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Zelfzorg

Waarom zelfzorg?

Als ouder ben je soms zo hard aan het zorgen voor je kind, dat je jezelf vergeet. Het ouderschap 

daagt je voortdurend uit. Je probeert verschillende rollen zo goed mogelijk te vervullen en dit kan 

heel wat stress met zich meebrengen. Weet dat de perfecte ouder niet bestaat, het perfecte kind

evenmin. Wees daarom lief voor jezelf en voor anderen. 

Heel wat ouders gaan vaak over hun eigen grenzen heen. De balans tussen geven en nemen

is dan uit evenwicht. We willen je bewust maken dat zelfzorg nodig is om in je kracht te blijven 

staan.

Zelfzorg is een mindset die je jezelf moet aanleren. Het is een levenslang proces dat je aangaat 

binnenin jezelf. Jezelf bewust worden van wat jij nodig hebt om tot rust te komen is hierbij es-

sentieel.

Met zelfzorg bedoelen we dat je, als je voelt dat het nodig is, even ongepland kan wegglippen 

naar wat jou positieve energie geeft. Wat zelfzorg precies inhoudt, is heel individueel en dus voor 

iedereen anders.

Wanneer jij als ouder beter in je vel zit, dan heeft dit een positieve invloed op je manier van 

opvoeden alsook op de ontwikkeling van je kind. Gebrek aan zelfzorg tast de levenskwaliteit aan 

en heeft ook effect op jou als ouder en op je omgeving.



Geef zelf het goede voorbeeld. Je kind leert door naar jou te kijken.

Bied veel verschillende groenten aan, zo zal je kind, naast andere voeding, groenten 

gaan waarderen.

Stress hoeft niet altijd ongezond te zijn. Kortdurende stress kan positief en motiverend werken, 

het helpt jou te focussen. Je gaat geconcentreerd nadenken en handelen. Als alles goed gaat, dan 

heb je daarna terug de mogelijkheid om te ontspannen. Van korte stressmomentjes herstel je vrij

makkelijk.

Soms stapelen spanningen zich steeds verder op. Je vindt geen mogelijkheid, tijd of ruimte om 

te ontspannen en om te herstellen. Je brein en je lichaam raken uit balans. Iedereen reageert 

anders op stress. De klachten zijn bovendien soms zo verschillend dat je ze niet herkent. Vaak

heb je een combinatie van klachten. Het is belangrijk dat je je eigen stressklachten leert herken-

nen. Zo kan je tijdig reageren.

Stress

Ouderschap kan veel stress met zich meebrengen. Als zorgfiguur wil je het beste voor je kind. 

Daarom leg je de lat soms hoog. Andere taken of problemen kunnen daar nog extra bij komen. 

De draaglast wordt te zwaar. De eisen die je omgeving stelt zijn groter dan wat je denkt aan te 

kunnen..

Draagkracht is de manier waarop je omgaat met de draaglast die je dagelijks ondervindt. Deze 

groeit grotendeels door alles wat jou positieve energie geeft. Het visualiseren van de balans tus-

sen draagkracht en draaglast geeft je inzicht waarom een situatie te veel kan worden. Als het

evenwicht zoek is, uit zich dit in stresssignalen.

Draaglast en draagkracht



Energiegevers zijn zaken waar je naar uit kijkt, dingen die je met plezier doet. Je krijgt er een 

fysieke, emotionele of mentale boost van. Van deze kleine of grote activiteiten krijg je energie. 

Probeer elke dag een paar van die energiegevers in te plannen.

Energievreters zijn zaken waar je tegenop kijkt, dingen waar je moe van wordt. Je hebt het 

moeilijk om jezelf te motiveren en te concentreren. Deze activiteiten vragen veel energie. 

Vaak uit zich dit in stresssignalen. Wees hier alert voor.

Breng je energiegevers en energievreters in kaart. Probeer deze balans in evenwicht te krij-

gen. Op het einde van dit boekje vind je waar je de zelfzorgtool kan raadplegen.

Wees bewust van je energiegevers en – vreters1
Enkele tips



Grenzen zijn denkbeeldige scheidingslijnen die verschillende aspecten aangeven. Wat je al dan 

niet wil, wat je al dan niet aankan of waar je geen tijd en energie in wil stoppen. Ze zijn heel 

persoonlijk en dus voor iedereen anders. Door jouw eigen grenzen te benoemen, kom je op voor 

jezelf.

Het is niet egoïstisch om je grenzen aan te geven, integendeel. Door je grenzen aan te geven, leer 

je anderen hoe ze met jou moeten omgaan.

Oefen hierop door vaker nee te zeggen. Dat leer je niet in een paar dagen, het is een langzaam 

leerproces. Gun jezelf de tijd. Gedrag dat je al jaren gewoon bent, verander je niet zo snel.

Geef je grenzen aan, durf NEE zeggen 3

Een onbalans of overmatige stress kan zich vastzetten op je lichaam en gedachten. 

Grijp tijdig in, let op de signalen:

Probeer te voelen, check in bij jezelf (zoals je dit bij een hotel zou doen). Het gaat vaak mis wan-

neer je de hele dag bezig bent met het tevreden houden of helpen van anderen. Je staat te weinig 

stil bij wat je zelf nodig hebt op dat moment. Probeer hier zo goed mogelijk op in te spelen.

Hoe voel ik mij? Wat heb ik nodig? En geef het aan jezelf.

