
Voorafgaand aan de introductie van een time-out is het goed dit met 
ouders/systeem te bespreken. 
 
Spanningsopbouw en de time-out procedure 
 
De Cirkel van Geweld, toelichting 
 
Het komt nooit meer voor 
Niemand die verliefd is, zal de gedachte hebben in de toekomst zijn partner te gaan 
slaan of te gaan mishandelen. Relationeel geweld is meestal onbedoeld in de relatie 
geslopen. Als de man zijn vrouw heeft geslagen, voelt hij zich daarna meestal 
ellendig, schaamt zich voor zijn gedrag en betuigt zijn spijt. Hij neemt zich voor haar 
nooit meer met een vinger aan te raken. Dikwijls leiden spijt en goede voornemens 
tot verzoening met de partner. Want natuurlijk hoopt de vrouw dat het weer goed 
komt, hoopt zij haar “oude” of “eigenlijk best goede” man weer terug te vinden. Maar 
verzoening kan ook uit angst van de vrouw ontstaan: de dreiging van geweld is dan 
voorbij; en wat zou ze zonder hem moeten, alleen met de kinderen, weg van huis? 
 

Denkfouten 
Verzoening kan ook betekenen dat de partners weer eens goed met elkaar praten. 
Dat is natuurlijk okay. Maar het is een fout om te denken dat een goed gesprek weer 
mogelijk is als je met geweld geprobeerd hebt duidelijk te maken waar het wat jou 
betreft op staat. Ten onrechte kunnen partners gaan denken dat het kennelijk tot een 
uitbarsting moest komen om het weer even samen goed te hebben. Want dan 
bestaat het gevaar dat je relatie in een steeds ronddraaiende cirkel is 
terechtgekomen: Spanningsopbouw Geweldsexplosie Verzoening Spanningsopbouw 
enzovoorts. 
 

Kop in het zand 
Na een ‘explosie van geweld’ komt dus vaak een fase van verzoening die door 
beiden als prettig ervaren kan worden. De problemen en de spanningen die er eerder 
waren lijken in die fase als sneeuw voor de zon verdwenen. Dit is meestal echter niet 
zomaar het geval. Vaak wordt er door de partners ook niet over de 
geweldsuitbarsting en de spanningen gepraat. De één schaamt zich en voelt zich 
schuldig en de ander is opgelucht dat het achter de rug is en wil het zo snel mogelijk 
weer vergeten. Omdat er niets verandert gaat de spanning zich in de loop van de tijd 
weer opbouwen. Juist dan dreigt een nieuwe “explosie van geweld” die,- als de 
relatie niet breekt-, weer gevolgd wordt door een periode van verzoening. Ook op 
deze manier kan de cirkel van geweld in je relatie sluipen. 
 

De cirkel van geweld doorbreken 
Je kunt de opbouw van de spanning voor een geweldsuitbarsting echter leren 
herkennen. De signalen die hierop wijzen noemen we ‘alarmbellen’. Voor het 
doorbreken van de cirkel is het van belang die alarmbellen te leren herkennen en 
tijdig te signaleren. In de cirkel zijn de alarmbellen: risicosituaties, gedachten, 
gevoelens, lichaamssignalen, gedrag en de rode knop. De signalen die wijzen op 
oplopende spanning en dreigende agressie zijn voor iedereen verschillend. Het is 



belangrijk om de cirkel zo persoonlijk en concreet mogelijk in te vullen in de therapie, 
zodat je je eigen signalen goed leert herkennen. 
 

Alarmbellen: 
Risicosituaties die situaties met je partner waarvan je weet dat je daar veel spanning 
in ervaart en waarin het verstandig is alert te zijn op wat er gebeurt of gaat gebeuren 
(bijvoorbeeld “als zij wat heeft gedronken”, of “als ik het druk heb op mijn werk”). 
Gedachten dat wat je denkt over die situatie of over je partner (bijvoorbeeld “daar 
gaan we weer”, “stomme trut”).  
Gevoelens de emoties die je voelt in die risicosituatie (bijvoorbeeld machteloos, 
geïrriteerd, boos).  
Lichaamssignalen dat wat je in je lichaam ervaart in die situatie (bijvoorbeeld trillen of 
hartkloppingen).  
Gedrag dat wat je doet in die situatie en dat ook merkbaar is voor je partner 
(bijvoorbeeld schelden of ijsberen). 
Rode Knop dat wat er gebeurt vlak voordat je je niet meer kunt beheersen  
(bijvoorbeeld “als ze mijn moeder erbij haalt, dan…”). 
 

Op ‘safe’ spelen; houdt het veilig! 
Waar het om gaat is tijdig te signaleren wanneer er spanning opkomt. Het is dan 
zaak om een time-out te overwegen. Het toepassen van de Time-out Procedure 
(TOP) is een goed middel om de cirkel van geweld te doorbreken wanneer je de 
alarmbellen herkent en serieus leert nemen. Explosie en verzoening zijn dan niet 
meer nodig. Time-out is een manier waarop je verantwoordelijkheid voor je agressie 
kunt nemen, want het agressieve gedrag weet je dan te beheersen. Lees nog maar 
eens na hoe de Time-out ook al weer precies moest worden uitgevoerd. 
Het goed toepassen van de Time-out Procedure (TOP) vergt alertheid en oefening. 
In de therapie wordt in iedere bijeenkomst aandacht besteed aan de noodzaak van 
een Timeout en hoe de Time-out Procedure is toegepast. 
 

Rustig en open met elkaar praten 
Het tijdig signaleren van de alarmbellen en het eventueel nemen van een Time-out 
bieden jou en je partner op den duur de kans in een veilige situatie met elkaar te 
praten. Het onderlinge vertrouwen kan hierdoor weer toenemen. Nog meer zal het 
vertrouwen in elkaar versterkt worden als over meer of minder moeilijke onderwerpen 
kan worden gesproken. De kans op zo’n rustig, open en goed gesprek wordt vergroot 
als je daarbij gebruik maakt van de regels voor een goed gesprek. Deze regels en 
verschillende aspecten van communicatie komen in de therapie aan de orde. 
 

Zie ook informatie over de Time-Out-Procedure (TOP) 

  



DAGBOEK (DE 5 G’S) 
 
1. Gebeurtenis, geef een korte, objectieve beschrijving van de situatie. 
Waar was u met wie, wat hoorde u, wat zag u, wie deed wat (videocameracontrole): 
 
2. Gedachten, welke gedachten had u tijdens deze gebeurtenis? 
(Gedachten over uzelf, over de ander, over de situatie): 
Gevoelens, wat voelde u tijdens deze gebeurtenis? Hoe sterk waren die gevoelens, 
(van 1-10)?: 
 

�  Boos: 

�  Blij: 

�  Bedroefd: 

�  Bang: 
 
3. Gedrag: wat deed u, hoe gedroeg u zich, wat zei u? 
 
4. Gevolg: hoe liep de situatie af ? Hoe reageerde men op u? Wat deed u, dacht u 
nadat het afgelopen was? Hoe voelde u zich achteraf? 
Doel: wat wilde u met uw gedrag bereiken? Wat heeft u daarvan wél en wat niet 
bereikt? 
Geweldloos gedrag: Door wat te doen of te zeggen zou u, achteraf gezien, uw doel 
beter hebben kunnen bereiken? 

Checklist “Goed gesprek” 
 
_ Luister en laat uitpraten 
_ Vat samen en herhaal 
_ Wees concreet 
_ Het verleden is vandaag voorbij 
_ Mis de boodschap niet door op een gedeelte ervan in te gaan of op zijwegen in te 
slaan 
_ Etiketten maken iemand onbereikbaar 
_ Gebruik geen dooddoeners 
_ Spreek voor jezelf 
_ Zwak je boodschappen niet af 
_ Laat de ‘Waarom?’-vraag achterwege 
_ Doe geen beweringen in de vragende vorm 
_ Uit kritiek op positieve wijze: geen verwijten maar wensen 


