OM EENS GOED OVER NA TE DENKEN

Vreemdgaan, overspel, slippertjes, buitenechtelijke relatie, affaires, getrouwde mannen met een geheime minnares, getrouwde vrouwen met een stiekeme minnaar. Sommige mensen vinden zoenen al vreemdgaan, anderen leggen de grens bij gemeenschap. Wat vreemdgaan is is weer voor iedereen heel persoonlijk.

Aanwijzingen en signalen herkennen dat je partner vreemd gaat

Gaat mijn partner vreemd? Er gebeuren zulke rare dingen? Ik vertrouw het niet meer. Volgens mij heeft mijn partner een ander. De signalen en aanwijzingen zijn duidelijk te herkennen. Mijn partner gaat vreemd! Als iemand vreemd gaat dan zijn er altijd wel signalen te herkennen. Achteraf zul je zeggen dat je dat altijd al zo raar vond, maar er geen aandacht aan besteedde. Belangrijk is wel dat je het zeker weet. Eigen onzekerheid en vage aanwijzingen herkennen maakt al snel dat je denkt dat je partner vreemd gaat. Onzekerheid en jaloezie zijn geen goede raadgevers. Iedereen heeft wel de angst om de partner te verliezen. De gedachte dat je van elkaar afscheid moet nemen en moet scheiden doet je de rillingen al over de rug lopen. Voordat je naar aanleiding van de aanwijzingen en signalen die je hebt herkend van het vreemdgaan beslissingen neemt, zorg dan dat je het honderd procent zeker weet.
Kleine aanwijzingen en signalen van vreemdgaan en ontrouw herkennen
Hoe kun je herkennen dat je partner vreemdgaat. Het valt je al een tijdje op dat je partner zich raar gedraagt. Je partner doet dingen die je partner vroeger niet deed. Je partner is veel en op vreemde tijden niet thuis. Zijn telefoon blijft voor jou onbereikbaar. SMS-berichten die je partner je niet laat lezen en zelfs net gedelete heeft als je ze wilt zien. Ook een opvallende aanwijzing en signaal van vreemdgaan en ontrouw is het herkennen van verhoogde aandacht en interesse in uiterlijkheden. Koopt je partner de laatste tijd veel nieuwe kleren? Ziet je partner er de laatste tijd er erg verzorgt uit? Gaat je partner wat vaker naar de kapper? Is je partner op dieet gegaan en staat je partner de laatste tijd opvallend veel voor de spiegel? Dit kunnen allemaal aanwijzingen en signalen zijn dat je partner vreemd gaat. Maar ook veel afwezigheid kan verdacht zijn. Zijn er de laatste tijd veel borrels van het werk? Moet er veel overgewerkt worden? Zijn er vaak besprekingen buiten de deur en korte zakenreisjes, wellicht met een overnachting erbij? Dit zijn allemaal aanwijzingen en signalen die je kunt herkennen wanneer je partner vreemd gaat.
In relatie kunnen vreemdgaan aanwijzingen en signalen te herkennen zijn
Niet alleen praktisch zaken kunnen jouw ontrouw alarmbellen doen laten rinkelen. Ook een veranderingen in je relatie kunnen onmiskenbaar aanwijzingen en signalen zijn dat je partner vreemd gaat. Is de communicatie de laatste tijd op zijn zacht gezegd wat stroef tussen jou en je partner? Bepraten jullie niet alles meer met elkaar wat jullie vroeger wel met elkaar bespraken. Vraagt je partner nog wel eens hoe jou dat gegaan is. Er zijn meer zaken te herkennen als je partner vreemd gaat. Vertelt je partner je nog wel persoonlijke dingen of dingetjes waar je partner mee zit of over twijfelt? Hebben jullie veel ruzie de laatste tijd of juist helemaal nergens meer over? Heb je het gevoel nog wel dat je partner in jou als persoon investeert? Dit kunnen allemaal aanwijzingen en signalen zijn die je kunt herkennen als je partner vreemd gaat. 
Niet alle te herkennen signalen en aanwijzingen betekent vreemdgaan
Al deze signalen en aanwijzingen kun je bij je partner herkennen, maar dat hoeft natuurlijk niet ontrouw en vreemdgaan te betekenen. Het kan ook zijn dat je relatie wat nieuw leven in geblazen moet worden. Dat jullie relatie in een sleur terecht is gekomen. Oordeel dus niet te snel. Niet alle aanwijzingen en signalen die jij associeert met vreemdgaan hoeven dat ook te zijn. Het kan ook zijn dat je partner grote stress op het werk ondervindt of wellicht gewoon een vriendschappelijke relatie heeft met iemand van het andere geslacht. Hoe dan ook betekent het herkennen van deze signalen en aanwijzingen dat er iets aan de hand is. Belangrijk is wel om met je partner altijd te blijven communiceren en in gesprek te gaan, ook al weet je misschien dat je hele vervelende dingen te horen krijgt. Herkennen van signalen en aanwijzingen die kunnen wijzen op ontrouw en vreemdgaan.

Is een slippertje het einde van relatie of blijft het bij een eenmalige affaire?

Een slippertje kan voorkomen in elke relatie. Maar een eenmalig affaire heeft grote gevolgen. Het vertrouwen is weg en de relatie staat op losse schroeven. Immers, een relatie is vooral gebaseerd op vertrouwen in elkaar. U heeft ontdekt dat uw partner een slippertje heeft gemaakt. Uw partner heeft een affaire gehad. Maar hoe moet het nu verder met de relatie? Betekent het slippertje het einde van de relatie? Bij een slippertje is het vreemdgaan een eenmalig affaire geweest maar heeft deze fout langdurige gevolgen? 
Wanneer is er bij een affaire ook sprake van een slippertje?
Wat een slippertje is verschilt nogal van relatie tot relatie. Bij de één is een zoen al een slippertje, bij de ander moet er bloot gevreeën zijn om te spreken van een slippertje. Bij de één is alleen al het denken aan overspel met een ander al een slippertje, bij de ander moet er toch minimaal sprake zijn van seksueel contact om over een slippertje te spreken. Bij sommige mensen telt mee hoe het slippertje kon gebeuren. Was het een moment van onwaakzaamheid of was het een geplande actie waarbij de andere partner is voorgelogen en bedrogen om het slippertje mogelijk te maken. Heeft de partner het slippertje opgebiecht of is het verzwegen en bent u er achter gekomen. In een relatie maakt u zelf de keus wanneer er sprake is van vreemdgaan of niet.
Krijgt uw partner nog een kans na het slippertje of is de affaire einde van relatie
Is scheiden het onvermijdelijke gevolg na een slippertje of krijgt uw partner nog een kans? Als de affaire uitkomt bent u waarschijnlijk woedend en verdrietig tegelijkertijd. Het vertrouwen is in één klap weg en u voelt zich bedrogen en vernederd. Hoe is het gekomen dat uw partner een affaire is begonnen. Waren er al problemen in de relatie? U kunt nu kiezen. De handdoek direct in de ring gooien en een scheiding aanvragen. Vertrouwen dat weg is, ook al was het een eenmalig misstap, blijft vaak altijd weg. U zult het uw partner niet makkelijk vergeven en de relatie zal, in ieder geval voorlopig, niet meer gelijkwaardig zijn. Of wilt u nog werken aan de relatie en kijken of de problemen het hoofd zijn te bieden? Een relatietherapeut of tijdelijke afzonderlijk van elkaar leven kan dan een weg te gaan zijn. Een eenmalig slippertje of affaire is een vaak moeilijk te verteren

Je partner gaat vreemd en bedriegt je: ontrouw, overspel en vreemdgaan

Stress, stress, stress, er zijn ernstige relatieproblemen nu je ontdekt hebt dat je partner vreemd gaat en overspel pleegt. Je partner is ontrouw geweest en gaat vreemd. Is je partner verliefd geworden op een ander of is het enkel een affaire en gaat het alleen om de lust. Waarom pleegt je partner overspel? Hoe lang gaat je partner al vreemd? Waarom heb je het vreemdgaan niet eerder ontdekt? Voor jou doet het er niet meer toe. Je moet je partner niet meer. Overspel en vreemdgaan komt in jouw woordenboek niet voor. Je partner kan vertrekken, en wel meteen. Bij vreemdgaan is al het vertouwen voor altijd weg. Je kan de hele dag wel huilen. Het gevoel bedrogen, vernederd en opgelicht te zijn draag je de hele dag met je mee. Je kunt onmogelijk meer samenleven na het overspel. Je wilt scheiden.
Het vreemdgaan en overspel van je partner had je totaal niet door
Vreemdgaan komt veel voor. Er zijn veel partners die hun huwelijkspartner, vriend of vriendin met een ander bedriegen. Vreemdgaan is een belangrijke reden om te gaan scheiden van elkaar. Hoe kan het zijn dat je de ontrouw, list en bedrog niet door had. Toch zijn er achteraf signalen en aanwijzingen geweest die je aan het denken hadden moeten zetten. Je partner was de laatste tijd toch veel en op rare tijdstippen afwezig, kocht toch wel vaak nieuwe kleren, moest vaak overwerken en ook dat je partner zich opvallend anders gedroeg viel je allemaal wel op, maar je zocht er niets achter. De gedachte aan vreemdgaan en overspel kwam geen moment bij je op. Nu is de grond onder je voeten weggezakt. Vreemdgaan is de meest vernederende ervaringen die je mee kunt maken. Alle houvast is weg na het overspel van je partner. Daarnaast ben je boos, woest mag je wel zeggen. Je voelt je machteloos, bedrogen, vernederd en boos. Er is totaal geen enkel vertrouwen mee. Vreemdgaan is het definitief het einde van je relatie. 
Betekent het vreemdgaan en overspel het einde van jullie relatie
Moet je gaan scheiden of moet je de relatie nog een kans geven? Lukt het om je partner nog te vergeven na zijn vreemdgaan en ontrouw naar jou toe? Als je gaat scheiden gooi je alles wat jullie samen hadden weg. Is dat het waard of moet je je partner vergeven. De belangrijkste vraag die je moet beantwoorden is of na het overspel en het vreemdgaan het vertrouwen weer herstelt kan worden. Hierbij speelt de vraag in welke mate je partner vreemd gegaan is een rol. Was het overspel een ongelukje of was de geheime relatie met zijn maîtresse al maanden aan de gang? Hoe lang ben je bedrogen? Hoeveel heeft je partner tegen je gelogen? Was er sprake van verliefdheid of ging het je partner alleen om de lust? Toont je partner, nu je op de hoogte bent van zijn overspel, berouw en smeekt je partner om vergeving? Al deze vragen bepalen of er überhaupt nog een basis voor de opbouw van het vertrouwen is.
Is een scheiding nog te voorkomen na vreemdgaan en overspel
Je wilt uitleg op vragen die je tot in het diepst van je hart raken. ‘Wat heeft zij of hij wat ik niet heb? Waarom heb je niet aan ons gedacht toen je vreemd ging? Hoe kan ik je ooit nog vertrouwen? Houd er wel rekening mee dat vertrouwen het meest kostbare goed is in een relatie. Het beschamen van het vertrouwen is niet zo maar recht gezet. In de meeste gevallen lukt het herstellen van de relatie na vreemdgaan door een van de partners niet. Een relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid die na overspel ver te zoeken is, ook al is er enorm berouw van de schuinsmarcheerder. Continue verwijten zijn daar uiting van je wrok. Je wilt je partner continu laten boeten voor zijn ontrouw. Je relatie herstellen van vreemdgaan en ontrouw mislukt vaak. Vreemdgaan en overspel is vaak het einde van je huwelijk en scheiden is dan de enige optie.
Bij ontrouw en overspel van de partner is er bijna altijd blijvende wrok en wantrouwen 

Kan ik vreemdgaan vergeven en vergeten

Bij een huwelijksrelatie hoort trouw aan de partner. Bij ontrouw en vreemdgaan staat de relatie daarom meteen volledig op het spel. De partner is verdrietig en woedend tegelijk. De partner voelt zich onzekere en aan de kant gezet. Alle tederheid is verdwenen. De partner voelt zich verraden, al het vertrouwen is weg. Wat nu? Scheiden of vergeven? Kan je vreemdgaan vergeven en vergeten?
Wat niet werkt als je vreemdgaan wil vergeven en vergeten
Partners kiezen voor verschillende oplossingen om het vreemdgaan te vergeven en te vergeten die niet werken. Het vreemdgaan wordt doodgezwegen. Er wordt niet over gepraat, er wordt net gedaan of het niet plaatsvond en alles blijft bij het oude. De slechte relatie blijft ook bij het oude. Een andere manier om het vreemdgaan te vergeven en te vergeten is dat of de man of de vrouw alle schuld op zich neemt en vervolgens weer doorgaan met de relatie. Als de man de schuld op zich neemt dan zal hij bij alles via een vinnige opmerking herinnerd worden aan zijn misstap. De relatie zal geen enkele gelijkwaardigheid meer hebben. Als de vrouw de schuld bij zichzelf zoekt en de schuld van het vreemdgaan op zich neemt zal hij van deze unieke gelegenheid gebruik maken om nog maar een keer een affaire te hebben. Een andere oplossing om het vreemdgaan te vergeven en te vergeten is dat de andere partner ook maar een keer vreemdgaat. De relatie is dan weer gelijkgetrokken, denkt men. Geen stabiele basis om weer verder te gaan met de relatie. De reden waarom al deze oplossingen om het vreemdgaan te vergeven en te vergeten is dat de oorzaak achter het vreemdgaan niet wordt weggenomen. Er is een reden voor het vreemdgaan. Die zal toch eerst moeten worden opgelost voor het probleem van de ontrouw verdwenen is. 
Wat werkt wel als je de ontrouw en vreemdgaan wilt vergeven en vergeten
Vreemdgaan heeft een reden. Als deze reden niet achterhaald wordt zal het probleem van het vreemdgaan niet opgelost worden en zal het vreemdgaan niet vergeven en vergeten worden. Allebei de partners zullen, hoe moeilijk dat ook is, moeten investeren in het boven water krijgen van de reden van de ontrouw. Er zal uitgebreid gesproken moeten worden waarbij degene die vreemdging bij zich te raden moet gaan en degene die bedonderd is moet de woede en frustratie op zo’n laag pitje zetten dat een eerlijk en oprecht gesprek mogelijk is. Zulke gesprekken zijn niet eenvoudig te voeren, een onafhankelijke derde als bijvoorbeeld een mediator is geen overbodige luxe om uiteindelijk in staat te zijn het vreemdgaan te vergeven en te vergeten. Als alles is uitgesproken en de problemen zijn boven water dan dient het vreemdgaan ook afgesloten te worden. Er moet een beginpunt bepaald te worden om het nieuwe tweede leven met elkaar te beginnen. Hierbij moet wel worden afgesproken niet steeds op het vreemdgaan terug te komen bij ruzies. Alleen als er samen aan gewerkt wordt en samen over gesproken wordt is het mogelijk vreemdgaan te vergeven en een beetje te vergeten.Vreemdgaan vergeven is mogelijk maar niet eenvoudig om te vergeten.

Is de taart op en moet je uit elkaar gaan om te gaan scheiden?

Moeten we uit elkaar gaan? Zal ik gaan scheiden? Is dit het einde van onze relatie? Is de taart op? Dat zijn de vragen die je momenteel bezig houden. Zijn de relatieproblemen momenteel zo groot dat je een einde aan je relatie wilt maken? Je twijfelt. Moet je nog bij elkaar blijven of kun je beter uit elkaar gaan. Je merkt dat je steeds meer afstand van je partner neemt. In je hoofd ben je al bezig om uit elkaar te gaan. Hoe weet je dat de taart op is en het einde van je relatie nabij is. Er zijn herkenningstekens die aangeven dat het uit elkaar gaan al begonnen is.
Uit elkaar gaan signaal: je steekt geen energie of moeite meer in je relatie
Je merkt dat je geen enkele moeite meer in je relatie steekt. Je vindt het wel goed zo. Je reageert op alles gelaten en onverschillig. Je partner interesseert je niet meer zo. Je bent niet meer geïnteresseerd in de dingen die je partner bezig houdt. Problemen op het werk van je partner interesseren je totaal niet meer. Hoe je partner zich voelt kan je niet meer zo boeien. Je bent in je hoofd al uit elkaar gegaan. Je maakt ook geen ruzie meer met je partner. Er is geen interesse meer. Meningsverschillen doen er niet meer toe. Het laat je allemaal onverschillig. Je geeft niet meer om je partner. Een belangrijk signaal die het uit elkaar gaan aankondigt.
Uit elkaar gaan signaal: je ziet elkaar bijna niet meer
Je wilt eigenlijk helemaal niet meer bij je partner zijn. Je vindt het fijn als je partner er niet bij is. Je ontloopt je partner zelfs. Je vindt het veel prettiger als je alleen bent , sddan als je partner er is. Je probeert eigenlijk al uit elkaar te gaan. Elkaars aanwezigheid vermijden is een signaal dat het uit elkaar gaan eraan zit te komen.
Uit elkaar gaan signaal: er wordt nauwelijks meer gepraat met elkaar
Leuke en bijzondere dingen die er op een dag gebeuren vertel je niet meer aan elkaar. De uitslag van het bezoekje aan de huisarts vertel je niet meer, het cadeautje van je werk omdat het project zo goed is afgerond laat je niet meer zien, dat je vanavond weg gaat vertel je niet meer je partner (dat ziet je partner wel), dat je partner een vlek in de kleren heeft laat je niet weten. Jullie praten niet meer. Je zegt niet eens meer dat je naar bed gaat, je gaat gewoon. Eigenlijk zijn jullie al half uit elkaar gegaan.
Heel duidelijk uit elkaar gaan signaal: jij of je partner gaat vreemd
Jij of je partner is ontrouw en heeft een ander. Een duidelijker uit elkaar gaan signaal kun je niet krijgen. Trouw zijn aan elkaar heeft te maken met vertrouwen en respect naar elkaar toe. Door je partner te bedriegen met een ander heb je elkaar vooral emotioneel bedrogen. Vreemdgaan is een belangrijk signaal dat het uit elkaar gaan niet al te lang meer duurt.
Uit elkaar gaan signaal: over belangrijke toekomst momenten niet beslissen
Gedurende een relatie zijn er momenten dat je met je partner meer verbonden wordt. Trouwen, kinderen krijgen, verloven, huis kopen, samenwonen, zijn allemaal momenten dat je vaster aan elkaar komt te zitten. En als jij of je partner nu net geen zin heeft om één van deze stappen te maken dan kun je afvragen waarom dat is. Als jij of partner het woord kinderen krijgen niet wil horen. Trouwen je niets lijkt omdat het allemaal zo duur is. Als jij of je partner het onderwerp trouwen überhaupt niet wil bespreken dan kan je je afvragen waarom jij of je partner de volgende stap niet durft te zetten. Voelt één van jullie dat een volgende stap een stap te ver is? Een uit elkaar gaan signaal.
Uit elkaar gaan signaal: je ergert je aan je partner om de meest kleine dingen
Vroeger ergerde je nooit en nu erger je je overal aan. Je partner kan niets zeggen of je ergert je. Als jullie in gesprek zijn met anderen erger je je aan je partner. De wijze waarop je partner met de kinderen omgaat maar ook hoe je partner met jouw vrienden en vriendinnen communiceert ergert je. Het smakken aan tafel en de overdreven wijze waarop je partner lacht. Je kan er niets aan doen maar je ergert je aan de meest kleine dingen waar je vroeger niet eens notie van had. Een uit elkaar gaan signaal om niet te negeren.
Moet je de relatie nog een kans geven of moet je uit elkaar gaan en scheiden
Er zijn nog veel meer uit elkaar gaan signalen. Als je eerlijk bent herken je ze. Je twijfelt, wat moet je doen? Is je relatie nog te goed om uit elkaar te gaan of is je relatie al zo verslechterd dat de tijd rijp is om te gaan scheiden? Moet je vechten voor je relatie en bij elkaar blijven of moet je het voor gezien houden en uit elkaar gaan? Vragen die alleen jij kan beantwoorden. Zorg er wel voor dat je alles goed op een rijtje hebt voordat je uit elkaar gaat. Ga een weekje ergens anders wonen en neem de tijd om over je relatie na te denken. Ga een weekje zonder je partner op vakantie en kijk hoe je gevoelens zijn als je elkaar even niet ziet. Neem even afstand. De beslissing om uit elkaar te gaan moet je in alle rust nemen. Uit elkaar gaan en scheiden is iets wat je wel overwogen en in alle rust moet beslissen.

