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Liefdesverdriet. Een gebroken hart. Het klinkt onschuldig, maar je 

kan er flink last van hebben. Plots ben je weer alleen en valt er een 

gat waar jouw partner stond. Je moet opnieuw je leven weer 

inrichten met jezelf en het verlies van je partner een plek geven. Een 

verlies dat niet alleen je verleden betreft, maar ook je toekomst en 

alle plannen en dromen die jij hier over had. 

Binnen onze coaching sessies voor mensen met liefdesverdriet en 

onze online trainingen zien we regelmatig mensen worstelen met 

hun gevoelens van leegte, verdriet en radeloosheid. Wat kan je doen 

om jezelf beter te helpen door je fase van liefdesverdriet? 

Tips om met je liefdesverdriet om te gaan 

1. Zorg voor jezelf. Maakte jouw partner elke zondag een eitje 

voor je? Dan maak jij nu een eitje voor jezelf. Vond jij het zo fijn 

op vrijdagavond voor de tv te kruipen met een mooie film? Nu 

maak jij het fijn voor jezelf (en misschien nog wel een beetje 

fijner, omdat je het verdient). 

 

2. Bemoedig jezelf. Ben je eigen beste vriend. Heb je een rotdag? 

Bedenk dan hoe je beste vriend(in) zou reageren en ga zo ook 

met jezelf om. Praat tegen jezelf of bedenk dit in gedachten. 

 

3. Stop met doen wat niet helpt. Wat helpt jóu nu? Soms kan 

treuren op de bank even heel helpend zijn, doe dit dan vooral. 

Op andere momenten weet je dat het je stemming eigenlijk 

alleen maar verslechtert. Wat helpt jou? Ben streng voor jezelf 

en stop met wat je niet helpt. Jij bent de enige die jouw 

stemming en leven weer in balans kan krijgen. 

 

 

 

https://www.bzonder.com/
https://loveshrinks.bzonder.com/coaching-liefdesverdriet/
https://loveshrinks.bzonder.com/training-byebyeliefdesverdriet/
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4. Ben dankbaar voor wat je wél hebt. Je partner is er niet meer. 

En dat is vreselijk. Maar er zijn andere dingen die er nog wel 

zijn. Ben je gezond? Heb je een fijne baan? Een aardige 

buurvrouw? Je hond die altijd blij is als je binnenkomt? Tel je 

zegeningen, hoe klein dan ook. 

 

5. Leg je erbij neer dat het zo is. Je bent uit elkaar en dat is zo. 

Dat is heel pijnlijk, maar het gaat niet meer veranderen. Werk 

met wat is, en niet wat je hoopt. Hoe eerder je kan accepteren 

dat het zo is, hoe makkelijker jouw leven wordt. 

 

6. Richt je op wat voor jou belangrijk is. Is je familie een 

belangrijke waarde in je leven? Bezoek hen vaker. Vind je het 

belangrijk om gezond en fit te zijn? Ga sporten. Richt je op jouw 

waarde en persoonlijke missie in het leven. Wat vind jij 

belangrijk? Denk vooral niet te groot, het gaat het om het nu. 

 

7. Houd ritme in je leven. Na je eerste shock (waarin je best even 

mag onderduiken), is het belangrijk dat je een ritme houdt in je 

leven. Blijf gezond eten, slapen, douchen, verzorg jezelf en blijf 

je vaste activiteiten blijft doen, op rustig tempo en waar nodig 

met een beetje tegenzin. Uiteindelijk zal het je in balans 

houden en je een voldaan gevoel geven. 

 

8. Schrijf en praat erover. Zit je hoofd en je lijf vol met gedachten 

en gevoelens? Verbind met jezelf door te schrijven en verbind 

met anderen door te praten en je emoties te uiten. 

 

Ik wil contact  
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