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ABSTRACT 
 

Uit voorgaand echtscheidingsonderzoek blijkt dat ex-partners heel wat door elkaar 

lopende emoties ervaren tijdens deze turbulente periode. Over de concrete emoties en de 

variabelen die hier een invloed op hebben is echter tot op heden weinig consensus. In 

deze studie onderzochten we of er bepaalde overkoepelende emoties zijn met betrekking 

tot de emotionele component van het scheidingsproces. Vervolgens gingen we na of er 

geslachtsverschillen zijn en welk effect de initiatorstatus heeft met betrekking tot de 

ervaren emoties. Tenslotte onderzochten we of er een interactie effect is van 

initiatorstatus en geslacht op de ervaren emoties. 427 participanten vulden hiervoor een 

vragenlijst in die naging in welke mate de emoties opluchting, liefde, woede, wraak, 

walging, angst, verdriet, spijt, respect, schuld en schaamte ervaren werden wanneer men 

specifiek aan de ex-partner dacht. De resultaten van deze studie vertellen ons dat de 

emoties die ervaren worden kunnen onderverdeeld worden in een positieve en negatieve 

valentie ten aanzien van  de  ex-partner. Wanneer we de steekproef echter opsplitsen in 

mannen en vrouwen vinden we dat de emoties die mannen rapporteren kunnen gezien 

worden in termen van de eerder gevonden positieve en negatieve valentie ten aanzien 

van  de  ex-partner. Bij vrouwen is dat ook het geval, maar is er ook sprake van verdriet. 

Er is ook een verschillend emotiepatroon naargelang men de scheiding zelf initieerde of 

wanneer de ex-partner de scheiding wenste. Niet-initiators ervaren gevoelens van 

verlies, initiators ervaren opluchting. In deze studie vinden we voor geen enkele emotie 

een interactie effect tussen de initiatorstatus en het geslacht van de ex-partner. We 

kunnen besluiten dat de emoties ervaren tijdens het echtscheidingsproces verschillen 

naargelang het geslacht en de initiatorstatus van de ex-partners.  
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INLEIDING 

 

De voorbije decennia vonden ingrijpende veranderingen plaats in de samenstelling en 

het functioneren van gezinnen. Net als in andere Europese landen, daalde in België het 

aantal huwelijken en nam het aantal echtscheidingen fors toe. Over een periode van 

ruim dertig jaar tijd is het aantal echtscheidingen vervijfvoudigd. Elk jaar maken 

ongeveer 16.000 koppels een echtscheiding door in Vlaanderen. De 

echtscheidingswetgeving werd in de loop der jaren sterk versoepeld via de wijziging 

voor de vereisten voor een echtscheiding in 1972 en de doorbraak van het beginsel van 

de schuldloze echtscheiding in 1974, mede als gevolg van de toegenomen ‘vraag’ naar 

scheiding (Corijn, 2005). De veranderende wetgeving weerspiegelt een 

maatschappelijke evolutie waarbij echtscheiding steeds meer sociaal aanvaard wordt en 

ingang vindt in alle lagen van de bevolking. We evolueren naar een samenleving waarin 

‘echtscheiding’ de norm wordt.  

Een echtscheiding blijft ondanks deze evolutie een zwaar emotioneel gebeuren 

dat bestaat uit vele facetten en dat alle domeinen van het dagelijkse leven beïnvloedt. 

De maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling voor echtscheiding en de 

impact ervan op het leven van kinderen en ex-partners nam de laatste jaren dan ook 

gestaag toe. De literatuur  met betrekking tot de impact van een scheiding op ex-

partners situeert zich rond psychologisch welbevinden van partners na een scheiding, 

hun gezondheid en het gebruik van formele hulpverlening, de gewijzigde sociale relaties 

en de impact op de sociaaleconomische positie van de ex-partners. Er is tot op vandaag 

echter weinig geweten over welke emotionele impact dit nu precies heeft op beide ex-

partners. De inhoud en het proces van de emotionele ervaring na een echtscheiding blijft 

onderbestudeerd. Bovendien bevragen bestaande studies vaak universiteitsstudenten 

over de breuk met een liefdespartner. Er bestaat dus nog niet veel literatuur over 

koppels die jarenlang tafel en bed deelden voor ze de scheiding aanvroegen.  

Omdat echtscheidingen zo alomtegenwoordig zijn in de huidige maatschappij is 

het belangrijk te begrijpen onder welke omstandigheden een echtscheiding het 

psychologisch welzijn het sterkst beïnvloedt. Het is belangrijk om inzicht te verwerven 

in de processen, belevingen en veranderingen die ex-partners intensief doorleven tijdens 

de echtscheiding. Kennis over variabelen en onderliggende factoren die het 
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echtscheidingsproces beïnvloeden, kunnen een leidraad vormen om in te spelen op de 

noden en zorgen van dat moment voor beide ex-partners. Op die manier krijgen zij ook 

erkenning voor wat zij meemaken. De levenskwaliteit van de ex-partners kan bevorderd 

worden en schadelijke gevolgen van dit echtscheidingsproces ingeperkt.  

Het doel van deze scriptie is dan ook na te gaan welke emotionele reacties een 

echtscheiding uitlokt ten aanzien van de ex-partner. We staan in deze studie stil bij de 

concrete emoties van de postrelationele emotionele ervaring ten aanzien van de ex-

partner. Het is de bedoeling te onderzoeken of bepaalde emoties met betrekking tot de 

ex-partner samengebracht kunnen worden in overkoepelende dimensies. Vervolgens zal 

onderzocht worden of bepaalde variabelen een effect hebben op de emotionele ervaring 

ten aanzien van de ex-partner bij een echtscheiding. Verduidelijken en nagaan welke 

emoties individuen ervaren bij een echtscheiding en hoe ze deze ervaren is immers een 

belangrijke stap om een empirisch ondersteund, normatief model te ontwikkelen voor 

de postrelationele emotionele ervaring voor de ex-partners.   

In het volgende deel gaan we dieper in op emoties. Eerst wordt een overzicht 

gegeven van de opgebouwde theorieën over emoties en bespreken we de componentiële 

emotietheorie. Nadien wordt dieper ingegaan op het begrip ‘echtscheiding’. We 

bespreken de gevolgen voor de ex-partners, de emoties die hiermee gepaard gaan en de 

mogelijke verschillen in ervaringen voor de ex-partners. Tenslotte gaan we na of de 

ervaren emoties onder te brengen zijn in overkoepelende dimensies en of er variabelen 

zijn die een effect hebben op de emoties ten aanzien van de ex-partner.  
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Emoties 

 

Emoties zijn doorheen de jaren op tal van verschillende manieren gedefinieerd: er is dan 

ook weinig consistentie in de terminologie rond emoties. Bagozzi, Gopinath en Nyer 

(1999) bieden naar ons inziens een sluitende definitie. Zij definiëren een emotie als “een 

mentale staat of gemoedstoestand van bereidwilligheid die voortkomt uit cognitieve 

waarderingen van gebeurtenissen of gedachten. Het heeft een fenomenologische 

ondertoon, wordt vergezeld door psychologische processen, wordt dikwijls op een 

fysieke manier uitgedrukt (bijvoorbeeld in gedragingen, in gebaren of in 

gezichtsuitdrukkingen) en kan resulteren in specifieke acties om het hoofd te bieden aan 

die bepaalde emotie, afhankelijk van de betekenis voor die welbepaalde persoon, die de 

emotie ervaart” ( p.184).  

 

Emotietheorieën 

Doorheen de jaren zijn er verschillende theorieën geformuleerd om emoties beter te 

begrijpen. De volgende theorieën hebben elk een belangrijke bijdrage geleverd: 

De James-Lange theorie (1980) stelt dat wat wij emotie noemen het gevolg is 

van een fysiologische verandering in ons lichaam. Deze verandering is het gevolg van 

een gebeurtenis die het autonome zenuwstelsel activeert. Er kan volgens deze theorie 

dus geen emotie optreden zonder sympathische opwinding. Dreigt er gevaar, dan krijgt 

het lichaam een adrenalinestoot en wordt men lichamelijke veranderingen gewaar zoals 

het versnellen van het hart. Hierdoor ervaart men de emotie angst (Roediger, Capaldi, 

Paris, Polivy, & Herman, 2004).  

Als antwoord hierop werd de Cannon-Bard theorie (1927) geformuleerd. Zij 

beschouwen fysiologische verandering niet als de oorsprong van emoties. Een 

emotieopwekkende situatie stimuleert de thalamus, die de informatie in twee richtingen 

stuurt. Naar beneden, via het autonome zenuwstelsel naar de organen in het lichaam, en 

naar boven, naar de cerebrale cortex. Een stimulus zorgt dus tegelijkertijd voor een 

subjectieve beleving en fysiologische processen. Het autonome zenuwstelsel produceert 

de perifere fysiologische opwinding die met de emotie gepaard gaat en de cerebrale 

cortex zorgt voor de subjectieve ervaring ( Roediger et al., 2004).   
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Later volgde de tweecomponententheorie van Schachter en Singer (1962). Hier 

staat de cognitieve evaluatie van een situatie centraal.  Er zijn twee zaken nodig om een 

emotie te ervaren. Een algemene opwinding in het autonome zenuwstelsel en een 

cognitieve interpretatie van de oorzaak van de opwinding. In hun ogen is een cognitieve 

beoordeling noodzakelijk om gevoelens te identificeren maar de volgorde kan ook 

omgekeerd zijn  (Roediger et al., 2004). 

Lazarus (1991) echter stelde dat de cognitieve beoordeling de eerste stap moet 

zijn en hierop kan dan fysiologische opwinding voorkomen.  

Een derde mogelijkheid volgens Zajonc, (1980) is dat cognitie en emotie 

onafhankelijk kunnen zijn. Emoties kunnen dan ervaren worden zonder cognitie 

(Roediger et al., 2004).  

 

Componentiële emotietheorie 

Vandaag gelooft men dat een emotie niet alleen een fysiologische reactie, een 

beoordeling of een reactie is, maar een combinatie van al deze componenten. Dit brengt 

ons bij de componentiële emotietheorie. Scherer (2005) stelde dat een emotie 

gedefinieerd wordt als een gesynchroniseerde verandering in vijf organische 

subsystemen: beoordelingen van een stimulus (appraisals), actietendensen, lichamelijke 

gewaarwordingen, gevoelens en verandering in expressief gedrag. Dat als reactie op de 

evaluatie van een interne of externe gebeurtenis die relevant is voor het organisme 

(Sander, Grandjean, & Scherer, 2005).   

De appraisals  zijn de cognitieve componenten van een emotie. Deze komen 

overeen met de interpretatie of waardering van een gebeurtenis of een stimulus die tot 

een emotie leidt en elke verandering in perceptie die daarvan het resultaat is. De 

neurofysiologische component komt overeen met lichamelijke symptomen en 

gewaarwordingen. Deze kunnen verwijzen naar het verhogen of verlagen van de graad 

van activatie en naar psychologische reacties zoals zweten of blozen. De 

motivatiecomponent zijn de actietendensen die verwijzen naar de bereidwilligheid tot 

actie en die kan op zijn beurt leiden tot emotionele controle. De emotiecomponent geeft 

de gevoelens, of anders gezegd: de valentie van een emotie of een emotionele ervaring 

weer, met daarin inbegrepen de dimensie van pijn en vreugde.  
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De communicatiecomponent tenslotte wordt geassocieerd met veranderingen in 

expressief gedrag zoals de gezichtsuitdrukkingen of verbale uitdrukkingen.  

 
  

 
    

 
Figuur 1: de componentiële emotietheorie.  
 

De combinatie van deze vijf factoren zorgt voor differentiatie tussen verschillende 

emoties. Iedere emotiecomponent wordt constant gereguleerd in functie van 

veranderingen in de persoon en de context waarin de persoon zich bevindt. Dit betekent 

dat er een grote variëteit aan manieren is waarop emoties zich manifesteren over 

verschillende personen heen (Kuppens, Stouten, & Mesquita, 2009).  

 

Appraisal. Er wordt van uitgegaan dat appraisals verantwoordelijk zijn voor de 

differentiatie tussen emoties (Grandjean, Sander, & Scherer, 2008). Appraisals zijn de 

inschattingen van de aard en de waarde van een situatie. Dat gebeurt op twee niveaus. 

De primaire beoordeling is de aanvankelijke beoordeling die nodig is om te evalueren 

welke mogelijke gevolgen de gebeurtenis kan hebben voor de persoon. Deze inschatting 

kan positief of negatief zijn. Dat bepaalt welke emotie zal worden ervaren en met welke 

intensiteit. Vervolgens is er een secundaire beoordeling. Die houdt in dat men een 

reactie formuleert op een gebeurtenis (Lazarus, 1991).  

Dezelfde situatie kan verschillend geïnterpreteerd worden naargelang de plaats, 

het tijdstip en de persoon. Siemer, Mauss en Gross (2007) vonden dat in een specifieke 

situatie verschillende emotionele reacties volgen naargelang de appraisal, de 

inschatting, die elke persoon voor zichzelf maakt. Verschillende gebeurtenissen kunnen 

ook hetzelfde geïnterpreteerd worden en tot dezelfde emotie leiden. Mensen die 

dezelfde inschattingen maken van een situatie zullen dezelfde emotionele reactie 

Appraisal 
Situatie 

Emotionele responsen: 
• Actietendens 
• Psycho-fysiologische 

verandering 
• Gevoelens 
• Veranderingen in expressief 

gedrag 
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vertonen. De appraisal bepaalt ook de intensiteit van de emotionele reactie. Bij het 

vormen van een emotie naar aanleiding van een situationele antecedent ontstaat er 

namelijk een proces, de sequential check theory genaamd. Hierbij stelt het organisme 

zich vragen om de situatie in te schatten. Dat vormt dan de basis voor het tot stand 

komen van de emotie. Het individu vraagt zich af of de situatie relevant is voor zichzelf, 

daarna wat de gevolgen zijn, vervolgens stelt het zich de vraag of het zich kan 

aanpassen aan de gevolgen en ten slotte volgt de vraag wat de significantie is van de 

gebeurtenis (Sander et al., 2005).  

 

Actietendens. Dat is de neiging een bepaald gedrag te vertonen als reactie op een 

gebeurtenis. Een voorbeeld hiervan is vluchten of troosten. Actietendensen zijn 

universele reflexen die meerdere motorische reacties inhouden. De rug- en nekspieren 

worden bijvoorbeeld opgespannen en er wordt meer geknipperd met de ogen. Dit 

faciliteert vigilantie en moet beschermen tegen mogelijke verwondingen (Landis & 

Hunt, in Mauss & Robinson, 2009). Lazarus (1991) stelt dat elke emotie haar eigen 

actietendens heeft. Deze kan echter onderdrukt worden door een coping reactie tijdens 

de secundaire beoordeling. 

 

Lichamelijke gewaarwordingen. De lichamelijke reacties op een emotie worden 

aangestuurd door het autonome zenuwstelsel met zijn twee takken: het sympathische 

zenuwstelsel en het parasympathische zenuwstelsel. Het sympathisch zenuwstelsel is 

vooral geactiveerd tijdens sterke emoties. Het gaat hier over de lichamelijke reacties bij 

emotionele opwinding. De hartslag en bloeddruk verhogen, de pupillen verwijden, er is 

zweetsecretie en het spijsverteringsstelsel wordt belemmerd. Het parasympathisch 

zenuwstelsel is geactiveerd tijdens rust en ontspanning. De hartslag en bloeddruk gaan 

dalen, pupillen versmallen en het spijsverteringsstelsel produceert weer 

verteringssappen. Het parasympathische en sympathische zenuwstelsel werken samen 

en vullen elkaar aan (Roediger et al., 2004). Roseman, Wiest en Swartz (1994) geven 

een overzicht van recent onderzoek naar fysiologische reacties bij verschillende 

emoties. Bij elke emotie wordt een specifiek patroon van hersenactiviteit gevonden en 

zijn er specifieke autonome reacties en hormonale veranderingen.  
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Gevoelens. Gevoelens zijn de subjectieve ervaringen bij een gebeurtenis. 

Gevoelens en emoties worden in de literatuur vaak verward. Het is echter belangrijk 

deze niet te verwisselen. Een gevoel is een perceptie over voorwerpen, situaties of 

mensen. Het gevoel wordt geacht een belangrijke monitorende en regulerende functie te 

hebben. “Gevoelens integreren de centrale representatie van de appraisal-gedreven 

actietendens van een emotie” (Scherer, 2005, p. 699). 

 

Expressief gedrag. Darwin (1965) stelde dat emoties een communicatieve functie 

hebben. Emoties activeren namelijk gedrag dat onze emotionele staat communiceert 

naar anderen (in Mauss & Robinson, 2009). Dit betekent dat emoties kunnen afgeleid 

worden via vocale expressie, gezichtsuitdrukking  en  andere lichamelijke reacties. 

Roseman, et al. (1994) geven een overzicht van studies over de expressie van emoties. 

Blijdschap, verdriet, angst, woede, interesse en schaamte hebben elk een karakteristiek 

bewegingspatroon van de gezichtsspieren.  

Uitgaande van deze definitie moeten we, om een uitgebreid, comprehensief 

beeld te krijgen van een emotie, alle componentiële veranderingen meten. We zouden 

de cognitieve veranderingen moeten nagaan, de veranderingen in het neuro-endocrien, 

autonomisch en somatisch zenuwstelsel, de veranderende actietendensen veroorzaakt 

door de appraisals, de subjectieve gevoelens en de gezichtsuitdrukkingen, 

lichaamsveranderingen en stemverheffingen. Zo een uitgebreid onderzoek is echter 

bijna onmogelijk en niet noodzakelijk. In de huidige studie maken we gebruik van drie 

elementen van een emotie: de appraisals, de gevoelens en de actietendensen. We hebben 

voor deze drie componenten geopteerd omdat die bevraagbaar zijn via zelfrapportage.  

 

Echtscheiding 

 

Gevolgen van echtscheiding 

Uit het onderzoek komt systematisch naar voor dat personen die een echtscheiding 

achter de rug hebben over een lager psychologisch welbevinden beschikken dan 

gehuwden en alleenstaanden. Bij een echtscheiding komt de persoon in kwestie in een 

toestand van emotionele en cognitieve chaos. De scheiding verhoogt de kans op 

emotionele stoornissen en mensen kunnen vastraken in maladaptieve cognities en 
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emoties. Gescheiden mensen hebben meer last van angstige gevoelens, depressie, 

psychopathologie en alcoholmisbruik. Ze rapporteren minder tevredenheid en 

zelfvertrouwen en meer stress en psychologische spanningen. Onderzoek toont verder 

aan dat gescheiden personen vaker in behandeling zijn voor mentale ziektes en 

psychiatrische stoornissen en vaker een beroep doen op professionele hulpverlening 

(Emery, in Amato, 2000; Amato, 2000; Booth & Amato, 1991).   

Ook op verschillende indicatoren van de positieve dimensie van het 

psychologisch welbevinden scoren gescheiden personen minder goed. Wie een 

echtscheiding achter de rug heeft, is minder tevreden met zijn leven en voelt zich 

minder gelukkig (Williams, 2003; Booth & Amato, 1991). Volgens Marks (1996) 

hebben gescheiden personen ook minder het gevoel controle te hebben over hun 

omgeving, vertonen ze een lager niveau van zelfaanvaarding en hebben ze minder 

doelen in hun leven.  

Niet alle studies rapporteren echter eenduidig een lager welbevinden onder 

personen die een echtscheiding achter de rug hebben. Ondanks de negatieve gevolgen 

en de stress die samengaan met een breuk nemen de meeste mensen na verloop van tijd 

de draad weer op en passen zich aan de nieuwe omstandigheden aan. Mensen gaan de 

breuk als een kans zien om innerlijke kracht te vinden en het leven weer zin te geven 

(Sbarra & Emery, 2005; Tashiro & Frazier, 2003). Uit onderzoek van Marks (1996) 

blijkt dat gescheiden mannen en vrouwen meer autonomie vertonen en dat gescheiden 

vrouwen meer persoonlijke groei rapporteren dan gehuwde vrouwen. Amato (2000) 

geeft een overzicht van mogelijke positieve veranderingen na een echtscheiding. 

Gescheiden vrouwen hebben meer zelfvertrouwen, een groter gevoel van controle, en 

een beter sociaal leven. Mannen ontwikkelden meer interpersoonlijke vaardigheden en 

een grotere wil om hun emoties te delen na een echtscheiding.  

In de literatuur is er onenigheid over de duur van de impact van de scheiding. 

Hoewel de meeste onderzoekers het erover eens zijn dat een echtscheiding gevolgen 

heeft voor het psychologisch welbevinden, heeft onderzoek in de jaren negentig nog 

niet uitgeklaard of echtscheiding gevolgen heeft op korte termijn, op lange termijn of 

beide. Het scheiding-stress-adaptatieperspectief van Amato (2000) biedt een goed kader 

om de gevolgen van psychologisch welzijn na een breuk te toetsen. Het model stelt dat 
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een scheiding een proces is dat begint wanneer het koppel nog samen leeft en eindigt 

lang nadat de scheiding wettelijk geregeld is.  

Binnen het scheiding-stress-adaptatieperspectief vinden we twee tegengestelde 

modellen terug over de duur van de impact: het crisismodel en het chronisch 

stressmodel. Deze twee modellen voor de aanpassing na een echtscheiding maken een 

fundamenteel onderscheid tussen de relatief kortetermijneffecten en 

langetermijneffecten van scheiding op psychologische stress.  

 

Crisismodel. De crisistheorie beschouwt een echtscheiding als een crisis die 

tijdelijk een impact heeft op het welzijn van kinderen en volwassenen, ongeacht de 

mogelijke invloed van de kenmerken van het huwelijk of het gezin voor de ouderlijke 

scheiding (Amato, 2002). In het crisismodel wordt gesteld dat de scheiding voor een 

verstoring zorgt waaraan de meeste mensen zich na verloop van tijd aanpassen. Het 

lagere welbevinden net na de scheiding wordt veroorzaakt door de tijdelijke 

onzekerheid en spanningen die samengaan met de echtscheiding, de verandering en de 

noodzaak om zich aan te passen. Persoonlijke hulpbronnen bepalen de snelheid van 

aanpassen. Na verloop van tijd komt het welbevinden terug op het niveau van vóór de 

scheiding. Verschillen tussen gehuwden en mensen die gescheiden zijn kunnen dan 

voornamelijk toegeschreven worden aan personen die een korte tijd gescheiden zijn, 

terwijl het welbevinden van personen bij wie de echtscheiding een langere tijd geleden 

is, zich op hetzelfde niveau bevindt als dat van gehuwden (Booth & Amato, 1991; 

Amato, 2000) 

 

Chronisch stressmodel. Het chronische stressmodel beschouwt een echtscheiding 

als een proces waarbij de ontbinding van de partnerrelatie aanleiding geeft tot allerlei 

transities die vaak als blijvend stressvol ervaren worden en een negatieve impact hebben 

op het verdere welzijn van volwassenen en hun kinderen. Er wordt verondersteld dat de 

ontbinding van vroegere gezinsrelaties, het afbrokkelen van het oorspronkelijke gezin, 

economische achteruitgang, ouderlijke conflicten, het terechtkomen in nieuwe 

gezinssituaties en nieuwe rollen (bijvoorbeeld alleenstaande ouder, stiefgezinnen) kan 

leiden tot problemen in het psychologisch functioneren, gedragsproblemen of een 

verminderd functioneren op de werkplek. Dit verhoogde stressniveau blijft vaak voor 
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een lange tijd bestaan waardoor soms allerhande symptomen ontstaan ten gevolge van 

chronische stress (Amato, 2000).  

In de literatuur vinden we zowel evidentie voor het crisismodel als voor het 

chronische stressmodel. Amato (2000) besluit hieruit dat scheiding een impact heeft op 

iedereen. De grootte van de impact varieert echter per persoon. Voor sommigen is de 

scheiding positief, anderen ervaren een tijdelijke daling in psychologisch welzijn en nog 

anderen zullen zich nooit herstellen. Men kan stellen dat het crisismodel voor iedereen 

van toepassing is, waarna bepaalde mensen zich gaan aanpassen en anderen zullen 

overgaan in het chronische stressmodel.  

In navolging van Amato (2000) kunnen we echtscheiding dan ook zien als een 

langdurig proces dat start wanneer het koppel nog samenleeft en eindigt lang nadat de 

scheiding formeel achter de rug is. Dit is in overeenstemming met Donohue (1991) die 

stelt dat een scheiding tussen partners zich voltrekt over drie grote niveaus en dat dit 

proces enkele jaren duurt: 

Er is een psychologische scheiding tussen de ex-partners waarbij de affectieve 

banden doorbroken worden. Er ontstaat psychologische autonomie en een emotionele 

scheiding van de partner. Gevoelens van liefde voor de partner worden minder en er is 

steeds minder emotionele investering in de partner. Dit gebeurt wanneer de relatie een 

last wordt in plaats van een kans. In de meeste gevallen is het één van de partners die de 

psychologische scheiding initieert.  

Er is ook een sociale scheiding. Deze vindt plaats wanneer het koppel openlijke 

stappen neemt om de scheiding te implementeren. De kinderen, familie en vrienden 

worden op de hoogte gebracht en de communicatie tussen de partners stopt. Er is sprake 

van een fysieke scheiding.  Familie en vrienden gaan vaak een kant kiezen in de 

scheiding en het sociaal netwerk begint zich te reorganiseren. Beide partners verwerven 

weer controle over de situatie en zichzelf en ze gaan hun identiteit aanpassen aan de 

nieuwe situatie waarin ze zich bevinden. Beide partners gaan nieuwe relatiepatronen 

ontwikkelen, zowel onderling als met anderen, en zich herpositioneren. 

Ten slotte is er een legale scheiding. Beide partners gaan legaal advies inwinnen, 

misschien bemiddelen en afspraken maken rond het huis, andere eigendommen en de 

kinderen.  
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Het kan gebeuren dat koppels wel legaal van elkaar scheiden maar dat ze 

psychologisch gebonden blijven aan elkaar. Dit leidt tot enmeshment. Het is niet 

ongebruikelijk dat partners zich in een andere fase in het emotionele proces bevinden 

terwijl ze sociaal en legaal al gescheiden zijn (Donohue, 1991). 

 

Groepen van emoties 

In de literatuur over emoties bij een echtscheiding wordt vaak de parallel 

getrokken met een rouwproces. Zowel voor mensen bij wie de scheiding slechts een 

tijdelijke crisis teweeg brengt, als voor ex-partners bij wie de gevolgen langdurige stress 

meebrengt, houdt de echtscheiding veel verlies in en moet men zich aanpassen aan een 

nieuw leven zonder de ex-partner. Men verliest de partner, het gezin en bezittingen. 

Maar ook gemeenschappelijke dromen en doelstellingen, een deel van de identiteit, 

controle, vertrouwen en veiligheid. Dit is niet alleen zo voor de partner die verlaten 

wordt. Ook wie de scheiding wou of initieerde verliest veel. De echtscheiding houdt dus 

voor beide partners een periode van rouw in om alles wat verloren is.  

Kübler-Ross (1975) (in Emery, 1994) ontwikkelde een theorie over verlies en 

rouwervaring. Ze beschreef vijf fasen die mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen. Men 

doorloopt eerst de fase ontkenning, waarbij de partner de realiteit gaat ontkennen. 

Wanneer dit niet helpt gaat de partner protesteren tegen wat gebeurt en kwaadheid 

voelen. Als kwaadheid en protesteren niet helpen, gaat men beloften doen:  

onderhandelen. Als het verdriet niet langer te ontkennen en te negeren valt, en 

onderhandelingen en woedeaanvallen niet helpen, treedt depressie op. Uiteindelijk gaat 

de partner de realiteit onder ogen zien en het verdriet en de scheiding aanvaarden.  

Ook de hechtingstheorie van Bowlby (1980) biedt een kader om dit rouwproces 

beter te begrijpen. Bowlby (1980) stelt een protest-wanhoop-reorganisatie model voor. 

Daarin vertonen personen die geconfronteerd worden met een breuk van een 

romantische relatie een parallelle reactie met een kind dat een hechtingsfiguur verliest 

(in Sbarra & Ferrer, 2006). De reactie hierop kan gezien worden in termen van drie 

ruwe, overlappende en soms terugkerende fasen: 

De ex-partners zullen eerst actief protesteren. Ze voelen zich kwaad en verzetten 

zich tegen de scheiding. De persoon ervaart woede, agressie, ongeloof.  In een later 

stadium maakt woede plaats voor wanhoop. Men ervaart verdriet en hopeloosheid.  
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Er ontstaat angst door het verlies en de eenzaamheid. Uiteindelijk volgt herstel en 

er ontstaat een nieuw emotioneel evenwicht waarbij de unieke band met de ex-partner 

verdwijnt en het individu alleen verder gaat met zijn leven. Men aanvaardt de scheiding 

van de ex-partner en erkent de realiteit (in Sbarra & Ferrer, 2006). Dit komt overeen 

met de vaststelling dat na verloop van tijd de emotionele variabiliteit afneemt tot ze 

weer een normaal niveau bereikt (Sbarra en Emery, 2005). Iedereen doorloopt deze 

fasen op een ander tempo en een verschillende manier.   

Er kwam al snel kritiek op deze theorieën over het verloop van een rouwproces. 

Clinici opperden dat niet iedereen zo een sterke emoties ervaart of uitdrukt tijdens het 

doorlopen van een rouwproces. Bovendien verloopt een rouwproces zelden in netjes 

afgelijnde, tijdsgebonden stadia (Emery, 1994).  

Emery (1994) ontwikkelde als antwoord hierop een cyclisch model voor het 

rouwproces dat ex-partners doormaken bij een echtscheiding en formuleerde hierbij een 

antwoord op de beperkingen van de theorieën van Bowlby (1980) en Kubler-Ross 

(1975).  Hij benadrukt in zijn model de centrale rol van emotie en het constante heen en 

weer bewegen tussen emoties tijdens het scheidingsproces. Partners moeten deze 

tegenstrijdige gevoelens kunnen integreren met elkaar. Hij focust hierbij op drie 

onafhankelijke emotionele toestanden: liefde, woede en verdriet en stelt dat deze drie 

emoties de basis vormen van het rouwproces. Ex-partners fluctueren voortdurend tussen 

deze emoties waarbij er telkens één domineert.  

Deze emoties moeten wel ruim opgevat worden:  

Onder liefde valt de gebruikelijke betekenis maar ook het intense verlangen naar de 

ander, dat volgt uit de separatie van een geliefd iemand, de vage hoop van hereniging, 

de schuldgedreven bekommernis over de andere en al de andere emoties die er voor 

zorgen dat men dicht bij de ander wil zijn.  

Bij kwaadheid  verstaan we gevoelens van frustratie, wrok, woede en razernij. Deze 

woede kan gericht zijn naar de ex-partner maar ook naar de situatie en de 

levensomstandigheden. Kwaadheid gaat niet altijd vergezeld van conflict.  

Verdriet verwijst naar eenzaamheid, depressieve gevoelens, wanhoop, pijn en gekwetste 

gevoelens. In tegenstelling tot kwaadheid en liefde is verdriet inwaarts gericht en niet 

naar iets anders buitenaf.  
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Deze theorie is gebaseerd op Bowlby’s protest-wanhoop-reorganisatiemodel, maar  

Emery’s model (1994) bevat de mogelijkheid terug te gaan naar gevoelens van liefde en 

hoop. Bowlby (1980) en Kubler-Ross (1975) houden hier geen rekening mee in hun 

model omdat zij zich enkel focusten op onomkeerbare verliezen. Emery (1994) houdt in 

zijn model rekening met de mogelijkheid op een hereniging van de ex-partners, hoe 

klein de kans daarop ook is. Bovendien zijn ex-partners vaak verplicht om nog contact 

te hebben met elkaar omwille van de kinderen. Emery (1994) legt dus de focus op een 

cyclisch model. Het verschil zit hem in het feit dat een breuk herroepelijk is en men 

vaak verplicht is contact te onderhouden met de ex-partner. Dit maakt dat pijnlijke 

emoties telkens weer herbeleefd worden en emoties hevig en breed fluctueren in de 

periode na de breuk. Na verloop van tijd gaan de ex-partners zich aan de breuk 

aanpassen en de fluctuaties in emoties zullen afnemen.  

Veel individuen blijven echter op een bepaald moment hangen bij één emotie en 

deze emotie wordt dan dominant in het gevoelsleven van de ex-partner. De andere 

emoties worden dan wel nog ervaren maar zijn minder intens en duren minder lang. Ex-

partners die blijven hangen in de emotie liefde, blijven hopen op een hereniging. 

Diegene die blijven steken bij gevoelens van kwaadheid doelen op wraak en 

rechtvaardiging. Anderen blijven hangen bij verdriet, ervaren depressieve gevoelens en 

verwijten zichzelf het falen van het gezin.  

Deze drie patronen hebben de meeste waarschijnlijkheid op te treden bij partners 

die de scheiding niet wensten of ze niet kunnen aanvaarden. Ex-partners die de 

scheiding als onherroepelijk ervaren zullen rapper doorheen de cyclus bewegen en niet 

blijven hangen bij één emotie (Emery, 1994).   

 

Een andere manier om naar de emoties tussen ex-partners te kijken is na te gaan of 

de emoties kunnen geclusterd worden in emoties met een positieve of negatieve 

valentie. Negatieve emoties zijn gevoelens die ons bewegen om de oorzaak weg te 

nemen. Bij angst gebeurt dit door de prikkel te vermijden, bij boosheid door iets uit de 

weg te ruimen en bij schaamte door te doen alsof het er niet is of niet gebeurd is. Bij 

afkeer of walging ga je je van iets afwenden of je er van ontdoen. Negatieve emoties 

komen vaak tegelijkertijd voor: we kunnen boos zijn maar tegelijkertijd ook bang. We 

kunnen angstig zijn en ons tegelijkertijd schuldig voelen. Positieve emoties bewegen 
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ons er toe te zorgen dat iets of iemand blijft of komt. Wanneer we liefde voelen voor 

iemand willen we die zo dicht mogelijk bij ons hebben en willen alles van die persoon 

weten. Bij opluchting zullen we proberen iets zo veel mogelijk van ons weg te houden. 

Ook positieve emoties komen tegelijkertijd voor. In deze studie kunnen we nagaan of 

gevoelens als opluchting, liefde en respect samenvallen onder een positieve valentie, 

terwijl gevoelens als wraak, walging, angst of verdriet onder de noemer van emoties 

met een negatief affect zullen vallen (Diekstra, 2004).  

 

Verschillen in ervaren emoties 

Het is belangrijk oog te hebben voor de individuele verschillen in ervaren emoties.  

Iemand voelt zich kwaad of gekwetst door het mislukken van zijn of haar huwelijk en 

gezin. Een ander voelt zich hopeloos of wantrouwig omwille van de ex-partner die maar 

niet wil meewerken. Er kan frustratie zijn door het logge administratieve systeem dat 

het scheidingsproces oneindig lijkt te maken. Er is ook angst voor de mogelijke 

uitkomst van het scheidingsproces en de afspraken die nog gemaakt dienen te worden 

(Donohue, 1991).  

Mensen verschillen bovendien in de manier waarop ze emoties ervaren, in die 

mate dat ze kunnen differentiëren tussen de verschillende emoties die ze voelen en in de 

hoeveelheid emotie die ze aankunnen (Winter & Kuiper, 1997).  

De emoties die mensen ervaren bij zo een ingrijpende gebeurtenis kunnen ook 

cultuurgebonden zijn. Door culturele verschillen hebben mensen dikwijls een ander 

beeld over zichzelf, anderen, het huwelijk en het falen van een huwelijk.  

De partners zullen ook op verschillende momenten in het scheidingsproces meer 

of minder emotionele stress rapporteren onafhankelijk van elkaar. Wanneer slechts één 

van de partners wil scheiden, zal deze zich al mentaal beginnen aanpassen lang voor het 

tot een werkelijke scheiding komt. Die partner zal dan het meeste verdriet ervaren om 

het mislukte huwelijk, terwijl het koppel nog legaal en sociaal intact is. Op het moment 

dat het huwelijk legaal ontbonden wordt, zal deze partner opluchting ervaren.  De 

andere partner zal pas pijn en verdriet voelen als de scheiding een feit is en het huwelijk 

legaal ontbonden wordt (Emery, 1994). 
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Emoties bij echtscheiding 

Wanneer we nu concreet bij de aparte emoties stil staan zien we dat veel verschillende 

emoties door elkaar ervaren worden. Mensen die juist een breuk te verwerken kregen 

rapporteren een grote variabiliteit aan emoties gedurende de dag (Sbarra & Emery, 

2005).  

Opluchting. Individuen die meer emotionele intrusie ervaren door de scheiding 

rapporteren minder opluchting. Mensen die meer opluchting rapporteren, rapporteren 

minder liefde en verdriet (Sbarra & Emery, 2005). Op basis hiervan valt te verwachten 

dat diegene die de scheiding aangevraagd heeft meer opluchting en minder liefde en 

verdriet zal rapporteren. Sbarra en Emery (2005) vonden hier echter geen evidentie 

voor. Dit sluit aan bij de idee van Emery (in Amato, 2000) dat aanpassing en 

aanvaarding van een breuk lang voor de werkelijke scheiding kan plaats hebben.  

Liefde. Mensen die veel kwaadheid voelen ten aanzien van hun ex-partner 

rapporteren minder liefde en omgekeerd. Van de drie emoties liefde, verdriet en 

kwaadheid neemt liefde voor de ex-partner het traagst af (Sbarra & Emery, 2005). Op 

dagen dat mensen contact hebben met hun ex-partner rapporteren ze meer liefde en 

verdriet. Dit benadrukt het dilemma voor veel ex-partners die na het beëindigen van hun 

relatie nog contact moeten hebben met elkaar voor praktische zaken.  

Kwaadheid. Partners in een echtscheiding zijn vaak kwaad op elkaar. Niet alleen 

door de meningsverschillen tijdens de scheidingsprocedure maar ook de emotionele 

stress die de scheiding met zich meebrengt. Hoe meer kwaadheid mensen rapporteren, 

hoe minder er sprake is van liefde voor de ex-partner (Sbarra & Emery, 2005). Meer 

emotionele verstoring leidt tot een minder snelle afname van kwaadheid.  

Verdriet. Ongeloof en het niet kunnen aanvaarden van de breuk houden verdriet 

in stand. In tegenstelling tot kwaadheid en opluchting die curviliniair afnemen neemt 

verdriet lineair af (Sbarra, 2006). Verdriet hangt samen met liefde. Wanneer mensen 

liefde voelen en verlangen naar hun ex-partner, rapporteren ze meer verdriet (Sbarra & 

Ferrer, 2006). Verdriet hangt ook samen met het gevoel geen controle te hebben over de 

situatie (Siemer, Mauss, & Gross, 2007).  

Schuld. Schuldgevoelens zijn een belangrijke component van de 

scheidingservaring. Wallerstein en Kelly (in Baum, 2007) vonden dat ex-partners zich 

vaak schuldig voelen door wat ze de kinderen aangedaan hebben door hun scheiding. 
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Men voelt zich ook schuldig omdat men niet voldoet aan het cultureel geschapen beeld 

van de goede ouder of echtgenoot.  