Bij mediation helpt de echtscheiding mediator je bij het scheiden

Hoe kan mediation je helpen bij je echtscheiding? Scheiden is geen makkelijk klusje. Behalve dat je de toppen van je emoties meemaakt moet er ook nog eens ontzettend veel samen geregeld en afgesproken worden met je ex. Het is niet eenvoudig om dat in een echtscheiding situatie gezamenlijk te doen. Niet alleen begeef je je op onbekend terrein maar de beslissingen bepalen ook voor de komende jaren je leven. Mediation kan hierbij helpen. De persoon die de mediation doet heet een mediator en is een onafhankelijk persoon die bemiddeld en zorgt dat jullie er samen uitkomen. Bij mediation is een mediator meer een bemiddelaar die ervoor zorgt dat jullie gezamenlijk eruit komen. Mediation is wat anders dan een echtscheidingsadvocaat. Bij mediation draait het bemiddelen zodat jullie je allebei in het eindresultaat kunnen vinden. Bij mediation ga je in goed overleg uit elkaar.
Verschil tussen mediation en een advocaat bij regelen echtscheiding
Om je scheiding te regelen kun je kiezen uit twee methoden: via mediation of via de advocaat. Via mediation wordt er door de mediator bemiddeld tot jullie er beide uit zijn. Bij een advocaat gaat het alleen om jou. Je advocaat gaat niet om de tafel met je aanstaande ex maar probeert via de rechter zoveel mogelijk van je wensen gerealiseerd te krijgen. Dat is wezenlijk anders dan mediation, en bijna altijd ook duurder. Bij mediation probeer je samen te scheiden, met een advocaat probeer je zoveel mogelijk zelf binnen te slepen. Bij mediation zal ook worden geprobeerd om ervoor te zorgen dat je samen kan blijven overleggen, dat de communicatie op gang blijft en de slechte onderlinge verhouding geen blokkade wordt in het samen maken van afspraken. Bij een echtscheidingsadvocaat is dat niet van belang. Die zal zaken van je ex-partner voor de rechtbank eisen, hoe meer hoe beter. Neemt niet weg dat je ook bij mediation een advocaat nodig hebt. Dit is echter alleen nodig om je echtscheiding voor de rechter uitgesproken te krijgen. Alleen advocaten mogen je bij de rechtbank vertegenwoordigen. Ben je er met mediation uitgekomen dan zal je scheiding bij de rechter een hamerstuk zijn.
Voordelen van mediation bij de scheiding
Het grote voordeel van mediation is dat ondanks dat de verhoudingen tussen de partners ernstig verstoord zijn de communicatie toch op gang blijft en dat er een gezamenlijk besluit wordt genomen. Zeker wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn heeft mediation het voordeel dat de ouders met elkaar in gesprek kunnen blijven en elkaar niet de tent uit vechten, wat altijd ten koste zal gaan van de kinderen. Na de mediation zullen jullie nog door één deur kunnen, wat niet valt te zeggen na rechtelijke procedures waarbij je als kemphanen tegenover elkaar hebt gestaan. Een ander voordeel van medation zijn de kosten. Geld speelt bij een echtscheiding een belangrijke rol. Niet alleen omdat het geld eerlijk verdeeld moet worden maar vooral ook dat na de scheiding voor beiden meestal aanmerkelijk minder geld te besteden is. Immers er moet van één huishouding overgeschakeld worden naar twee huishoudens. De uurtarieven bij zowel advocaten als bij mediators zijn niet bepaald goedkoop. Alleen bij mediation ben je er sneller uit. Er zijn geen langdurige juridische procedures nodig bij mediation, wat aanmerkelijk in de kosten kan schelen. 
Wat heb je aan mediation als je wilt gaan scheiden
Mediation betekent dat een geschil opgelost wordt door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde. Deze onafhankelijke derde, de mediator, zorgt er in principe voor dat je hele scheiding geregeld wordt. Belangrijk punt is natuurlijk het gezamenlijk ouderschapsplan na de scheiding, met de afspraken over de omgang en eventueel co-ouderschap. Maar ook de geld zaken waaronder de alimentatie en de voorlopige voorzieningen en de verdeling van de boedel. Alles komt aan bod wat nodig is om af te spreken bij een scheiding. Bij de mediation wordt speciaal aandacht besteed aan het verbeteren van de communicatie om ook na de scheiding, de bij de mediation samen overeengekomen, afspraken na te blijven komen. Bij mediation is het de bedoeling om, naar omstandigheden, in harmonie de scheiding in zijn totaliteit af te ronden. 
Mediation wordt niet voor niks ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd




