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Woord vooraf

Dit boek gaat over het lege nest, het uit huis gaan van de kinderen en het mo-
gelijk effect hiervan op jezelf en de partnerrelatie. 

Het is een thema dat me tijdens mijn studies als gezinssocioloog aan de KU 
Leuven dertig jaar geleden al boeide. Toen werd het lege nest gedefinieerd als 
een belangrijke overgangsfase in een huwelijk. Het is een periode die gepaard 
gaat met een tijd van grotere spanningen. Er dienen nieuwe regelingen en ver-
houdingen tussen de partners tot stand te komen, wanneer de kinderen het 
huis verlaten. Ik merkte toen als twintiger dat een eigen weg zoeken, loskomen 
van thuis en moeite hebben met de regels die gelden in het gezin heel wat wre-
vel, spanningen en ruzies veroorzaakten. Tegelijkertijd gaven mijn ouders aan 
dat ik me geen zorgen om hen hoefde te maken.

Ondertussen kom ik stilaan als ouder zelf in deze fase. Mijn twee zonen stude-
ren verder en verblijven tijdens de week op kamers. Dit betekent dat er meer 
vrije tijd ontstaat voor mijn partner en mezelf. 

Ik werk sinds 2009 als relatiecoach. In mijn privépraktijk komen heel wat kop-
pels tussen de 40 en 55 jaar met kinderen die (bijna) het huis uit zijn en die 
elkaar als partner zijn kwijtgeraakt. Ze willen uitzoeken of er nog voldoende 
verbinding is tussen hen beiden om samen verder te leven. Het leek me boei-
end om ook professioneel het zogenaamde lege nest verder te exploreren. Ik 
verdiepte me in het thema om meer zicht te krijgen op de dynamieken die 
spelen in deze levensfase en op wat bijdraagt tot het zetten van verdere stappen. 

De term lege nest heeft vaak een negatieve connotatie. In de volksmond en de 
literatuur spreekt men van het legenestsyndroom. Het lege nest heeft ook iets 
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natuurlijks. Het gaat om het afsluiten van een levensfase die tegelijkertijd nieu-
we kansen biedt voor de partner zelf en zijn relatie. 

Dit boek is geschikt als informatief en praktisch boek, zowel voor hulpverle-
ners als voor de geïnteresseerde ouder met kinderen die (bijna) het huis uit 
zijn. Hulpverleners die in hun werk te maken hebben met relatieproblemen, 
vinden in dit boek aanknopingspunten om met koppels in de middelbare leef-
tijd aan de slag te gaan. Zeker wanneer er twijfels zijn of de relatie zal blijven 
duren nu de kinderen uit huis gaan of gegaan zijn. De hulpverlener krijgt tips 
en hulpmiddelen aangereikt om te gebruiken in de eigen werksetting.

De geïnteresseerde lezer herkent wellicht een of meer van de onderstaande si-
tuaties of uitspraken die mensen vaak vernoemen wanneer het over het thema 
lege nest gaat: 

Mijn vrouw is een echte moederkloek; ze zal er last van hebben als onze 
kinderen het huis uit gaan. 
Ik geniet ervan als de kinderen er niet zijn, dan kan ik alles netjes houden 
en heb ik tijd voor mezelf. Maar ik ben ook blij als ze er zijn, ook al is er 
dan drukte in huis en ligt er snel weer rommel. 
Vandaag kan ik niet mee op uitstap met de vriendinnen, omdat ik nog ga 
klussen in het huis van de kinderen of moet babysitten.
Ik verlang er al naar om oma/opa te worden en voor mijn kleinkinderen 
te mogen zorgen.
We hebben een regeling co-ouderschap. Ik moet altijd even wenen als ik 
mijn kinderen bij mijn ex-partner afzet. Maar tegelijkertijd geniet ik van 
mijn weekje als de kinderen er niet zijn. 
Ik zie het niet zitten om verder te leven met mijn partner nu de kinderen 
uit huis zijn en ik binnenkort met pensioen ga. Ik vraag me af hoe het 
verder moet. 
Als we niks van de kinderen horen, gaan we ervan uit dat alles goed met 
hen gaat. 
Je kan je kinderen wel verder helpen, maar op een bepaalde leeftijd moe-
ten ze wel hun plan trekken.
Ik heb lang genoeg gezorgd voor mijn kinderen, nu is het tijd voor mijn 
hobby’s en mijn leven. 
Ik probeer mijn kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen: poetsen, was-
sen, strijken. Ze moeten geen babysit nemen voor hun kinderen, die zijn 
hier altijd welkom.
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Ouders willen dat het goed gaat met hun kinderen. Tegelijkertijd betekent het 
loslaten vaak een confrontatie met zichzelf en de partnerrelatie en moeten ze 
opnieuw zoeken naar een evenwicht. Met dit boek wil ik graag mijn kennis en 
ervaringen delen. 

Karen Van den Broeck 


