agressie, is heel erg afhankelijk van de 

situatie. De participant denkt niet dat dat met een betere communicatiestijl opgelost kan 

worden. Iemand moet zelf aan zijn problemen willen werken. Eigen inzicht verkrijgen is 

allereerst het belangrijkst, daarna kan er gekeken worden naar het aanleren van een betere 

communicatiestijl. 

 

Wat heeft bij u geholpen om het allemaal een plek te kunnen geven? 

Het einde van de agressie en het op kunnen bouwen van een nieuw leven. Het heeft veel te 

maken met de eigen veerkracht.  
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In hoeverre hebben uw kinderen problemen ondervonden? 

De participant geeft aan duidelijk te hebben gemaakt, haar partner levenslang niet meer aardig 

te vinden. Dat heeft de kinderen wel beïnvloedt. De participant heeft ook moeite om tegelijk 

op bijzondere gelegenheden te verschijnen. Zij is angstig dat hij haar dan wat aan zal doen. 

 

Wilt u zelf nog iets kwijt of toelichten? 

Participant hoopt dat er op burgerschapscursussen op scholen meer aandacht komt voor dit 

onderwerp. Ze vindt het belangrijk dat men zich er meer bewust van is met wie men zo’n 

band aan gaat. Mensen moeten opmerkzaam worden voor bepaalde signalen. Ook moet er 

meer onderzoek worden gedaan.  

 

Evaluatie 

Met dit interview is getracht te bekijken in hoeverre de gevonden relaties uit het 

wetenschappelijk onderzoek voorkomen in de praktijk. Gebleken is, dat verschillende relaties 

uit het procesmodel worden bevestigd door de informatie die verkregen is uit het interview. 

Zo blijkt dat stress de kans op verbale agressie verhoogt. De participant geeft immers aan dat 

met name stress bij haar ex-partner, zorgde voor een toename in verbale agressie. Een andere 

relatie, die uit het interview naar voren komt, is de wederkerige relatie tussen vergeving en 

verbale agressie. De ex-partner heeft zoveel verbale agressie gebruikt, dat vergeving voor de 

participant niet mogelijk was. Zij heeft enkel geleerd te accepteren wat haar is overkomen. 

Doordat de participant haar ex-partner niet kon vergeven, ging de ex-partner alleen nog maar 

meer verbale agressie gebruiken. 

 Naast de relaties die door wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund, komen er 

uit het interview ook een aantal factoren naar voren die niet in de literatuur besproken zijn. 

Hoewel uit het interview duidelijk naar voren kwam dat stress de kans op boosheid doet 

toenemen, bleek uit het interview tevens dat de boosheid van twee kanten kwam. Dit leidde 

op haar beurt weer tot nog meer boosheid en frustratie bij de ex-partner. Daarnaast bleek uit 

het interview dat het krijgen van kinderen ook een zeer belangrijke factor was in de transitie 

van verbale naar fysieke agressie in de relatie tussen haar en haar ex-partner.  

De informatie die verkregen is uit het interview ondersteunt de effectiviteit van de 

gekozen interventie. Uit het interview komt immers naar voren dat het verkrijgen van een 

beter inzicht in de situatie en het aanleren van een goede communicatiestijl, als belangrijke 

factoren worden gezien in het voorkomen van agressie binnen relaties. Communicatie bij de 

dyadische coping vormt een zeer belangrijk onderdeel van onze interventie. Partners leren in 

de interventie om een goede communicatie stijl te hanteren en de juiste 

probleemoplossingsvaardigheden te gebruiken. Daarnaast speelt in de interventie ook het 

verkrijgen van een beter inzicht in de situatie een belangrijke rol, aangezien hier 

noodzakelijkerwijs aandacht aan moet worden besteed alvorens er onder andere gefocust kan 

worden op het aanleren van goede coping strategieën en goede communicatievaardigheden.  
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