
Problemen uitpraten is moeilijk. Het kan dat je lief niet over problemen wil praten

omdat die het eng vindt of niet goed weet hoe het moet. Of misschien ziet je lief

zelfs helemaal geen probleem.

Moet je erover praten met je lief?

Wil je lief niet praten en heeft het probleem weinig invloed op jullie relatie? Dan

kan je misschien je hart luchten bij goede vrienden.

Zo ben je toch je zorgen even kwijt. Probeer wel altijd op een respectvolle manier

over je lief te praten.

Geef je lief genoeg tijd

Soms heeft de andere wat tijd nodig om gedachten en gevoelens op een rijtje te

zetten. Gun je lief die tijd ook. Dan kunnen jullie op een opbouwende manier over

jullie problemen praten.

Het probleem sleept aan. Wat nu?

Verzuurt het probleem je relatie als jullie er niet over praten? Dan dring je best aan

bij je lief om je vraag serieus te nemen.

Lees ook deze tips voor hoe je met je lief kan praten over wat je dwarszit.

Bewaak je grenzen

Je kan professionele hulp zoeken of de relatie verbreken als:

Geef duidelijk aan als je lief over je grenzen gaat en je het niet meer aan kan.

Ervaar jij een probleem in je relatie? Dan is het belangrijk dat je lief naar je luistert.

Naar elkaar luisteren is namelijk een manier om respect te tonen in je relatie.

Lees meer:
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Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Awel 11-24 jaar

MIJN LIEF WIL NIET PRATEN OVER ONZE PROBLEMEN.

WAT NU?

Je lief blijft weigeren om over belangrijke problemen te praten•

Je lief het gesprek blijft uitstellen•

Je lief helemaal geen probleem ziet•

Wat als je lief je uitlacht?•

Hoe praat ik over seks met mijn lief?•

Mijn lief doet jaloers, controlerend of verstikkend. Wat kan ik doen?•

Mijn lief heeft veel problemen. Hoe kan ik helpen?•

Mijn lief heeft weinig aandacht voor mij. Wat kan ik doen?•

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://admin.watwat.be/ruzie-met-je-lief/hoe-kan-ik-met-mijn-lief-praten-over-wat-me-dwars-zit
https://awel.be/babbel#chat
https://admin.watwat.be/ruzie-met-je-lief/wat-als-je-lief-je-uitlacht
https://admin.watwat.be/seks/hoe-praat-ik-over-seks-met-mijn-lief
https://admin.watwat.be/ruzie-met-je-lief/mijn-lief-doet-jaloers-controlerend-verstikkend-wat-kan-ik-doen
https://admin.watwat.be/verliefd/mijn-lief-heeft-veel-problemen-hoe-kan-ik-helpen
https://admin.watwat.be/ruzie-met-je-lief/mijn-lief-heeft-te-weinig-aandacht-voor-mij-wat-kan-ik-doen
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum



