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SU                  M                           
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Wanneer het aankomt op 
vreemdgaan hebben we zo 
allemaal onze eigen mening. 
Het is een onderwerp wat veel 
frictie oproept omdat er sterke 
emoties gekoppeld zitten aan 
dit onderwerp. Ik wilde graag 
een onderwerp waar het 
zou schuren, een uitdaging. 
Om iets eens vanaf een ander 
perspectief te bekijken. 

onderzoeksvraag
Er is sprake van overhaaste 
generalisaties als het aankomt 
op vreemdgaan. Er wordt te 
weinig op een open-minded 
manier over gecommuniceerd. 
We oordelen meteen zonder 
echt te luisteren naar en 
het wilen begrijpen van de 
behoeftes en motieven van de 
ander. 

Hieruit volgde mijn 
onderzoeksvraag:
“Hoe kan ik een ervaring 
ontwerpen waardoor er een 

nieuw gesprek kan worden 
geopend over vreemdgaan.”

Dit is de de vraag waar ik mij 
het afgelopen halfjaar mee 
bezig heb gehouden. Zo heb 
ik onderzoek gedaan naar 
waarom we vreemdgaan, wat 
we van vreemdgaan vinden 
en hoe we communicatie 
binnen een relatie kunnen 
bevoorderen. Uit mijn onderzoek 
bleek dat er een stigma hangt 
rond om vreemdgaan.  Ook 
bleek dat vreemdgaan eigenlijk 
erg menselijk is en het niet heel 
gek is dat we vreemdgaan. De 
vraag of het ethisch correct is, 
is natuurlijk een ander verhaal. 
Ik heb mijn onderzoek ook zo 
willen brengen dat iedereen 
hierin zijn of haar eigen mening 
kan vormen. Wel wilde ik een 
beetje een andere kijk geven 
op vreemdgaan, met een  
vleugje humor. 

onderzoek
Na weken van desk research, 
podcasts, cultural probes en 
brainstormsessies kwam ik al tot 
een antwoord op mijn vraag. 
De key tot alle relatieproblemen 
is gewoon praten. Eerste hulp 
bij vreemdgaan? Praten! Ik 
wist dus dat communicatie 
inderdaad hetgene moest 
zijn wat centraal moet staan 
in mijn ontwerp. Maar hoe 
laat je mensen op een open-
minded manier met elkaar 
communiceren over een 
onderwerp waar zo’n negatieve 
lading aanhangt? 

prototypes
Om beter grip te krijgen op 
deze vraag en meer te weten 
te komen over de doelgroep 
heb ik verschillende protoypes 
getest. Ik heb een vragenspel 
ontwikkeld waarin stellen 
een nieuw gesprek over 

vreemdgaan, behoeftes en hun 
relatie konden starten. Uit dit 
protoype bleek dat oogcontact 
een factor is waardoor open 
communicatie moeilijk is. Hier 
heb ik weer verder onderzoek 
naar gedaan. Zo kwam ik tot de 
conclusie dat een vragenspel 
alleen niet genoeg om te 
bereiken wat ik wil bereiken. 
Ik moet een ervaring creeren 
waarin de gebruikers een beetje 
worden uitgedaagd, maar waar 
ze zich wel prettig in voelen. 
Ik moet dus een safe space 
ontwerpen waar je zonder 
oogcontact een gesprek over 
vreemdgaan met je partner kan 
openen. 

Concept
Met al deze informatie op zak 
heb ik een concept bedacht 
waarmee we een nieuw 
gesprek over vreemdgaan 
zouden moeten kunnen 

openen. Namelijk; stap uit de 
bubbel van de maatschappij 
en stap in je eigen bubbel. 
Bekijk dingen vanuit jouw 
standpunt en ervaar hoe het is 
om 100% eerlijk te kunnen zijn 
tegenover jezelf en je partner. 
Ik wil een accepterende ruimte 
creeren (safe space) waarin 
de gebruiker tot zichzelf kan 
komen om zo tot de eerlijkste 
antwoorden te komen die 
worden voorgelegd tijdens 
de expierence. Door de 
antwoorden van de twee 
deelnemers met elkaar te delen 
zal er een gesprek op gang 
komen over vreemdgaan. 
Het is belangrijk dat wanneer 
iemand in de installatie stapt 
degene het gevoel heeft 
heel even in een andere 
wereld te stappen; een wereld 
zonder vooroordelen. Alleen 
jouw behoeftes, inzichten en 
point of view doen er toe in 
deze wereld. “How honest 

can u be when no one is 
watching?”

mijn visie 
Ik vind dat we vreemdgaan 
een keer van een ander 
perspectief mogen bekijken en 
open mogen staan voor nieuwe 
inzichten en de behoeftes van 
je partner. Hoewel vreemdgaan 
misschien niet helemaal ethisch 
correct is kan ik het wel goed 
begrijpen waarom we het doen. 
Zo heel gek is vreemdgaan 
nog helemaal niet. Het kan 
wel voor veel pijn en verdriet 
zorgen. Voorkomen is beter 
dan genezen. Dus laten we het 
voorkomen, door een gesprek 
te openen over vreemdgaan. 
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From 
another 
point of 
view.

INTRODUCTIE
Love me or leave me, een welbekende 
uitspraak als het gaat om de liefde, maar in het 
echt zit het niet zo makkelijk in elkaar als deze 
uitspraak doet blijken. Liefde, ontrouw, een 
gebroken hart. We hebben er bijna allemaal 
wel eens mee te maken gehad, bij onszelf of 
in onze omgeving. Liefde heeft zoveel mooie 
kanten maar ook een ruwe en een harde kant. 
Namelijk, ontrouw. Oftewel; vreemdgaan. 
Hoewel het zovaak voorkomt is dit vaak 
nogsteeds een taboe. Er hangt een hele 
negatieve lading aan het begrip vreemdgaan, 
wat in principe ook niet heel gek is.[14] Maar 
door deze negatieve lading vergeten we 
er vaak open over te communiceren, of 
durven we dit zelfs niet meer. Er hangt een 
groot stigma om vreemdgaan waardoor veel 
mensen zich niet meer kwetsbaar op durven 
te stellen als het gaat om vreemdgaan. Dit is 
een groot probleem in relaties, hierdoor wordt 
vreemdgaan namelijk zelfs bevoorderd. [1]
Laten we het begrip vreemdgaan eens van 
een andere kant bekijken, laten we eens 
luisteren, durven open te staan voor de andere 
kant van vreemdgaan en laten we erover 
praten. 
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Probleemstelling: overhaaste 
generalisaties als het aankomt op vreemdgaan, 
er wordt te weinig openlijk gesproken over 
vreemdgaan. We oordelen meteen en luisteren 
niet echt naar de motieven of behoeftes van 

een ander.

Onderzoeksvraag: kan ik een ervaring 
ontwerpen waardoor er een nieuw gesprek 
kan worden geopend over vreemdgaan waarin 
we naar elkaar luisteren en niet meteen 

oordelen.

RELEVANTIE
Dit onderzoek is zeer relevant. We 
hebben al met vreemdgaan te maken 
sinds de mensheid bestaat, en we 
zullen hier ook nooit zomaar weer 
vanaf komen. Het is onderdeel van het 
mens zijn. Ik denk dat het belangrijk 
is om eens met een andere blik naar 
vreemdgaan te kijken gezien we 
vreemdgaan nog steeds als een taboe 
zien. We bestempelen alles meteen met 
“slecht” zonder verder echt te luisteren. 
Het is belangrijk dat hier verandering in 
komt. 

Positieonering
Ik vind het persoonlijk erg lastig om 
een positieonering in te nemen als het 
gaat om vreemdgaan; is het goed? 
Nee. Begrijp ik het? Ja, zeker.  Dat ik het 
begrijp wil niet zeggen dat ik het ook 
goedkeur. Wel vind ik dat we luchtiger 
over dit onderwerp moeten kunnen 
praten zonder alle vooroordelen die 
we nu met ons meedragen als we het 
hebben over vreemdgaan. 
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L 0
Gedurende dit onderzoek heb ik desk 
research gedaan naar onder andere; 
vreemdgaan, liefde, vraagstelling, behoeftes 
en liefdestalen. V EIk wil jullie kort 

meenemen door de 
belangrijkste inzichten 
van mjn desk research, Ik 
zal kort de verschillende inzichten 
die ik heb opgedaan behandelen. 
Dit zijn de inzichten die ik ook heb 
meegenomen gedurende mijn 
verdere onderzoek en het ontwerpen 
van een prototype.

Desk research
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Vreemdgaan, 95 
procent van de 
mensen zal zeggen 
dat vreemdgaan 
iets slechts is. En 
dat terwijl geschat 
65 procent van de 
mensen wel een 
vreemd zal gaan in 
zijn of haar leven. 
[1] Waarom hangt 
er zo’n negatief 
stigma rondom 
vreemdgaan? Wat 
is de pijn die we 
voelen als er iemand 
vreemdgaat? 
Waarom hebben we 
het gevoel dat heel 
onze wereld instort 
als onze partner, 
vader, moeder, 
vriend of een kennis 
vreemdgaat? We 
krijgen het gevoel 
dat de hele relatie 
een en al bedrog 

is geweest, dat het 
niks betekende. 
[8] We herkennen 
onszelf niet meer 
en weten niet meer 
wat ons doel is 
in het leven. We 
ontsporen, gaan van 
het pad af en blijven 
dwalen vol verdriet, 
onzekerheid, 
onbegrip en woede. 
Maar waarom gaan 
we aan onszelf 
twijfelen als een 
ander vreemdgaat? 
Ben ik wel goed 
genoeg? Wat heb ik 
verkeerd gedaan? 
Wat had ik anders 
moeten doen? Wat 
had ik de ander 
moeten geven? 
Maar vreemdgaan 
gaat niet per se over 
het feit dat JIJ iets 
fout hebt gedaan. 

Vaak gaan mensen 
vreemd als een 
zoektocht naar jezelf. 
[1] De behoefte om 
andere kanten van 
jezelf te ontdekken, 
jezelf beter te leren 
kennen en jezelf te 
ontwikkelen. [9]
En tuurlijk licht het 
ergens wel aan je 
partner, hij of zij kan 
je namelijk niet alles 
geven wat jij zoekt in 
een relatie. Maar de 
harde waarheid is, 
dat kan niemand.
Niemand kan jou 
alles geven. Met 
de een zal je heel 
goed kunnen praten 
maar is de seks 
verschrikkelijk. Met 
de ander is de seks 
verschrikkelijk goed 
maar heb je liever 
dat de ander

gewoon zijn/haar mond houdt. Dit zijn natuurlijk extreme voorbeelden, maar denk er maar eens over na, niemand in deze wereld kan jou elk moment van de dag precies geven wat jij wil en waar jij behoefte aan hebt. Dit komt omdat iedereen gewoon simpelweg anders is dan jij. Iedereen is uniek. En tuurlijk kunnen we op elkaar lijken, dezelfde behoeftes hebben, dezelfde interesses hebben. Maar niemand denkt zoals jij denkt. Dit begint al vanaf de dag dat je geboren bent. Niemand heeft precies dezelfde 

opvoeding 
gehad want we 
hebben allemaal 
andere ouders. 
We zijn allemaal 
opgegroeid 
in andere 
leefomgevingen, 
andere vrienden, 
ander werk. 
Iedereen heeft zo 
zijn of haar eigen 
verhaal. Deze 
verhalen maken 
ons, tot wie we zijn 
vandaag de dag. Al 
deze gebeurtenissen 
en mensen in ons 
leven hebben ons 
gemaakt tot de 
persoon die we nu 
zijn. Niemand heeft 
precies dezelfde 
levensloop gehad 
zoals jij dat gehad 
hebt. Dat maakt 
dus ook dat er nooit 

iemand op deze 
hele planeet, en alle 
andere planeten, 
altijd zal kunnen 
voldoen aan jouw 
verwachtingen. We 
stellen elkaar teleur, 
we doen elkaar pijn, 
we maken elkaar 
boos, verdrietig. En 
that’s part of life. 
Maar soms kunnen 
we dat maar niet 
accepteren. We 
zijn zo opzoek naar 
de perfecte relatie 
waarin niemand 
vreemdgaat. Want 
vreemdgaan is by 
far het ergste wat je 
partner kan doen in 
de relatie volgens 
ons. [14] Verraad. 
Van de koude kermis 
thuis komen. Het is 
als 100 messteken in 
je maag. Het gevoel 

dat je leven nooit 
meer hetzelfde gaat 
zijn. Het maakt ons 
kapot, mentaal en 
fysiek. [3]



17

Waar denken we aan als we 
het hebben over vreemdgaan? 

Dit zal  voor iedereen 
verschillen en is voor iedereen 

persoonlijk. Vreemdgaan is 
een lastig onderwerp om te 
bespreken gezien er vaak 

veel emoties achter zit. Haast 
iedereen kent wel iemand in 
zijn of haar omgeving die is 

vreemdgegaan. Het gebeurt 
dagelijks. 

Er zijn zo ontzettend 
veel vooroordelen over 

vreemdgaan. Iedereen 
vindt iets van 

vreemdgaan. Er is vaak 
niet eens ruimte voor discussie. 
Wanneer ik in een gesprek zit 

over vreemdgaan, bijvoorbeeld 
omdat vriend van een vriendin 

was vreemdgegaan, hoor 
ik alleen maar... “Wat een 
klootzak!” “Hij heeft geen 

idee wat hij nu verliest.” “Hoe 
heeft hij dit kunnen doen.” 

“Hoe kan hij dit jou aandoen.” 

