
 
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart.  

Het is de bron van je leven!  

   

Anders is leuk 
 

Op 21 maart heb ik een lezing gegeven over medeafhankelijkheid en loslaten bij een ontmoetingsdag voor 
vrouwen georganiseerd door Kostbaar Vaatwerk. Deze lezing was gericht op partners van 
seksverslaafden, maar de essentie van de lezing (goed omgaan met jezelf) is eigenlijk op iedereen van 
toepassing. Dit artikel vormt een samenvatting van de lezing. 
 
Het begrip medeafhankelijkheid illustreert zich heel mooi in het gouden kinderboekje “Anders is leuk”. Dit 
boekje gaat over een beestje die geboren wordt tussen de krokodillen in het oerwoud. Hij probeert net als 
de krokodillen te zijn maar voelt zich er toch niet helemaal thuis. Hij trekt het bos in en zoekt contact met de 
andere dieren. Bij elk dier weet hij zich op een bepaalde manier aan te passen, maar toch sluit hij niet 
helemaal aan. Uiteindelijk vind hij een soortgenoot, een kameleon bij wie hij zichzelf kan zijn. Het boekje 
eindigt met het volgende gedichtje, genaamd Respect 2 All. 
 

REPECT2ALL 
begint bij respect voor jezelf. 
Respect voor jezelf 
is respect voor anderen. 
Respect voor anderen 
is respect voor “anders”. 
Eigenlijk zijn we helemaal 
niet zo anders als we denken. 
Diep van binnen willen we 
allemaal hetzelfde: respect. 
En wat is respect? 
Respect is anderen behandelen 
zoals je zelf behandeld wilt worden. 

 
Anders was een beestje dat zich aanpaste aan iedereen en helemaal opging in wat de ander deed. Anders 
is daarmee een goed voorbeeld van medeafhankelijkheid. Aanpassen aan alles en iedereen om je heen 
omdat je zelf niet weet wat je zelf wilt of wie je zelf bent. Ironisch genoeg blijkt dat de aanpassing met de 
intentie erbij te willen horen - en daardoor werkelijk verbonden te zijn, – in werkelijkheid de echte 
verbondenheid in de weg staat. 
   
Begrippen medeafhankelijkheid en relatiegebondenheid 
Het begrip relatiegebondenheid is een meer overstijgend begrip dan mede-afhankelijkheid. Een relationeel 
gebondene is namelijk een verslaafde. Niet zozeer aan een destructief middel, maar aan een destructieve 
manier van omgaan met andere mensen, stemmingen, of meningen. Hierbij baseert de relationeel 
gebondene zijn of haar waarde en daden op het leven van iemand ander. Dit gebeurt vanuit een angst om 
de ander te verliezen. Deze term zegt meer over jou als persoon en impliceert dat het proces van 
relatiegebondenheid dus door kan gaan als de (seks) verslaving op zich al voorbij is. Het heeft minder te 
maken met de (seks)verslaving an sich, maar veel meer met jou als persoon en hoe jij in het leven staat. 
Ook als de relatie voorbij is kan deze gebondenheid nog spelen en is het goed om hier patronen van te 
weten en te gaan doorbreken. 
Het probleem bij relatie gebondenheid is dat je ‘zelf’, wie jij bent er niet meer is.  
Van de twee polen, autonomie en verbondenheid is de pool verbinding op een hele ongezonde manier 
doorgeslagen. Alles wordt gedaan vanuit angst, angst om de ander te verliezen en daarmee de relatie, de 
verbinding te verliezen. Er ontstaan patronen die dit in stand houden en net als bij de verslaafde zelf gaat 
het van kwaad tot erger. 
 
Hoe herken je relatiegebondenheid? 
Onder de relatiegebondenheid kun je een aantal ik-gerichte kenmerken onderscheiden. Het zijn 5 
kenmerken die te maken hebben met niet-hebben van een ‘zelf’. Of anders gezegd een ongezonde manier 
van omgaan met jouw ‘zelf’. Het zijn verschillende uitingen die blijk geven  van het hebben van geen of 



 
 
 
 
 
weinig ‘zelf’. Dit zijn uitingen die bij iedereen voor kunnen komen  dus niet zozeer bij mensen die een 
verslaafde partner hebben. Wel is het zo dat als je op één van deze manieren met je ‘zelf’ omgaat, de kans 
groot is dat je in een medeafhankelijkheidspatroon terecht komt als je partner verslaafd is.  
 
