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PERSBERICHT 

Relatieverslaafd? Loslaten als 
sleutel tot gezondere relaties 
 

Loslaatcoach schrijft dé opvolger van 
Norwoods bestseller ‘Als hij maar gelukkig is’ 
 
Een stabiele, gelukkige relatie, willen we dat niet allemaal? Toch lijkt 
dat er voor een grote groep mensen niet in te zitten. Hoe komt het 
toch dat zo velen te maken hebben met ongeluk in de liefde? In haar 
boek Stop liefdesverdriet legt Ammy van Bedaf uit hoe dat komt én 
wat je eraan doet. Loslaten is de oplossing. Stop liefdesverdriet 
verschijnt 11 april bij Booklight. 
 
Lente in de lucht! Met de lentekriebels komen ook de vlinders in de buik. 
Verliefdheid is heerlijk, maar voor relatieverslaafden is dat juist een grote 
valkuil. Mensen met een relatieverslaving zijn snel tot over hun oren 
verliefd. Die nieuwe vlam is het helemaal, het is de partner van hun 
dromen. Maar ook deze relatie lijkt volgens hetzelfde patroon te verlopen. 
En als het uit is, is het verdriet oneindig groot. Ze komen niet los van hun 
ex, blijven zich eindeloos ellendig voelen of vluchten in een nieuwe relatie. 
 
Ammy van Bedaf weet uit eigen ervaring hoe verraderlijk en verblindend 
verliefdheid kan zijn bij relatieverslaving. Ze overkwam haar verslaving en 
helpt nu in haar praktijk Loslaten.nu anderen dat te bereiken.  
 
Ammy werkt met wat ze noemt ‘patronen van vroeger’. Door die bij haar 
klanten tot in detail bloot te leggen en te verklaren, laat ze zien waar die 
relatieverslaving vandaan komt, en in welke vaste patronen mensen 
verstrikt zijn geraakt. Die bewustwording is de eerste belangrijke stap in 
het proces van loslaten.  
 
Over de auteur 
Ammy van Bedaf, MSc (1960) was hoofdinspecteur bij de Amsterdamse 
politie, maar gooide na een burn-out het roer om. Ze genas niet alleen van 
haar burn-out, maar ook van haar relatieverslaving. Na afronding van de 
studie Arbeidspsychologie startte ze haar praktijk Loslaten.nu. In de 
Eendaagse Coaching leert ze mensen inzicht te krijgen in hun patronen 
van vroeger, hoe ze die zelf onbewust in stand houden (in relatie en werk) 
én hoe ze dat zelf kunnen veranderen. 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Voor meer informatie, het aanvragen van een recensie-exemplaar, joint promotions of een interview met de auteur kunt u contact 
opnemen met Suzanna van der Laan, tel. 06-29391879, info@booklight.nl.  
Indien u in uw medium aandacht besteedt aan bovengenoemde titel, ontvangen wij graag een bewijsnummer  
(Adres: Zandvoort 1, 9461 TA Gieten  of  info@booklight.nl ). 
Wilt u geen persberichten meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via info@booklight.nl. 
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