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Wat kun je verwachten in dit E-book?
Als jij het gevoel hebt dat je vast zit in het patroon van een ander, dan nodig ik 
je uit om dit e-book te lezen en vervolgens de test te maken. 

Je vindt in dit E-book: 
een test waardoor jij erachter kunt komen of je echt vast zit in het patroon 
van die ander
wat oorzaken kunnen zijn van angst, dwang of dominant gedrag
uitleg over meedwangen, vermijden en emotionele chantage

Misschien heb jij te maken met angst, dwang of dominant gedrag in je relatie of 
gezin. 
Herken je je dat je geen vrije keuze meer hebt? Dat je vastzit in het patroon of 
gedrag van die ander? Heb je al vaak geprobeerd om dat te veranderen en is 
het niet gelukt? 

Ik zat vast in het patroon van mijn partner en kind. Of eigenlijk zat ik vast in het 
patroon van hun diagnose. Ik weet wat het voor jou betekent om hierin mee te 
moeten gaan. Het voelt vaak alsof je geen keuze hebt. Immers als je er niet in 
meegaat, zie je de paniek, onrust en boosheid bij de ander groter worden. 
Je hebt de hele dag je gevoelsantenne aanstaan en weet precies wanneer je wel 
en niet iets  moet zeggen of doen. 

Dit hou je al heel lang vol en is er langzaam ingeslopen. Je bent er ontzettend 
moe van en bent eindelijk zover om toe te geven dat er iets aan de hand is. 
Alles wat jij tot nu toe hebt geprobeerd heeft er niet toe geleid dat jij je meer 
ontspannen voelt en de angst, dwang of dominant gedrag bij de ander minder 
is geworden. Grote kans dat het alleen maar erger is geworden. 

Dit E-book schrijf ik omdat ik erachter ben gekomen dat ik wèl iets kon 
veranderen. En ik zat meer dan 20 jaar vast zit in mijn gezinssituatie.  Geloof 
me, ik had van alles geprobeerd en het werd er niet beter van. 
Als ik het kan, kan jij het ook! 

Ook als je de ervaring hebt dat je het al heel vaak hebt geprobeerd en het niet 
is gelukt. Ook als de therapeut van je gezinslid jou handvatten geeft waar je 
niet zoveel mee kunt. 

Mijn conclusie is: Je kunt nooit een ander veranderen. Je kunt wel jezelf 
veranderen. Als je dat op een zorgvuldige en liefdevolle manier doet, zal je 
verbaasd zijn wat je wel gaat lukken. 
Ik nodig je uit om verder te lezen.
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Over mij 
Tien jaar geleden bleek dat angst en dwang een grote rol speelde in ons gezin. 
Eerst bij onze zoon van negen en later bij mijn man, werd een angst- en 
dwangstoornis vastgesteld. 

Op mij heeft het veel invloed gehad. 
Ondanks dat ik er al jaren in vast zat, kende ik de wereld van GGZ-diagnoses 
niet tot nauwelijks. 
Naaste zijn van iemand met een angst of dwangstoornis, betekent dat je er in 
mee ‘moet’ gaan. Je gaat mee in het vermijden van situaties of je gaat 
‘meedwangen’. 

In mijn geval betekende het dat ik veel moest geruststellen en veel moest 
wachten totdat er handelingen uitgevoerd waren. Ook al wist ik dat het vreemd 
was, ik deed het met een liefdevolle intentie omdat anders de angst groter 
werd. 

Voor mij is het een enorme zoektocht geweest om te ontdekken wat mijn 
aandeel was en hoe ik – liefdevol - kon ontsnappen aan het vermijden en 
meedwangen. Een zoektocht naar serieus genomen worden, naar hulp voor 
mij, een luisterend oor. Confronterend omdat ik erachter kwam dat het niet 
had geholpen wat ik deed. 

Het heeft ertoe geleid dat het nu goed gaat bij ons en wij een ‘normaal’ gezin 
zijn, met nog een klein scheutje angst en dwang. 
Wat ik veranderd heb, vertel ik je in dit E-book. 

Van mijn ervaring heb ik mijn specialisme gemaakt. 
In mijn praktijk Sterk in Eigen Kracht coaching, richt ik mij op mensen die vast 
zitten in het patroon van een gezinslid of van iemand daarbuiten. 