Schaamte. Schuld en schaamte zijn nauw verbonden emoties. Schuld betekent dat 

iemand zichzelf veroordeelt terwijl schaamte betekent dat iemand zich in gedachten 

voorstelt wat anderen zouden kunnen denken. Schuld is dus meer een gevoel achteraf 

terwijl schaamte iets zegt over wat je anticipeert. De emoties schuld en schaamte 

hangen samen met kwaadheid, verdriet en angst. Ze zijn ook geassocieerd met het 

gevoel geen controle te hebben en met de interpretatie dat de situatie relevant is voor de 

persoon zelf (Siemer, et al., 2007).  

 

Variabelen die een effect hebben op de emoties bij ex-partners: Geslacht en 
initiatorstatus 
 
Hoewel echtscheiding vaak negatieve gevolgen heeft voor het psychologisch 

welbevinden, bestaat er dus veel variatie in de manier waarop mensen reageren op en 

omgaan met deze gebeurtenis. Veel studies trachten na te gaan welke factoren de impact 

van een echtscheiding versterken of verzwakken. Sommige onderzoekers vergelijken 

gescheiden personen met gehuwde personen en trachten het verschil in welbevinden 

tussen beide groepen te verklaren door te controleren voor een aantal aspecten 

(bijvoorbeeld aanwezigheid van sociale steun, de financiële situatie). Andere studies 

gaan binnen een steekproef van gescheiden respondenten na wat maakt dat mensen zich 

minder goed aanpassen (Amato, 2000). 

  

Geslacht 

Onderzoekers zijn het niet eens over de impact van het geslacht van de ex-partners 

tijdens het scheidingsproces. Simon en Marcussen (1999) vinden in longitudinaal 

onderzoek dat zowel mannen als vrouwen meer depressieve klachten rapporteren na een 

echtscheiding, maar dat vrouwen meer gedeprimeerd raken door een echtscheiding dan 

mannen. Vrouwen hebben meer last van een depressie bij het verlies van een partner. 

Dit kan men verklaren doordat vrouwen vaker in een slechtere leefsituatie terecht 

komen na de scheiding en dat ze gevoeliger zijn voor problemen binnen intieme relaties 

dan mannen. Voor veel vrouwen betekent een echtscheiding immers het begin van 

financiële problemen en sociale isolatie. Ze rapporteren ook meer gezondheidsklachten 
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en ervaren meer negatieve emoties zoals verdriet, angst en verwardheid (Lorenz, 2006; 

Williams en Dunne-Bryant, 2006). Andere studies vinden dan weer dat vrouwen meer 

positieve valentie emoties ervaren, zoals blijdschap en opluchting, na een breuk en 

minder psychologische distress rapporteren (Tashiro en Frazier, 2003). Er is ook 

evidentie in de literatuur voor het feit dat een scheiding meer invloed heeft op het 

psychologisch welzijn van mannen of dat er geen ofwel kleine geslachtsverschillen zijn 

(Zick & Smith, 1991; Booth & Amato, 1991; Williams, 2003). De bevinding dat 

scheiding een grotere impact heeft op vrouwen kan te wijten zijn aan een bias in de 

onderzoeksvariabelen. De meeste studies doen onderzoek naar depressie om het 

psychologisch welzijn te bepalen. Mannen gaan echter eerder externaliserende 

problemen vertonen zoals geweld en alcoholmisbruik terwijl vrouwen meer 

internaliserend gedrag zullen vertonen zoals depressie en angst. Studies die enkel 

internaliserende variabelen zoals depressie opnemen overschatten de 

geslachtsverschillen in psychologisch welzijn na een breuk (Simon, 2002).  

Baum (2003) stelt dat mannen en vrouwen op een andere manier rouwen om de 

scheiding. Er wordt een vergelijking gemaakt in het rouwproces tussen mannen en 

vrouwen in termen van wanneer men begint met rouwen om het mislukte huwelijk, 

waar men om rouwt en hoe men rouwt. Vrouwen starten het rouwproces vroeger dan 

mannen. Studies tonen aan dat vrouwen het meeste stress ervaren in de periode voor de 

beslissing gemaakt wordt om te scheiden terwijl mannen meer stress ervaren in de 

periode erna. Baum (2003) geeft een overzicht van studies die suggereren dat mannen 

meer rouwen om het verlies van hun gezinsleven, routines en kinderen dan om het 

verlies van hun partner, dit in tegenstelling tot vrouwen die het meest rouwen om het 

verlies van hun liefdespartner. Onderzoek laat ook vermoeden dat mannen anders 

rouwen dan vrouwen. Zoals hierboven reeds vermeldt moet men een onderscheid maken 

tussen de verschillende manieren om psychologisch welzijn te meten. Mannen gaan 

meer externaliserend gedrag vertonen. Bij mannen is er meer sprake van 

middelenafhankelijkheid, toegenomen activiteit of somatisatie. Hieruit kunnen we 

afleiden dat mannen de gevoelens van verlies bij een scheiding gaan ontkennen. 

Gevoelens zoals verdriet, pijn, spijt worden ontkend of genegeerd. 

Baum (2003) voert een pleidooi voor een culturele verklaring. De reden dat 

mannen gaan externaliseren kan verklaard worden aan de hand van Westerse waarden. 
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De Westerse wereld heeft altijd meer oog gehad voor het verlies en de benadeling van 

vrouwen bij echtscheidingen. Tot de jaren negentig handelt de meeste literatuur en hulp 

rond scheiding over vrouwen. 

 

Initiatorstatus 

In de literatuur spreekt men over initiators en niet-initiators. Met initiator bedoelt men 

de partner die het eerst een scheiding voorstelt, meer doorzet en sterker overtuigd is 

(Buehler, 1987). De initiatorstatus is een belangrijke variabele met betrekking tot de 

emoties omdat deze status een gevoel van controle of onmacht reflecteert in een 

turbulente periode. Initiatorstatus is echter moeilijk te bevragen.  

Initiatorstatus is reeds op veel verschillende manieren gedefinieerd. In sommige 

onderzoeken bevraagt men initiatorstatus aan de hand van welke partner het eerst het 

idee van een scheiding opperde, in andere onderzoeken definieert men initiatorstatus als 

diegene die officieel de scheiding aanvroeg.  

Het is belangrijk dat er een onderscheid gemaakt worden tussen de mensen die 

de partner willen verlaten en diegene die de scheiding initieert (Sbarra & Emery, 2005).  

Kalmijn en Poortman (2006) stellen dat er niet zomaar een simpele relatie is tussen 

interesse hebben in een echtscheiding en  het initiatief nemen tot een echtscheiding. Zo 

kunnen mensen er voor kiezen het initiatief te nemen om te scheiden terwijl hun gevoel 

hen vertelt dit niet te willen doen. Mensen hebben de neiging hun zelfbeeld te 

beschermen. Het overschatten van het eigen initiatief is een manier om controle te 

krijgen over de situatie en beter om te kunnen gaan met de scheiding (Gray & Silver; in 

Kalmijn & Poortman, 2006). De meest valide vraag omtrent initiatorstatus is volgens 

Pettit & Bloom (1984) de vraag, wie de scheiding het meest wou.   

Onder onderzoekers is er weinig consensus over het effect van de initiatorstatus. 

Er is enige evidentie dat de echtscheiding traumatischer en moeilijker is voor diegene 

die niet initieert. Niet-initiators ervaren meer gevoelens van spijt en verwerping en 

voelen zich slachtoffer omdat hun leven wijzigt hoewel dat ze dit niet wensten. 

Tegelijkertijd hebben ze het moeilijk om de scheiding te aanvaarden en de ex-partner 

los te laten. Ze vinden het moeilijk hun nieuwe identiteit als ‘gescheiden persoon’ op te 

nemen en hebben het gevoel geen controle te hebben over de gebeurtenissen, dit in 

tegenstelling tot de partner die de scheiding initieert. De partner die verlaten wordt 
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rapporteert dus meer verdriet, woede, verwarring, geschoktheid en jaloersheid na de 

breuk (Spanier & Thompson, 1984; Perilloux & Buss, 2008). Andere onderzoekers 

stellen dat er geen verschil is in hoeveelheid ervaren stress tussen initiators en niet-

initiators maar dat er wel een andere stress ervaren wordt. Initiators ervaren meer schuld 

en wroeging door het aangedane leed aan de ex-partner en het gezin, maar ze ervaren 

ook meer opluchting bij het  beëindigen van het huwelijk, terwijl de niet-initiators meer 

verdriet en verwerping ervaren (Weiss, 1975; Baum, 2007). Andere studies met 

betrekking tot de initiatorstatus vonden geen significant verschil in schuldgevoelens 

tussen initiators en niet-initiators (Pettit & Bloom, 1984; Spanier & Thompson, 1984).  

Buehler (1987) stelt dat de initiator van de echtscheiding en de niet-initiator 

kunnen verschillen in de mate dat ze een verstoring ervaren in de emoties verdriet, 

kwaadheid, eenzaamheid, verwerping, verwijt, schuld en opluchting. Over de precieze 

effecten is er tot op vandaag echter weinig consensus.  

We bespraken reeds de impact van de variabelen geslacht en initiatorstatus op de 

gevolgen van een echtscheiding. Perilloux en Buss (2008) gingen verder en 

onderzochten het effect van geslachtsverschillen op de ervaren emoties binnen de groep 

initiators en niet-initiators. Zij vonden dat vrouwen die de scheiding niet geïnitieerd 

hadden meer verdriet en angst rapporteerden dan mannen. Mannen die de scheiding 

initiëren rapporteerden meer gevoelens van blijdschap en onverschilligheid dan 

vrouwen die de scheiding initieerden.  

 

Samenvattend: Over de gevolgen en de impact van een echtscheiding is er al heel veel 

onderzoek verricht. Er is een groot aantal artikels dat bespreekt welke impact een 

scheiding heeft op de kinderen, wat de financiële gevolgen zijn, wat de invloed is van 

de soort scheidingsafspraak enz. Er is echter weinig geweten over welke emoties dit 

oproept bij de mensen en welke emotionele reacties dit uitlokt ten aanzien van de ex-

partner. De bestaande literatuur over emoties bij het beëindigen van een romantische 

relatie focust zich vooral op universiteitsstudenten of mensen die niet gehuwd zijn. Als 

besluit van deze literatuurstudie kunnen we stellen dat de invulling en theorievorming 

rond het concept ‘emoties’ ten aanzien van de ex-partner bij echtscheiding moeilijk 

generaliseerbaar is en onderzoeksbevindingen elkaar vaak tegenspreken.  
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ONDERZOEKSVRAGEN  

 

De bedoeling van deze studie is om de ervaren emoties tussen ex-partners die jarenlang 

lief en leed deelden en een echtscheidingsprocedure ingezet hebben specifieker te gaan 

onderzoeken. In de huidige studie bespreken we een hele reeks emoties die mensen 

kunnen ervaren ten aanzien van de ex-partner. Tijdens een echtscheiding wordt immers 

een hoeveelheid aan emoties ervaren en men rapporteert veel emoties tegelijkertijd ten 

aanzien van de ex-partner. Hierdoor verliezen mensen zich vaak in een emotionele 

chaos. Het is dus interessant op zoek te gaan naar patronen en onderliggende dimensies 

in deze emoties, opdat we wat meer zicht krijgen op het emotionele proces dat iemand 

doormaakt tijdens het proces van de echtscheiding, ten aanzien van zijn of haar ex-

partner. Concreet willen we in deze studie deze emoties onderzoeken via vier 

hypothesen: 

 

Hypothese 1: De emoties kunnen gereduceerd worden tot een aantal onderliggende 

dimensies. Deze hypothesen splitsen we onder in twee competing subhypotheses. Op 

basis van voorgaand onderzoek verwachten we immers dat er twee mogelijkheden zijn 

wat betreft de dimensionele structuur van de bevraagde emoties: 

Hypothese 1a: Op basis van Emery’s (1994) cyclisch model voor een breuk 

veronderstellen we dat we in de data een drie factorenmodel liefde, woede en 

verdriet zullen terugvinden. We verwachten dat dit drie onafhankelijke factoren 

zullen zijn maar dat ze zullen correleren met elkaar. Zo lijkt het waarschijnlijk dat 

als iemand nog liefde rapporteert voor de ex-partner dat die persoon ook verdriet 

zal voelen. Iemand die in de steek gelaten wordt zal kwaadheid voelen maar ook 

verdriet. 

Hypothese 1b: We zullen slechts twee dimensies terugvinden in de data, namelijk 

(1) ‘positieve valentie’-emoties en (2) ‘negatieve valentie’-emoties. De emoties 

opluchting, liefde en respect vallen dan samen onder de ‘positieve valentie’-

emoties, en kwaadheid, walging, angst, verdriet, spijt, schuld en schaamte vallen 

samen onder de ‘negatieve valentie’-emoties.  
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Hypothese 2: Er is een geslachtsverschil met betrekking tot de ervaren emoties bij een 

echtscheiding. Op basis van de literatuur verwachten we dat mannen een ander 

emotiepatroon vertonen dan vrouwen. Vrouwen gaan in verhouding tot mannen (die 

meer externaliserend gedrag vertonen) meer emoties rapporteren die te maken hebben 

met verlies zoals spijt, verdriet en liefde.  

 

Hypothese 3: Er zijn verschillen in ervaren emoties ten aanzien van de ex-partner tussen 

mensen die de scheiding wensten en mensen die aangeven dat de partner de scheiding 

wenste.  

Mensen die de scheiding niet wensten zullen meer gevoelens van verlies rapporteren, 

zoals verdriet, spijt en liefde (3a),  

terwijl mensen die de scheiding gewenst hebben zich opgelucht zullen voelen maar 

tegelijkertijd ook schaamte en schuld zullen ervaren (3b).  

 

Hypothese 4: Er zijn interactie-effecten van geslacht in de relatie tussen initiatorstatus 

en de ervaren emoties bij ex-partners. Op basis van de literatuur verwachten we dat het 

geslacht van de initiator een effect zal hebben op de ervaren emoties. Mannelijke 

initiators zullen meer opluchting ervaren dan vrouwelijke initiators en vrouwelijke niet-

initiators zullen meer verdriet en angst rapporteren dan mannelijke niet-initiators.  
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METHODE 

 

Deze studie maakt deel uit van een grootschalig onderzoek bij scheidende mensen, het 

Interdisciplinair Project voor de Optimalisatie van Scheidingstrajecten (IPOS). Het doel 

van dit project is inzicht verwerven in het scheidingsproces en de verschillende 

scheidingstrajecten en deze te optimaliseren met als doel de levenskwaliteit van 

gezinnen tijdens en na een scheiding te verhogen. In de vragenlijst werden allerhande 

zaken bevraagd over de participanten en hun ervaringen in verband met de scheiding 

zoals gevoelens, hun sociale netwerk, de getroffen regelingen, vragen rond bemiddeling, 

lichamelijke klachten.  

 

                                                            Steekproef 

De steekproef voor deze studie is een deel van de 2000 participanten van het 

grootschalige onderzoek. Hier wordt een cross-sectioneel opzet gebruikt. De steekproef 

bevat data van 427 participanten. Hiervan zijn er 165 mannen en 261 vrouwen. De 

leeftijd varieert van 22 tot 71 jaar met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar (SD = 9.28). 

Het aantal jaren dat de ex-partners gehuwd waren varieert van enkele maanden tot 49 

jaar met een gemiddelde van 14 jaar huwelijk (SD 9.70). 73.5 % van de ex-partners 

heeft kinderen samen waarbij het gemiddelde aantal kinderen 2 (SD = 0,89) bedraagt. 

38.4% heeft momenteel een nieuwe partner. 415 participanten hadden de Belgische 

nationaliteit (97 %). 1.6% heeft geen diploma, 10.3% heeft een diploma algemeen 

secundair onderwijs. Daarnaast heeft 0.7% een diploma Buitengewoon Secundair 

onderwijs, 19.9% heeft Secundair Technisch onderwijs gevolgd en 9.4% 

beroepssecundair onderwijs. 44% heeft hoger onderwijs genoten. 

 

                                                                 Metingen 

De deelnemers werden gerekruteerd via de rechtbank waar ze moesten verschijnen in 

verband met de scheidingsprocedure. Tussen 17 maart 2008 en 16 maart 2009 werd in 

de rechtbanken te Antwerpen, Mechelen, Gent en Kortrijk aan alle personen in 

scheiding gevraagd om deel te nemen aan het IPOS project. Op vrijwillige basis werd 

aan de participanten via folders met antwoordkaarten gevraagd een vragenlijst in te 

vullen speciaal ontworpen voor het IPOS-project. De deelnemers hadden de keuze 
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tussen de vragenlijst online invullen in het computerlokaal aan de universiteit of iemand 

die thuis langskwam met een laptop. 

Van de participanten werden demografische gegevens, de beëindigde relatie en het 

verloop van de echtscheiding uitgebreid bevraagd. De emotionele impact werd onder 

andere bevraagd via gevoelens, lichamelijke klachten en negatief affect. Ook objectieve 

zaken werden bevraagd zoals het sociale netwerk, hoe het contact verliep en verloopt 

met de ex-partner en welke regelingen men getroffen heeft.  

 

Emoties 

Emoties werden bevraagd aan de hand van een zelf geconstrueerde vragenlijst 

(Wietzker & Buysse, in voorbereiding). De participanten kregen vragen over de emoties 

opluchting, liefde, woede, wraak, walging, angst, verdriet, spijt, respect, schuld en 

schaamte via 85 items. De verschillende emoties werden op basis van de emotionele 

componententheorie onderverdeeld in de drie componenten appraisal, gevoel en 

actietendens die respectievelijk peilen naar de inschatting van de situatie, de subjectieve 

ervaring en het gedrag als reactie. Wietzker en Buysse (in voorbereiding) bepaalden in 

een vooronderzoek welke emoties relevant zijn om te bevragen en hoe deze te bevragen. 

Dit vooronderzoek gebeurde in drie fasen om de validiteit te garanderen. In de eerste 

fase werden emoties die vaak voorkomen bij een scheiding geselecteerd aan de hand 

van twee focusgroepen. Een eerste groep was samengesteld uit professionele 

scheidingsexperten en een tweede groep bestond uit mensen die reeds een scheiding 

hadden meegemaakt. Er werd aan de participanten gevraagd om te discussiëren over 

welke emoties typisch voorkomen bij mensen wanneer ze aan hun ex-partner denken. 

Vervolgens werd gevraagd items op te stellen die deze emoties representeren in termen 

van de drie emotiecomponenten appraisal, actietendens en gevoel. Een vragenlijst met 

dezelfde opzet als de focusgroepen werd ook opgestuurd naar mensen die een scheiding 

hadden meegemaakt. Hierdoor ontstond een initiële itempool. Na een selectie  door 

expertratings om onduidelijke items, items die eigenlijk over de kinderen gingen en 

items die dubbel voorkwamen te verwijderen ontstond een emotielijst van 269 items die 

zestien emoties behandelden. Per emotie werd een subschaal gecreëerd aan de hand van 

het gemiddelde van de items die tot die subschaal behoorden.  
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Hierna volgde een statistische itemselectie en een validiteitcontrole (Wietzker & 

Buysse, 2011). Aan de hand hiervan werden in de IPOS-vragenlijst uiteindelijk elf 

emoties bevraagd (opluchting, liefde, woede, wraak, walging, angst, verdriet, spijt, 

respect, schuld en schaamte) via 85 items (Bijlage 1).  

In tabel 1 wordt toegelicht wat de interne consistentie van elke emotie is en hoeveel 

items er per emotie werden bevraagd. 

  

                                 Tabel 1: Aantal items en interne consistenties per emotie. 

 

Emotie 

 

Aantal 

items 

 

Cronbach’s 

alpha 

 

Opluchting 

 

6 

 

.85 

Liefde 6 .93 

Kwaadheid 6 .85 

Wraak 5 .95 

Walging 8 .90 

Angst 8 .90 

Verdriet 8 .84 

Spijt 4 .85 

Respect 6 .86 

Schuld 14 .92 

Schaamte 14 .93 

 

 

Elke emotiecomponent werd in een aparte sectie van de vragenlijst met een bijkomende 

instructie bevraagd. De items stonden in een willekeurige volgorde. Om te garanderen 

dat de antwoorden handelden over de ex-partner werd aan de participanten gevraagd 

hoe vaak ze de appraisal, actietendens of het gevoel in kwestie hadden als ze specifiek  

aan hun ex-partner dachten.  
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Hieronder volgt een voorbeeld hoe de drie emotiecomponenten bevraagd werden voor 

de emotie opluchting:  

 

           Figuur 2: voorbeeld bevraging emotiecomponenten opluchting. 

 Opluchting 
 
Ik dacht: Eindelijk geen gezeur meer. AP 
Mijn leven was nu beter dan voorheen. 
Ik was blij dat we eindelijk uit elkaar waren. G 
Ik voelde me opgelucht. 
Ik zag de toekomst rooskleurig tegemoet. AT 
Nu kon ik ontspannen. 

              Noot: AP = appraisal, G = gevoel, AT = actietendens.  

 

Er werd gebruik gemaakt van een vragenlijst met een zevenpunten-Likertschaal met de 

keuzes nooit (1), zelden, eerder zelden, af en toe, eerder vaak, vaak of altijd (7).  

De opgave luidde als volgt: “ de confrontatie met uw ex-partner kan heel diverse 

emoties uitlokken. Deze emoties gaan gepaard met allerlei gedachten, gevoelens en 

dingen die men zou willen doen. Op het scherm staan een aantal uitspraken over wat 

mensen, die in een scheidingssituatie zitten, denken, voelen of doen. Probeert u zich in 

te leven in de hele periode van uw scheiding en duid aan hoe vaak u die gedachte, dat 

gevoel of die reactie hebt wanneer u (in verband met u scheiding) aan u ex-partner 

denkt.” 

 

Initiatorstatus 

Om te bevragen wie de scheiding geïnitieerd had werd gevraagd aan de participanten 

wie de scheiding het meest wou. Hierop kon geantwoord worden met ik (49,6%) , mijn 

ex-partner (29,7%) of beide evenveel (20,4%).  
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RESULTATEN 
 

Beschrijvende Gegevens 

Tabel 2 biedt een overzicht van de gemiddelden en de standaarddeviaties van de 

verschillende variabelen in het onderzoek.  

 

Tabel 2: Beschrijvende Statistieken 

 M SD Range 
Geslacht .61 / / 

Initiatorstatus .30 / / 
Schuld 2.25 1.13 5.64 

Respect 3.33 1.4 6.00 

Liefde 2.19 1.51 6.00 

Verdriet 2.82 1.28 5.63 

Opluchting 4.68 1.42 6.00 

Angst 3.00 1.41 6.00 

Spijt 2.69 1.53 6.00 

Schaamte 2.15 1.10 5.43 

Walging 3.23 1.62 6.00 

Boos 3.27 1.32 5.83 

Wraak 1.60 1.15 6.00 
                               Noot: N varieert tussen 425 en 427. Voor de nominale  

                                         variabele geslacht geeft het gemiddelde het percentage  

                                         vrouwen en niet-initiators weer. 

 

Toetsing van de Hypothesen 

Hypothese 1 handelde over mogelijke onderliggende dimensies. Om dit na te gaan 

werd een exploratorische factoranalyse uitgevoerd op de elf emoties. Dit is een 

multivariate techniek die de relaties tussen een aantal variabelen nagaat door te 

bestuderen hoe deze variabelen zich verhouden tot een aantal onderliggende dimensies. 

Deze factoranalyses zijn eigenlijk second-order analyses daar de elf emotieschalen 

subschalen zijn. Deze elf subschalen zijn samengesteld op basis van attributies, 

appraisals en actietendensen horende bij een specifieke emotie.  
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Als extractiemethode volgden we de richtlijnen van Costello en Osborne (2005), 

en voerden de factoranalyse uit aan de hand van de Maximum Likelihoodmethode en 

een oblique rotatie (promax). Eerst voerden we een factoranalyse uit waarbij de 

voorwaarde werd vastgelegd dat de eigenwaarde groter dan 1 moet zijn. Hierbij diende 

eerst nagegaan te worden of deze factoranalyse wel zinvol is. De ‘Bartlett test of 

sphericity’ geeft  aan dat de nulhypothese, die stelt dat de variabelen ongecorreleerd 

zijn, verworpen kon worden; X² (55) = 3540.50, p < .01. Bij de ‘Kaiser-Meyer-Olkin 

measure of sampling adequacy’ dienen de variabelen met waarden kleiner dan .50 

verwijderd te worden. Voor geen enkele variabele bleek dit het geval te zijn. Ook de 

globale MSA is groter dan .50 (.84). Deze test biedt dus ook bevestiging dat de 

factoranalyse zinvol is.      

                                         Tabel 3: Factoranalyse eigenwaarde > 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de eigenlijke factoranalyse kunnen we een tweefactorenstructuur afleiden (zie 

tabel 3). De eerste factor is een soort liefde- en spijtfactor en de tweede factor is een 

agressieve factor. De eerste factor hangt vooral samen met de subschalen schuld, 

respect, liefde, verdriet, angst, spijt en schaamte. Opluchting heeft een negatieve lading 

op deze factor. Op de tweede factor scoren de subschalen angst, schaamte, walging, 

kwaadheid en wraak hoog. Respect heeft een negatieve lading op deze factor. Samen 

verklaren deze twee factoren 64% van de variantie. 

Factor  

1 2 

Schuld .55 -.23 

Respect .50 -.60 

Liefde .87 -.10 

Verdriet .90 .23 

Opluchting -.67 .11 

Angst .64 .51 

Spijt .88 -.03 

Schaamte .70 .42 

Walging -.31 .81 

Boos .20 .86 

Wraak .09 .60 
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Angst en schaamte hebben kruisladingen. Om na te gaan of een driefactorenmodel 

niet beter past, voerden we een nieuwe factoranalyse uit waarbij het aantal factoren 

werd vastgezet op drie. Ook hier werd nagegaan of de factoranalyse zinvol was. De 

Bartlett‘s test of sphericity (X² (55) = 3540.50; p < .01) en de Kaiser-Meyer-Olkin 

measure of sampling adequacy (.84) gaven aan dat aan de basisvoorwaarden werd 

voldaan om de factoranalyse uit te voeren.  