“Maak het meteen uit, je 
moet hem echt meteen 

dumpen, zo iemand wil je niet 
in je leven.” En als kers op de 
taart... “Once a cheater 
always a cheater!” 
Aan deze uitspraak heb ik 

dus echt een verschrikkelijke 
hekel. Come on! We hebben 
hele rechtsystemen waardoor 

we soms wel 15 jaar bezig 
kunnen zijn met een zaak 
waarin iemand een ander 

heeft vermoord, we zijn opzoek 
naar alle feiten, de motieven. 
Spreken  200x de dader om 
zijn of haar gedachtengang 

te begrijpen, hebben 5 
rechtzaken waarin de rechter 

niet kan beslissen om dan 
weer terug vooraf te zijn. Want 

we willen nou eenmaal zo’n 
eerlijk mogelijke uitspraak 

doen, we willen niet overhaast 
generaliseren of conclusies 
trekken. En dan hebben we 

het hier over iemand die 
wellicht iemand vermoord 

heeft. We willen luisteren naar 

degene, achterhalen waar het 
vandaan komt. Maar waarom 

doen we dit dan niet bij 
iemand die is vreemdgegaan? 

Waarom schreeuwen wij 
als buitenstaanders wat wij 
ervan vinden zonder maar 

een ondervraging gehad te 
hebben? Waarom stoppen 
we meteen iemand in de 

bak als we niet eens weten 
of diegene wel echt een 

moord heeft gepleegt (a.k.a. 
vreemd is gegaan) en we 

niet eens de motieven weten. 
Misschien een beetje een 
vergezochte vergelijking, 

maar je snapt waar ik heen 
wil. Waarom kunnen we 
niet gewoon leven en 

laten leven?!
En ik zeg niet dat het niet 

logisch is dat we dit doen, het 
is namelijk hartstikke logisch. [1]
Want of vreemdgaan helemaal 

etisch correct is, nee. Maar 
dat is iemand vermoorden al 

helemaal niet. We zijn geneigd 

om meteen te reageren vanuit 
ons reptielenbrein en vervolgens 

ons zoogdierenbrein. Het 
reptielenbrein is je oudste deel 
van je brein, het stuk brein die 
de eerste mensen op aarde 

ook al bezaten. Dit is tevens het 
stuk brein die onze ademhaling 

reguleert en onze snelle 
reacties. Denk aan bijvoorbeeld 

onze vecht, vlucht en freeze 
reactie. Het waarschuwt ons 
voor gevaar en maakt ons 
in staat om snel te kunnen 

handelen. [4] Als we horen dat 
er iemand vreemdgaat ziet ons 
brein dit in eerste instantie ook 
als een gevaar. We reageren 
dus vliegensvlug vanuit angst. 

Eigenlijk is het een soort vlucht of 
vecht reactie. Vervolgens zijn we 

in staat om door te schakelen 
naar een ander deel van ons 

brein; het zoogdierenbrein. Hier 
worden onder andere emoties 

gereguleert. [4]
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Don’t 
believe 

evrything 
you think

-
-

-
lichamelijke behoeften

veiligheid en zekerheid

sociaal contact

ERKENNING EN 
WAARDERING

ZELFONTPLOOING

Ademen, eten, drinken, seks, slaap, beweging

Veiligheid, stabiliteit, gezondheid, bescherming 

Liefde, vriendschap, genegenheid

Status, succes, prestige

Creativiteit, ethiek, zelfbewustzijn

Hieronder zien we de piramide van Maslow. Deze piramide weergeeft wat de onze belangrijkste 
behoeftes zijn. De onderste laag is het belangrijkst voor een mens. [5] Hier zien we als eerste wat 
opvalt het woord seks. Hieruit kunnen we concluderen dat seks dus een van de belangrijkste 
behoeftes van een mens is. Als jouw partner dus niet kan voldoen aan deze behoefte is het niet 
heel gek dat je opzoek gaat daar iets of iemand wat deze behoefte wel kan vervullen. 

Wat ten tweede opvalt in de tweede laag van de piramide zijn de begrippen ‘stabiliteit en 
zekerheid’. Dit verklaart waarom we het gevoel hebben dat we in 

een diep gat vallen als we erachter komen dat onze partner is 
vreemdgegaan. Een van onze basisbehoefte is stabiliteit 
en zekerheid. De partner die vreemdgaat geeft ons het gevoel 

dat niks meer zeker is, dat je aan alles kan gaan twijfelen in het 
leven. [4] Want je dacht dat de relatie zo goed in elkaar zat. 

De stabiliteit in je leven zal ook weg gaan als je ervoor kiest je 
partner te verlaten omdat hij/zij is vreemdgegaan. Hierdoor 

vallen er al 2 basisbehoeftes weg. Hierdoor kan je het 
gevoel hebben dat heel je leven op z’n kop staat. 

BEHOEFTES
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I dare 
you to 
kiss me

W e  h o u d e n  v a n  d a t  w a t  n i e t  m a g , 
h e t  v e r b o d e n ,  h e t  o n m o g e l i j k e . 
Alles waarvan we weten dat het 
niet mag, trekt ons juist aan. Het 
brengt spanning met zich mee. 
De spanning die je misschien 
bijvoorbeeld in je relatie mist. 
Het geeft ons een adrenaline 
kick. Ook dit is een verklaring 
voor waarom er zoveel mensen 
vreemdgaan. We houden van 
datgene wat niet mag. [4]

We willen zo 
graag in de 
wereld van de 
ander passen, we 
gaan ons aanpassen aan de 
ander zonder nog naar onze 
eigen behoeftes te luisteren, 
terwijl dat eigenlijk juist heel 
belangrijk is. [2] Omdat we zo 
graag met de ander samen 
willen zijn vergeten we vaak 
onze eigen behoeftes voorop 
te zetten en durven we deze 
niet meer uit te spreken. Het 
is belangrijk dat je open kunt 
communiceren in je relatie en 
dat je je behoeftes durft uit te 
spreken naar de ander, ook 
als je de ander hier eventueel 
mee gaat teleurstellen. [13]
Een relatie is als een huis, je 
moet je allebei comfortbel 
kunnen voelen in dat huis en 
je vrijuit kunnen bewegen, er 
moet ruimte zijn om moeilijke 
zaken, zoals vreemdgaan, te 
bespreken. 
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We zijn over het algemeen zo gesteld op het feit dat onze partner niet 
vreemd mag gaan, we checken telefoons, we worden boos als onze partner 
3 seconden te lang naar een ander kijkt, als je partner 10 minuten later 
thuis is dan normaal denken we meteen dat hij of zij een affaire heeft met 
een ander.  Dit zijn ook voorbeelden van situaties die ik heel vaak op social 
media voorbij zie komen, denk aan Facebook, TikTok, YouTube. We zijn zo 
opzoek naar de signalen dat onze partner wellicht vreemdgaat, dat we er 
op gegeven  moment ook in gaan geloven. [8] We zijn biased, en geloven in 
datgene wat we geloven. Elke verdachte move is een aanwijzing dat onze 
partner vreemdgaat. We zoeken naar een probleem. Hier ontstaan 
vaak ruzies uit omdat hier niet openlijk over gecommuniceerd wordt. Als in 
eerste instantie de verdenkingen worden uitgesproken naar de partner op 
een (belangrijk!) niet aanvallende manier zal dit heel veel ruzie en onenigheid 
kunnen voorkomen. 

kijken doe 
je met je...

m o n d

Veel mensen zullen wel eens nieuwschierig geweest zijn naar een ander, de een handelt er ook 
echt daadwerkelijk naar en de ander niet. [11] Soms hoor je ook weleens dat mensen die zijn 
vreemdgegaan echt spijt hebben dat ze zijn vreemdgegaan. Of het viel stiekem toch een beetje 
tegen... Dat kan natuurlijk, want je kan zeggen dat je banaan lust terwijl je nog nooit banaan 
gegeten hebt. Maar zodra je die banaan pas echt proeft, de banaan probeert, dan pas kan je 
oordelen of je banaan lust of niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor vreemdgaan. Kijken doe je met 
je mond. Aan de regel “kijken mag” 
hebben we dus precies niks. We willen 
voelen, ervaren, en dan pas kunnen we 
echt een goede overweging maken of 
het het waard is om vreemd te gaan.
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We kunnen simpelweg 
gewoon niet aan al de 
behoeftes van onze 
partner voldoen, zelfs 
in de meest “perfecte” 
relatie zal dit niet 
het geval zijn. Om nog 
even iets dieper in te 
gaan op de behoeftes 
van de mens wil ik het 
ook nog even hebben 
over liefdestalen, 
oftewel: love 
languages. Dit is een 
theorie bedacht door 
gary chapman waarmee 
wordt verklaard waarom 
we nooit altijd aan de 
behoeftes van de ander 
kunnen voldoen. 

Er zijn 5 liefdestalen volgens deze theorie, namelijk; 
Positieve woorden, deze persoon vindt het fijn om complimentjes 
te ontvangen en zal ook complimentjes geven op zijn of haar 
liefde voor de ander te uiten. 
Tijd en aandacht, voor deze persoon is het belangrijk om tijd voor 
elkaar vrij te maken en dingen samen te ondernemen, ook is het 
belangrijk voor degene dat er oprechte interesse voor elkaar 
is. Deze persoon zal ook zijn of haar liefde uiten door tijd vrij te 
maken en interesse te tonen in zijn of haar partner.
Cadeaus, voor degene die deze liefdestaal spreekt uit je je liefde 
door een persoonlijk cadeautje te geven. Het gaat niet zo zeer 
om de grootte van het cadeau of hoe duur het is, maar om 
de achterlieggende gedachte. Het gaat om de emotionele 
waarde. Door het geven van een cadeau laat je zien dat je 
aan de ander denkt en dat je speciaal voor hem of haar dit 
kleinigheidje hebt meegenomen. En wederom, vice versa, zal 
deze persoon ook zelf zijn of haar liefde voor zijn of haar partner 
op deze manier uiten.
Hulpvaardigheid, deze persoon vindt het prettig als je meehelpt 
met de meer praktische zaken, denk aan de afwas doen, 
stofzuigen, koken. Iemand die deze liefdestaal spreekt zal dit 
ook met alle liefde voor zijn of haar partner doen, dat is hun 
manier om hun liefde te uiten. 
Aanraking, tot slot hebben we aanraking. Spreekt in principe 
voor zich; een knuffel, een kus, een omhelzing. Dat is voor deze 
persoon belangrijk als het gaat om het uiten van je liefde voor 
iemand. [6] [7]

Nu we in een 
sneltreinvaart door de 5 
liefdestalen zijn gegaan 
wil ik nog even inhaken 
op wat dit nou met 
vreemdgaan te maken 
heeft. Zoals eerder 
gezegd, we kunnen 
nooit aan alle behoeftes 
van de ander voldoen. 
Het komt ook vaak 
voor dat twee mensen 
in een relatie allebei 
een andere liefdestaal 
spreken. Wanneer je 
beide een andere 
liefdestaal spreekt zal 
het extra moeilijk zijn 
om alle behoeftes 
van jou partner te 
vervullen. Je hebt 
nou eenmaal allebei 
andere behoeftes en 
een andere manier 
om je liefde voor de 
ander te uiten. Dit kan 
zorgen voor discussies, 

teleurstelling en 
conflicten. [6] Hiermee 
wil ik extra aantonen 
hoe belangrijk het is 
om te communiceren; 
Waar heeft de ander 
behoefte aan? Zitten we 
op 1 lijn? Dit zijn vragen 
die we vaak in ons 
eentje beantwoorden 
als we onder de 
douche staan of in een 
gesprek zitten met onze 
vrienden. Terwijl het juist 
zo belangrijk is om dit 
open, eerlijk en luchtig 
te kunnen bespreken 
met je partner. 

The 5 love languages

A C T S  O F  S E R V I C E :  CAN I MAKE YOU AN 
AVOCADO TOAST?

Q U A L I T Y  T I M E :  WANNA EAT AN AVOCADO 
TOAST WITH ME?

W O R D S  O F  A F F I R M A T I O N :  I LOVE THE 
AVOCADO TOAST YOU MADE ME

P H Y S I C A L  T O U C H :  HUG (FOR THE AVOCADO 
TOAST)

G I F T S :  I BOUGHT YOU AN AVOCADO TOAST
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PODCAST 
MET...

F*ck u 
and ur 
feelings

Als iemand vreemdgaat 
zegt diegene eigenlijk 
letterlijk: F*ck jou en 
je gevoel, dat doet 
pijn. Je vindt het 
makkelijker om 
seks te hebben met 
een ander dan om 
te vertellen dat 
je seks wil hebben 
met een ander 
tegen je partner, 
dat vind ik echt 
belachelijk!Als je 
erover praat kun je er 
samen naar kijken, als 
je partner er niet voor 
open staat om er open 
te praten kun je allebei 
gewoon weer doorgaan 
met je leven. Je moet 
ook gewoon voor jezelf 
kiezen. Maar als ik dan 
aan je vraag of alles 
voor jou oke is in onze 
relatie, moet je wel 

eerlijk zijn. We moeten 
gewoon durven een 
gesprek te openen 
over zulke sh*t! 
Pijn hoort er toch wel 
bij, daar hoeven we 
niet bang voor te zijn. 
Ik denk dat heel erg 
veel voorkomen kan 
worden door eerlijk te 
zijn en te zeggen wat 
je wil, ook al 
moet je elkaar 
daarvoor 
loslaten. Je 
moet ook 
gewoon 
real zijn naar 
jezelf toe. Te 
veel mensen 
romantiseren 
relaties. [15]

Vreemdgaan is subjectief. 
Vreemdgaat begint op het 
punt dat je dingen achter de 
rug om van je partner gaan 
doen. De behoefte zoeken wat 
je in je eigen relatie niet kan 
vinden wanneer je daar niet 
over in discussie gaat. Je merkt 
dat je behoeftes hebt maar je 
bent niet bereidt om dat met je 
partner te bespreken; dat is al 
vreemdgaan. 
Ik denk dat je in 
een goede relatie 
je gevoelens kan 
bespreken.  In een goede 
relatie mag je voelen 
en delen. 
Hetgene wat vreemdgaan 
kwalijk maakt is dat je een 
ander kwetst. mensen zijn 
gemaakt om fouten te maken, 
en het is een fout om van te 
leren.

De 
maatschappij 
vindt van 
alles. Er mag 
meer begrip zijn in 
zo’n situatie, er is vaak 
veel onbegrip. 

Ik denk dat er 
altijd 2 mensen 
fout zitten bij 
vreemdgaan, er is 
namelijk slecht 
gecommuncieerd, je 
laadt samen het 
pistool maar de 
vreemdgaander schiet. 
Vreemdgaan is een angst van 
mensen; je stelt jezelf afhankelijk 
van een ander, je stelt jezelf 
kwetsbaar op. 
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Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
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Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 
Field research 

Ik merkte gedurende mijn 
onderzoek dat het heel moeilijk 
is om in contact te komen met 
mensen die vreemd zijn gegaan 
en die hier ook open en eerlijk 
over willen spreken. Vaak 
zit er zo’n schaamte 
achter dat mensen 
hier niet over willen 
praten of het zelfs 
ontkennen dat ze 
vreemd zijn gegaan. 
Ik heb in eerste instantie op 
datingsites zoals Second Love 
research gedaan naar “the 

field” waar het vreemdgaan 
echt plaatsvindt, recht voor je 
neus. Wat mij in eerste instantie 
al meteen opviel is hoeveel 
mensen er op deze site staan. 
Daarnaast viel ook op, zodra ik 
mijn profiel had aangemaakt, ik 
heel veel informatie over mezelf 
kon invullen en mijn voorkeuren. 
Zo kon ik invullen waar ik 
specifiek naar opzoek was, wat 
mijn huidige relatiestatus was 
en een paar kenmerken die mij  
definieren als persoon. 

Hoewel er in de biografie 
van de mannen af en toe 
beschreven wordt waarom ze 
op deze site te vinden zijn kon ik 
hier verder vrij weinig uithalen. Ik 
wilde afwachten tot ik met mijn 
compleet ingevulde profiel een 
berichtje zou krijgen van een 
man. 2 dagen later wilde ik mijn 
inbox checken en kreeg ik de 
melding dat ik geblokkeerd was. 
Ze letten dus wel degelijk op de 
privacy van de gebuikers van 
de site. 

Maar goed, daar kwamen we 
natuurlijk niet voor. Ik kwam 
erachter dat het lastig is om je 
te infiltreren op zo’n website als 
je je voordoet als een iemand 
anders. Ik baalde hier wel een 
beetje van omdat op deze 
websites precies mijn doelgroep 
waar ik nog te weinig informatie 

over bezit te vinden is. In mijn 
eigen omgeving ben ik rond 
gaan vragen aan de mensen 
waarvan ik wist dat die ooit 
zijn vreemdgegaan of iemand 
er voor open stond om met 
mij het gesprek aan te gaan 
over vreemdgaan. Helaas 
werd dit door bijna iedereen 
afgewezen. Een enkeling 
wilde wel meewerken maar 
aan die informatie heb ik niet 
veel gehad omdat het vaak 
ging over escapades op 15 
jarige leeftijd. Het brein van 
een 15-jarige is compleet 
anders dan het brein van 
een jongvolwasssen of 
volwassenen waardoor deze 
informatie niet betrouwbaar 
genoeg is. Ook is dit 
minder relevant gezien mijn 
onderzoek zich focust op 
mensen boven de 20 jaar. 

  Het moet anders dus, 

Tijd voor HET ECHTE WERK!
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Cultural probe
O m  d i e p e r  o n d e r z o e k  t e  d o e n 
n a a r  w a t  d e  m a a t s c h a p p i j 
n o u  d a a d w e r k e l i j k  v a n 
v r e e m d g a a n  v i n d t  h e b  i k  e e n 
c u l t u r a l  p r o b e  u i t g e z e t . 

Door de omstandigheden van 
corona is deze voornamelijk 
online uitgevoert door de 
deelnemers. In totaal heb 
20 mensen deelgenomen 
aan de cultural probe zodat 
ik een goed beeld kon 
schetsen van de doelgroep. 
De onderzoeksgroep betreft 
dus 20 millenials (tussen 
de 20 en 25 jaar), zowel 
mannen en vrouwen met 
als opleidingsniveau HBO of 
WO. Verassend genoeg was 
iedereen die deelnam aan de 
cultural probe heteroseksueel, 
dus de onderzoeksgroep is ook 
heteroseksueel. In de cultural 
probe werden 22 vragen 

gesteld over vreemdgaan 
om te kijken hoe de 
onderzoeksgroep hierin staat. 
De belangrijkste inzichten zal 
ik in het kort doornemen. Alle 
resulaten zijn uiteraard te vinden 
in de bijlage. [14] [16]

Wat zijn de belangrijkste 
inzichten geweest? 
Opvallend was dat 

iedereen aangaf nooit in 
staat te kunnen zijn om 

vreemd te gaan, zelfs als 
ze in het verleden wel een 
keer vreemd zijn gegaan. 
Ook viel op dat niemand 
porno kijken vreemdgaan 

vindt. Het werd ook duidelijk 
dat het begrip vreemdgaan 

voor iedereen iets anders 
betekent; voor de een 
ligt de grens bij fysieke 

aanraking, voor de ander 
ligt deze grens al bij flirten 
via Whatsapp. Omdat het 

vreemdgaan voor iedereen 
anders is, kan het lastig zijn 
om hier goede grip op te 
krijgen. Wat ook duidelijk 
naarvoren kwam is dat 
iedereen een negatief 

beeld heeft over iemand 
die is vreemdgegaan; ze 

veroordelen bijna allemaal 

de vreemdgaander en 
deze wordt ook vaak laf 
genoemd. Ik vond het 

opmerkelijk dat er zoveel 
dezelfde antwoorden 

waren met 20 verschillende 
deelnemers! Dit betekent 

dat dit onderwerp wel 
degelijk relevant is en dat 
we daar hoog nodig wat 

aan moeten doen. 

Ook kwam duidelijk naar 
voren dat iedereen als 

advies mee gaf om beter 
te communiceren met je 
partner. Dit bevestigt ook 
mijn andere onderzoeken 

en ik merk dat dit een 
gegeven is die erg vaak 

naar voren komt. Blijkbaar 
gaat er veel mis in de 

communicatie tussen twee 
partners waardoor we 

eerder vreemdgaan. [14]
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MOODBOARDS

WE MOETEN HET GESPREK DURVEN 
AAN TE GAAN, MET ZOWEL ONZE 
PARTNER ALS MET ONSZELF. 

Vervolgens ben ik gaan kijken of 
er ontwerpers zijn die al kritische 
ontwerpen hebben gemaakt 
als het gaat om het volgen van 
het beeld van de maatschappij 
en het openen van een nieuw 
gesprek. What’s out there? 
De interessantste ontwerpen 
heb ik hier naast elkaar in een 
moodboard gezet. Ik kon vooral 
veel inspiratie halen uit deze 
afbeeldingen omdat het andere 
ideeen zijn als het gaat om je 
hoofd ergens instoppen. Ik had 
het namelijk over een bubbel, 
maar het kan ook anders... Dit 
deed me ook denken aan de 
dierentuin waar je je handen in 
van die gaten moet steken zonder 
dat je weet wat er in zit, wat nou als 
je dit met je hoofd doet? Of wat nou 
als je een kijkdoos maakt waar je 
heel je hoofd in moet stoppen zodat 
je echt daadwerkelijk met je hoofd 
in een andere wereld zit.

Vervolgens ben ik meer gaan kijken naar fotografie, want hoe kun je met fotogarfie vragen 
opwekken en een moeilijk onderwerp bespreekbaar maken? Fotografie opent een open 

gesprek omdat iedereen het op zijn of haar eigen manier kan 
interpeteren. Dit is hetzelfde met kunst natuurlijk. Omdat het 

een mening is kan niemand iets goed of afkeuren 
in principe. Dit is het aspect wat ik ook zoek in 

mijn ontwerp. Deze afbeeldingen hiernaast 
inspireerde mij vooral omdat ze allemaal een 

eigen verhaal vertellen. Het is 
heel persoonlijk wat je eruit 
haalt en elke afbeelding 

kan op meerdere manieren 
bekeken worden. Ik vind 

het erg bijzonder hoe zonder 
woorden een beeld en een 
emotie zo sterk overgebracht 
kunnen worden via een 

afbeelding. 

Waar regels 
zijn stopt het 

denken
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Biechten, iets wat al zolang bestaat en waar vandaag 
de dag nog altijd behoefte aan is. Kan ik iets ontwerpen 
waardoor de gebruikers elkaars behoeften aan elkaar 
op durven te biechten? Wat zijn de elementen van een 
biechthokje waardoor we wel open en eerlijk durven te 
communiceren?
Ten eerste is een biechthokje een gesloten 
ruimte, je bent letterlijk en figuurlijk afgesloten 
van de buitenwereld. Ik denk dat dit het 
concept van een biechthokje zo sterk maakt. 
Je zit daar met je eigen gedachten, in een 
omgeving waar je geen invloeden van de 
buitenwereld ziet. Zeker in deze tijd van 
de social media kan het belangrijk zijn om 
niet continue beinvloed te worden door de 
buitenwereld als je je eigen mening wil vormen. 
Dit is een belangrijk aspect wat ik mee wil 
nemen in mijn ontwerp. Daarnaast is de privacy 
ook hetgene waardoor een biechthokje 
functioneert. Je kan niet worden veroodeeld 
want niemand weet wie je bent. In mijn 
ontwerp zal dit minder goed werken omdat 
je juist moet weten wat jouw eigen partner 
zijn of haar behoeftes zijn. Tot slot zie je in een 
biechthokje ook dat er nooit oogcontact is, dit 
maakt het makkelijker om te communiceren. 
Hier wil ik graag meer onderzoek naar doen om 
te achterhalen of dit misschien een aspect is 
die ik goed in mijn ontwerp kan verwerken. 

Biechten 
B*tch
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Door te kijken naar wat er al 
bestaat kom je op onwijs veel 

nieuwe ideeen, ik vind het altijd 
heel prettig om zo ook een 

visueel overzicht te hebben van 
waar ik ben en wat mijn inspiratie 

is. Door mijn moodboars te 
delen wil ik een visueel kijkje 

geven in mijn ontwerpproces. 
Dit heeft me namelijk allemaal 

geinspireerd tot mijn uiteindelijke 
concept. Ook vind ik het prettig 
om te zien hoe andere designer 
iets gedesigned hebben; is het 
functioneel, sluit de stijl aan op 

de doelgroep? Juist door te 
kijken wat er allemaal al is ga je 
deze kritische vragen ook aan 

jezelf stellen. Als ik bezig ben met 
het realiseren van mijn ontwerp 

kijk ik ook zeker terug naar al mijn 
digital moodboards om te kijken 

waar ik vandaan kom. 
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Prototype
Als eerste prototype heb ik een 

aantal dingen onderzocht met een VR-bril. 
Want blijkbaar vinden we porno kijken met 

een VR bril niet vreemdgaan. [12] [14] Zou je 
met een VR experience bijvoorbeeld kunnen 

ervaren hoe het is om vreemd te gaan? 
Zou je hierdoor een betere overweging 

kunnen maken of je wel of niet vreemd wil 
gaan. Je hebt het tenslotte kunnen ervaren. 

Dit wilde ik verder onderzoeken. Ik heb 3 
proefpersonen die in een relatie zitten een VR 
bril gegeven met een porno VR experience. 

Vervolgens ben ik met hun in gesprek gegaan 
om te kijken of ze dit ook daadwerkelijk als 

vreemdgaan zagen. Ze zagen dit inderdaad 
alle 3 niet als vreemdgaan. Wel bleek uit 

de antwoorden dat het toch anders is om 
echt fysiek contact te hebben; “dat brengt 

veel meer spanning met zich mee.” Het 
voldeed volgens mijn 3 proefpersonen dus 

niet aan de echte vreemdgaand experience. 
Hierdoor heb ik afstand genomen van dit 

concept en ben ik verder gaan kijken naar de 
communicatie in plaats van het schetsen van 

een belevingswereld. 

my brain 
knew, 

my heart 
just wasn’t 
ready 
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Ik wilde graag onderzoeken of ik iets 
kon ontwerpen wat op een speelse 

en luchtige manier een gesprek 
over vreemdgaan opent. Om low-fi 
te beginnen ben ik begonnen met 
een kaartspel. De vragen hebben 

betrekking tot de relatie tussen 
de twee personen, hun kijk op 

vreemdgaan en hun behoeften. 

Prototype Wat is jouw grens 
als het gaat om 
vreemdgaan?

Vertel eens over 
jullie relatie

Heb jij de 
behoefte om 
vreemd te 

gaan?
Wanneer zou jij je 

bedrogen voelen?

Heb je het gevoel 
dat je alles kan 
bespreken met 

mij?

Hoe denk jij 
over mensen die 
vreemdgaan?

Heb je weleens 
eraan gedacht 

om wat met een 
ander te doen?

Is het bespreekbaar 

als ik de behoefte zou 

hebben aan iemand 

anders?

Ben je bang 
om mij te 
kwetsen?

Heb je het gevoel 
dat we altijd eerlijk 

tegen elkaar 
kunnen zijn?
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Als eerste prototype heb ik een kletspot gemaakt 
genaamd “Let’s talk”. Dit zijn gespreksstarters voor 
mensen die een relatie met elkaar hebben. Tijdens 
dit gesprek kunnen verwachtingen naar elkaar 
uitgesproken worden en wordt vreemdgaan 
bespreekbaar gemaakt. 

Er is op de vraagstelling van de kaartjes gelet 
waardoor de vragen minder snel over komen als 
een aanval en waardoor de gesprekken opener 
en soepeler gevoerd kunnen worden. Om een 
voorbeeld te geven: In plaats van het woord 
“waarom” worden de woorden “vertel eens” 
gebruikt. Dit zorgt ervoor dat er een open gesprek 
plaats kan vinden. [10] Veel vragen kunnen 
namelijk al snel als een aanval opgevat worden. 
Hierdoor krijg je een defensieve reactie waardoor 
het gesprek praktisch geen nut meer heeft maar 
waarschijnlijk alleen maar averechts werkt. 

Dit prototype heb ik meegegeven aan 
verschillende testpersonen. Niet alleen aan 
mensen die ook echt daadwerkelijk in een relatie 
zitten met elkaar maar ook aan mensen die nog 
aan het daten zijn of mensen die enkel in een 
“friend with benefits” zitten met elkaar. 

Koppel 1
In een relatie van 4 jaar
21 en 23 jaar oud

Ja 
dat had ik 

inderdaad ook, ik vond het 
vooral moeilijk om op sommige 

vragen antwoord te geven, ik had 
heel erg het gevoel dat je toch moet 

oppassen met wat je zegt tegen je 
partner. Je wil de ander namelijk 

ook niet kwetsen.

Ja 
dat denk ik ook. 

Ik moet zeggen dat ik het 
wel fijn vond om een keer een 

gesprek hierover te openen want dat 
hebben we nog nooit eerder gedaan. 
Ik vond het wel een beetje ongemak-
kelijk maar het was ook een soort 

opluchting dat het eindelijk een 
keer besproken werd.

Ik 
merkte dat ik het 

best lastig vond om hier 
open over te communiceren, 

dat had ik in eerste instantie 
eigenlijk niet verwacht. 

Ik 
denk ook omdat 

we echt in zo’n sollicitatie 
opstelling zaten. Ik denk dat 

je er ook anders voor moet zit-
ten als je dit gesprek luchtig 

wil houden, met een 
wijntje ofzo.
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Koppel 2
Friends with benefits
22 en 21 jaar oud

Ik 
denk inderdaad 

dat het nooit kwaad 
kan om over zulk soort dingen 

te praten, ongeacht of je in een 
serieuze relatie zit of niet. Het is 

gewoon goed om te weten wat de 
behoeftes en de verwachtingen 

van een ander zijn. Dat kan 
denk ik heel erg veel gezeik 

voorkomen.

Ik 
vond het in 

ieder geval wel chill dat 
je op deze manier toch een 

soort gedwongen wordt om een 
gesprek te openen, gezien ik dat 
zelf niet zou durven. Ik denk dat 
het heel goed zou zijn om zulk 

soort bespreekpunten te 
maken ofzo.

Omdat 
wij natuurlijk niet echt 

een relatie hebben vond ik het 
wel makkelijk om hierover te praten. 

Alleen om het gesprek te openen kan 
gewoon een beetje ongmakkelijk zijn, zeker 
als je niet serieus met elkaar bent. Ik vond 
het daarom wel heel chill dat er iets is om 

zulk soort gesprekken te openen. Het is 
namelijk altijd goed om te weten 

of je op 1 lijn zit of niet.

Nou 
precies, en 

zeker met een friend 
with beneifts kan er ook heel 
veel gezeik zijn. Ik denk dat 

een gesprek daarover zoveel 
gezeik voorkomt. Praten is 

echt belangrijk.

Koppel 3
In een relatie van 3 maanden 
25 en 22 jaar oud

Ik 
vond het best wel 

confronterend, zeker omdat 
de ander recht tegen over je zit. Ik 

vond het daarom soms best moeilijk om 
100% eerlijk te zijn, dat is gewoon lastig om 
dat te doen in iemands gezicht. Ik had het 
gesprek liever indirect gehad ofzo. Ze mag 

het wel weten maar ik voel me gewoon 
niet op mn gemak om iemand dan 

echt recht in de ogen aan te 
kijken.

Ja 
maar dat kan dus 

best moeilijk zijn denk ik. 
Het moet gewoon een beetje 
een losse setting zijn, net zoals 

met vrienden. Het voelt alsof er nu 
namelijk een enorme druk op 

mij staat. Alsof ik de goede 
antwoorden MOET geven.

Ik 
denk wel dat het 

goed is voor ons als we 
hierover praten. En je kan maar 

beter eerlijk zijn want anders 
heb je er toch niks aan?

Van 
wie moet je 

dat doen dan? 

Ik 
heb het gevoel 

dat de maatschappij je 
gewoon meteen veroodeeld 

als je eerlijk bent, ik kan dan echt 
niet fair zijn naar mezelf toe. Dus 
dan kan ik al helemaal niet fair 

zijn naar jou toe. Ik wil je ook 
niet kwetsen.



51

Ontwerpcriteria
Must have

De installatie moet een eerlijk gesprek over vreemdgaan op gang brengen
De installatie moet een opening zijn voor een nieuw gesprek over vreemdgaan

De installatie moet ervoor zorgen dat de 2 gebruikers luisteren naar de behoeftes van de ander

Should have
De installatie moet uitnodigend zijn voor de gebruiker
De installatie moet veilig aanvoelen voor de gebruiker 

De gebruiker moet ervaren dat over vreemdgaan praten hun relatie in elk opzicht zal verbeteren

Could have
De installatie moet de gebruiker aan het denken zetten

Would have

De installatie moet interactief zijn
De instalatie moet zonder verdere instructie gebruikt kunnen worden

W A T  I S  H E T  D O E L ?
De gebruikers open laten communiceren en laten luisteren naar de ander, openstaan voor andere 
ideeen uit de bubbel van de maatschappij, niet oordelen maar luisteren, dit is namelijk de basis 
van een goede relatie. Het doel is door deze installatie vreemdgaan bespreekbaar te maken 
binnen een relatie waardoor de kwaliteit van de relatie ook vooruit zal gaan.

Vervolgens ben 
ik gaan testen of 
het daadwerkelijk 

verschil uit 
zou maken 

als er geen 
oogcontact 

zou zijn. Om 
dit snel low-
fi te kunnen 

testen heb ik de 
proefpersonen 
met de ruggen 

naar elkaar 
toe laten zitten 

en heb ik ze 
dezelfde soort 
vragen over 

vreemdgaan en 
relaties gegeven. 
Hier volgen een 
aantal reacties.
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Doelgroep
Mannen en vrouwen, met een hoger opleidingsniveau tussen de 20 en 25 jaar (Millenials). Ik heb 
gekozen om me op deze groep te focussen omdat ik weet dat bijvoorbeeld een 75-jarige hier 
weer compleet anders in kan staan. Over het algemeen denken ouderen in kaders en hebben 

ze geen open kijk op onderwerpen zoals vreemdgaan. Dit bleek uit een gesprek die ik heb 
gevoerd met 3 ouderen waarin meteen boos werd gereageerd op een Marco Borsato die was 

vreemdgegaan. Vaak zijn ze ook niet op andere gedachten te brengen. Ook generatie X viel af, in 
deze generatie speelt vreemdgaan wel vaak af, denk aan alle 40-jarige met een midlifecrisis. Maar 

omdat deze generatie wederom weer op een hele andere manier denkt dan de Millenials wilde 
ik me voornamelijk focussen op de Millenials. De Millenials zitten nu namelijk ook in een levensfase 
waarin ze belangrijke keuzes voor de toekomst moeten maken, ook op relatiegebied. Voordat ze 

gaan trouwen en 20 jaar vastzitten en erachter komen dat het het toch niet is moeten ze eerst 
maar een keer een open gesprek voeren over vreemdgaan. De doelgroep zou later eventueel 

wel nog verbreedt kunnen worden. Maar omdat ik nu denk dat het ontwerp het relevantst is voor 
deze doelgroep heb ik me daar ook gedurende het onderzoek op gericht. Ook het uiterlijk van het 

ontwerp zal Millenials moeten aanspreken. 

concept
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Ik wilde graag verder onderzoek doen naar safe 
spaces. Ik heb aan 5 mensen gevraagd wat de 
plekken zijn waar ze het meest tot rust komen, ze zich 
het meest zichzelf voelen, waar ze het beste kunnen 
nadenken en waar ze naartoe zouden gaan om 
even afstand te nemen van de maatschappij. De 
antwoorden volgde: 
-In de auto. 
-Als ik in het vliegtuig zit en ik uit het 
raampje kijk en de wolken en de zon zie.
-Met muziek op.
-Als ik naar de sterren kijk.
-In mijn bed. 
-In de zon. 
-In bad met een glas wijn.
-In een hangmat in de natuur.
-Als ik aan het wandelen ben in het bos. 
-Op het strand met een zonsondergang.
-In de schemering. 
-Als ik naar de lucht kijk.
-als de zon ondergaat. 
-In de bergen. 
-In een rustig natuurgebied. 
-Onder de douche met muziek op.
-Als het s’avonds regent  en ik met 
kaarsjes binnen zit.
-De schemering van de maan. 
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Zo heb ik bij Temptation 
Island gezien dat ze 

videoboodschappen voor 
elkaar mogen opnemen 

terwijl ze elkaar dus niet zien, 
je zag meteen dat ze een stuk 
beter luisteren naar wat hun 
partner precies te zeggen 
heeft. Het nadeel hiervan 

is alleen dat er vaak te snel 
conclusies worden getrokken 

die eigenlijk niet getrokken 
kunnen worden aan de hand 
van de videoboodschap. [13]
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De installatie 
moet prettig 
aanvoelen; 
als een safe 
space. Ook 

de dubbelzinnigheid 
van de spiegel en 

de bubbels spreekt 
mij nogsteeds aan. 

Ik moet er wel 
opletten dat deze 

installatie ook prettig 
zal aanvoelen voor 
mannen. Dit is iets 

wat ik op korte duur 
ook nog wil testen.
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proof of concept
Om mijn concept 
te testen heb ik op 
een low-fi manier 
de belangrijkste 
onderdelen van mijn 
ontwerpcriteria in het 
prototype verwerkt. Ik 
heb een stel gevraagd 
naar een restaurant 
te komen, ik heb ze 
beiden een vragenlijst 
meegegeven zodat 
ze deze eerst rustig 
zelf op de wc (een 
safe space) kunnen 
beantwoorden om 
vervolgens samen 
om de tafel te zitten 
en te kijken of dit een 
gesprek op gang zal 
brengen.

Hieruit bleek dat het goed 
werkte om de twee partners 
in eerste instantie uit elkaar 
te zetten. Beiden konde ze 
zonder verdere invloeden van 
buitenaf de vragenlijst invullen 
zonder dat ze de druk voelde 
van hun partner. Opvallend 
was ook dat er meer vragen 
naar volledige eerlijkheid waren 
ingevuld dan bij het eerste 
prototype. Dit toont dus 
aan dat het daadwerkelijk 
effectief is om de 
twee eerst van elkaar 
gescheiden te houden. Ook 
is het beter als ze vooraf nog 
niet precies weten waar ze 
aan gaan deelnemen maar 
dat het een leuke en goede 
uitdaging is voor je relatie. Als 
het koppel vooraf namelijk 
al weet wat hun te wachten 
staat is de eerste reactie niet 
meer “echt”. Ze kunnen zich 
dan mentaal al voorbereiden 
op wat hun te wachten staat 

en dit is juist niet de bedoeling. 
Hierdoor is er ook een 
nieuw ontwerpcriteria 
bijgekomen; het moet vanaf 
buiten nog niet duidelijk 
zijn wat de bedoeling is 
van de installatie. Er is 
wel enigzins intructie nodig 
zodra de gebruikers zich in de 
safe space bevinden. Dit om 
ook beter te kunnen verklaren 
waar ze aan deelnemen 
en wat er precies van ze 
verwacht wordt. Vervolgens 
moeten de gebruikers ook nog 
samen komen om het gesprek 
te starten. Ik twijfel of ik dit 
onderdeel wil maken van mijn 
installatie of niet. Is de installatie 
alleen de gesprekopener of 
biedt het ook meteen ruimte 
voor het gesprek? 



65

Conclusie
kan ik een ervaring ontwerpen waardoor er 
een nieuw gesprek kan worden geopend over 

vreemdgaan? A B S O L U U T !
Dit kunnen we bereiken door simpelweg met elkaar te praten! Nu blijkt dat veel koppels alleen een 
duwtje in de rug nodig hebben, en dat is precies wat ik ga ontwerpen. Ik geloof dat we door open 
communicatie, zonder oordelen en door goed te luisteren zelfs vreemdgaan kunnen voorkomen. Ik 
denk dat het belangrijk dat deze stap gezet wordt omdat uit mijn onderzoek blijkt dat hier stiekem 
onwijs veel behoefte naar is. In the end willen we allemaal zekerheid. We mogen vreemdgaan ook 

absoluut niet bekritiseren omdat ik denk dat vreemdgaan zo gek nog niet is, niet voor is bijna de 
helft van de overbevolking weleens vreemdgegaan. Laten we een nieuw gesprek openen over 

vreemdgaan!

Aanbevelingen
Wanneer ik dit in onderzoek zou kunnen vervolgen of meer tijd had gehad had ik dieper in willen 

gaan op de vraag waarom we vreemdgaan. Ook zou ik dan graag nog beter het standpunt van 
degene die vreemdgaat in kaart brengen. Wat betreft mijn concept zou ik graag willen kijken 
naar een high-fi eindontwerp als het gaat om techniek. Omdat ik zelf niet erg technisch ben 

was dit zowel in mijn proof on concept, als waarschijnlijk in mijn eindontwerp, te zien/gaat te zien 
zijn. Hoewel dit de ervaring, het doel en de werking van de installatie hier niet op achteruit gaan 
zou dit toch een mooi streve zijn voor in de toekomst. Ik denk namelijk dat het dan ook een stuk 

gebruikersvriendelijker wordt. 

and they lived happily 
ever after
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w e l c o m e


