VOEL JIJ JE ALLEEN IN
HET MOEDERSCHAP?
Heel wat moeders ervaren gevoelens van eenzaamheid na de geboorte.

Je bent niet alleen!

Deze brochure kan je op weg helpen tijdens eenzame periodes
in het moederschap.

DE GEBOORTE VAN EEN MOEDER
wanneer een baby geboren wordt, wordt ook een moeder geboren

Wanneer een baby geboren
wordt, wordt ook een moeder
geboren.
Het is iets wat maar vaak uit het
oog verloren wordt. De aandacht
van de buitenwereld gaat vaak uit
naar het kind. Veel minder gaat
deze uit naar de moeder. Ook de
aandacht van moeders gaat vaak
uit naar hun kind en veel minder
naar zichzelf.

Deze brochure kwam tot stand
omdat we jou als moeder de aandacht willen geven die je verdient.
Omdat we de kwetsbaarheid die gepaard gaat met het moederschap,
willen normaliseren.
Met deze brochure willen we jou als moeder
handvaten en tips meegeven waarmee je eenzaamheid
tijdens de zwangerschap of na de geboorte kan voorkomen of beperken.
Deze brochure geldt slechts als leidraad en heeft de waarheid niet in
pacht.
Iedere moeder is uniek en zo heeft ook iedere moeder een ander verhaal.
Zo heeft iedere moeder andere noden en behoeften.
Onze boodschap is:

gebruik de handvaten die voor jou zinvol kunnen zijn
en laat achterwege wat niet bij je past!
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We kunnen er niet omheen. De
geboorte van jou als moeder kan
heel wat met je doen. Op korte tijd
maak je heel wat lichamelijke,
psycho-emotionele en sociale
veranderingen door.
Je lichaam verandert pijlsnel en de
hormonen gieren door je lijf. Deze
hormonale veranderingen hebben
een invloed op hoe je je als
moeder voelt.
Er verandert heel wat in je leven en
daarin moet je als moeder opnieuw
je weg zien te vinden. Je dient een
nieuw pad te bewandelen. Vaak
een pad waarop je je weg nog niet
zo goed kent en opnieuw richting
aan je leven moet geven. Dat is
normaal.

Het moederschap is dan ook een
bijzondere
gebeurtenis
die
gepaard kan gaan met heel wat
emoties. Je komt in een transformatieproces terecht. Een nieuwe
identiteit ontwikkelt zich. Jouw
nieuwe identiteit als moeder. Al
deze veranderingen dien je te
rijmen aan het leven dat je had
alvorens je zwanger werd, alvorens
je het nieuwe leven in je armen
nam. Dat is niet altijd gemakkelijk.
Er doen zich ook heel wat sociale
veranderingen voor in je nieuwe
leven als moeder. Door de impact
die het moederschap heeft, kan
het zijn dat je minder tijd of energie
hebt voor het onderhouden van je
sociale contacten. Misschien vind
je het moeilijk om je vroegere
netwerk te rijmen aan je nieuwe
leven als moeder? Of misschien
heb je net nood aan andere en
nieuwe sociale relaties? Misschien
vind je het moeilijk om je verschillende
rollen te combineren nu je moeder
geworden bent? Geraakte je
gaandeweg
steeds
meer
geïsoleerd van de buitenwereld of
voel je je eenzaam? Weet goed, je
bent hierin niet alleen!
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MOEDERZIEL ALLEEN?
heel wat moeders voelen zich eenzaam na de
geboorte van een kind. je bent niet alleen.
Herken je je in één of meerdere situaties?
Je voelt je alleen in het moederschap.
Je mist iemand waarbij je terecht kan.
Je mist een luisterend oor.
Je vindt niet de aansluiting die je nodig
hebt.
Je voelt je niet begrepen of gehoord
door je omgeving.
Je mist verbinding met anderen.
Je mist verbinding met jezelf.
Je voelt je geïsoleerd van de
buitenwereld.
Je vindt het moeilijk om uit huis te
komen.
Je voelt je alleen in de nieuwe
levensfase waarin je je bevindt.
Je wil een ruimer sociaal netwerk.
...