Heb oog voor (stress)signalen2



Vertrek met de vraag: Moet ik dit nu doen?

MOET ik dit nu doen?

Is deze taak dringend en noodzakelijk? Is er een alternatief?

Moet IK dit nu doen?

Is dit jouw taak? Kan iemand anders dit doen of je erbij helpen?

Moet ik DIT nu doen?

Op welke manier doe ik het? Is er een effectievere mogelijkheid?

Moet ik dit NU doen?

Hoe dringend is deze taak? Kan het ook op een ander moment?

Moet ik dit nu DOEN ?

Stel jezelf de vraag: moet ik actie moet ondernemen?

4
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Stel prioriteiten



Opvoeden doe je niet alleen. Zelfs al kan je verschillende taken tegelijk aan, je hoeft ze niet 

alleen uit te voeren. De mensen waar je het eerst aan denkt, zijn meestal de mensen die het 

dichtst bij jou staan, zoals je kerngezin. Je netwerk is ruimer dan je denkt. Denk maar aan 

bredere familie, vrienden, buren, organisaties,... 

Het delen van je eigen ervaringen met andere ouders (aan de schoolpoort, in een hobby-

club, in een Huis van het Kind,...) kan enorm opluchten. Je krijgt (h)erkenning voor je si-

tuatie. Het uitwisselen van tips & tricks kan het verschil maken.

Ventileren en een luisterend oor kan een voorbeeld zijn van emotionele ondersteuning. 

Hulp gaat verder dan het emotionele stuk. Je netwerk kan je tevens praktisch of medisch 

ondersteunen. We verwijzen je warm door naar onze tool.

Durf hulp vragen aan je omgeving 5



Zelfzorg is meer dan even een momentje voor jezelf nemen. Een warm bad, jezelf enkele 

minuten opsluiten op het toilet of een boek lezen zorgen op korte termijn voor ontspanning. 

We spreken dan van ‘me-time’, wat wel een vorm van zelfzorg kan zijn. Deze beperkte me-

time is belangrijk. Toch kan dit op lange termijn niet meer voldoende zijn. Zelfzorg is een 

constante houding of levenswijze waarbij je continu zorgt voor de balans tussen draaglast 

en draagkracht.

Zorg voor jezelf hoeft niet lang te duren. Dit wil niet zeggen dat het soms wel tijd kan vragen. 

Dit mag!

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen ons allemaal overkomen. Deze zijn opnieuw zeer per-

soonlijk. Dit kan gaan van grote gebeurtenissen tot kleine incidenten. Trek voldoende tijd 

uit om te rouwen en je verlies een plek te geven.

Zorg voor jezelf hoeft niet lang te duren
maar kan soms wel tijd vragen6



En verder nog ... 8
Zorg voor een gezonde levensstijl
Zorg voor een goede nachtrust. Probeer structuur te brengen in je slaapritme. Ga op tijd 

slapen zodat je voldoende uren rust hebt. Schakel alle schermen uit. Check je mailbox niet 

of lees geen nieuws op je smartphone of tablet.

Beweeg voldoende. Starten met een korte wandeling volstaat. Bouw verder op naar 30 mi-

nuten lichaamsbeweging per dag. Leg de lat niet meteen te hoog.

Wees bewust van wat je eet en drinkt. Gezond en gevarieerd eten is de basis van een goede 

gezondheid. Drink voldoende water en zo weinig mogelijk gesuikerde of light dranken.

Je hoeft niet altijd alles goed te doen, niet iedereen hoeft jou 

leuk te vinden.

Deze idealen loslaten is niet makkelijk maar het maakt ruim-

te vrij in je hoofd. Het is normaal dat niet elke dag even vlot 

verloopt en dat je jezelf minder goed voelt. Jezelf even niet oké 

voelen is OKÉ!

Sta jezelf toe niet perfect te zijn 7



Let op je ademhaling
Een eenvoudige maar doeltreffende manier is de buikademhaling. Je kan dit op ieder mo-

ment van de dag doen.

Omdenken
De manier waarop je naar een situatie kijkt, heeft invloed op hoe je je voelt.

Probeer bij ieder nadeel een voordeel te verzinnen: het geluk-bij-een-ongeluk-scenario. 

Kinderen zijn goed in wat wij, volwassenen, vaak hebben afgeleerd. Wanneer het regent 

gaan we zeuren. Kinderen dansen in de plassen.

#Kleingelukskes
Probeer stil te staan bij kleine momentjes die jou gelukkig maken, zoals een gerecht uit je 

jeugd eten dat werd klaargemaakt zoals alleen jouw oma dat kon.

Plan piekertijd in
Probeer op een vast tijdstip van de dag bewust tijd te maken om na te denken over al de 

problemen die op je afkomen. Schrijf ze op. Indien nodig, kan je ze delen met iemand in 

je omgeving. Sluit het piekermoment steeds positief af: focus op wat momenteel wel goed 

gaat. Vergeet daarbij jezelf geen schouderklopje te geven!

Je kan onze zelfzorgtool downloaden op www.kwadraatantwerpen.be/kwadraat/documentatie

Heb je nog vragen over opvoeden?

Maak dan een afspraak bij onze opvoedingsconsulenten in de Huizen van het Kind Stad Antwerpen. 

Contactgegevens vind je op: www.kwadraatantwerpen.be
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