
Bedrogen worden is heel pijnlijk. Een vertrouwensband is verbroken, de grond

onder je voeten zakt weg. Niet alleen jullie band, maar ook je eigen zelfvertrouwen

kan eronder lijden.

Wat met de relatie?

Soms kan een koppel verder na ontrouw. Dat vraagt tijd en moeite, en je moet het

allebei willen.

Wil jij nog verder?

Jij verdient iemand die jou met respect behandelt en zorg voor je draagt. Je partner

moet jou laten zien dat die beseft hoe hard jij gekwetst werd. Het is bijvoorbeeld fijn

als je lief zelf initiatief neemt om erover te praten met jou, en zelf met ideeën komt

om het weer beter te maken.

Als je partner geen spijt toont en jou zelfs opnieuw bedriegt, dan kan je misschien

beter je relatie verbreken. Het vraagt moed om een relatie te verbreken, want

waarschijnlijk voelde die vertrouwd aan en misschien ben je bang om alleen te zijn.

Weet dat het altijd goed is om voor jezelf te kiezen. Je geeft jezelf ruimte om te

groeien en maakt plaats voor een betere, liefdevolle relatie met iemand anders.

Wil je lief nog verder?

Is je lief bereid om aan zichzelf en de relatie te werken? Is er iets wat het bedrog

getriggerd heeft? Was je lief op zoek naar bevestiging? Miste die iets in jullie relatie

en kunnen jullie daar samen aan werken?

Kan het opnieuw gebeuren?

Gedrag is niet zo gemakkelijk te veranderen. En constant met angst moeten leven is

erg vermoeiend en niet gezond. Het is oké om je partner een tweede kans te geven

als je dat zelf wil, maar bewaak je grens en heb respect voor jezelf. Als het een

tweede keer gebeurt zonder jouw goedkeuren, weet dan dat je veel beter verdient.

Wat me je zelfvertrouwen?

Als je bedrogen bent, is het normaal dat je niet alleen aan de ander maar ook aan

jezelf gaat twijfelen. 'Wat heb ik verkeerd gedaan?', 'Wat is er mis met mij?' zijn

gedachten die door je hoofd kunnen spoken. Toch heeft bedrog vaker te maken

met de per
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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

IK BEN BEDROGEN. WAT NU?

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-partner/hoe-maak-je-het-uit
https://awel.be/babbel#chat
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum

