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Kort verhaaltje...  |
Even terug...

Ze heeft al jaren een goedlopend bedrijf. Fietst met plezier iedere dag naar haar werk en 

is dol op haar baan en haar stad. Ze voelt zich heel vaak happy. Ze weet van zichzelf dat ze 

een enthousiaste, warme, intelligente en goedlachse vrouw is. Veel mensen vinden haar 

een fijne uitstraling hebben en voelen zich snel bij haar op hun gemak.

Ze heeft veel vrienden, een mooi huis, is gezond en heeft een gezellige familie om haar 

heen. Haar leven vult ze met leuke dingen, zoals reizen met haar vriend, sporten en zingen 

in een koor. 

Ze is dol haar vriend die ze alweer vier jaar kent. Ze is echt happy met het leven dat ze met 

hem deelt. Hun relatie vindt ze fijn, gezellig en veilig. 

Lange tijd was ze niet echt gelukkig in de liefde, maar deze man is echt de ware! 

Er zijn   natuurlijk wel soms wat meningsverschillen en ruzies met elkaar. ”Maar ja… wie heeft 

dat niet, iedere relatie heeft wel eens gedoetjes …” zo dacht ze.

Ze vindt vooral dat ze in hun relatie dingen goed kunnen uitpraten, en ze maken plan-

nen voor een mooie toekomst.  Kortom, ze vindt dat ze een compleet goed leven heeft.              

Eigenlijk alles prima voor elkaar heeft.

Totdat haar vriend haar belt en zegt: ”We moeten praten”…

Dat gesprek aan de keukentafel nu vijf jaar geleden vergeet ze haar leven nooit meer. 

Haar vriend maakt het namelijk uit, over en uit…zegt:”ik hou niet genoeg van je en ik zie geen 

toekomst voor ons samen…”

…….

Dit verhaal gaat over....
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Over mij: Hester Schaart  |
Ik ben dus in 2014 keihard gedumpt door 

mijn toenmalige partner en ging vervolgens 

volledig onderuit. Ik lag totaal in puin, huilde 

nachten en wekenlang en het verdriet suis-

de huizenhoog over me heen. At niet meer, 

was alleen maar bezig met hem: ”Waarom 

heeft hij het uit gemaakt?? Waarom ik??  

Ik word nooit meer gelukkig, ik ben een vre-

selijke muts dat ik er maar niet overheen 

kom. Ik kan en wil hem niet loslaten, hoop 

zo dat het goedkomt. Ik word nooit meer 

gelukkig en ik eindig als een oud lelijk een-

zaam vrouwtje met heel veel poezen om 

me heen”. 

Ik verzoop in mijn wanhopige gepieker, dat maar niet stopte.

Het enige dat me nog een beetje lukte was werken in mijn praktijk, waarin ik jongeren 

en volwassenen afhielp van hun angsten, depressies, trauma’s, gedragsproblemen, zelf-

beeldproblemen, relatieproblemen, obsessieve dwangklachten en gezinsproblemen.

Uiteindelijk ben ik met de moed der wanhoop zelf naar een psycholoog gegaan. Had enor-

me twijfels hier over: “ik ben toch zeker niet gek?” Ik ben notabene zelf psycholoog en 

schaamde me kapot voor al mijn liefdesverdriet dat maar niet minder werd, en soms zelfs 

toenam. 

Na een paar sessies begon ik me beter te voelen: ik kon weer een beetje slapen, at met 

wat meer smaak, kon weer soms even lachen met een vriendin…. Na verloop van tijd en 

doorploegen van mijn verdriet, begon ik te merken eindelijk een beetje losser te komen 

van mijn ex en het leven met hem.

Mijn liefdesverdriet werd minder en minder en na een tijdje, was ik weer de oude Hester.  

Heerlijk bevrijd van die zware afschuwelijke last van het liefdesverdriet.

Ik had weer een eigen koers uitgezet in mijn leven, was weer blij en tevreden met mezelf, 

voelde me sterker en meer zelfbewust.
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Over mij: Hester Schaart  |
Nadat ik mijn liefdesverdriet achter me had gelaten dacht ik: 

”Ik ben vast niet de enige met zo’n enorme pijn, er zullen vast meer mannen en 
vrouwen zijn, die emotioneel onderuitgaan door hun liefdesverdriet.” 

Ik ging boeken lezen, congressen bezoeken over allerlei zaken rond het onderwerp lief-

desverdriet. 

Mijn verlangen werd alsmaar groter om iedereen te helpen met een gebroken hart. 

Bedacht vooral, dat ik gewoonweg mijn eigen brede psychologische kennis, vaardigheden 

en ervaring kan inzetten om mensen van hun liefdesverdriet af te helpen. 

Daarom heb ik me gespecialiseerd en ben ik nu als enige in Nederland: de liefdesverdriet-

psycholoog! Gedegen vakkennis over psychologie, in een makkelijk leesbaar e-book.

Ik wens je je hervonden hart toe!

           Liefdesverdrietpsycholoog
         Gezondheidzorgpsycholoog 

Hester Schaart





Dit e-book is gemaakt voor iedereen met liefdesverdriet. Of je nu net gedumpt bent of je 

hebt zelf de relatie beëindigd. Of je nu jaren samen was, een gezin samen hebt opgezet 

of een korte affaire hebt gehad, of je nu man of vrouw bent, jong of oud…

Het is geschreven voor iedereen die zich totaal wanhopig, verdrietig, mislukt, beschaamd, 

schuldig en boos voelt door zijn of haar gebroken hart. Voor mensen die zich geen voor-

stelling meer kunnen maken van een gelukkig leven in de toekomst en ervan zijn over-

tuigd dat de wanhoop nooit meer verdwijnt. Voor iedereen die het zo vreselijk moeilijk 

vindt om de ex los te laten. Voor iedereen die zijn of haar ex intens mist.

Wanneer je je liefdesverdriet niet goed verwerkt, ontstaan psychologische klachten, zoals 

ernstige depressie, posttraumatische stressklachten, obsessieve dwangklachten, relatie-

problemen in een nieuwe relatie en ook nog eens een negatief zelfbeeld. Verwerken is 

hard werken. Ik leer je hoe je dat moet doen.

Lees daarom dit e-book. Voel dat je er weer rust van in je hoofd krijgt. 

Door deze psychologische adviezen ga je je weer sterker voelen over jezelf. Je gaat weer 

een nieuwe toekomst voor je zien, want je gaat snappen wat er echt belangrijk voor jou is.  

En je gaat beter begrijpen wat de mindfuck is van het liefdesverdriet.

Introductie |    

De MINDFUCK 
van liefdesverdriet
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Drie psychologische adviezen   |

Het vormgeven van 
een zinvol, compleet 

& happy leven...
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De meeste mensen met liefdesverdriet denken, dat dit verdriet nog heel lang blijft aan-

houden. Hun geest zegt dingen als: “Dit verdriet is zo enorm overspoelend en maakt mij 

zo wanhopig, dat ik hier echt nooit meer overheen ga komen”.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen met liefdesverdriet ervan overtuigd 

zijn, dat het vreselijke gevoel nooit meer weg gaat. Daarom voel je je misschien ook bang 

voor je sombere, zelfs hele zwarte depressieve gedachten (waarschijnlijk vooral ‘s nachts). 

Wellicht voel je je angstig door de gedachte, dat je nooit meer je ex en het leven wat je 

had kan loslaten. Het moeten loslaten doet namelijk zo’n zeer! Het onderzoek toont ook 

aan, dat het verwerken van liefdesverdriet toch uiteindelijk sneller is gegaan dan ze van 

tevoren hadden verwacht.

Deze depressieve, angstige, wanhopige gedachten hebben ermee te maken dat je ver-

slaafd bent: In je brein bevindt zich een centrum dat zich richt op pijn, genot en verslaving. 

Dit ‘genotscentrum’ (nucleus accumbens) heeft direct na de breuk niet meer de beschik-

king tot dat waar je brein verslaafd aan was: de aanwezigheid van die ander. Omdat je 

weinig of zelfs geen contact meer hebt met het verslaafde middel, geeft dit centrum nu 

allerlei alarmsignalen af. Deze alarmsignalen zorgen voor heuse afkickverschijnselen. Je 

moet dus letterlijk afkicken van je ex! 

Dat afkicken is heel zwaar en kan je gevoelens van wanhoop en veel stress bezorgen. Je 

moet dus door een stevige afkickfase. Zoals een drugsverslaafde van de cocaïne moet 

zien af te komen. Daarom voel je zo die enorme obsessie naar die ander. Het afkicken 

heeft echt tijd nodig.

Advies 1:  Liefdesverdriet is afkicken   |
“Laat staan die ex!”
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We weten uit wetenschappelijk onderzoek, dat afkicken een van de grootste uitdagingen 

is in ons leven: niet voor niets kunnen we moeilijk afstand nemen van allerlei zaken waar 

we verslaafd aan zijn: suikers, koffie, alcohol, roken. Het genotscentrum is flink ontregeld 

geraakt en geeft nu signalen af, waardoor je je zo wanhopig voelt. 

Realiseer je dat je brein en de gedachten die je nu hebt, niet betrouwbaar zijn. 

Zet je ex-partner daarom niet op een voetstuk en idealiseer hem of haar niet! Ga heel

realistisch over je ex nadenken en word ook boos op hem/haar. Dit is ook overigens mijn 

tweede advies. 

Laat vooral de romantische versie weg, want dat is nu eenmaal een echte Mindfuck…😊.

Afkicken betekent ook geen contact te hebben met je ex, of zo weinig en zakelijk nodig. 

Bijvoorbeeld omdat jullie ouders zijn van gezamenlijke kinderen. Blijf dan in de positie van 

ouders en focus daarop. 

Blijf geen vrienden, vooral niet net na de liefdesbreuk. Ingewikkelde gevoelens worden 

namelijk dan weer direct getriggerd. Misschien voel je ook weer dat je seksueel contact 

met je ex wil…:

Mijn advies: NIET VRIJEN MET  JE EX!
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Train je brein!

Advies 2:   Strategie   |
“Word boos!”

De meeste mensen met liefdesverdriet maken een ingewikkelde denkfout, namelijk : 

”mijn ex was eigenlijk ook vaak heel lief, de relatie was ook fijn en zinvol”. Of: “we konden 

altijd wel heel fijn samen op skivakantie, of….mijn ex heeft het ook heel zwaar nu, hij/zij is 

psychisch ook heel erg beschadigd, dat komt door zijn/haar jeugd…”

Deze gedachten worden aangestuurd door het verslaafde brein, maar zijn in feite niet 

realistisch.

Misschien schaam je je wel, omdat je ergens diep van binnen ook boos voelt op je ex: hij 

of zij heeft jou per slot van rekening verraden in de liefde die jullie deelden met elkaar. 

Maar weet je, het is heel goed om boos te zijn op je ex!!

Misschien schaam je je wel voor het feit dat je terug wilt naar je ex of dat je over de an-

der fantaseert (misschien wanneer je masturbeert). Waarschijnlijk durf je dit niet tegen je 

beste vrienden te vertellen…

Het lastige is, dat het brein door de wanhoop de ex en de ex-relatie idealiseert; je kijkt 

nu met je gekleurde liefdesverdriet naar de ex-relatie. Je bent geneigd om de pijnlijke en 

moeilijke zaken van de ex relatie over het hoofd te zien. 

Je kunt je denkfout voorkomen door te gaan denken en focussen op de aspecten van je 

ex die vooral  niet leuk, lief of betekenisvol waren. 

Hiermee train je je brein.
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Het is goed om alle zaken die niet leuk van je ex waren, steeds te herhalen in je hoofd. Je 

kan ze natuurlijk opschrijven, maar beter is dat je ze even inspreekt in je telefoon en ze 

steeds afluistert. Je moet jezelf richten op de momenten in je relatie dat je ex je in de kou 

liet staan, onaardig en stom naar je deed, naar je kinderen snauwde, je voor gek zette bij 

zijn vrienden, niet wilde luisteren naar waar je mee zat in je werk, vies stonk als hij/zij had 

gesport of niet had gezien dat je je totaal had uit gesloofd in de keuken. 

Breidt deze lijst van stomme dingen van je ex zoveel mogelijk uit. Jouw visie op je ex moet 

zo realistisch mogelijk zijn. Vooral die momenten in je ex relatie, dat je enorm je best had 

gedaan om een compromis te moeten sluiten. 

Vergroot dit uit in je hoofd! 

Gedachten aan wraak zijn niet gek en je hoeft je er niet voor te schamen. Denk na over 

hoe je wraak op je ex kan nemen, en spreek dit ook in voor je zelf of schrijf dit op. 

Je ex emotioneel of lichamelijk pijn doen is natuurlijk niet realistisch en geen advies, maar 

je mag er wel heerlijk over denken en fantaseren…😊

En weet je wat je de grootste wraak is op je ex??...: 

YOU KNOW WHAT….

Een leven dat jij weer vorm gaat geven, waarin je je zinvol, compleet en happy voelt!
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Advies 3:   
Wat is écht belangrijk voor jou?   |     

“Wat doet er werkelijk toe in jouw leven?!”

Hier had je vast nog niet aan gedacht…

Eigenlijk is dit wel het belangrijkste advies dat ik je wil geven. 

Omdat je je zo wanhopig voelt, is het heel moeilijk om naar de toekomst te kijken. Dit 

heeft ook te maken met die stomme mindfuck: je moet afkicken van je ex. Toch is het heel 

belangrijk om te gaan nadenken over jouw leven: 

Wat doet er werkelijk toe??

Veel mensen met liefdesverdriet kunnen zich niet of nauwelijks focussen op wat er wer-

kelijk belangrijk is in hun eigen leven. Wat is echt waardevol voor jou? Omdat je zo in be-

slag wordt genomen door het piekeren over je ex, kan je je mogelijk niet concentreren op 

je werk, het huishouden of de zorg voor je kinderen. Misschien verlies je zelfs de richting 

van je leven uit het oog.

Wat je zou kunnen helpen, is dat je voor jezelf gaat bedenken: naar welke waarden wil ik 

leven? Dus wat er werkelijk voor jou toe doet, op het gebied van:

       •  Je gezondheid

       •  Je werk en/of studie

       •  Je studie

       •  Je woning

       •  Je relaties met familie en vrienden

       •  Je persoonlijke ontwikkeling

       •  Je relatie met een toekomstige partner.
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Waarden   |    
A t/m G G t/m O O t/m T T t/m Z
Aandacht

Assertiviteit

Authenticiteit

Autonomie

Avontuurlijk

Balans

Bekwaamheid

Betrouwbaarheid

Bescheiden

Bescherming

Betrokkenheid

Bevrijding

Bewustzijn

Bezieling

Bloei

Collegiaal

Communicatie

Competentie

Continuïteit

Creativiteit

Daadkrachtig

Dankbaarheid

Deskundigheid

Dienstbaarheid

Doelgerichtheid

Discipline

Duidelijkheid

Duurzaamheid

Eenheid

Eenvoudigheid

Eerlijkheid

Effectiviteit

Efficiëntie

Eigenheid

Energiek

Enthousiasme

Erkenning

Fijnzinnigheid

Flexibiliteit

Geborgenheid

Geduld

Ontdekken

Ontmoeten

Ontspannen

Ontwikkelen

Onvoorwaardelijkheid

Openheid

Optimisme

Ordelijkheid

Orginaliteit

Overgave

Overvloed

Passie

Persoonlijke ontwikkeling

Pionieren

Plezier

Presteren

Puurheid

Rationaliteit

Rechtvaardigheid

Respect

Resultaat

Rijkdom

Rust

Samenwerken

Schenken

Samen

Schoonheid

Simpelheid

Solidariteit

Souplesse

Soevereiniteit

Speelsheid

Spiritualiteit

Spontaniteit

Stabiliteit

Stilte

Tederheid

Tevredenheid

Toegankelijkheid

Toewijding

Tolerantie

Gehoorzaamheid

Gelijkwaardigheid

Geloof

Geluk

Gemak

Genuanceerdheid

Gevoeligheid

Gezag

Gezamenlijkheid

Gezondheid

Groei

Harmonie

Hulpvaardigheid

Humor

Inlevingsvermogen

Innovatief

Inspiratie

Integriteit

Intimiteit

Inzet

Inzicht

Kennis

Klantgerichtheid

Klantvriendelijkheid

Leiderschap

Kwaliteit

Levenslust

Liefde

Loyaliteit

Mededogen

Meesterschap

Meeveren

Mildheid

Moedig

Mogelijkheden

Mondigheid

Muzikaliteit

Nederigheid

Nuchterheid

Onafhankelijkheid

Ondernemend

Traditioneel

Troost

Trouw

Uitdaging

Uitmuntendheid

Veelzijdigheid

Veerkracht

Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Verbeeldingskracht

Verbetering

Verbinding

Verbondenheid

Verdraagzaamheid

Vergeving

Vernieuwing

Vertrouwen

Vindingrijkheid

Vitaliteit

Volharding

Volmaaktheid

Vrede

Vreugde

Vriendschap

Vrijheid

Vrijgevigheid

Waardering

Waardevol

Waardigheid

Waarheid

Wijsheid

Zekerheid

Zelfbehoud

Zelfkennis

Zelfstandigheid

Zelfvertrouwen

Zelfwaardering

Zingeving

Zorgvuldigheid

Zorgzaamheid

Zuiverheid
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Opdracht bij “Waarden”   |  

Kijk naar de lijst en maak een selectie 

van maximaal 5 waarden. Schrijf deze op 

of spreek ze in jouw eigen telefoon in. 

Maak de selectie op basis van 

de volgende vragen:

•  Wat is belangrijk in je leven; welke koers wil je varen? 

•  Welke keuzes wil jij maken voor je eigen leven? 

•  Welke waarden wil jij je meer eigen maken?

Je gaat je koers van jouw leven zonder je ex bepalen, door middel van het kiezen van de 

waarden waarin je jezelf herkent. Welke waarden, dus kwaliteiten wil je nog meer ontwik-

kelen? Wat wil je nog meer leren in dit leven? Hoe wil je dat vrienden, familie, collegae jou 

zien, welke waarden laat je aan hen zien? Wat wil je dat er over jou wordt gezegd bij jouw 

uitvaart… (ik weet het… dat is een confronterende vraag, je gaat natuurlijk nog lang niet 

dood… maar het is goed om hierover na te denken…).

Voorbeeld: 

Stel, je hebt de waarde dat je rechtvaardig bent.

Dan kun je vervolgens  een actie op die waarde zetten. Jouw rechtvaardigheid kan je in  een 

actie omzetten om je in je werk in te zetten voor de medezeggenschapsraad. Of: je kiest een 

vrijwilligersbaan in een dierenasiel, of je neemt een abonnement op Greenpeace.

Wanneer je je waarden weet en er consequent voor kiest om ze uit te leven, ben je beter 

in staat om een zinvol leven te leven. Zonder je ex, maar op basis van wat jij echt belang-

rijk vindt!

Je zet in je leven steeds de stappen en acties die bij de waarden horen. Hierdoor neemt je 

liefdesverdriet af. 

Je liefdesverdriet neemt af, wanneer je leeft naar deze waarden, omdat je focust op wat 

ertoe doet in jouw leven. Natuurlijk is het gemis van je partner groot, dat gemis onder-

schat ik niet. 

Maar het kunnen loslaten van je ex wordt in ieder geval eenvoudiger, wanneer je kijkt naar 

de koers die jij wilt varen. Succes met het bepalen van jouw waarden!

Vooral acties die nieuw voor je zijn, eerder dus niet had gedaan. Die nieuwe acties  gaan 

je helpen! Je koerst op een eigen leven af, zonder je ex, maar wel op basis van wat ertoe 

doet voor jouzelf.
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Wat jou helpt!    | 

1. Zie liefdesverdriet als een 
 afkickproces
De meeste mensen met liefdesverdriet denken 
dat dit verdriet nog heel lang blijft aanhouden. 
Hun geest zegt dingen als: ‘dit verdriet is zo alles 
overspoelend en maakt mij zo wanhopig, dat ik 
hier echt nooit meer overheen ga komen’.

Deze gedachte heeft te maken met het volgen-
de: in je brein bevindt zich een centrum dat zich 
richt op genot. Dit ‘genotscentrum’ heeft direct 
na de breuk niet meer de beschikking tot het-
geen waar je brein verslaafd aan is geweest: na-
melijk de aanwezigheid van die ander. Omdat je 
weinig of zelfs geen contact meer hebt met het 
verslaafde middel, geeft dit centrum nu allerlei 
alarmsignalen af. Deze alarmsignalen zorgen 
voor heuse afkickverschijnselen. 

Je moet dus letterlijk afkicken van je ex.  
Dat afkicken is pijnlijk en kan je gevoelens van 
wanhoop en veel stress bezorgen.

We weten uit wetenschappelijk onderzoek, dat 
afkicken een van de grootste uitdagingen is in 
ons leven: niet voor niets kunnen we moeilijk 
afstand nemen van allerlei zaken waar we ver-
slaafd aan zijn: suikers, koffie, alcohol, roken. 

Het genotscentrum is ontregeld geraakt en geeft 
nu signalen af, waardoor je je zo wanhopig voelt. 
Realiseer je dat je brein en de gedachten die je 
nu hebt, niet heel betrouwbaar zijn. 

© Hester Schaart

Een samenvatting om op te 
hangen bij je badkamerspiegel

2. Word boos
De meeste mensen met liefdesverdriet maken 
een ingewikkelde denkfout: namelijk; ‘mijn ex 
was eigenlijk ook heel lief, de relatie was ook 
heel fijn en zinvol’. 

Het lastige is dat het brein door de wanhoop de 
ex en de ex-relatie idealiseert; je kijkt nu met 
je liefdesverdriet gekleurd naar de ex-relatie. Je 
bent geneigd om de pijnlijke en moeilijke zaken 
van de ex relatie wat over het hoofd te zien. 

Je kunt je denkfout voorkomen door een lijstje 
voor jezelf op te schrijven welke aspecten van je 
ex die niet leuk/lief/betekenisvol waren. 
Hiermee train je je brein.

3. Wat is er echt belangrijk   
 voor jou?
Veel mensen met liefdesverdriet kunnen zich 
niet of nauwelijks focussen op wat er werke-
lijk belangrijk is in hun eigen leven. Wat is echt 
waardevol voor jou? Omdat je zo in beslag wordt 
genomen door het piekeren over je ex kan je je 
mogelijk niet concentreren op je werk, het huis-
houden of de zorg voor je kinderen. Misschien 
verlies je zelfs de richting van je leven uit het 
oog.

Wat je zou kunnen helpen, is dat je voor jezelf 
gaat opschrijven: naar welke waardes wil ik 
leven? Dus wat er werkelijk voor jou toe doet, 
op het gebied van bijvoorbeeld je gezondheid, 
werk, je woning, relaties met familie en vrienden, 
persoonlijke ontwikkeling en misschien ook een 
relatie met een toekomstige partner





© Hester Schaart

 En? 

 Heb je iets aan deze adviezen gehad, hebben ze je iets opgeleverd? 

 Ik ben benieuwd! Ik hoop dat je  ze je hebben geholpen. 

 Of waren de adviezen misschien wel open deuren en wist je 

 dit allemaal al wel? Ook daar ben ik benieuwd naar!

 Hoe voel je je nu? Waar denk je nu vooral aan? 

 Welk besluit neem jij, naar welke waarden ga je leven? 

 Kan ik je verder helpen in het verwerken van je liefdespijn? 

 Neem contact met mij via: info@praktijkvoorpsychologieschaart.nl

 Mocht er verder iets niet duidelijk zijn, of je hebt nog meer vragen, 

 neem dan ook gerust contact met me op 

 

 Op naar je hervonden hart!

 Met hartelijke groet,

 Drs. 

     Liefdesverdrietpsycholoog

    Gezondheidzorgpsycholoog 

 

Je bent niet alleen!  |

You’ll never 
walk alone!

Hester Schaart

mailto:info@praktijkvoorpsychologieschaart.nl



