
 

 

Liefde is een werkwoord 
ELKE DAG:  
Dagelijks gesprek van maximaal een kwartier: allebei 7 ½ minuut praten, zet eventueel de kookwekker. Hoe gaat het 

met je? Hoe was je dag schat? Heb je het moeilijk gehad? Wat ging er goed vandaag? Wat vind je vervelend? Wat 

mis je? Wat heb je nodig? Wat zijn je verlangens? Dagelijks afstemmen en connectie zoeken geeft betrokkenheid en 

openheid. Maak er een prettig dagelijks ritueel van, eventueel kopje thee en 

kaarsje erbij of maak samen een korte wandeling.  

LSI: luisteren samenvatten en inleven 

Meer lichaamsgericht: deel wat er omgaat in je:  gedachten, adem, gevoel en lijf 

Je kunt ook samen het behoeften lijstje bespreken: ontspanning, plezier, rust, 

verbinding, leren en groeien, spelen, eigenheid, vrijheid, liefde, intimiteit. 

Je ook in beelden communiceren met elkaar: stuur elkaar foto’s, emoticons of 

GIF’jes.  

 

 

 

ELKE WEEK: 
Liefde is een werkwoord, dus vooral DOEN. Elke week wat meer 

plezierige tijd, 1 á 2 uur,  samen doorbrengen. Te denken valt aan: op 

bank onder kleedje film kijken, samen wandeling maken na het eten 

hand in hand, samen douchen,  elkaar masseren of insmeren met 

bodymilk, samen boodschappen doen, op de fiets naar de stad en even 

ergens wat drinken, elkaar lieve appjes sturen  ♥ , als je jonge kinderen 

hebt pas samen gaan eten als de kinderen op bed liggen. Investeer wekelijks in aanraken/ intimiteit/ strelen/ 

plezierige seks, dit is het principe van ‘use it or lose it’.  

Maak gebruik van de liefdestalen  (https://liefdestalen.nl/): positieve woorden, 

dienen, samen leuke dingen doen, cadeautjes, knuffelen/ aanraken.  Zet je in voor de 

liefdestaal van de ander: als je weet dat je partner graag samen leuke doet, regel dit. 

Als je partners liefdestaal ‘dienen’ is, vraag dan wat je voor hem of haar kan doen.  

Zet je hart open voor de liefde van de ander…..  

 

https://liefdestalen.nl/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgezonderleven.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fpraten2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgezonderleven.com%2Fjij-en-je-partner-weten-over-de-liefde%2F&docid=UfBhjRokyePiuM&tbnid=qm0EQbUM0QjLKM%3A&vet=10ahUKEwjetIDDwanmAhUq6KYKHU8gCAMQMwiWASg5MDk..i&w=500&h=334&bih=879&biw=1280&q=je%20partner%20en%20jij&ved=0ahUKEwjetIDDwanmAhUq6KYKHU8gCAMQMwiWASg5MDk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.inspirerendleven.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fgoede-gesprekken.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.inspirerendleven.nl%2Frelatietherapeut-over-hoe-je-goede-gesprekken-kunt-voeren-met-je-partner-zonder-ruzie-te-krijgen%2F&docid=MRSIJj5bWiDcSM&tbnid=5ZBMLMJepBXO9M%3A&vet=12ahUKEwi41t_gwanmAhWE26QKHc5hB_c4ZBAzKCYwJnoECAEQKQ..i&w=1000&h=666&bih=879&biw=1280&q=je%20partner%20en%20jij&ved=2ahUKEwi41t_gwanmAhWE26QKHc5hB_c4ZBAzKCYwJnoECAEQKQ&iact=mrc&uact=8


ELKE MAAND: 
Elke maand een ‘date- night’. Dit betekent dat je elke maand samen iets leuks gaat doen, buitenshuis. Om de 

beurten bedenk je wat en je regelt dit dan ook. Te denken aan: kaartjes reserveren, betalen, in agenda zetten, oppas 

regelen en partner inlichten. De oneven maand regelt partner 1 iets, de even maand regelt partner 2 iets. Als de ene 

partner wat bedenkt en regelt gaat de andere partner gewillig mee (tenzij je paniekaanval krijgt of moet overgeven). 

Dus elke partner regelt 6x per jaar een leuk maandelijks uitje. Je mag echt iets bedenken wat je zelf leuk vindt, de 

ander doet dat ook. Zo doe je samen leuke nieuwe ontdekkingen.  

Denk niet te moeilijk en niet te duur. Het mag heel klein en simpel zijn, als jij er maar echt van kan genieten en 

motiveer je partner. Ideeën?: naar de film, theater, of museum. Een buitenactiviteit: fietsen, wandelen. Of wat 

spannender: snorkelen, floaten of suppen. Avondje uit eten, dansen. Een wandeling met een boswachter bij volle 

maan. Speur de plaatselijke krant, wees inventief en niet bang. Als de avond lastig is kun je ook zeggen: elke 2e 

dinsdagochtend van de maand gaan we van 9.00-11.00 uur ontbijten bij van der Valk.   

 

 

 

ELK JAAR: 
Ga elke jaar minimaal één keer een weekendje of midweek samen weg: hotel, trekkershut, bed & breakfast etc. 

Minimaal twee nachten en doe dingen die je anders niet doet en heb samen 

plezierige tijd.  

                

 

 

 

Daarnaast is het goed om jaarlijks momenten en rituelen te hebben om samen te vieren: je huwelijksdag of 

verkeringsdag, de verjaardag van elkaar. Neem standaard allebei vrij en doe iets leuks samen.    
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