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Samenvatting 

Sleur wordt hier gedefinieerd als het op elkaar uitgekeken raken, ofwel een verminderde interesse hebben in 

elkaar (Harasymchuk & Fehr, 2013). Het is een verslechterende fase in een relatie die kan resulteren in 

ontbinding (Caughlin & Huston, 2006). Sleur is een subjectieve beoordeling: partners hoeven de situatie dus 

niet beide als ‘sleur’ te beoordelen (Harasymchuk & Fehr, 2012). De hoofdoorzaak van sleur is een gebrek aan 

gezamenlijke activiteiten die zorgen voor arousal binnen een relatie, wat resulteert in een ontwikkeling van de 

relatie en daarmee ook voor een persoonlijke ontwikkeling voor een of beide partners. Dit gebrek kan 

veroorzaakt worden door verschillende aspecten: onverschilligheid, kinderen, prestatiemaatschappij, 

communicatie. Bij de interventie wordt gebruik gemaakt van goal-setting en implementatie-intenties (Locke & 

Latham, 2006 ; Gollwitzer, Fujita & Oettingen, 2004). Om de interventie te promoten wordt gebruikt gemaakt 

van Facebook en een website. Om de partners te ondersteunen tijdens dit proces, is er een applicatie ontwikkelt 

om de partners het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Tevens worden de activiteiten op de partners afgesteld.   

 

 

Sleutelwoorden: sleur, echtscheiding, self-expansion theory, kinderen, prestatiemaatschappij, communicatie, 

desinteresse, zelfontwikkeling, arousal, closeness. 

 

 

 

Cursus Interpersoonlijke Processen 

Werkgroep 10 

Docent: Tirsa de Vries 

Aantal woorden: 3418  



 

1 

 

1. Probleemdefinitie 

Er zijn verscheidene aspecten die invloed op een relatie kunnen hebben. Eén aspect hiervan is 

sleur in een relatie. Sleur is een breed begrip, maar wordt hier gedefinieerd als het op elkaar 

uitgekeken raken, ofwel een verminderde interesse hebben in elkaar (Harasymchuk & Fehr, 

2013). Het is een verslechterende fase in een relatie die kan resulteren in ontbinding 

(Caughlin & Huston, 2006). Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 

2014) bleek de hoofdreden, om te scheiden: ‘het op elkaar uitgekeken zijn’. Tegenwoordig 

loopt 40 procent van de huwelijken uit in echtscheidingen. Vanwege de grote omvang van het 

probleem echtscheidingen, is het relevant om te kijken naar de rol van sleur in dit probleem.  

Er zijn verscheidene oorzaken voor een fase van sleur. Ten eerste kan sleur het gevolg 

zijn van een gebrek aan nieuwigheid in de relatie (Baxter & Montgomery, 1996). 

Nieuwigheid is een positieve factor in de relatie waarin er sprake is van nieuwe ervaringen en 

prikkels. Wanneer na enige tijd deze positieve factor van nieuwigheid afzwakt en er geen 

actie ondernomen wordt om de nieuwigheid op te wekken, kan dit leiden tot gevoelens van 

sleur (Gable & Reis’s, 2001).  

Daarnaast is er in een goede relatie sprake van zelfontwikkeling: er worden nieuwe 

perspectieven gevormd en nieuwe vrienden gemaakt. Als de zelfontwikkeling in een relatie 

staakt, kunnen de investeringen en baten niet meer in balans zijn. Als de partner geen profijt 

meer uit de relatie haalt, neemt de interne motivatie om in de relatie te investeren af. Dit 

proces kan sleur als gevolg hebben (Aron & Aron, 1986). 

Samengevat is dus de vertraging of staking van relationele groei de oorzaak van sleur (Aron, 

Norman, Aron, McKenna, & Heyman, 2000; Reissman, Aron, & Bergen, 1993). De invloed 

van sleur is na bijna een decennium zichtbaar in de relatie: uit het onderzoek van Tsapelas, 

Aron en Orbuch (2009) blijkt een positieve correlatie tussen sleur en een afname in 

tevredenheid van een huwelijk.  

Voornamelijk de twee partners in de relatie ondervinden last van sleur. Zij ervaren de 

verveling en het verlangen naar nieuwigheid. Dit hoeft niet merkbaar te zijn voor 

bijvoorbeeld kinderen, vrienden en familie. Echter, wanneer deze sleur leidt tot een 

echtscheiding, ondervinden er waarschijnlijk wel meer mensen last dan alleen de partners 

zelf. 

 



 

2 

 

 2. Theoretische Analyse  

De uitkomstvariabele in dit onderzoek is sleur. Sleur is een perceptie (attitude) van een 

situatie die als inadequaat stimulerend wordt beschouwd (Mikulas, & Vodanovich, 1993). 

Het wordt algemeen geaccepteerd dat sleur een subjectieve beoordeling is van een situatie. 

Dit betekent dat sleur een individuele ervaring is en dat partners de situatie dus niet beide als 

‘sleur’ hoeven te beoordelen (Harasymchuk & Fehr, 2012). Volgens geïnterviewde 

relatietherapeute Ellen Huijsman (Bijlage 1) kan de eigen beoordeling van of er al dan niet 

sprake is van sleur worden beïnvloed door bijvoorbeeld verschil in karakter. Dit kan tot uiting 

komen wanneer één van de partners introvert is en thuis op de bank zitten ziet als 

ontspanning, terwijl de extraverte partner dit kan zien als sleur in de relatie. Ook kan dit 

verschil in de perceptie van sleur verschillen tussen stellen onderling. Het ene stel kan het 

prettig vinden om samen thuis te zijn, terwijl een ander stel dit kan zien als sleur.  Ook is 

volgens geïnterviewde Ellen Huijsman (Bijlage 1) de negatieve evaluatie een belangrijk 

aspect van sleur. In fase van sleur is de partner vaak geneigd om negatief te denken en de 

focus te leggen op alle negatieve aspecten in de relatie. Dit is een factor die sleur in stand 

houdt.  

Volgens de self-expansion theorie is relationele verveling iets dat constant toeneemt 

en afneemt, afhankelijk van de mogelijkheid tot zelfontwikkeling (Harasymchuk & Fehr, 

2010). Deze zelfontwikkeling ontstaat door het verkrijgen van nieuwe perspectieven, 

informatie en ervaringen. Vaak wordt deze verveling gezien als het gevolg van repetitie. 

Echter, een belangrijk aspect hierbij is de perceptie van repetitie als iets negatiefs. Wanneer 

iemand veel repetitie ervaart in zijn of haar relatie, maar deze niet als negatief ervaart, is er 

geen sprake van relationele verveling (Harasymchuk & Fehr, 2010). 

De hoofdoorzaak van sleur is volgens het self-expansion model het uitblijven van 

ontwikkeling binnen een relatie (Harasymchuk & Fehr, 2010). Mensen gaan relaties aan om 

zich, als gevolg van die relatie, verder te kunnen ontwikkelen. Wanneer deze ontwikkeling 

niet komt of minder wordt na verloop van tijd kan relationele verveling optreden en dit kan 

uiteindelijk worden ervaren als sleur. Deze ontwikkeling of zelfontwikkeling ontstaat zoals 

eerder vernoemd door het verkrijgen van nieuwe perspectieven, informatie en ervaringen, 

maar ook in welke mate partners dicht bij elkaar staan, ofwel closeness genoemd. Closeness 

is een construct dat kan worden bepaald door de tijd dat partners met elkaar doorbrengen, de 
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verschillende activiteiten waaraan ze samen deelnemen en de mate van invloed op elkaars 

beslissingen, activiteiten en plannen (Aron, Aron & Smollan, 1992). De mate van closeness 

beïnvloedt de kans op sleur (Aron, Aron & Smollan, 1992). Binnen een relatie ontstaat deze 

zelfontwikkeling vooral door het ervaren van gezamenlijke activiteiten met de partner. Het is 

echter wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen parallelle activiteiten en 

gezamenlijke activiteiten (Johnson, Zabriskie & Hill, 2006). Parallelle activiteiten zijn 

activiteiten waarbij de partners tegelijkertijd aan dezelfde individuele activiteit meedoen, 

waarbij weinig interactie en communicatie nodig is. Een voorbeeld hiervan is samen een film 

kijken. Gezamenlijke activiteiten vereisen daarentegen wel veel interactie en communicatie 

zoals spelletjes spelen. Deze vorm van activiteit blijkt meer bevorderlijk voor de 

communicatie dan parallelle activiteiten. Een oorzaak van het uitblijven van ontwikkeling 

binnen een relatie kan dus zijn dat er een gebrek is aan gezamenlijke activiteiten. Belangrijk 

hierbij is wel dat het om activiteiten gaat die arousal opwekken bij de partners, zodat 

gezamenlijke tijd spenderen geassocieerd wordt met deze arousal. 