Foto gemaakt door Isis Sturtewagen
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De test 
Deze test geeft jou inzicht in hoeverre jij beperkt wordt, doordat jij vast zit in 
het patroon van een ander. De vragen  zijn gericht op de gezinssituatie, maar je 
kunt de test ook doen als het gaat om een persoon buiten je gezin met wie jij 
veel te maken hebt  en bij wie jij het gevoel hebt vast te zitten in zijn of haar 
patroon. 

Geef bij onderstaande uitspraken aan in hoeverre dit voor jou het meest van 
toepassing is door het cijfer dat het meest overeenkomt te omcirkelen. 
(1 = niet van toepassing of niet mee eens, 10 = zeer van toepassing of zeer mee 
eens)

1.  Er is sprake van een sterke mate van angst, dwang of dominant gedrag 
     van mijn gezinslid (partner/kind/ouder/broer/zus).

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

2.  In mijn gezinssituatie/relatie heb ik vaak het gevoel dat ik op eieren loop 
     door de angst, dwang of dominant gedrag van mijn gezinslid.

3.  Mijn lichaam reageert als mijn gezinslid dwangrituelen aan het uitvoeren is 
     of heel angstig is. Ik span bijvoorbeeld mijn spieren aan, ga oppervlakkig 
     ademhalen of verstijf.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

4.  Ik doe en zeg allerlei dingen die ik niet wil doen of zeggen, maar toch zeg en 
     doe om te zorgen dat mijn gezinslid rustig blijft.

5.  Mijn aandacht ligt geheel bij mijn gezinslid met angst, dwang of dominant 
     gedrag, waardoor ik of de rest van het gezin er onder lijdt.

6.  Mijn aandacht is zo gericht op mijn gezinslid, dat ik zelf geen energie 
     overhoud.

7.  Ik ga mee in angst, dwang of dominant gedrag door middel van 
     meedwangen of vermijden.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
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9.  Het is voor mij en de eventuele andere gezinsleden moeilijk om ‘normaal’ te 
     doen in ons gezin.

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

10. Ik kan door de situatie met mijn gezinslid niet de dingen doen die ik graag 
      zou willen doen.

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

11. Ik heb het gevoel dat de situatie in mijn gezin/relatie steeds erger wordt.

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Tel de omcirkelde cijfers bij elkaar op en kijk op de volgende pagina wat jouw 
score betekent.

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

8.  Het meedwangen of vermijden heeft tot nu toe geen positief effect gehad.
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Score: tot 22 punten 
Je hoeft je geen zorgen te maken. Veel mensen hebben behoefte aan 
vastigheid en rituelen. En dit speelt in jouw gezin of relatie waarschijnlijk ook 
een rol. 
Jij kunt je voldoende ontspannen bewegen in jouw situatie en dingen op de 
manier doen zoals jij dat wilt. 

Score: 23 - 55 punten 
De grens tussen veiligheid en rituelen enerzijds en angst en dwang anderzijds 
is in jouw gezin een dun lijntje geworden. Je kunt je hier nog redelijk 
ontspannen in bewegen. Blijf dat ook doen. Daag jezelf (en je gezin) uit door 
dingen eens op een andere manier te doen of doe regelmatig iets onverwachts. 

Score: 56 – 77 punten
Jij beweegt mee met de angst, dwang of dominant gedrag van je gezinslid. Het 
maakt dat je niet meer alles kunt zeggen en doen wat je eerder wel deed. Voor 
jou is het goed om je te verdiepen in het patroon van meedwangen, vermijden 
en emotionele chantage. Hoe sneller je dit herkent, hoe groter de kans dat je je 
gedrag nog kunt veranderen. Laat je niet verleiden om nog meer mee te gaan 
in de angst , dwang of dominant gedrag. 

Score: 78 punten en hoger 
Jij bent een meedwanger en vermijder. Jouw leven en jullie gezin wordt hier 
geheel door beïnvloed. Besef dat als je doorgaat zoal je nu bezig bent, het niet 
beter zal worden. De kans is groter dat het alleen maar erger wordt. Je 
ontspannen voelen en kunnen doen en zeggen in huis wat jij wilt, is niet meer 
mogelijk. Het herkennen van het patroon van meedwangen, vermijden en 
emotionele chantage is essentieel. Van daaruit kun je leren hoe je stap voor 
stap en zonder angst voor de reactie van de ander, weer je eigen ruimte gaat 
pakken. Op een manier die goed is voor je hele gezin. 

De uitslag van  de test 
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Angst, dwang en dominant gedrag komt veel voor. Daar hoort niet altijd een 
diagnose bij. Het is lastig een duidelijke grens aan te geven wanneer angst, 
dwang of dominant gedrag ‘normaal’ is en wanneer het de grens over gaat.
Voor jou als naaste is dit proces waarschijnlijk geleidelijk gegaan. 

Want: 

Oorzaken van angst, dwang of dominant gedrag

Als iemand bang is troost je hem of haar
Rituelen zijn heel veilig en prettig
Meegaan in het gedrag van een dominant iemand, kost je minder energie 
dan er tegenin gaan

Totdat……… jij als naaste niet meer kunt doen wat jij wilt doen omdat de ander
dan in paniek raakt, boos wordt of zelfs agressief doet. 
Totdat……… jij continu op eieren loopt 
Dat is het moment dat jij je realiseert dat je vastzit in het patroon van die 
ander. 

Wat zijn oorzaken dat iemand angstig, dwangmatig of dominant gedrag 
vertoont? 
        Iemand heeft ‘gewoon’ een dominant karakter. Dit kan bijvoorbeeld zijn uit 
        onzekerheid of nare ervaringen van vroeger 
        OCD of OCS – obsessief compulsieve disorder/stoornis 
        Angststoornissen 
        Borderline 
        Psychotische stoornis 
        Autistische stoornis in combinatie met dwang 
        PTSS – post traumatisch stress syndroom 
        Angst ontstaan na het doormaken van een ziekte zoals kanker of een 
        hartaanval 
        Eetstoornissen 
        Verslavingen 

Er kunnen dus allerlei oorzaken zijn waardoor iemand angstig, dwangmatig of 
dominant gedrag gaat vertonen. 
Maar de gevolgen voor jou als naaste staan los van een ‘officiële’ diagnose. 

Het is belangrijk om te beseffen dat die ander het niet expres doet. 
De ander is niet dit gedrag, de ander heeft dit gedrag. 
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Jij past je aan met goede bedoelingen. Want natuurlijk probeer je die ander te 
helpen. In eerste instantie lukt dat ook, maar ongemerkt wordt het erger. En 
probeer het dan maar eens anders te gaan doen. 

Want als je probeert niet mee te gaan in de angst of dwang of je houdt je mond 
dicht als iemand dominant is, dan escaleert de boel. Je ziet dat de ander in 
paniek raakt, dat dwanghandelingen erger worden, dat iemand boos of zelfs 
agressief wordt. 

Dat is je ervaring en dat is de werkelijkheid.
Dus probeer je de ander weer rustig te krijgen. Hoe meer je doet wat de ander 
wil, hoe beter dat lukt. Voor een korte tijd. 

Waarom pas jij je aan?

Door mee te gaan in het gedrag van die ander, beloon je dat gedrag. Volgende 
keer gebeurt dit weer en wordt de stap voor jou om er tegen in te gaan nog 
moeilijker.

Je zit vast in het patroon van de emotionele chantage. Je voelt je gefrustreerd, 
machteloos en bang. 
Dat is precies waar de angst, dwang of dominant gedrag van die ander gebruik 
van maakt. Waardoor jij toch weer iets gaat doen waarvan je weet dat je het 
niet wilt. Maar je ziet geen mogelijkheid om dat patroon te doorbreken. 

Onthoud dat jij dit bent gaan doen met een hele goede en liefdevolle 
bedoeling. Je wist niet dat dit een proces zou zijn dat steeds erger werd. 
Voor jezelf durven erkennen dat jij vastzit in het patroon van die ander, is de 
eerste stap. Pijnlijk en juist moedig. 

Wat is het effect op de lange termijn?

Vergelijk het met een klein kind dat zeurt om een snoepje.
Op een gegeven moment geef je dat snoepje om van het gezeur af te zijn.

Het kind leert dat zeuren beloond wordt en zal de volgende keer nog langer
doorzeuren en anders een driftbui krijgen.
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Je hebt al de ervaring dat tegen de angst, dwangrituelen of dominant gedrag 
ingaan niet werkt. Integendeel, het wordt er meestal erger van. 
Als jouw naaste een diagnose heeft en daarvoor in behandeling is, kan het zijn 
dat jij het advies van de therapeut krijgt om bepaalde dingen niet meer te doen 
of te zeggen. 

Met andere woorden: je probeert het gedrag van de ander te beïnvloeden. 
En dat is precies waar het om gaat. Dat lukt jou niet. Dat kan alleen de persoon
zelf doen, als hij of zij dat zelf wil. 
Dat geldt ook voor jou. Jij kunt alleen jezelf veranderen. 
Daar opent zich de weg van een verandering die jij kunt inzetten. 

Hoe kun jij bewegen in het vaste patroon van die 
ander?

Vergelijk het eens met onkruid. 
Jij bent het onkruid aan het verzorgen, bemesten en besproeien. 

Af en toe ga je er met de snoeischaar hard door heen, je rukt het eruit, 
maar het komt groter terug. Daardoor krijgt het onkruid steeds meer ruimte. 

Jij gaat door met je verzorging, in de hoop dat het daardoor te hanteren blijft. 
De mooie planten verzorg je allang niet meer. 

Toen je dat nog wel probeerde keek je met een schuin oog 
naar het onkruid en ging je daar weer bezig. 

Hoe zou het zijn om je aandacht te verleggen naar de mooie planten en bloemen? 
Die zijn er niet meer, maar die kun je wel gaan zaaien en planten. 

Daar je aandacht houden en het onkruid negeren.  
Hoe meer ruimte voor mooie struiken, hoe minder ruimte er is voor onkruid. 
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Tegen het gedrag van de ander ingaan, werkt niet. Je aandacht verleggen naar 
andere dingen werkt wel. En er is niemand die jou dat kan verbieden. 
Op de volgende bladzijde kun je door een voorbeeld uit de praktijk lezen hoe 
dat werkt. 

Jij kunt veranderen hoe jij er mee om wil gaan. Niet door het gedrag van de 
ander willen beïnvloeden, maar door uit je angst te stappen en zelf weer een 
stukje ontspanning te vinden. 
Dit klinkt makkelijk. 
En dat is het ook! 

Ik weet het, want ik geloofde het ook niet. Totdat ik mijzelf  zo kwijt was dat ik 
wel iets moest veranderen. 
Toen bleek dat ik het wel kon én dat er eindelijk iets positiefs veranderde voor 
ons allemaal. Had ik dat maar jaren eerder gedaan. 

Misschien denk je dat het in jouw situatie bijna niet mogelijk is om het anders 
te gaan doen. En dat kan ik me voorstellen. 
Jij bent anders, je gezin is anders en jullie situatie is anders. Dus ook jouw 
uiteindelijke oplossing is anders. 
Op de volgende bladzijde kun je lezen hoe dat werkt. 
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Julian woont samen met Carlijn. 
Hij houdt er van om op tijd weg te 
gaan als ze ergens hebben 
afgesproken. Voor Carlijn is dat 
onmogelijk door alles wat ze 
moet doen vanuit haar angst en 
dwang. Gevolg is dat ze bij elke 
afspraak te laat komen. 

Een voorbeeld uit de praktijk

Julian wil op tijd weg 

De bevestiging
De angst en dwang van Carlijn zoekt ruimte en neemt deze in. Zo nodig met 
paniek, boosheid of zelfs agressief gedrag. Angst of dwang is veeleisend en wil 
steeds groter worden. Hoe meer verzet tegen de angst of dwang, hoe groter 
deze wordt. En dat is voor de mensen er om heen beangstigend. 

Julian probeert echt het patroon te doorbreken. Hij heeft zich voorgenomen op 
tijd weg te gaan. Nu echt! En toch lukt het weer niet. 
En ik begrijp dat zo goed. De reactie van Carlijn – of eigenlijk van haar angst en 
dwang – wordt steeds heftiger. Als je dat als partner of ouder een aantal keer 
hebt meegemaakt, wil je dat niet nog een keer. Je weet en hebt de ervaring dat 
het alleen maar erger wordt. 

Wat Julian eigenlijk doet is de angst en dwang van Carlijn bevestigen. Door toe 
te geven, krijgt de angst en dwang gelijk. Carlijn krijgt de bevestiging dat ze pas 
rustig wordt als ze al haar handelingen heeft kunnen uitvoeren. En hoe meer 
tegenstand, hoe meer tijd het kost. 

Julian heeft al vaak bij de voordeur gestaan en geroepen naar Carlijn dat hij nù 
weggaat. Carlijn raakt dan in paniek. Julian legt op een boze toon uit dat het 
geen zin heeft om nog een half uur voor de kast te staan en tien verschillende 
kledingstukken aan te raken en terug te leggen. Gevolg: Carlijn heeft nog meer 
tijd nodig om alles te doen en Julian zit gefrustreerd en machteloos op de bank 
te wachten tot Carlijn eindelijk klaar is. Alweer!
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Julian probeerde de angst en dwang van Carlijn te beïnvloeden door deze te 
stoppen. En dat is precies wat niet werkt. Dat moet worden aangepakt door 
Carlijn en een gespecialiseerde therapeut. 

Wat heeft Julian wel gedaan? 
Hij heeft de avond ervoor tegen Carlijn gezegd dat hij op tijd bij hun afspraak 
wil zijn en dat hij het prima vindt als zij meer tijd nodig heeft en wat later komt. 
Op het moment dat hij weg wilde gaan, heeft hij alleen tegen Carlijn geroepen 
“Ik ga vast. Ik zie je straks”. 
Tot zijn stomme verbazing kwam Carlijn tien minuten na hem binnen. Blij kon 
hij haar een kus geven. 

Julian heeft de laatste jaren van alles geprobeerd: gesprekken met  de 
praktijkondersteuner bij de huisarts, gesprekken bij de psycholoog. Het luchtte 
op om te vertellen hoe het thuis ging, maar uit schaamte vertelde hij maar een 
deel van het verhaal. Met de adviezen die hij kreeg (dat hij bijvoorbeeld 
gewoon weg moest gaan) kon hij niets. Het lukte niet. 

Julian heeft mijn website vaker bekeken, maar twijfelde. “Dat zal ook wel niks 
worden”, dacht hij. 
Tot hij toch de stap zette om contact op te nemen en een traject in te gaan bij 
mij. 

Achteraf zegt hij: “Had ik dit maar veel eerder geweten. Eigenlijk zijn de stappen
simpel, maar ik zag ze niet en de andere hulpverleners hebben mij deze kant 
nooit laten zien.” 

Wat kun jij als naaste doen?

Waarom lukte het nu wel?
In het traject heb ik Julian inzicht gegeven waar zijn eigen angst zit. Ik heb met 
hem geoefend hoe hij zich rustiger kan voelen op het moment dat hij voelt dat 
hij moet meedwangen of vermijden met Carlijn. 

Van daaruit kon hij een duidelijke afspraak maken waar hij zich aan kon 
houden en waarmee hij de dwang van Carlijn niet beïnvloedde. 
Aandacht op dat hij op tijd weg wilde en niet de aandacht op Carlijn. 
Dat werkt wel! 

Mijn ervaring is dat het voor iedereen net anders is. Jij bent anders, jouw 
situatie is anders. Door samen op zoek te gaan naar jouw manier, past deze bij 
je. En daardoor is het makkelijk. 
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Misschien heeft het maken van de test je iets duidelijk gemaakt. Of heb je door 
het lezen van dit E-book herkenning en erkenning gevonden. 

Je kunt besluiten contact met me op te nemen. 
Wat ik kan doen is naar je luisteren en met je meekijken. 
Kijken naar hoe jij minder bang kunt zijn en je aandacht kan verleggen naar 
andere dingen in je relatie of gezin. 

Jouw situatie vraagt om een persoonlijke aanpak en oplossing. 
Ik heb een jarenlange eenzame zoektocht gehad naar hoe ik om kon gaan met 
mijn situatie thuis. 
In plaats van mijn gezinsleden en hun diagnose te willen veranderen, ben ik 
zelf veranderd. Met groot effect. 
Dat is waarom ik dit werk ben gaan doen. 
Jij bent niet de enige. Jij hoeft dit niet alleen te doen. 
Ook jij kunt iets veranderen – in liefde en zorgvuldigheid voor je relatie of je 
gezin. 

Voel je vrij om mij te bellen of te mailen. Ik maak graag een afspraak met je. 

Warme groet van 

Wat kun je doen?

Thea

Bel of app 06 81941059 
Mail naar: info@sterkineigenkracht.nl 

Of klik hier en maak direct een afspraak 
in mijn online agenda voor een 
vrijblijvend gesprek van een half uur.

https://sterkineigenkracht.nl/contact/
https://sterkineigenkracht.nl/online-agenda/