 

Tabel 4: Factoranalyse drie factoren. 

 

 

Uit tabel 4 kunnen we afleiden dat dit geen betere oplossing is. Factor 1 en 3 correleren 

te sterk en de items uit factor 1 en 3 overlappen dan ook voor de emoties schuld, liefde, 

verdriet, opluchting, angst, spijt en schaamte.  

Deze analyses suggereren dat de emoties die ex-partners ervaren kunnen onderverdeeld 

worden in twee grote dimensies: een liefdefactor en een haatfactor. Er zijn echter twee 

grote kruisladingen met een lading in dezelfde richting: angst en schaamte. Aangezien 

schaamte een hoge primaire lading van .70 heeft op de eerste factor werd besloten de 

standaard toe te passen waarbij enkel kruisladingen waar het verschil kleiner is dan .20 

uit de analyse gelaten worden.  

We voerden een nieuwe factoranalyse uit zonder de subschaal Angst. De Bartlett‘s test 

of sphericity (X² (45) = 2970.18; p < .01) en de Kaiser-Meyer-Olkin measure of 

Factor  

1 2 3 

Schuld .49 -.44 .50 

Respect .51 -.75 .26 

Liefde .93 -.27 .58 

Verdriet .83 -.01 .82 

Opluchting -.68 .24 -.47 

Angst .50 .27 .89 

Spijt .94 -.20 .59 

Schaamte .58 .17 .89 

Walging -.36 .85 .03 

Boos .13 .79 .43 

Wraak .04 .57 .23 
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sampling adequacy (.83) gaven wederom aan dat aan de basisvoorwaarden werd 

voldaan om een factoranalyse te mogen uitvoeren op de data. 

De factoranalyse zag er vervolgens als volgt uit:  

 
      Tabel 5: Factoranalyse zonder kruisladingen  

< .20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie dus hoog scoort op de eerste factor zal hoog scoren op de emoties schuld, respect, 

liefde, verdriet, angst, spijt, schaamte en negatief op opluchting. Inhoudelijk vertaalt dit 

zich dat bijvoorbeeld in een gevoel van gemis en liefdevolle gevoelens voor de ex-

partner, men heeft spijt van wat men de ex-partner heeft aangedaan en ervaart 

schuldgevoelens, men voelt zich hopeloos en droevig en voelt nog een groot respect 

voor de ex-partner. Bovendien voelt men spijt dat de relatie op de klippen gelopen is en 

ervaart men schaamte. Er is geen opluchting of blijdschap dat de partners uit elkaar zijn. 

Mensen die hoge scores halen op de emotie liefde, scoren hoog op de appraisal items 

dat men de ex-partner verdriet aandoet en dat de scheiding aan zichzelf te wijten was. 

Men vindt dat de ex-partner eerlijk was en dat de partners een goede tijd hebben gehad 

met elkaar, er wordt ook gedacht dat hij of zij nog met de ex-partner zou willen samen 

zijn. Men vraagt zich af hoe te overleven zonder de ex-partner en heeft het moeilijk op 

dagen met een speciale betekenis. De gedachte waarom het zo moest lopen, terwijl ze 

het zo goed hadden samen, speelt en de scheiding wordt als een falen ervaren.  

Factor  

1 2 

Schuld .53 -.29 

Respect .51 -.64 

Liefde .91 -.16 

Verdriet .86 .14 

Opluchting -.68 .17 

Spijt .91 -.09 

Schaamte .63 .32 

Walging -.34 .83 

Boos .17 .85 

Wraak .07 .61 
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Op het vlak van actietendensen scoren mensen bijvoorbeeld hoog op de wens de pijn 

van de partner te kunnen verzachten, de partner te willen troosten en de neiging zich te 

excuseren. Men wil er in slagen een vriendschap te blijven behouden, het weer goed te 

maken of de ex-partner terugwinnen. Men verbiedt zichzelf nog te genieten, wil in een 

hoek wegkruipen en niet meer buitenkomen omdat men wel door de grond kan zakken 

van schaamte. De toekomst ziet er niet rooskleurig uit en men is niet in staat zich te 

ontspannen.  

Bij de tweede factor scoren de emoties schaamte, walging, kwaadheid en wraak hoog en 

er is een  sterke negatieve lading voor respect. In termen van gevoelens vertaalt dit zich 

bijvoorbeeld in een gebrek aan respect voor de ex-partner, men voelt zich beschaamd, 

klein en onwaardig,voelt afkeer en verafschuwt de ex-partner. Men is kwaad, zelfs 

woedend en staat op het punt te ontploffen. Op het gebied van appraisals laadt deze 

factor bijvoorbeeld hoog op de ervaring dat de scheiding een vorm van falen is. Men 

denkt na hoe men de ex-partner zou kunnen kwetsen omdat die haar of zijn leven 

verpest heeft en men vindt dat hen onrecht is aangedaan. Men vond niet dat de ex-

partner veel geduld of begrip had en meent dat die niet eerlijk was. Ten slotte zijn er 

bijvoorbeeld hoge ladingen behaald voor de actietendens in een hoekje weg te willen 

kruipen, men wil de ex-partner het liefst negeren en er niets meer mee te maken hebben. 

Men wil zich afreageren, wraak nemen en het leven van de ex-partner zuur maken. Men 

heeft absoluut niet de neiging een vriendschap met de ex-partner te behouden.  

We vinden in deze steekproef dus geen evidentie voor het klassieke rouwpatroon van 

liefde, kwaadheid en verdriet, zoals gesteld in hypothese 1a. Hypothese 1b daarentegen 

wordt gedeeltelijk bevestigd. Op het eerste gezicht lijken de twee gevonden factoren 

niet te voldoen aan de vooropgestelde positieve en negatieve valentie-emoties. Wanneer 

we deze twee factoren echter inhoudelijk interpreteren kunnen we stellen dat er sprake 

is van een positieve of negatieve valentie ten aanzien van de ex-partner. Bij de eerste 

factor staat men positief tegenover de ex-partner zodat men positieve emoties ervaart 

zoals liefde, respect maar daar gaat ook spijt en verdriet mee gepaard om wat gebeurd 

is. Bij de tweede factor heeft men enkel negatieve emoties ten aanzien van de ex-partner 

zoals kwaadheid, walging, wraak en een gebrek aan respect en staat men dus negatief 

tegen over de ex-partner.  
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Hypothese 2 betrof de geslachtsverschillen in ervaren emoties ten aanzien van de ex-

partner. Om na te gaan of mannen en vrouwen een verschillend emotiepatroon ervaren 

maakten we gebruik van independent T-Testen voor de elf emoties.  

 

      Tabel 6: t-testen voor de verschillende emoties met betrekking tot geslachtsverschillen. 

Emotie Mean 
Man 

Mean 
Vrouw 

Mean 
difference 

SE t df 

Schuld 2.57 2.05 .52 .11 4.83** 423 

Respect 3.60 3.16 .44 .14 3.19** 424 

Liefde 2.41 2.03 .38 .15 2.60* 423 

Verdriet 2.85 2.80 .05 .13 .34 423 

Opluchting 4.55 4.76 -.21 .14 -1.48 423 

Angst 2.76 3.16 -.40 .14 -2.87* 423 

Spijt 2.94 2.51 .43 .15 2.89* 422 

Schaamte 2.10 2.18 -.08 .11 -.79 423 

Walging 2.98 3.39 -.41 .16 -2.55* 423 

Kwaadheid 3.08 3.40 -.32 .13 -2.37* 424 

Wraak 1.59 1.59 0 .15 -.08 423 

       ** Het gemiddeld verschil is significant (p < .01). * Het gemiddeld  verschil is significant  
        (p < .05). 

 

De resultaten tonen dat er een verschillend emotiepatroon is voor mannen en vrouwen.  

Mannen ervaren meer schuldgevoelens na een breuk, en hebben een blijvend respect 

voor de ex-partner. Ze rapporteren meer gevoelens van liefde voor de ex-partner en 

hebben meer spijt na de breuk. Vrouwen daarentegen hebben meer angstige gevoelens, 

ervaren meer walging voor de ex-partner en rapporteren meer gevoelens van kwaadheid.  

 

Hypothese 2 wordt dus gedeeltelijk bevestigd. Mannen en vrouwen ervaren inderdaad 

een verschillend emotiepatroon maar in deze steekproef is het niet zo dat mannen 

minder gevoelens van verlies ervaren. Integendeel, zij rapporteren meer gevoelens van 

verlies, zoals schuld, respect, liefde en spijt, om de breuk dan vrouwen.  
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Om specifieker de geslachtsverschillen in ervaren emoties tussen ex-partners na te gaan, 

voerden we opnieuw een factoranalyse uit maar ditmaal hebben we vooraf in de data 

een onderscheid gemaakt tussen de verschillende geslachten. We vermoedden immers 

dat er een ander emotiepatroon, en dus verschillende factoren, zou kunnen zijn voor 

mannen en vrouwen. De Bartlett‘s test of sphericity (X² (45) = 1193.45; p < .01, X² (45) 

= 1788.76; p < .01 ) en de Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (.82) 

gaven aan dat aan de basisvoorwaarden werd voldaan om de factoranalyses uit te voeren 

waarna we volgende resultaten vonden: 

 
  Tabel 7: Factoranalyse mannen (EW > 1)                                Tabel 8: Factoranalyse vrouwen (EW > 1) 

         
        

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Deze resultaten tonen opnieuw aan dat er sprake is van een ander emotiepatroon 

naargelang het geslacht van de ex-partner (zie tabel 7 en 8). Bij mannen vinden we 

dezelfde factoren terug als bij de algemene factoranalyse, het betreft hier weer een 

liefdefactor en een haatfactor, terwijl het emotiepatroon bij vrouwen complexer lijkt te 

zijn. Er worden bij vrouwen drie onderliggende emotiefactoren terug gevonden.  

Het blijkt dat er bij vrouwen sprake is van een liefdefactor, een haatfactor en een soort 

depressieve factor waarbij de subschalen verdriet, angst en schaamte hoog laden. We 

kunnen stellen dat er bij vrouwen wel sprake is van het driefactoren model kwaadheid - 

liefde – verdriet.  

Factor  

1 2 

 

Schuld 

 
.68 

 
-.26 

Respect .50 -.63 

Liefde .88 -.13 

Verdriet .89 .15 

Opluchting -.61 .08 

Angst .78 .37 

Spijt .86 -.08 

Schaamte .82 .35 

Walging -.26 .82 

Boos .31 .82 

Wraak .13 .59 

Factor  

1 2 3 

Schuld .35 -.39 .52 

Respect .45 -.73 .32 

Liefde .91 -.22 .54 

Verdriet .86 .07 .81 

Opluchting -.70 .24 -.48 

Angst .51 .38 .84 

Spijt .95 -.12 .56 

Schaamte .55 .25 .85 

Walging -.32 .84 -.02 

Boos .14 .82 .35 

Wraak .04 .57 .21 
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Hypothese 2 wordt dus bevestigd. Er zijn geslachtsverschillen met betrekking tot de 

ervaren emoties bij een echtscheiding.  

 

Hypothese 3 onderzoekt de verschillen in ervaren emoties ten aanzien van de ex-partner 

tussen mensen die de scheiding wensten en mensen die aangeven dat de partner de 

scheiding wenste. Om dit na te gaan voeren we per emotie een ANOVA uit met de 

betreffende emotie als afhankelijke variabele en de initiatorstatus als fixed factor (zie 

tabel 9). De resultaten tonen dat initiatorstatus een significant effect heeft op de 

bepaalde emoties die ervaren worden ten aanzien van de ex-partner.  

 

Tabel 9: Univariate analyses van het verband tussen initiatorstatus en emoties. 

 

Ik 

 

Beide 

 

Ex 

 

Emotie 

M SD M SD M SD 

 

F 

 

Schuld 

 

2.26 

 

1.14 

 

2.19 

 

1.15 

 

2.28 

 

1.10 

 

.15 

Respect 3.18 1.33 3.44 1.44 3.50 1.42 2.43 

Liefde    1.70 1.04 2.09 1.46 3.04 1.77 38.03** 

Verdriet 2.47 1.06 2.67 1.27 3.51 1.78 30.63** 

Opluchting 5.13 1.14 4.79 1.27 3.85 1.35 38.64** 

Angst 2.84 1.30 2.83 1.36 3.41 1.40 7.75** 

Spijt 2.19 1.17 2.44 1.38 3.65 1.66 45.91** 

Schaamte 1.99 .97 2.05 .98 2.49 1.28 9.06** 

Walging 3.43 1.65 3.09 1.55 2.99 1.59 3.26** 

Kwaadheid 3.21 1.27 3.18 1.36 3.49 1.29 1.58 

Wraak 1.53 1.11 1.58 1.07 1.53 1.26 .82 

    ** Het gemiddeld verschil is significant (p < .01). 

 

De toetsen suggereren dat de initiatorstatus verantwoordelijk is voor een ander 

emotiepatroon voor de emoties liefde, verdriet, opluchting, angst, spijt, schaamte en 

walging. Wanneer de ex-partner de scheiding initieert, of dus het meeste wil, ervaart 

men meer gevoelens van liefde voor de ex-partner, meer verdriet, meer angstige 

gevoelens, schaamte om de scheiding en meer spijtgevoelens. Wanneer men zelf de 
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scheiding initieert zal men meer opluchting ervaren en walging naar de ex-partner toe. 

Het is opvallend dat er geen significante verschillen zijn tussen initiators en niet-

initiators in de mate van schuldgevoelens, kwaadheid of wraakgevoelens. Hypothese 

drie wordt dus grotendeels bevestigd. Niet-initiators ervaren inderdaad meer gevoelens 

van verlies ( zijnde liefde, verdriet, angst, schaamte en spijt) en initiators ervaren meer 

opluchting. Gevoelens van schuld zijn echter afwezig en de emotie schaamte wordt 

meer ervaren door niet-initiators.   

 

Hypothese 4 betreft de interactie-effecten van geslacht binnen de groep van ex-partners 

die de scheiding wensten en de groep die de scheiding niet wensten. Om dit te 

onderzoeken gaan we voor elke emotie na of er een interactie-effect is tussen geslacht 

en initiatorstatus.  

De resultaten leren ons dus dat er geen interactie-effecten zijn (zie tabel 10). De 

relatie tussen de initiatorstatus en de ervaren emoties wordt niet beïnvloed door het 

geslacht van de ex-partners. Hypothese vier wordt dus niet bevestigd.  

 

Tabel 10: Univariate analyses van het interactie-effect tussen geslacht en 

Initiatorstatus. 

 

Emotie 

 

df Model 

 

df error 

 

F 

 

sig. 

 

Schuld 

 

2 

 

419 

 

1.40 

 

.25 

Respect 2 420 .38 .68 

Liefde 2 419 1.65 .19 

Verdriet 2 419 .70 .50 

Opluchting 2 419 .30 .74 

Angst 2 419 1.50 .23 

Spijt 2 418 .86 .42 

Schaamte 2 419 1.88 .15 

Walging 2 419 .03 .97 

Kwaadheid 2 420 1.44 .24 

Wraak 2 419 .45 .64 
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DISCUSSIE 

 
De algemene doelstelling van deze studie was om meer inzicht te krijgen in enkele 

variabelen en onderliggende factoren die een effect hebben op de emoties tijdens het 

echtscheidingsproces.  

De belangrijkste bevinding van deze studie is dat mannen en vrouwen een ander 

emotiepatroon blijken te vertonen na de echtscheiding. Bij mannen is er sprake van 

positieve en negatieve gevoelens wanneer men aan de ex-partner denkt, terwijl we bij 

vrouwen zowel een positieve en een negatieve factor als een verdrietfactor terugvinden. 

Dit leert ons dat vrouwen een complexer emotiepatroon vertonen dan mannen. Met deze 

bevinding leveren we niet enkel een bijdrage tot de echtscheidingsliteratuur. Ze leidt 

ook tot een beter begrip voor hulpverleners over hoe mannen en vrouwen het 

echtscheidingsproces ervaren. Dit blijft een theoretische bijdrage, maar misschien kan 

ze nuttig zijn voor de praktijk.   

Vooreerst onderzochten we in deze studie of er sprake is van een aantal 

overkoepelende emoties die het hele gamma aan ervaren emoties tijdens de 

echtscheiding kunnen samenvatten of dekken. De resultaten pleiten voor een twee 

factorenmodel waarbij men ofwel positieve emoties koestert voor de ex-partner ofwel 

negatief staat tegenover de ex-partner. We kunnen dit samenvatten in een 

positievevalentiefactor en een negatievevalentiefactor. Vervolgens hebben we nagegaan 

of mannen en vrouwen andere emoties ervaren tijdens de echtscheiding. Mannen 

ervaren meer schuld en spijt tijdens de echtscheiding en voelen een blijvend respect en 

liefde voor de ex-partner. Vrouwen daarentegen ervaren meer gevoelens van angst, 

walging en kwaadheid ten aanzien van de ex-partner. De resultaten leerden ons 

bovendien dat voor mannen het oorspronkelijk gevonden twee factorenmodel van 

toepassing is, terwijl er bij vrouwen drie onderliggende factoren zijn, namelijk een 

liefdefactor, een haatfactor en een verdrietfactor. Het rouwmodel voor ex-partners van 

Emery (1994) blijkt dus van toepassing te zijn bij vrouwen en het positieve- en 

negatieve valentie emotiepatroon bij mannen. Naast geslachtsverschillen werd ook 

nagegaan of de initiatorstatus van de ex-partners een invloed had op de ervaren emoties. 

Initiators ervaren meer opluchting, en rapporteren gevoelens van walging ten aanzien 

van de ex-partner. Bij niet-initiators zijn er vaker gevoelens van liefde en spijt. Zij 

ervaren ook meer angst, verdriet en schaamte. Ten slotte zijn we nagegaan of de 



 

 

36 

 

variabele geslacht een invloed heeft op de relatie tussen initiatorstatus en de elf emoties. 

Dit bleek voor geen enkele emotie het geval te zijn.  

 

Hierna formuleren we enkele mogelijke verklaringen van de gevonden resultaten. 

Daarna wordt toegelicht wat de sterktes en zwaktes van deze studie zijn. Tenslotte doen 

we enkele voorstellen voor toekomstig onderzoek. 

 

Verklaringen 
 

Wanneer we nagingen of er sprake is van overkoepelende emoties vonden we geen 

evidentie voor de eerste hypothese waarin we het driefactoren rouwmodel van Emery 

(1994) onderzochten. De drie grote emoties, liefde, kwaadheid en verdriet, laten zich 

niet vertalen tot drie factoren. We vonden wel evidentie voor de competing hypothese 

die ervan uit gaat dat er slechts sprake is van twee dimensies: positieve valentie-emoties 

en negatieve valentie-emoties. We komen dus tot andere bevindingen dan Sbarra en 

Ferrer (2006) die evidentie vonden voor het driefactoren model liefde, kwaadheid en 

verdriet van Emery (1994). De reden dat deze studie andere resultaten oplevert kan 

misschien voortkomen uit het feit dat we in deze studie beschikken over een heterogene 

steekproef met betrekking tot de duur dat de ex-partners uit elkaar zijn. In het onderzoek 

van Sbarra en Ferrer (2006) onderzoekt men de structuur en het proces van de 

emotionele ervaring slechts in de weken na de breuk. Onze steekproef bevat zowel ex-

partners bij wie het echtscheidingsproces reeds twee jaar loopt als partners die slechts 

enkele maanden de echtscheidingsprocedure ingezet hebben. Mensen die juist een breuk 

te verwerken kregen rapporteren een grote variabiliteit aan emoties gedurende de dag 

(Sbarra en Emery, 2005). Een verklaring zou dus kunnen zijn dat ex-partners kort na de 

breuk een complexer emotioneel patroon ervaren met drie grote emoties, liefde, 

kwaadheid en verdriet, en dat de emotionele ervaring na verloop van tijd eerder 

gereduceerd wordt tot een positieve of negatieve valentie ten aanzien van de ex-partner.  

Een andere verklaring is dat er in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van een 

cross-sectioneel opzet terwijl het rouwmodel en het onderzoek van Sbarra en Ferrer 

(2006) gebaseerd is op een longitudinaal opzet.   
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Hoewel we in de algemene steekproef geen evidentie vonden voor het driefactoren 

model lijken we dit wel terug te vinden wanneer we rekening houden met 

geslachtsverschillen. We vonden een andere factorstructuur van de emoties voor 

mannen en vrouwen. Terwijl er bij mannen sprake is van twee factoren, een positieve en 

een negatieve, vinden we bij vrouwen het klassieke rouwmodel van Emery (1994) terug. 

We vinden een liefdefactor, een kwaadheidfactor en een verdrietfactor. De resultaten 

tonen ook aan dat mannen meer schuld en spijt ervaren, en een gevoel van liefde en 

respect. Vrouwen daarin tegen rapporteren meer angst en meer negatieve gevoelens 

zoals kwaadheid en walging. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat vrouwen de 

scheiding meer initiëren. Wanneer vrouwen meer initiëren kunnen we stellen dat zij 

vaker gekwetst zullen zijn door hun partner en de echtscheiding het meest zullen willen. 

Iemand die gekwetst is  door een ander, zal ten aanzien van die persoon agressieve 

gevoelens koesteren. Kwaadheid gaat immers gepaard met de attributie dat de oorzaak 

bij de ander ligt. Het toeschrijven van de schuld aan een andere persoon staat centraal 

bij de emotie woede (Siemer, et al., 2007). Dan overheerst het gevoel dat de ex-partner 

hen onrecht heeft aangedaan en men gaat die ex-partner verafschuwen. Mannen 

daarentegen geven meer aan dat de ex-partner de scheiding wenste. Sommigen lijken als 

het ware totaal verrast. Zij voelen dan ook nog steeds liefde en respect voor de ex-

partner en wensen niet uit elkaar te gaan. Dit resulteert voor hen dan ook in spijt om de 

echtscheiding en schuldgevoelens omdat zij de partner kwetsen.  

Dat vrouwen vaker initiëren en zij zich in een andere fase van het emotionele 

scheidingsproces bevinden, kan een onderdeel van de verklaring zijn. Zoals Emery 

(1994) reeds aangaf kunnen initiators lang voor de wettelijke scheiding pijn en verdriet 

ervaren om de mislukte relatie. Zij zullen dan ook al een psychologische scheiding 

doorgemaakt hebben terwijl het koppel nog bestaat. De partner van wie de ex-partner de 

scheiding wenste, vaak de man, zal pas verdriet en spijt voelen wanneer de 

echtscheiding sociaal en legaal wordt. Dit komt overeen met de bevindingen dat verdriet 

voorspeld wordt door de mate van onverwachtheid en een gebrek aan controle (Siemer, 

et al., 2007). 
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Baum (2003) stelt in haar rouwmodel voor echtscheidingen dat vrouwen het 

rouwproces vroeger starten dan mannen. Wanneer we Baum’s model (2003) vertalen 

naar concrete emoties sluit dit aan bij onze verklaring dat vrouwen de psychologische 

en emotionele scheiding lang voor de sociale en legale scheiding kunnen doormaken 

waardoor zij op het moment van de legale scheiding geen liefde meer rapporteren maar 

meer agressieve gevoelens ervaren. Dit in tegenstelling tot mannen die nog liefde, 

respect en spijt rapporteren op het moment van de legale scheiding. Baum (2003) stelt 

ook dat onderzoek laat vermoeden dat mannen anders rouwen dan vrouwen. Mannen 

gaan meer externaliserend gedrag vertonen. Bij hen is er meer sprake van 

middelenafhankelijkheid, toegenomen activiteit of somatisatie. Hieruit kunnen we 

afleiden dat mannen de gevoelens van verlies bij een scheiding gaan ontkennen. 

Gevoelens zoals verdriet en pijn worden ontkend of genegeerd. Dit kan een verklaring 

zijn voor het feit dat we een twee factorenmodel, een liefdefactor en kwaadheidfactor, 

terugvinden bij mannen en een drie factorenmodel met een extra verdrietfactor bij 

vrouwen.  

Vervolgens onderzochten we de relatie tussen inititatorstatus en emoties. Dit werd 

tot op heden niet vaak onderzocht. Bovendien zijn de resultaten van het beperkt aantal 

studies die reeds werden uitgevoerd inconsistent. Zo vonden Weiss (1975) en Baum 

(2003) dat initiators hoger scoren op schuld dan niet-initiators; terwijl Pettit en Bloom 

(1984) en Spanier en Thompson (1984) geen verschil in schuld vonden. Bovendien zijn 

de meeste van de studies die deze relatie bestudeerden een aantal decennia oud. Een 

herziening van deze resultaten was dus opportuun.  

De resultaten bevestigen grotendeels onze hypothese dat ex-partners die de 

scheiding niet wensten meer gevoelens van verlies ervaren zoals liefde, verdriet, angst 

en spijt. Terwijl initiators op het moment van de scheiding opluchting en walging  

ervaren ten aanzien van de ex-partner. Met betrekking tot de emotie schuld vinden we in 

deze studie geen significante verschillen. Dit in tegenstelling tot Weiss (1975) en Baum 

(2007) die vonden dat initiators meer schuld rapporteerden.  

Een verklaring voor het feit dat wij geen significante verschillen vinden voor de 

emotie schuld zou kunnen schuilen in het feit dat wij de emoties specifiek bevraagd 

hebben ten aanzien van de ex-partner. Wallerstein en Kelly (in Baum, 2007) linken 

schuldgevoelens om de echtscheiding aan maatschappelijke en sociale gevolgen, zoals 
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de impact die de echtscheiding zal hebben op de kinderen en de angst niet te voldoen 

aan maatschappelijke normen. Wij focussen in deze studie echter specifiek op de 

gevoelens die men ervaart wanneer men aan de ex-partner denkt. Zo kan het zijn dat 

men zich schuldig voelt voor wat men de kinderen aandoet en voor het niet voldoen aan 

het cultureel bepaalde beeld van het ideale gezin of de ideale ouder, maar niet voor het 

verdriet dat men de ex-partner aandoet of voor het verbreken van de belofte ten aanzien 

van de ex-partner.  

Dit zou kunnen verklaard worden doordat de initiatorstatus niet impliceert dat de 

oorzaak van de echtscheiding bij de initiator ligt. In deze studie stond de initiator voor 

diegene die de echtscheiding wou. Men kan uiteraard ook voor een echtscheiding kiezen 

wanneer de andere partner bijvoorbeeld agressief of ontrouw is of wanneer de oorzaak 

extern of in de relatie ligt, zoals wanneer een van de partners een job aanvaardt in het 

buitenland of men uit elkaar gegroeid is door een chronisch conflict. De emotie schuld 

komt voor wanneer iemand het gevoel heeft een ander gekwetst te hebben of een norm 

te hebben overschreden. Het is eigen aan schuld dat men zich verantwoordelijk voelt en 

dus de interne attributie maakt dat de oorzaak bij jezelf ligt. Dit komt overeen met de 

bevindingen van Wietzker en Buysse (in voorbereiding) dat er een significant verband is 

tussen de emotie schuld en de interne attributie dat de oorzaak bij jezelf ligt.  

Onze studie leert dat schaamte een emotie blijkt te zijn die meer ervaren wordt 

door niet-initiators. Andere studies lijken niet stil te staan bij deze specifieke emotie. 

Ons lijkt het echter een belangrijke emotie wanneer om een beter begrip te hebben van 

wat ex-partners doormaken bij een echtscheiding. Wij stellen vast dat iemand die 

verlaten wordt worstelt met gevoelens van verwerping en minderwaardigheid. Men 

heeft gefaald, en voelt zich beschaamd en klein. Wanneer we kijken naar de 

actietendensen die bij deze emotie horen , dan valt op dat deze ex-partners zichzelf 

verbieden te genieten of iets leuks te doen en dat ze de neiging hebben zich te verbergen 

en zichzelf terug te trekken uit het sociale leven. Ook deze bevinding kan nuttig zijn 

voor de praktijk.  

Hoewel we hadden voorspeld dat er interactie-effecten van de variabele geslacht 

zou zijn op de relatie tussen initiatorstatus en de ervaren emoties, geven onze resultaten 

geen evidentie voor het bestaan van dergelijk interactie-effecten. De bevindingen van 

Perilloux en Buss (2008) konden we dus niet repliceren. Een mogelijke verklaring kan 
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liggen in het feit dat Perilloux en Buss (2008) een beperkte steekproef gebruiken. Zij 

bevragen enkel universiteitsstudenten. Het kan echter zijn dat de emotionele 

consequenties van een breuk of echtscheiding variëren naargelang de leeftijd van de 

bevraagde ex-partners. Ex-partners die wat ouder zijn en dus een gans leven samen 

hadden uitgebouwd met een huis, een gezin en gemeenschappelijke doelen zullen 

geconfronteerd worden met andere moeilijkheden tijdens de breuk. Men verliest zijn 

thuis, wordt geconfronteerd met een verminderd inkomen en moet een regeling vinden 

voor de kinderen. De emotionele verwerking draait dan niet enkel rond het verlies van 

de ex-partner maar ook rond het verlies van een thuis en het gezin van de ex-partners, 

dit in tegenstelling tot de universiteitsstudenten.  

Het is ook mogelijk dat andere mechanismen de relatie tussen initiatorstatus en de 

emoties modereren. We hebben op basis van het onderzoek van Perilloux en Buss 

(2008) de modererende rol van geslacht in de relatie tussen initiatorstatus en de elf 

emoties beschouwd. Amato (2000) neemt naast geslacht echter ook andere 

demografische elementen op in zijn model, bijvoorbeeld leeftijd, ras, etniciteit, cultuur. 

Toekomstig onderzoek kan dus nagaan in welke mate deze en andere psychologische 

constructen de relatie tussen initiatorstatus en emoties modereren.  

 

Sterktes van het onderzoek 

 

In vorig onderzoek werd aangetoond dat ex-partners veel emoties door elkaar ervaren 

(Sbarra & Emery, 2005). Over de concrete emoties en de variabelen die hier een effect 

op hebben is echter weinig onderzoek verricht en tussen de bestaande onderzoeken is er 

weinig consensus. De bestaande studies maken vaak gebruik van universiteitsstudenten  

en maken geen onderscheid tussen algemene emoties als gevolg van het 

echtscheidingsproces en de specifieke emoties ten aanzien van de ex-partner.  

In dit onderzoek wilden we de tegenstrijdige bevindingen uitklaren en bijdragen aan een 

empirisch ondersteund, normatief model voor de postrelationele emotionele ervaring 

van de ex-partners.  

Door de manier van rekruteren van deelnemers creëerden we een zeer representatieve 

steekproef. Naast het grote aantal deelnemers, zijn alle lagen van de bevolking 

vertegenwoordigd. Bovendien bevat de steekproef zowel ex-partners die enkele 
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maanden uit elkaar zijn als ex-partners die al jaren gescheiden zijn. De steekproef was 

dus heterogeen, wat de generalisatie van de resultaten en dus de externe validiteit 

bevordert.  

In deze studie waakten we erover dat de bevraagde emoties specifiek beantwoord 

werden ten aanzien van de ex-partner. Dit deden we door er in de vragenlijst telkens op 

te wijzen dat de vraag gericht was op gevoelens, gedachten en actietendensen wanneer 

men aan de ex-partner dacht. Op deze manier sluiten we immers de bias uit dat bepaalde 

emoties niet ervaren worden ten aanzien van de ex-partner maar eerder door de 

gevolgen van de sociale en legale scheiding.  

Naast deze methodologische bijdragen biedt onze studie ook een theoretische 

bijdrage door nieuwe perspectieven te bieden voor een postrelationeel emotioneel 

model. Zo leert de belangrijkste bevinding uit deze studie ons dat mannen en vrouwen 

andere emoties ervaren tijdens het scheidingsproces. Deze bevindingen zijn niet enkel 

relevant voor een model over postrelationele emoties, maar kunnen ook voor de praktijk 

zinvol zijn. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan psychotherapie en 

echtscheidingsbemiddeling. Het gaat er niet om wie het slechts af is na de scheiding. 

Mannen en vrouwen ervaren het emotionele scheidingsproces anders. Terwijl vrouwen 

meer kans hebben op angststoornissen of depressieve klachten, zullen mannen eerder 

externaliserende klachten ontwikkelen zoals middelenmisbruik, somatisering of agressie 

en zullen zij gevoelens van verlies ontkennen of verdringen.  Ook de bevinding dat niet-

initiators schaamte ervaren na de scheiding kan relevant zijn voor de praktijk. Ex-

partners die schaamte ervaren, ervaren een gevoel van falen en hebben de neiging in een 

hoek weg te willen kruipen en zichzelf te verbergen. Dit kan ernstige gevolgen hebben 

op lange termijn doordat sociale isolatie ontstaat of doordat men niet voor zichzelf durft 

opkomen tijdens de onderhandelingen.  

 

Beperkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek 

 

Er zijn ook een aantal beperkingen die een invloed kunnen hebben op de interpretatie 

van de bevindingen.  

Deze studie gebeurde volledig aan de hand van gegevens op basis van 

vragenlijstonderzoek en zelfrapportage. Hier kan een vertekening van de resultaten uit 
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voortkomen, toe te schrijven aan sociale wenselijkheid en het verkeerd interpreteren of 

niet verstaan van de vragen.  

De cross-sectionele opzet van deze studie vormt een beperking daar ze ons 

enerzijds niet in staat stelt om na te gaan of het emotiepatroon verandert tijdens het 

echtscheidingsproces en anderzijds niet de evolutie van het postrelationele emotionele 

proces volledig in beeld kan brengen.  

Daarnaast is de cross-sectionele opzet ook een beperking omdat het ons niet 

toelaat het procesmatige van de echtscheiding te onderzoeken. De klassieke modellen 

die besproken worden in de literatuur behandelen eigenlijk rouw- en 

echtscheidingsprocessen. Hoewel de steekproef in deze studie cross-sectioneel is 

hebben we deze processen toegepast op concrete emoties in de hypothesen en de cross-

sectionele data. We hebben dan ook vastgesteld dat de emotionele processen tijdens  de 

echtscheiding kunnen vertaald worden naar concrete emoties.  

Het zou dan ook interessant zijn in toekomstig onderzoek emoties longitudinaal te 

gaan bevragen. Wanneer ex-partners op meerdere meetmomenten bevraagd zouden 

worden, zouden we een uitgebreider beeld krijgen van de evolutie en verandering in het 

emotiepatroon naargelang de periode dat de partners uit elkaar zijn. Het lijkt immers 

aannemelijk dat ex-partners die slechts maanden uit elkaar zijn andere emoties zullen 

ervaren ten aanzien van de ex-partner dan zij die reeds enkele jaren gescheiden leven. 

Op deze manier krijgen we een beter begrip van het emotioneel proces en zijn we nog 

een stap dichter bij een postrelationeel emotioneel model.  

In volgend onderzoek dat handelt over geslachtsverschillen tijdens de 

echtscheiding lijkt het ons aangewezen om bij het meten van de verlieservaring of de 

emoties na de echtscheiding ook externaliserende variabelen, dat zijn variabelen die 

gedrag dat naar buiten toe gericht is, opnemen in het onderzoek. Mogelijke voorbeelden 

hiervan zijn middelenmisbruik, psychosomatische klachten en agressie. Dit is nodig om 

bias, waarbij onderzoekers steeds vinden dat de gevolgen van de echtscheiding 

zwaarder doorwegen voor vrouwen, te voorkomen.  

Om een beter begrip te krijgen van het emotioneel proces na de echtscheiding is 

het aangewezen de impact van de initiatorstatus verder te onderzoeken. Een algemeen 

aanvaardde, sluitende definitie lijkt noodzakelijk voor verdere studie van deze variabele, 

daar elke onderzoeker er zijn eigen invulling aan geeft. Dit zorgt voor moeilijk 
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generaliseerbare resultaten en vergroot het risico op bias. Er is immers een verschil 

tussen de partner willen verlaten en de scheiding initiëren. Daarenboven hebben mensen 

de neiging hun eigen aandeel in het initiëren te overschatten om hun zelfwaarde te 

beschermen en de ander de schuld te geven bij falen. Naast het gebrek aan een sluitende 

definitie zijn er ook geen gegevens over hoe het komt dat vrouwen vaker de 

echtscheiding initiëren dan mannen (Kalmijn & Poortman, 2006). In toekomstig 

onderzoek zou men dit fenomeen verder kunnen bestuderen.  

Het zou ook interessant zijn onderzoek te doen naar andere emoties die men 

eventueel kan ervaren ten aanzien van de ex-partner. Naast de elf emoties die in deze 

studie bevraagd werden kan men zich ook afvragen of bijvoorbeeld de emoties 

verwarring, blijdschap, onverschilligheid en jaloersheid een rol spelen in de verhouding 

tegenover de ex-partner.  
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SLOTBESCHOUWING 

 

Binnen deze studie hebben we de emoties onderzocht die mensen ervaren wanneer ze 

tijdens het echtscheidingsproces aan hun ex-partner denken. Er gebeurt veel onderzoek 

naar de gevolgen van een echtscheiding, maar bij de concrete emoties tussen ex-partners 

wordt vooralsnog weinig stilgestaan. Tot nu toe is er nog geen model of theorie om 

postrelationele emoties afdoende te verklaren. Deze studie wil dan ook inspelen op het 

belang om tot een beter inzicht te komen met betrekking tot de mogelijke emoties en 

verklarende mechanismen. De belangrijkste bevinding van deze studie is zonder meer 

dat mannen en vrouwen andere emoties ervaren ten aanzien van hun ex-partner. 

Mannen lijken emoties van verlies en verdriet te ontkennen en zullen meer risico lopen 

voor externaliserende problemen na een echtscheiding, terwijl vrouwen bewust 

gevoelens van verlies en verdriet ervaren na de echtscheiding, waardoor zij meer risico 

lopen voor internaliserende problemen. Deze bevinding levert niet alleen een 

belangrijke bijdrage voor een empirisch ondersteund normatief model met betrekking 

tot postrelationele emoties. Dit heeft ook belangrijke gevolgen voor de 

hulpverleningscontext na een echtscheiding. Deze studie heeft duidelijk enkele 

beperkingen, zoals het gebruik van zelfrapportage en een cross-sectioneel opzet. Echter, 

dit onderzoek wordt ook gekenmerkt door een aantal methodologische sterktes zoals de 

heterogene steekproef, die het mogelijk maakt resultaten te veralgemenen, en een opzet 

dat er over waakt dat de emoties specifiek bevraagd worden ten aanzien van de ex-

partner.  
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De confrontatie met u ex-partner kan heel diverse gevoelens uitlokken. Deze emoties 
gaan gepaard met allerlei gedachten, gevoelens en dingen die men zou willen doen.  
 
Op het volgende scherm staan een aantal uitspraken over wat mensen, die in een 
echtscheidingssituatie zitten, denken, voelen of doen. Probeert u zich in te leven in de 
hele periode van u scheiding en duid aan hoe vaak u die gedachte, dat gevoel of die 
reactie hebt.  
 
* DENKEN: allereerst vragen we u om aan te kruisen hoe vaak u onderstaande 
gedachten hebt, wanneer u (in verband met uw scheiding) aan u ex-partner denkt. 
 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 
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