Een gebrek aan gezamenlijke spannende activiteiten kan uiteraard verschillende 

oorzaken hebben. Een oorzaak waardoor er te weinig gezamenlijke activiteiten worden 

ondernomen kan onverschilligheid zijn volgens geïnterviewde Ellen Huijsman (Bijlage 1). 

Hierbij interesseert een persoon zich weinig tot niet meer in zijn of haar partner en investeert 

ook niet of weinig in de relatie. Wanneer een partner onverschillig is, doet hij of zij vaak 

geen moeite meer om activiteiten te initiëren of in te gaan op een initiatief van zijn of haar 

partner. Logischerwijs leidt dit tot minder gezamenlijke activiteiten. 

Een tweede oorzaak van te weinig gezamenlijke activiteiten is volgens geïnterviewde 

Ellen Huijsman (Bijlage 1) de communicatie binnen een relatie. De relatie tussen 

communicatie en gezamenlijke activiteiten werkt in twee richtingen. Communicatie wordt 

namelijk onder andere mogelijk gemaakt door het ondernemen van gezamenlijke activiteiten 

(Orthner, 1975). Als sleur zorgt voor verminderde gezamenlijke activiteiten, zal dit resulteren 

in een afname van de communicatie tussen partners. Dit werkt echter ook andersom. 

Wanneer er weinig of slecht gecommuniceerd wordt in de relatie, resulteert dit ook in minder 

gezamenlijke activiteiten. Het is volgens geïnterviewde Ellen Huijsman (Bijlage 1) belangrijk 

dat er aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van communicatie in plaats van de kwantiteit. 

Met kwalitatieve communicatie wordt bedoeld dat communicatie positief, intiem en onder 
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controle is (Emmers-Sommer, 2004). Onder positieve communicatie vallen bijvoorbeeld 

instemming, bekrachtiging, aangename gedragingen en positief non-verbaal gedrag. Intieme 

communicatie is wanneer partners zowel verbaal als non-verbaal informatie delen. 

Communicatie onder controle hebben wordt bereikt door bijvoorbeeld coherente gesprekken, 

metacommunicatie en gedeelde meningen. Het belang van goede communicatie is dat wensen 

en verlangens van partners met elkaar worden gedeeld, waardoor beiden meer tevreden zullen 

worden over de gezamenlijke activiteiten. Dit wordt ondersteund door onderzoek van Olson 

(2000) waaruit bleek dat een gebrek aan communicatie ertoe leidt dat partners van elkaar niet 

weten wat zij willen, verlangen en verwachten binnen de relatie. Echter, wanneer er weinig of 

slechte communicatie plaatsvindt binnen een relatie zou dit er ook tot kunnen leiden dat er 

weinig initiatief wordt getoond om samen een activiteit te ondernemen die kan leiden tot 

arousal.  

Ten slotte kan een gebrek aan gezamenlijke activiteiten simpelweg een gevolg zijn 

van te weinig tijd hebben voor elkaar volgens geïnterviewde Ellen Huijsman (Bijlage 1). 

Wanneer er te weinig tijd vrij wordt gemaakt voor elkaar, zullen er ook geen gezamenlijke 

activiteiten worden ondernomen. Te weinig tijd vrij hebben voor gezamenlijke activiteiten 

kan meerdere redenen hebben. Allereerst is een van deze redenen de huidige 

prestatiemaatschappij die heerst in Nederland (Emmers-Sommer, 2004). Dit houdt in dat 

individuele prestaties leiden tot betere posities en beloningen, wat betekent dat mensen hard 

moeten werken. Dit zorgt ook voor een verandering van de rolverdeling in het gezin. Het was 

in vroegere tijden erg gewoon dat de man zorgde voor het inkomen en de vrouw thuis bleef 

voor het huishouden en de verzorging van de kinderen. Inmiddels is het veel meer 

geaccepteerd dat beide partners werken. Volgens Emmers-Sommer (2004) laten statistieken 

van de laatste jaren zien dat er een snelle toename is in het aantal werkende vrouwen met 

kinderen, tweeverdieners, werkende single moeders en werkende families die daarnaast ook 

nog zorgen voor ouderen binnen hun huishouden. Daarnaast neemt het aantal werkuren ook 

toe. Dit resulteert er onder andere in dat partners minder tijd hebben voor elkaar. Volgens 

geïnterviewde Ellen Huijsman (Bijlage 1) houdt de prestatiegerichte maatschappij dit ook in 

stand doordat partners niet toe willen geven aan eigen onzekere gevoelens in de relatie en dit 

daardoor ook niet communiceren naar hun partner.       

 Daarnaast kan het krijgen van kinderen een negatief effect hebben op de hoeveelheid 
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tijd die partners voor elkaar hebben in de relatie (Shapiro & Gottman, 2005). Kinderen 

vergen veel tijd en aandacht, waardoor kinderen de vrijheid van de ouders behoorlijk 

beperken (Twenge, Campbell & Foster, 2003). Kinderen interfereren hiermee met het streven 

naar vermaak van de ouders. Dit beïnvloedt op den duur vaak de tevredenheid over het 

huwelijk of relatie. Deze ontevredenheid is groter bij ouders met jonge kinderen dan bij 

ouders met oudere kinderen. Dit komt volgens Twenge, Campbell en Foster (2003) 

waarschijnlijk doordat mensen steeds later kinderen krijgen en daardoor de vrijheid die je 

hebt als volwassene zonder kinderen hebben ervaren. Hierdoor komt de vrijheid restrictie 

meer als een schok wanneer zij kinderen krijgen. Volgens geïnterviewde Ellen Huijsman 

(Bijlage 1) zorgt de komst van kinderen ervoor dat het moeilijker is om tijd te verdelen. Zoals 

eerder genoemd komt het steeds meer voor dat beide partners werken, waardoor vrije tijd 

vaak wordt gespendeerd in de aanwezigheid van de kinderen, waardoor partners vergeten ook 

tijd te investeren in elkaar. Dit kan volgens Huijsman uiteindelijk zijn doel voorbij schieten. 

Het kan soms beter zijn iets minder tijd door te brengen met de kinderen als dit betekent dat 

de partners samen tijd kunnen doorbrengen, zodat de relatie beter kan worden. 

De hoofdoorzaak van sleur is dus het gebrek aan gezamenlijke activiteiten die zorgen 

voor arousal binnen een relatie. Deze gezamenlijke activiteiten zorgen voor een ontwikkeling 

van de relatie en daarmee ook voor een persoonlijke ontwikkeling voor een of beide partners. 

Dit gebrek kan veroorzaakt worden door verschillende aspecten. Volgens geïnterviewde 

Ellen Huijsman (Bijlage 1) is een van de hardnekkigste oorzaken onverschilligheid. Hierbij is 

er geen interesse meer in de partner en worden er geen investeringen meer gedaan in de 

relatie. Een tweede oorzaak kan de communicatie binnen een relatie zijn (Emmers-Sommer, 

2004). Slechte communicatie kan er toe leiden dat partners niet of niet meer van elkaar weten 

wat zij verlangen en verwachten van de relatie en de partner (Olson, 2000). Hierdoor weten 

partners vaak niet welke activiteiten zij moeten initiëren. Vaak initiëren partners niets of 

initiëren een activiteit die niet wordt gewaardeerd door de partner. Ook te weinig tijd kan een 

oorzaak zijn van te weinig activiteiten volgens geïnterviewde Ellen Huijsman (Bijlage 1). 

Partners werken vaak allebei en de prestatiemaatschappij zorgt ervoor dat er vaak veel 

gewerkt wordt (Emmers-Sommer, 2004). Dit heeft tot gevolg dat er minder tijd overblijft om 

samen activiteiten te ondernemen. Een tweede oorzaak van te weinig tijd hebben voor elkaar 

is het hebben van kinderen (Twenge, Campbell & Foster, 2003). Kinderen vragen veel tijd en 
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aandacht. Ook voelen ouders vaak de verplichting om de kleine hoeveelheid vrije tijd die ze 

hebben door te brengen met hun kinderen. 

 

3. Procesmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

4. Interventie 

De interventie voor het probleem van sleur, wordt gebaseerd op de variabele ‘te weinig 

gezamenlijke spannende activiteiten’. De partners moeten actief blijven investeren in de 

relatie. Volgens geïnterviewde relatietherapeute Ellen Huijsman (Bijlage 1) kan dit 

complexer worden door andere variabelen die hierin mediëren, zoals bijvoorbeeld de huidige 

prestatiemaatschappij en het geven van aandacht en tijd voor kinderen. Dit is ook terug te 

zien in het procesmodel, waarin er veel variabelen uitmonden in ‘te weinig gezamenlijke 

spannende activiteiten’. De variabele ‘te weinig gezamenlijke spannende activiteiten’ heeft 

direct invloed heeft op de twee verschillende soorten ontwikkeling  in de relatie: de 

ontwikkeling van de relatie zelf en van de persoonlijke ontwikkeling in de relatie, wat direct 

invloed heeft op sleur in de relatie (Aron, Norman, Aron, & Lewandowski, 2002). De 

variabele ‘te weinig gezamenlijke spannende activiteiten’ is dus een belangrijk kruispunt in 

het procesmodel. Daarbij bleek uit eerder onderzoek dat 'te weinig gezamenlijke spannende 

activiteiten' een grote rol speelt in het in stand houden of verergeren van de sleur in een 
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relatie (Aron & Aron, 1986 ; Tsapelas, Aron & Orbuch, 2009).  

 De doelgroep voor de interventie omvat een groot algemeen publiek, omdat sleur in 

elke relatie en op elke leeftijd kan voorkomen volgens geïnterviewde relatietherapeute Ellen 

Huijsman (Bijlage 1).  Voor deze interventie wordt er toegespitst op jongvolwassenen in een 

relatie. Vanaf deze leeftijdscategorie komt men sterk in contact met studeren, werken en/of 

het krijgen kinderen. Deze factoren gaan een belangrijke rol spelen in het leven. Hierdoor de 

bestaat de kans dat tijd schaarser wordt en dat er minder tijd in de relatie wordt gestoken. 

Hierdoor wordt het lastig om samen tijd te vinden om gezamenlijke spannende activiteiten te 

ondernemen. Wanneer het probleem van sleur tijdig wordt aangepakt door middel van deze 

interventie, kan dit ervoor zorgen dat sleur niet leidt tot bijvoorbeeld desinteresse in de 

partner volgens geïnterviewde relatietherapeute Ellen Huijsman (Bijlage 1).               

Omdat er sprake is van een groot publiek, is het verstandig om een groot kanaal te 

kiezen om de interventie over te verspreiden. Om de doelgroep te bereiken wordt er gekozen 

voor meerdere online kanalen, omdat deze doelgroep veel tijd besteed op internet blijkt uit 

onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2016). Er wordt gebruik 

gemaakt van drie verschillende informatiebronnen: Facebook, een website en een applicatie. 

Op Facebook komen aansprekende posts en advertenties te staan die leiden naar de website. 

Bij aansprekende posts en advertenties kan er gedacht worden aan pakkende slogans, zoals 

‘Weet je precies hoe de avond met je partner gaat verlopen? Blaas je relatie nieuw leven in!’ 

of ‘Ben je klaar met elke avond Netflix & chill? Bekijk hier dé tips om uit je sleur te komen’.  

Op de website zal informatie staan over hoe sleur in een relatie kan ontstaan en concrete tips 

& tricks om sleur in je relatie te voorkomen en te verminderen.  Op deze sites bestaat ook de 

mogelijkheid bestaan om persoonlijk advies te verkrijgen door middel van een chatgesprek 

met een professional. Als laatste zal er ook een applicatie ontwikkelt worden waarbij er 

concrete ideeën worden gegeven om als spannende activiteit te worden zodat je, waar je ook 

bent, goede ideeën kan opdoen. Elke keer als je deze applicatie opent, verschijnt er een 

activiteit om samen te ondernemen. Als een van de partners de optie bijvoorbeeld niet leuk 

vindt, dan bestaat er ook de mogelijkheid om een nieuwe optie te generen met de ‘shake’ 

functie. Omdat het wel belangrijk is om minimaal één keer per week een spannende activiteit 

samen te ondernemen, wordt er twee keer per week een reminder gestuurd – als de applicatie 

in de tussentijd niet geopend wordt.  
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Als laatste dezelfde post die op Facebook komt te staan, ook geplaatst worden in een krant, 

zodat ook oudere mensen hoogte krijgen van de applicatie - wel in gedachten houdend dat 

niet elke 50-plusser een smartphone heeft.  

Om het ondernemen van spannende activiteiten zo gemakkelijk en passend mogen te 

maken zijn er dus concrete ideeën die de paren kunnen ondernemen, in de categorieën ‘huis’ 

of ‘buiten de deur’, zodat de partners activiteiten kunnen ondernemen die aan hun voorkeuren 

voldoen. Enkele voorbeelden van deze gezamenlijke activiteiten zijn wandelen, elkaar een 

massage geven, samen koken, naar de bioscoop gaan, gezelschapsspellen spelen en een 

cursus samen volgen (Widenfelt & Schaap, 1999). Na een activiteit kunnen beide partners in 

de applicatie aangeven in welke mate zij deze activiteit spannend vonden, zodat er een 

passende activiteit bedacht kan worden voor beide partners.  

Bij de interventie wordt er gebruik gemaakt van verschillende methoden, zoals goal 

setting, implementatie-intenties en feedback. Met behulp van deze interventie is het doel om 

de partners weer samen spannende activiteiten te laten ondernemen. Volgens Aron & Aron 

(1986) kan de spanning van de relatie weer opkomen, als de spanning van de gezamenlijke 

activiteiten, wordt geassocieerd met de relatie. Met behulp van deze drie methoden, ontstaat 

er een effectieve interventie. Er wordt gebruik gemaakt van goal setting - het stellen van 

doelen die binnen een bepaalde periode gehaald moeten worden (Locke & Latham, 2006), 

omdat er juist sprake is van gebrek aan tijd en/of energie. Als de spannende activiteiten als 

een doel worden gesteld, dan kan er meer rekening gehouden worden met tijd vrijhouden 

voor de spannende activiteiten. Het doel kan zijn om éénmaal per week voor anderhalf uur 

spannende activiteiten te ondernemen samen, waarvan het effect is gevonden in onderzoek 

van Aron en Aron (1986).  

 De applicatie kan helpen bij het herinneren om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij 

kan dan tevens het aantal reminders (Let op! Jullie hebben deze week nog niks spannends 

samen ondernomen! Tip: jullie kunnen vandaag *spannende activiteit* doen!)  ingesteld 

worden.  

Om de partners deze gestelde doelen echt te laten bereiken, moeten er nog meer expliciete 

afspraken worden gemaakt met behulp van implementatie-intenties.   

In 1993 maakte Gollwitzer een verschil tussen doel intenties en implementatie 

intenties. In doel intentie heeft de vorm “ik wil X bereiken”, waarbij X een bepaald gedrag of 
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resultaat inhoudt. Implementatie intenties hebben de vorm “als situatie X zich voordoet 

vertoon ik gedrag Y”. Hierbij is gedrag Y een doelgerichte gedraging. Een doel intentie is dus 

de intentie om een doel te behalen, terwijl een implementatie intentie de intentie is om een 

plan uit te voeren om een doel te bereiken. Door een cue vast te stellen voor wanneer je 

bepaald gedrag moet vertonen ontstaat er een sterke mentale link tussen de cue en het 

gewenste gedrag. Dit zorgt ervoor dat dit gedrag sneller zal worden vertoond dan wanneer 

deze link niet wordt gemaakt (Gollwitzer, Fujita & Oettingen, 2004). Dit is een hele 

effectieve methode om bepaald gedrag te stimuleren. In het geval van het bereiken van het 

doelen om minimaal één spannende activiteit te ondernemen samen kan er de volgende 

implementatie intentie gesteld worden: “Elke woensdag, als ik vroeg klaar ben met werken, 

dan ga ik een leuk uitje organiseren, zoals een stand-up comedy avond’’. 

Als laatste is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van feedback volgens 

geïnterviewde relatietherapeute Ellen Huijsman (Bijlage 1). Samen de activiteiten evalueren, 

zodat beide partners tevreden zijn met de geïnvesteerde tijd. Het is belangrijk om hier open 

communicatie over te hebben en elkaar de ruimte te geven om eerlijk feedback te kunnen 

geven, zonder dat dit van invloed is op de (sfeer in de) relatie. Vaak moeten partners leren om 

assertiever te zijn in het duidelijk maken wat zij willen en verlangen (Olson, 2000). Het kan 

een relatie goed doen wanneer partners leren om hun gevoelens op een constructieve manier 

te uiten en empatisch feedback leren geven op de ander. Wanneer de communicatie op deze 

vlakken verbeterd wordt, worden de partners zich meer bewust van de behoeftes en 

voorkeuren van de ander. Als de partner dit namelijk verzwijgt kan er niet naar eventuele 

andere oplossingen gezocht worden en blijven de partners een interventie gebruiken, die niet 

werkt voor hun situatie.  

 Deze interventie is effectief omdat er weer sprake gezamenlijke spanningen wordt 

gedeeld, die geassocieerd wordt met de partner.  Daarbij komt dat de effecten substantieel en 

lang van duur voor zowel de man als de vrouw, binnen alle rassen als er 1 keer per week een 

spannende activiteit wordt ondernomen van minimaal 1,5 uur (Tsapelas, Aron & Orbuch, 

2009).  Tevens blijkt dat goal-setting en implementatie-intenties erg effectief zijn in het 

bereiken van een doel (Locke & Latham, 2006 ; Gollwitzer, Fujita & Oettingen, 2004). 
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Bijlage 1: Interviewverslag  

 

Interview 22-02-2017 met psychologe en relatietherapeute Ellen Huijsman 

  

Hoe begint sleur? 

Inmiddels scheiden één op de drie stellen, waardoor de vraag komt: waar durf je door te 

vechten? Ook speelt het huidige individualisme mee. In wegen verschillen in tijden mee: 

inmidddels zijn vrouwen niet meer financieel afhankelijk van de man en worden zij 

individualistischer in de relatie in vergelijking met vroeger. Dit kan ervoor zorgen dat elke 

hobbel die een stel tegenkomt denkt dat het gras groener is aan de overkant. Hierdoor niet 

durven door te vechten en eraan te werken. De komst van kinderen zorgt ervoor dat het 

moeilijker is om tijd te verdelen: met name in de huidige tijd waarin beide partners werken, 

wordt vrije tijd vaak gespendeerd in de aanwezigheid van de kinderen, waardoor partners 

vergeten ook tijd te investeren in elkaar. Daarnaast zorgen kinderen wel voor de motivatie om 

bij elkaar te blijven en aan de relatie te werken. 

 

Is er ook sprake van invloed van een ‘ideaal beeld’ dat is gevormd waar stellen zich mee 

meten? 

Er is een verschil tussen verliefdheid en liefde. Wanneer de verliefdheid voorbij is en dit niet 

meer wordt aangewakkerd, kan dit ook worden ervaren als sleur. Minder investering in de 

relatie wanneer je in een sleur zit. Als je verliefd bent, wil je investeren in de relatie en 

elkaar. Ook wordt er in de media het perfecte beeld van een relatie geschetst, waardoor 

stellen denken dat het gras altijd groener is aan de overkant. Dit kan ervoor zorgen dat een 

relatie stukloopt wanneer het in een sleur terecht komt. 

 

Hoe vaak denk je dat sleur echt de oorzaak is van een echtscheiding? 

De sleur op zich niet, maar dat je daardoor minder vergevingsgezind wordt en meer ruzie gaat 

maken en de welbekende ruzies om kleine dingen, terwijl de onderliggende problematiek dan 

is het gemis van gezien en gehoord worden door de ander.  Het gemis van het gevoel 

belangrijk te zijn voro de ander, zorgt voor eenzaamheid in de relatie. Het gevoel dat de ander 

je niet meer zo belangrijk vindt. We zijn onzeker, maar de prestatiegerichte maatschappij wil 
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dat we allemaal bikkels zijn waardoor we niet toe durven te geven dat we eigenlijk een beetje 

eenzaam zijn in de relatie.                                                                                                                                   

          De hechtingstheorieën van Bowlby: het gaat allemaal over hechting. Op het 

moment dat je niet veilig gehecht bent in de relatie en sleur daar invloed in heeft doordat je 

elders gaat kijken wat er nog meer is buiten je relatie, in plaats van zoeken hoe je het weer in 

de relatie kan vinden.  De negatieve invloed van kinderen komt doordat partners het moeilijk 

vinden om tijd te vinden voor elkaar, ook in combinatie met het regelen van oppas, zorgt 

ervoor dat partners hun eigen ding gaan doen in plaats van samen. 

 

Zijn er signalen om sleur op te merken? En is er een soort van grens wanneer je kan 

bepalen dat je je in sleur bevindt? 

Mensen zijn verschillend, ook binnen de relatie. Wanneer de ene partner graag veel wil doen, 

terwijl de andere het juist prettig vindt om rustig thuis te ontspannen, kan dit ook verschillen 

in de perceptie van sleur. Voor de ene partner kan dit dus wel ervaren worden als sleur om 

telkens thuis te zitten, terwijl het voor de andere juist prettig is en diegene dat helemaal niet 

als sleur ervaart. Hiermee komt ook het verschil in karakters naar voren, waardoor het extra 

belangrijk is om aan te geven waar je veel waarde aan hecht en behoefte aan hebt in de 

relatie.                                        

 Een ander onderdeel van sleur is dat je zo gericht bent op elkaar, wat heb je elkaar dan 

nog te vertellen? Zelfde studie, zelfde vrienden, zelfde soort baan. Waar inspireer je elkaar 

dan nog? Balans nodig tussen waar investeer je in elkaar en ook investeer je in je eigen ding. 

Ook aanpassen aan de ander en jezelf blijven. Waar ligt je focus? Bij sleur ligt de focus vaak 

op wat er allemaal niet leuk is in de relatie in plaats van dat je de focus verlegt naar de 

positieve kant en de leuke dingen.                                                                                                                      

 Ander onderdeel is de sociale druk, wanneer iedereen om je heen gaat settelen en jij 

als partner het idee hebt dat je dat ook moet doen, kan dat ook invloed hebben op het vormen 

van een sleur. Wanneer een van de partners of beide nog niet klaar zijn voor het settelen en 

eigenlijk nog heel veel plannen heeft. 

 

Welke factoren spelen nog meer mee, naast sociale druk en kinderen? 

Karakterverschillen, bijvoorbeeld waarbij de ene partner introvert en de andere extravert is. 
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Dit kan ook later in de relatie pas naar voren komen, want in het begin van de relatie ben je 

verliefd en cijfer je wat meer weg, en laat je de beste kant van jezelf zien. In andere fasen van 

je leven, kan je mis gaan lopen met elkaar en kan er sleur ontstaan. Ook het gebrek aan 

communicatie speelt hierin mee. Wanneer er verschillende behoeften zijn bij de partners in 

combinatie met het gebrek aan communicatie hierover, kan dit zorgen voor sleur. Partners 

vertellen elkaar niet wat zij nodig hebben, en dit zorgt voor ergernis, negatief denken, 

irritatie.                                                   

 Daarnaast spelen ook verschillende waarden mee. In de loop van de relatie kunnen 

waarden gaan verschillen wanneer de ene partner zich ontwikkelt en vooruit gaat, terwijl de 

ander stil blijft staan. 

 

Denk je dat in elke relatie sleur een keer voorkomt? 

Het is maar net hoe je het zelf ervaart, als je het als sleur ervaart, noem je het ook sleur. Soms 

kan sleur er ook insluipen omdat je er niet over nadenkt dat je moet blijven investeren in de 

relatie. 

 

Denk je ook dat je sleur kan denken? Is sleur iets wat je jezelf oplegt? 

Ja, het is beleving. Het is een belevingsgevoel. Waar stellen kunnen zeggen dat ze het heerlijk 

vinden om alles samen te doen en alles te delen, waar het andere stel dit ziet als ongelooflijke 

sleur. 

 

Wat zorgt ervoor dat sleur standhoudt? 

Wanneer het niet benoemd wordt. Wanneer erover wordt gesproken, wanneer je iets niet zo 

leuk vindt, lost dit al vaak een hoop op. Anders blijft de partner hiermee zitten en ga je erover 

vitten, of geïrriteerd reageren, terwijl als je het bespreekbaar maakt, kan er iets aan worden 

gedaan. Ook kan onverschilligheid in de relatie de sleur in stand houden. Wanneer men niet 

bereid is om de eigen invloed in de sleur te zien en tevens de bereidwilligheid om iets te 

veranderen aan de situatie, zal de sleur aanblijven.                                                                                 

          Sleur kan als gevolg hebben dat een partner angstig wordt voor afwijzing 

wanneer hij of zij initiatief neemt om uit de sleur te komen. Wanneer een partner voorstelt 

om iets buitenhuis te gaan ondernemen of andere gezamenlijke activiteiten, en dit voorstel 
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wordt afgewezen, maakt dit het moeilijker om de volgende keer nogmaals zo’n voorstel te 

doen. Dit houdt elkaar in stand. 

 

Hoe uit sleur zich? 

Focussen op de dingen die niet leuk zijn, zeuren bij vrienden of vriendinnen, irritatie. Het 

begint vaak met kleine scheurtjes in de relatie, wat verergert als er niets aan wordt gedaan. 

 

Wat raad je aan, wat is de oplossing voor sleur? 

Vaak meerdere dingen: communicatie, weer bedenken wat je samen leuk vindt. Benoem het 

probleem en de factoren die hierin meespelen. Meer samen dingen doen, en daar over praten. 

En soms ook accepteren dat het soms fasen in je leven zijn, bepaalde veranderingen in je 

leven kunnen ervoor zorgen dat je relatie even wat minder is maar waarbij je dus moet 

proberen om toch leuke dingen te blijven doen en bedenken samen. Kwalitatieve tijd in plaats 

van kwantitatieve tijd. Probeer ook op gevoelsmatig niveau te communiceren in plaats van 

over je dag en werk. Daarnaast is het belangrijk dat beide partners hun eigen aandeel zien in 

de sleur en ook de bereidwilligheid om dit te willen oplossen.  

 

 


