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>>
van hun zoontje ter sprake komt. Tel 

daar bekvechtende advocaten bij op die 

extra olie op het vuur gooien en voilà, de 

juridische strijd is een feit. Hoe vermijd 

je die valstrik? 

Wim Slabbinck: ‘De aanleiding van de 

breuk en de manier waarop beide par-

tijen die weten te plaatsen, lijken me 

bepalende factoren voor de slaagkansen 

van een positieve scheiding. Soms voe-

len koppels samen aan dat de uiterste 

houdbaarheidsdatum van hun relatie 

bereikt is. Bij zo’n aangekondigd einde is 

het rouwproces om de breuk vaak al even 

aan de gang, waardoor het verdriet al 

voor een stuk verwerkt is. Loopt de relatie 

erg abrupt op de klippen – bijvoorbeeld 

omdat er een derde partij in het spel is 

– dan moet het verwerkingsproces nog 

beginnen en zijn woede en verdriet moei-

lijker te onderdrukken. In nog andere 

gevallen zorgen praktische of financiële 

kwesties ervoor dat de situatie alsnog 

verzuurt. Kortom, elke relatiebreuk is 

 anders, en brengt zijn eigen uitda-

gingen met zich mee. Is het 

water tussen jullie te diep, 

doe dan een  beroep op 

een reddingsboei: een 

bemiddelaar biedt 

onpartijdige onder-

steuning bij het zoeken 

naar een onderlinge 

overeenkomst.’ 

Claudia Van de Velde: 

‘De eenvoudigste, snelste en 

goedkoopste manier om te schei-

den in België is de echtscheiding met on-

derlinge toestemming of eot. Daarbij stel 

je samen een basisdocument met spel-

regels op. Wettelijk  gezien hoef je hierbij 

geen externe hulp in te schakelen. Weet 

wel: zodra het contract ondertekend is, 

Liefste, 
ik wil 

scheiden

valt het nog amper te wijzigen. Daarom 

vind ik professionele hulp een absolute 

must. Die kan inderdaad van een bemid-

delaar komen. Wees je er wel van 

bewust dat hij als ‘scheidsrech-

ter’ steeds neutraal moet blij-

ven. Als de standpunten van 

ex-partners ver uit elkaar 

liggen, is er nog een tweede 

manier om tot een bemid-

delde oplossing te komen: 

je kiest elk een advocaat, en 

gaat met z’n vieren rond de 

tafel zitten. Een hanengevecht à 

la Marriage Story is ook dan nog ver 

weg, aangezien onze huidige wetgeving 

advocaten stimuleert om verzoenend op 

te treden en via bemiddeling tot een op-

lossing te komen.’

UIT LIEFDE

‘Raken de partijen er maar niet uit? Dan 

is er nog de eoo of echtscheiding op basis 

van onherstelbare ontwrichting, waar-

bij de rechtbank gevraagd wordt om de 

knoop door te hakken’, vervolgt Claudia 

Van de Velde. Maar ook die zal alles in het 

werk stellen om een vechtscheiding te 

vermijden. Het verleden leert ons name-

lijk dat niemand daarbij wint. Niet voor 

niets staat een vechtscheiding op de derde 

plaats in de internationale lijst van oorza-

ken van stress die zo ernstig zijn dat ze tot 

fysieke klachten leiden. Op nummer 1 en 

2 staan de dood van een dierbare en een 

levensbedreigende ziekte.’

‘In films, series en verhalen wordt een re-

latiebreuk haast altijd voorgesteld als een 

strijd, een gevecht. Maar scheiden kan 

ook een vorm van liefde zijn: als mensen 

elkaar niet meer gelukkig maken, is het 

dan niet beter om op een respectvolle 

manier uit elkaar te gaan? Helaas missen 

we op dat vlak nog maar weinig lichtende 

voorbeelden. Een Disneysprookje waarin 

de prins en prinses ieder hun gelukkig 

gescheiden weg gaan, zou in elk geval 

welkom zijn’, besluit de advocate. n

‘Scheiden  
kan ook  

een vorm van 
liefde zijn’ 

Nu al? ik ging 
net de taart 
aansnijdeN ...
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GEEN KIND VAN  
DE REKENING 
Seksuoloog Wim Slabbinck: ‘Sommige mensen willen 

samenblijven voor de kinderen. Maar vaak is het voor de 

kinderen beter dat papa en mama op een goede manier 

– dus zonder ruzie of getrouwtrek – uit elkaar gaan dan 

dat ze krampachtig aan iets vasthouden dat niet meer 

werkt. Kinderen merken dat sowieso op, en het heeft 

impact op hun toekomstige ‘liefdesbeeld’. 