Ter illustratie van het hebben van niet-hebben van een ‘zelf’, is er de metafoor van een tuin. Ieder mens 
heeft een eigen tuin. Die tuin staat symbool voor je wensen, je dromen, je verlangens, je interesses, je 
grenzen, kortom je hele ‘zelf’ is de tuin. De ander heeft een soortgelijke tuin. Bij een probleem als 
verslaving en medeafhankelijkheid is de partner alleen maar bezig in de tuin van de verslaafde en niet 
haar/zijn eigen tuin. Die eigen tuin overwoekert compleet terwijl hij/zij keihard werkt in de tuin van de 
verslaafde waarbij het spijtig genoeg weinig uithaalt en het alsnog niet lukt om deze tuin optimaal te laten 
zijn en mooi te laten bloeien. Dit werken in de tuin van de ander, of wel het niet werken in je eigen tuin uit 
zich op verschillende manieren. Het gaat steeds om te vraag wat doe je met je eigen tuin en wat doe je met 
de tuin van de ander.  
 
Bij de eerste vorm is sprake van ‘zelf’ verlies en geeft antwoord op de vraag ”hoe ga je om met jezelf?” 
Hierbij heb je het gevoel dat anderen je de wet voorschrijven en dat je je gedwongen voelt om te moeten 
voldoen aan wat anderen van je verwachten.  Een blik van je (verslaafde) partner en je weet precies wat je 
moet doen, en je doet het ook ongeacht je eigen tijd, energie of principes. Eigenlijk vallen alle andere 
vormen onder deze vorm en zijn het allemaal vormen van zelf verlies. Dit is eigenlijk het basisprincipe. 
Alles valt hieronder. Je gaat niet om met jezelf, maar alleen met de ander. Je bent enkel aan het werk in de 
tuin van de ander, je hebt geen mening, geen grenzen. Je bent een kameleon en laat anderen bepalen.  
 
De tweede vorm is ‘zelf’ verachting, en geeft antwoord op de vraag “wat vind je van jezelf?” Hierbij vindt je 
jezelf eigenlijk waardeloos en je gaat steeds op zoek naar de waardering van anderen. Bijvoorbeeld door 
voortdurend klaar te staan voor een ander, om daardoor prettig en lief over te komen. Je bent continu op 
zoek naar waardering van anderen omdat je zelf niet genoeg kunt waarderen. Je zoekt bijvoorbeeld 
eigenwaarde in de zorg voor een ander. Maar je kunt ook jezelf verwaarlozen en bijvoorbeeld anorexia 
ontwikkelen of andere dwangmatige ongezonde patronen omdat je jezelf niet waardeert. Dan is je gevoel 
van waardeloosheid intern gericht, op jezelf. 
 
Bij ‘zelf’ verheffing wordt iemand gedreven tot sociale actie. Dit gaat over “hoe ga je om met de ander, 
met je omgeving?” Je wilt alles en iedereen om je heen beheersen, alle gevoelens en ieders gedrag. Hierbij 
kun je 2 strategieën gebruiken: De ander redden - hiermee ontken je de verantwoordelijkheid van een 
ander. Je gaat bijvoorbeeld de baas van je verslaafde man opbellen om een smoes te vertellen als hij 
dronken op de bank ligt. Anderen op de vingers kijken – hiermee ontneem je de ander de vrijheid om 
dingen te doen op diens eigen manier. Je staat op die manier boven de ander.  
 
De vierde vorm is ‘zelf’ bescherming. Er is dan sprake van onafhankelijkheid en isolement. De vraag die 
hierbij onbeantwoord blijft is: “Wat leeft er binnen in je?” Je sluit jezelf af voor anderen uit angst om 
gekwetst te worden. Je wilt geen hulp vragen omdat je dit ziet als teken van zwakte. Je weigert iets nodig 
te hebben van een ander en je redt jezelf wel. Met perfectionisme en zelfbescherming heb je het volgende 
uitgangspunt: ”Ik zorg er zelf wel voor dat ik mijn leven goed voor elkaar heb. Ik zal er goed doorheen 
komen, ongeacht de prijs voor mezelf of iemand anders”. Met dit afsluiten van jezelf een ‘ik-red-het-alleen-
wel-credo’, creëer je een eenzaam leven. Wel een ‘schijnveilig leven’ waarbij je precies weet waar je aan 
toe bent, maar het er is weinig plaats voor echte liefde, intimiteit en echte verbinding.  
 
De laatste vorm van het niet-onderhouden van je eigen tuin is ‘zelf’ misleiding. Dit is een vorm van 
ontkenning als toevlucht. De vraag gaat over “Wat leeft er in je gezin, wat gebeurt er in je leven?” Je doet 
vooral alsof er niets aan de hand is en laat aan de buitenwereld een ideaalbeeld zien. Het perfecte 
gezinnetje, etc. Binnen de kerk gebeurt dit nogal veel. Het beschermt aan de ene kant je tegen de pijn van 
teleurstellende omstandigheden en relaties. Ontkennen heeft dus een hele grote functie. Uiterlijk lijkt alles 
onder controle, maar het heeft wel een grote prijs, er kan bv sprake zijn van fysieke klachten, eenzaamheid 
(wie kent je nu echt?), bitterheid, niet oprecht kunnen genieten van relaties, oppervlakkige vriendschappen. 
Ook voor de kinderen is deze situatie destructief want zij worden hierin totaal niet gezien.  



 
 
 
 
 
 
Hoe ontstaan nu deze destructieve manieren van omgaan met jezelf en met de ander?  
Relatiegebondenheid, het hebben van geen ‘zelf’ heeft zijn wortels in je eigen geschiedenis. Wij allemaal 
groeien op met tekorten. Al vroeg leer je om op een bepaalde manier om te gaan met de tekorten die je 
ervaart, je leert patronen om jezelf te beschermen en om de onderliggende angst, ben ik het wel waard om 
mezelf te zijn, te sussen.  Je leert welke rol wel waardering oplevert en gaat helemaal op in die rol en dit 
neem je mee in latere relaties. Afhankelijk van de positieve of negatieve ervaringen die je hebt ten aanzien 
van jezelf mogen zijn ben je in meer of mindere mate relatie-gebonden.  
 
Hoe verander ik mijn patroon? 
Wanneer je beseft dat jij de ander niet kunt veranderen maar dat je wel jezelf kunt veranderen ben je in 
staat om minder relatie gebonden te worden. Het doorbreken van je patronen geeft je de ruimte om weer 
een eigen leven te leiden en aandacht te besteden aan je eigen wensen en gevoelens. Als je het patroon 
van relatiegebondenheid weet te overwinnen betekent dat trouwens niet dat de verslaving (of negatief 
gedrag) van je partner ook automatisch stopt. Omdat het patroon niet de oorzaak is van de verslaving, is 
het wegnemen van het patroon ook niet de oplossing. De enige die echt kan besluiten om met de 
verslaving  (gedrag) te breken, is diegene zelf.  
Om te gaan werken in je eigen tuin zijn 2 dingen belangrijk: 
1. Jij kunt hem niet veranderen. Je moet de gedachte loslaten dat jij je partner kunt veranderen. Je stopt 

niet met houden van hem, of hebt minder interesse in hem. Maar je accepteert dat er maar een iemand 
is die de verslaving kan stoppen: hij zelf.  

2. Zorg voor je ZELF. Je stopt met voor hem te zorgen. Je gaat je aandacht op je eigen leven, je eigen 
tuin richten en gaat daar voor zorgen.  

 
Welke rol speelt loslaten daarin? En hoe doe je dat eigenlijk: loslaten? 
Bij beide punten: jij kunt hem niet veranderen en zorgen voor jezelf, gaat het om loslaten.  Hem als persoon 
loslaten en je eigen angsten, onmacht, zorg enzovoort  loslaten. Een belangrijk stap in het loslaten en dus  
in het doorbreken van de relatiegebondenheid is de erkenning dat het je niet alleen kan. De erkenning dat 
je mensen om je heen nodig hebt die je hierbij helpen, die je onvoorwaardelijk liefhebben, die je steunen en 
die je liefdevol confronteren. Kortom die je helpen om een gezond ‘zelf’ te laten leven. Verder is het 
belangrijk dat je ook leert om jezelf gerust te stellen, jezelf te sussen en jezelf op die manier sterker te 
maken. Daarnaast vraagt het ook een dosis moed voor alles wat je dan tegen zult komen.  Zoals Brene 
Brown het zegt: “Op een liefdevolle manier je eigen verhaal onder ogen zien is het moedigste wat je ooit 
zult doen”. 
Het boek van Brene Brown, “de moed van imperfectie” geeft  10 richtlijnen voor loslaten. Bij deze tips voor 
loslaten is de gerichtheid op jou, op jouw zelf, op jouw tuin op jou als man/vrouw! En niet meer op de 
ander. Pas vanuit deze houding kan echtheid, ruimte en vrijheid ontstaan en van daaruit  contact en echte 
verbinding.  
 
1. Kies voor authenticiteit en laat je angst voor wat anderen vinden los. Een keus om trouw te zijn aan 

jezelf, de keus om oprecht te zijn en de keus om je ware ik te laten zien. Het is een enorme klus in een 
cultuur die voortdurend verlangt dat we ons aanpassen en ideaalplaatjes heeft. Maar toch is trouw zijn 
aan jezelf uiteindelijk het mooiste cadeau wat je kunt geven aan jezelf en aan de mensen van wie je 
houdt.  

2. Heb meer compassie met jezelf en laat perfectionisme los. Van perfectionist naar goed-genoegist!  
Zelfcompassie dit betekent aardig zijn voor jezelf en je menselijkheid erkennen.  Maar ook leven met 
aandacht en gevoelens niet overdrijven en je er niet te veel mee identificeren. Pijn niet negeren en 
onderdrukken maar ook niet door mee laten sleuren en laten opslokken. 

3. Ontwikkel meer veerkracht en laat verdoving en machteloosheid los. Dit ontstaat vanuit een hoopvolle 
levenshouding.  En een kritische opstelling ten opzichte van verwachtingen van buitenaf: bv ten 
aanzien van mediabeelden, facebook, trends en nieuwsstromen. Daarnaast hoort hier een bereidheid 
bij te stoppen met zelfverdoving en het aanvaarden van moeilijke gevoelens.  Zelfverdoving uit zich 
bijvoorbeeld door overmatig shoppen, eten, alcoholgebruik, perfectionisme, internet etc. Het 
aanvaarden van moeilijke gevoelens geeft ook de mogelijkheid om geluk gevoelens weer toe te laten.  



 
 
 
 
 
4. Cultiveer dankbaarheid en geluk en laat je gevoel van schaarste en je angst voor het duister los. We 

leven in een natie die continu op zoek is naar geluk, we hebben namelijk een groot tekort aan 
dankbaarheid. 

5. Vertrouw op je intuïtie en durf te geloven en laat je behoefte aan zekerheid los 
6. Geef je creativiteit de ruimte en laat de neiging jezelf met anderen te vergelijken los. De enige unieke 

bijdrage die we ooit zullen leveren aan deze wereld, zal moeten voortkomen uit onze creativiteit. 
7. Neem de tijd om te spelen en te rusten en laat uitputting als statussymbool en productiviteit als 

maatstaf voor eigenwaarde los. Respecteer de behoefte van ons lichaam aan herstel en ga spelen en 
genieten.  

8. Breng kalmte en stilte in je leven en laat stress als leefstijl los. Kalmte kan je vinden door bewust en 
aandachtig te reageren op omstandigheden en emoties: bv door tot 10 tellen, niet direct antwoord 
geven, tijd nemen etc, ademhalen, stilstaan en mindfulness. 

9. Streef naar zinvol werk en laat je onzekerheid en je opvattingen over wat je ‘zou moeten’ los. Vraag je 
niet af wat de wereld nodig heeft. Vraag je af waar jouw  passie ligt en ga daarvoor. Want wat de wereld 
nodig heeft is mensen met passie.  

10. Lach, zing en dans en laat het idee dat je altijd beheerst moet zijn en ‘normaal’ moet doen los. 
Wanneer we onszelf geen vrijheid gunnen, tolereren we die vrijheid ook niet bij anderen.  

 
Conclusie 
Anders is leuk! Jij bent anders, jij hebt een zelf en de ander is anders en doet dus dingen op een andere 
manier. Respect 2 all!! De kern van veel conflicten (zelfs op wereldniveau) stoelt op het anders-zijn. En de 
moeite die we hebben om dit te accepteren, te respecteren van elkaar en om dit verschil er te laten zijn. Als 
we dit meer zouden doen vanuit het loslaten en werken aan ons zelf, kan van daaruit echte verbinding 
ontstaan van mens tot mens. Echte verbinding begint  bij jezelf, en het liefhebben en koesteren van je 
eigen tuin en jezelf hierin te accepteren in wie je bent. Laten we elkaar helpen en de ruimte te geven om in 
onze eigen tuin gewoon te mogen zijn en te leren genieten, en van daaruit kopjes thee bij de buren te gaan 
drinken!  
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