Komt het tot een breuk? Bereid je samen goed voor en 

breng de boodschap samen over. Zorg dat het zakelijke 

op voorhand geregeld is, zodat er geen ongerustheid 

ontstaat over wie waar moet gaan wonen en wanneer. 

Blijf daarna samen aan het opvoedingsproject werken 

en hanteer dezelfde regels. Niks is zo verwarrend voor 

kinderen als ouders die ‘hun kant’ willen promoten en 

daarbij alle structuur laten varen.’ 

Advocate Claudia Van de Velde: ‘Wanneer er conflic-

ten blijven sluimeren tussen ex-partners, is hun kroost 

vaak het kind van de rekening. Gelukkig zijn er steeds 

meer trajecten die de boel helpen ontmijnen. Zo zit 

ouderschapsbegeleiding in de lift: daarbij leren men-

sen hoe ze de rol van ouder en die van ex-partner van 

elkaar loskoppelen. Natuurlijk is voorkomen beter dan 

vechten. Steeds meer eot-contracten worden uitgebreid 

met een ouderschapsplan, naar Nederlands voorbeeld. 

Het is een soort draaiboek waarin je concrete afspraken 

over de opvoeding van de kinderen vastlegt. Van jullie 

aanwezigheid op oudercontacten tot de organisatie van 

communies of lentefeesten.’ 
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Echtscheidingsadvocate Claudia 
Van de Velde maakt al meer dan 30 jaar 
echtscheidingen mee vanaf de eerste 
rij. In Uit elkaar legt ze je stap voor stap 
uit hoe je een echtscheiding het best 
aanpakt. (Pelckmans Uitgevers, € 22,50) 

Voor kinderen 
‘Mijn vader is een lieverd. Mijn moeder is 
een schat. Maar dat mijn vader ooit iets 
met mijn moeder heeft gehad, dat kan 
ik niet begrijpen, daar kan ik echt niet 
bij. Ze hebben niets, maar dan ook niets 
gemeen, behalve mij.’ Het gedichten- 
en prentenboek Uit elkaar belicht alle 
facetten van een scheiding op kindermaat. 
(Bette Westera en Sylvia Weve, Gottmer, 
€ 22,99) 

In Je hoeft ’t niet alleen te doen geven 
kinderen van gescheiden ouders andere 
kinderen advies. Het is een soort buddy in 
boekvorm, zeg maar. 
(Villa Pinedo, Bruna Uitgevers, € 20,99) 

Meer lezen?

HET ECHTSCHEIDINGSVIRUS BESTAAT
Drie Amerikaanse universiteiten deden uitgebreid onderzoek naar het 

domino divorce-effect: de hypothese dat de ene relatiebreuk kan leiden 

tot de andere. Deelnemers werden 32 jaar lang gevolgd. Uit elkaar gaan 

bleek behoorlijk besmettelijk te zijn. Heb je een gescheiden broer of zus? 

Dan is jouw kans om te scheiden 22 procent hoger dan het gemiddelde. 

Een gescheiden collega? De kans dat je scheidt stijgt met 55 procent. 

Wim Slabbinck herkent het fenomeen: ‘Ook in mijn praktijk merk ik 

dat de scheiding van bevriende koppels een aanleiding kan zijn om in 

 relatiet herapie te gaan. Een breuk in je omgeving zet je aan het denken 

over je eigen relatie, zeker als de scheiding naar jouw gevoel helemaal 

uit de lucht komt vallen. Dan is het extra confronterend.’ Toch hoeft het 

echtscheidingsvirus niet allesbepalend te zijn. ‘Beschouw het eerder als 

een wake-upcall. Ga samen het gesprek aan over jullie wensen en verlan-

gens en benoem wat jullie nog samenhoudt.’ 

WITTE 

VLAG-APP 

Het reorganiseren 

van de ouderrol 

na een scheiding is niet altijd mak-

kelijk. Hoe blijf je op de hoogte van 

oudercontacten, voetbalmatchen en 

verjaardagsfeestjes? En wat met de 

financiën? De 2houses-app helpt ge-

scheiden ouders bij de communicatie 

en praktische organisatie. 

De 2houses-app (€ 3,33 per maand voor 
een gedeelde account) is beschikbaar voor 
Android en iOS. Meer info: 2houses.com. 