Weet goed:
Je bent niet alleen, maar je voelt je alleen.
Je bent niet eenzaam, maar je voelt je eenzaam.
Je bevindt je in een situatie en je kan er wat aan doen.
Er is hoop.
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EEN VROEDVROUW

Je bent zwanger en
nieuw leven vormt zich
in jouw buik. Je baby
groeit, je buik groeit en
ook jij als persoon
groeit mee. Een nieuwe fase in je leven
dient zich aan en dat kan best spannend
zijn!
Misschien heb je heel wat vragen en weet
je niet goed waar je nu precies voor staat.
Veel start met een goede voorbereiding!
Maar hoe bereid je je voor op een situatie
en periode in je leven die nieuw is?

Een goede voorbereiding
Een goede voorbereiding start vaak bij
het zoeken van een vroedvrouw die bij jou
als persoon past! Iedere vrouw is uniek en
zo ook is iedere vroedvrouw uniek. Het is
belangrijk dat jij je veilig voelt bij jouw
toekomstige vroedvrouw! De klik moet er
zijn. Daarom raden we je aan om reeds in
de zwangerschap contact op te nemen
met verschillende vroedvrouwen en met
hen in gesprek te gaan. Voel goed wat jij
nodig hebt, voel goed bij wie jij je veilig
voelt en voel goed wie bij jou past.
Ga op zoek tijdens je zwangerschap
We raden je aan om al tijdens de
zwangerschap op zoek te gaan naar jouw
vroedvrouw. Zo kan er al tijdens de
zwangerschap een vertrouwensband
ontstaan tussen jullie. Je kan elkaar beter
leren kennen en dit schept veiligheid en
vertrouwen. De veiligheid en het vertrouwen
die jij na de geboorte nodig hebt.
Je vroedvrouw kan in de zwangerschap al
heel wat voor je betekenen. Bij sommige
vroedvrouwen kan je terecht voor zwangerschapsbegeleiding. Ze kunnen je informeren
over borstvoeding of flesvoeding of ze

die bij je past
kunnen je helpen bij de voorbereiding
op de geboorte. Sommige vroedvrouwen
bieden ook ondersteuning in de
eerste fase van de arbeid of kunnen je
begeleiden bij het geboorteproces.
Vele vrouwen gaan pas na de
geboorte op zoek naar een vroedvrouw
die hen zal begeleiden wanneer ze het
ziekenhuis verlaten. Wees je er van
bewust dat je dan wellicht minder tijd
zal hebben om jouw keuze te maken.
Niet enkel in de eerste weken...
Een vroedvrouw is er niet enkel voor
je in de eerste weken na de bevalling,
maar tot één jaar na de geboorte.
We raden je aan om hiervan
optimaal gebruik te maken. Je
vroedvrouw kan een houvast zijn in
moeilijke tijden.
Waar vind je jouw vroedvrouw?

Je kan jouw vroedvrouw vinden op
de website:
www.vroedvrouwen.be
Op deze website kan je een selectie
maken van alle vroedvrouwen die in
jouw regio actief zijn. Daarnaast kan
je ook een selectie maken op basis
van de specifieke zorg die je wenst
en op basis van taal. Informeer je
goed naar welke mogelijkheden elke
vroedvrouw aanbiedt en ga na of
deze aansluiten bij datgene wat jij
nodig hebt.
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KRAAMZORG

EEN DOULA

extra hulp na de bevalling
Naast
de
medische
zorgen
waarvoor je terecht kan bij je vroedvrouw, kan je in de eerste periode
na de bevalling ook beroep doen op
kraamzorg. Deze hulp kan verlichting
bieden tijdens de eerste weken na
de bevalling. De combinatie van een
vroedvrouw en kraamzorg is ideaal.
Praktische en emotionele
ondersteuning
Een kraamverzorgende voorziet niet
enkel in praktische ondersteuning
maar ook in emotionele ondersteuning.
Ze kan je helpen bij huishoudelijke
taken, lichaamsverzorging of
de opvang van eventueel andere

aan je zijde
kinderen of bezoek. Ze ondersteunt
en springt bij waar nodig in de zorg
voor je baby. Ze kan een luisterend
oor bieden wanneer je dat nodig
hebt.
Waar vind je kraamzorg?
Via onderstaande website kan je per
gemeente op zoek gaan naar
www.ontspannenzwanger.be
verschillende kraamzorgdiensten in
Schrijf je in op de nieuwsbrief
de buurt. Vink bij de aard van hulp
om op de hoogte te blijven.
“gezinszorg” aan.
www.zorg-en-gezondheid.be/
www.studiopili.be
per-domein/thuiszorg/dienstenvoor-gezinszorg-en-aanvullendethuiszorg/adressen

www.geboorte-infocentrum.be

www.instagram.com/calommekim

ENKELE TIPS

www.happybabycoach.com

Neem tijdig contact op met de kraamzorg in je buurt. Bij voorkeur
drie maanden voor de geboorte.
www.goedgeboren.be
Sommige mutualiteiten voorzien een financiële
tegemoetkoming bij
kraamzorg. Neem hiervoor contact op met je mutualiteit.

Sommige hospitalisatieverzekeringen voorzien een financiële tegemoetkoming bij kraamzorg. Lees je hospitalisatiepolis
even na.
www.juliek.be
Heb je vragen? Informeer je bij het Expertisecentrum Kraamzorg
van jouw provincie.
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Je gesteund voelen tijdens de bevalling
is voor vele moeders van groot
belang. Een doula kan je hierbij
helpen.
Wat is een doula?
Een doula kan je ondersteunen bij de
voorbereiding van de bevalling en
tijdens de arbeid. Ze moedigt je aan
om naar je lichaam te luisteren en
fysieke remmingen los te laten. Ze
helpt je jouw eigen krachten te
ontdekken en moedigt je aan om zelf
bewuste en weloverwogen keuzes te
maken tijdens de geboorte. Daarnaast
biedt ze emotionele en praktische
ondersteuning aan tijdens de bevalling. Zowel voor jou als voor je partner.
Ze staat letterlijk en figuurlijk naast je.
De emotionele steun die zij biedt,
helpt je in je eigen kracht te staan
tijdens de bevalling. De fysieke steun
biedt je het nodige comfort tijdens de
bevalling.

Een doula helpt je een veilige omgeving
te creëren in een onbekende omgeving
en steunt je in de keuzes die je maakt
voor de geboorte. Ze is continu
aanwezig tijdens de geboorte. Wanneer
jij en je partner haar nodig hebben,
staat ze voor jullie klaar.
Een aanvulling op de medische zorg
De begeleiding van een doula is een
mooie aanvulling op de medische
zorg. Terwijl vroedvrouwen en gynaecologen zorgen dat alles veilig
verloopt, steunt een doula jou op
emotioneel vlak en biedt ze jou en je
partner comfort waar nodig. Haar
aanwezigheid zorgt ervoor dat jullie
beiden
vol
zelfvertrouwen
het
geboorteproces doorlopen en ondersteuning krijgen die afgestemd is op
wat jij als individu nodig hebt.
Waar vind je een doula?
Meer informatie kan je vinden op de
website:
www.dedoula.be
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Het is simpel. Om een kind te maken,
moet je slechts met twee zijn. Maar om
een kind groot te brengen, heb je als
moeder ook enige support nodig. Je
hebt een netwerk nodig waarin je je
ondersteund voelt. Een netwerk
waarop je kan rekenen en waarbij je
terecht kan wanneer je daar nood aan
hebt.
Vroeger bleven moeders vaak thuis. Ze
werkten veelal niet buitenshuis en
focusten zich vooral op het huishouden en de zorg voor de kinderen. Families
woonden dichter bij elkaar dan nu.
Vroeger bleef men vaak van generatie
op generatie in elkaars buurt wonen.
Men bleef letterlijk in dezelfde
“village”, in hetzelfde dorp. Men leefde
in een dorp waarin iedereen elkaar
kende. Men leefde samen, men kookte
samen en droeg mee zorg voor elkaars
kinderen. Men leefde samen in een
“village”, men vormde samen een
“village”.

IT
ITTAKES
TAKESAAVILLAGE
VILLAGETO
TORAISE
RAISEAACHILD...
CHILD...
who’s in the village?
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Vaak geraken ze geïsoleerd in een
dorp of stad waarin ze niemand
kennen.

Kortom: door de afstand en drukte die
er ontstaan is, wordt het voor veel
gezinnen steeds moeilijker om contact
te houden met hun vroegere “village” of
contact te maken binnen hun nieuwe
“village”.
Een andere levensfase
Daarnaast hebben vrouwen vaak het
gevoel dat ze zich in een andere
levensfase bevinden dan bijvoorbeeld
vriendinnen of andere personen uit hun
omgeving. Slechts weinig vrouwen
zitten op hetzelfde moment in dezelfde
fase van het leven. Sommige vrouwen
zijn de eerste of enige in een vriendengroep die een baby krijgen. Andere
vrouwen bevinden zich in een netwerk
waarin de meeste moeders ondertussen
oudere kinderen hebben.

Huidige tendensen
Door de huidige tendensen in onze
samenleving blijven gezinnen vaak niet
meer in hun eigen dorp wonen. Ze
trekken vaak naar andere dorpen of
richting de stad. Al dan niet in functie
van hun werk of omwille van economische redenen. Hun “village” verdwijnt
letterlijk en figuurlijk. Familie en
vrienden wonen verder weg en vaak
komen ze terecht in een dorp of stad
waarin ze vrijwel niemand kennen.
Daarnaast ontbreekt veel gezinnen de
tijd en energie om bestaande
contacten te onderhouden of nieuwe
contacten te leggen. Gezinnen zitten
letterlijk en figuurlijk tussen vier muren.
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OMRING JEDE
MET
DE JUISTE MENSEN
VOORBIJ
DE
DREMPEL
VAN JE
JE VOORDEUR
VOORDEUR
VOORBIJ
DREMPEL
VAN
hoe zoek je de juiste?
Hoe zoek je de juiste mensen?

Stap 1
Wanneer je moeder wordt,
verandert er heel wat in je leven.
Misschien heb je meer nood aan
steun en begrip van sommige
mensen?
Misschien
stel
je
sommige sociale relaties meer in
vraag? Of misschien ben je net op
zoek naar een ander sociaal
netwerk?
Als moeder is het goed je te
omringen met de juiste mensen.
Aan negatieve steun, onbegrip,
gezuurpruim of pessimisme heb
je niets. Integendeel.

Ga na van welke mensen jij gelukkig
wordt. Als eerste is het belangrijk om
na te gaan van welke mensen jij gelukkig
wordt, welke mensen jou als moeder en
als persoon versterken.
Realiseer je dat elk individu verschillend is
en je binnen bepaalde netwerken zowel
individuen kan vinden waarbij je
aansluiting vindt als individuen waarbij
dat veel minder het geval is. Het is
goed om na te gaan of deze sociale
contacten voor jou persoonlijk zinvol
zijn.
Deze oefeningen in de brochure
kunnen je daarbij helpen:
Energiegevers en energievreters

ENKELE TIPS
Omring je met mensen die jou energie geven.
Omring je met mensen die jou steunen.
Omring je met mensen die jou naar een hoger niveau tillen.
Omring je met mensen waarbij je (h)erkenning vindt.
Omring je met mensen die je helpen om in jouw kracht te staan.
Omring je met gelijkgestemden.
Omring je met mensen die bij je passen.

Vorm je eigen village
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Jouw ecogram

Stap 2

gegevens en weet je op welke
manier je hen kan contacteren.
Wanneer het gaat over onbekenden,
over mensen die je nog niet kent, is
het wellicht wat moeilijker om na te
gaan waar en op welke manier je
deze mensen kan vinden. Denk
bijvoorbeeld aan andere moeders,
mensen met soortgelijke interesses,
mensen met eenzelfde visie of
bepaalde professionals.
Andere moeders vind je op vele
plaatsen! Bij de kinderopvang, aan
de schoolpoort, in georganiseerde
moedergroepen, op sociale media
enzovoort. Maar dat wil daarom niet
zeggen dat deze moeders ook bij je
passen. Daarom is het goed om na te
gaan op welke manier je best op zoek
kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan
bepaalde moederbijeenkomsten of
moedergroepen op sociale media die
vanuit een bepaalde visie zijn
ontstaan.

Onderzoek waar je die mensen kan
vinden. Nu je je meer bewust bent van
welke mensen jij gelukkig wordt, is de
volgende stap om te onderzoeken waar
je deze mensen zoal kan vinden. Dit
kan individueel heel verschillend zijn.
Wanneer het gaat over bekenden zal je
deze waarschijnlijk gemakkelijk kunnen
vinden. Wellicht heb je hun contact-
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Mensen met een soortgelijke
interesse of visie kan je vinden via
bepaalde hobby’s, sportverenigingen
of op sociale mediagroepen. Wees je
ervan bewust dat ook deze netwerken
bestaan uit heel wat verschillende
individuen die elk op zichzelf heel
uniek zijn. Het is niet omdat ze een
bepaalde interesse of visie delen, dat
ze daarom ook bij jou als persoon
passen. Stel jezelf de vraag of je je
goed voelt bij deze mensen en of
deze voldoen aan jouw individuele
noden en behoeften.
Professionals kan je terug vinden
op het internet of bevragen bij
bepaalde instanties. Denk bijvoorbeeld
aan de Vlaamse Expertisecentra
Kraamzorg, Kind en Gezin, Huis van
het Kind enzovoort. Ook je huisarts
of vroedvrouw kunnen je hierbij
wellicht helpen. De website van de
Sociale Kaart kan ook erg handig
zijn.

Stap 3

Ga op ontdekking
In de derde stap ga je actie ondernemen.
Je gaat op ontdekkingstocht. Dit kan
best spannend zijn, maar laat dit je
niet weerhouden. Alle begin is moeilijk.
Volg je eigen tempo en zoek een
evenwicht tussen jezelf uitdagen
enerzijds en niet forceren anderzijds.
De eerste stap tot actie kan je
opdelen in kleine tussenstapjes.
Een voorbeeld: je kan je eerst
online aansluiten bij een moedergroep op sociale media, vervolgens
afspreken met één of een beperkt
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aantal moeders en vervolgens pas
deelnemen aan een groepsactiviteit die wordt georganiseerd.
Hetzelfde geldt voor andere sociale
relaties.
Volg je eigen tempo. Vaak is dit een
stap die werkt volgens “trial en
error”. De ene keer gaat het goed, de
andere keer misschien wat minder
vanzelfsprekend.

Stap 4

Evalueer en stuur bij
Evalueer je sociale contacten en
stuur bij indien je dat nodig vindt. Je
kan jezelf hierbij volgende vragen
stellen:
Hoe voelde ik me bij deze
persoon? Was dit een posi tief
of negatief gevoel?
Voelde ik me op mijn gemak
bij deze persoon? Kon ik
mezelf zijn?
Voelde ik me gesterkt door
deze persoon?
Voelde ik me gesteund door
deze persoon?
Geeft de relatie met deze
persoon me energie of niet?
Zie ik voordelen wanneer ik
in de toekomst nog contact
heb met deze persoon?
Realiseer je dat je niet alle vragen
positief moet kunnen beantwoorden
om te beslissen of bepaalde sociale
relaties al dan niet in je netwerk
passen.
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PRAAT EROVER MET DE
JUISTE MENSEN

VRAAG HULP
je hoeft het niet alleen te doen

want praten helpt
Wanneer je je eenzaam of alleen
voelt, is het goed om hierover te
praten met anderen. Doe dit met
mensen waarbij je je veilig en
begrepen voelt. Soms is het moeilijk om deze mensen te vinden en
dat maakt de drempel om over je
gevoelens te spreken wellicht wat
moeilijker. Realiseer je dan dat je
niet de enige bent.
Je kan over je gevoelens praten
met je partner, een vertrouwd
persoon uit je omgeving, familie,
een vriendin je vroedvrouw,
kraamverzorgende, huisarts of een
psycholoog.
Je kan er ook over praten met
andere moeders. Moeders vind je
zowat overal. Bij de opvang, op
sociale media, in moedergroepen,
bij peuterspeelpunten, aan de
schoolpoort enzovoort.

Want praten helpt

Blijf niet alleen met je gevoelens zitten. Praat erover.
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Vraag hulp
We hoeven écht niet alles alleen te
doen als moeder. Zelfzorg is belangrijk. Ook al vergeten we dat soms. Toch
verdien jij als moeder de nodige steun
en hulp. Vraag deze hulp op een
manier die voor jou klopt. Je kan zowel
emotionele als praktische steun
vragen.

Wees voorbereid
Wanneer je minder goed in je vel zit
of wanneer je moe bent, zal het wellicht minder gemakkelijk zijn om hulp
te vragen of op zoek te gaan naar de
juiste hulpbronnen. Wees daarom
voorbereid en wacht niet tot de nood
te hoog wordt.

Selecteer je hulpbronnen vooraf
Stel jezelf tijdens de zwangerschap de vraag welke hulp je na de geboorte wil
inschakelen. Wil je kookhulp? Wil je poetshulp? Wil je opvang voor je kind(eren)? Wil je iemand waarbij je terecht kan voor een babbel? Wil je dat er iemand
voor jou naar de winkel gaat?
Stel jezelf de vraag wie jou waarmee kan helpen. Je (schoon)moeder, je kraamverzorgende, thuishulp, een vriendin, je partner, …?
Spreek je hulpbronnen vooraf aan
Spreek de personen die jou mogelijks kunnen
helpen al tijdens de zwangerschap aan. Vraag
op welke manier zij jou kunnen ondersteunen.
Contacteer tijdig de juiste instanties.
Bijvoorbeeld: wil je kraamhulp na de bevalling?
Contacteer hen dan tijdig tijdens de zwangerschap.
Kraamkaartjes die je zeker zullen bevallen
Vind je het moeilijk om hulp te vragen?
Bestel je kraamkaartjes bij Kind & Gezin.
Deel deze uit, geef er één mee met je kraambezoek of vraag je partner om ze uit te delen.
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OEFENING

Stap 1b

ENERGIEGEVERS & ENERGIEVRETERS
is je weegschaal in balans?
In deze oefening probeer je jouw energiegevers en energievreters in kaart te brengen.
Dit doe je zowel voor de dingen die je kan doen als voor je sociale contacten.
Energiegevers zijn zaken of sociale contacten die je energie geven. Je
doet ze graag. Ze geven je voldoening. Je vindt ze leuk. Je krijgt er fysiek
en mentaal een boost van.
Energievreters zijn zaken of sociale contacten die je energie kosten. Je
ziet er tegenop. Ze geven je geen voldoening. Je wordt er niet blij van. Ze
putten je fysiek en mentaal uit.

Evalueer jouw energiegevers. Kijk naar de zaken die jou energie geven.
Aan welke energiegevers wil je graag meer tijd of aandacht besteden?
Omcirkel.

Stap 1c

Evalueer jouw energievreters. Kijk naar de zaken die jou energie kosten. Aan
welke energievreters wil je graag minder tijd en energie besteden?
Streep door.

Stap 1d

Selecteer een energiegever. Selecteer minstens één energiegever waar je de
komende week extra aandacht aan wil besteden. Schrijf deze op en hang dit op
een plek in huis waar je er aan herinnerd wordt. Probeer deze energiegever de
komende week minstens één keer in te zetten in de praktijk.
Een voorbeeld: Jouw energiegever is dansen. Je schrijft op: “Deze week
wil ik minstens één (of X) keer gedanst hebben”. Je hangt het briefje op
jouw nachtkastje. Op woensdagnamiddag dans je een half uur op je
favoriete muziek.
Tip: plan het in jouw agenda!

Stap 1
Maak een lijst van jouw energiegevers en energievreters met betrekking tot de
dingen die je kan doen.

ENERGIEGEVERS

ENERGIEVRETERS

Stap 1e:

Selecteer een energievreter. Selecteer minstens één energievreter die je de
komende week wil vermijden. Schrijf deze op en spreek deze achtereenvolgens
een aantal keer uit. Probeer deze energievreter de komende week te vermijden.
Een voorbeeld: Jouw energievreter is “scrollen op Facebook”. Je schrijft
op: “Scrollen op Facebook kost me veel energie”. Je spreekt tien keer
achtereenvolgens voor jezelf uit: “Deze week kies ik ervoor om niet te
scrollen op Facebook”.
Tip: wanneer je merkt dat dit moeilijk gaat, herhaal dan opnieuw een
aantal keer dezelfde woorden voor de spiegel.

Tip
Vind je dit moeilijk? Denk even terug aan dingen die je graag deed voor je
zwanger was. Welke dingen gaven jou voldoening?

Stap 1a

Is jouw weegschaal in balans? Ga na of er een evenwicht is tussen de zaken die
je energie geven en de zaken die je energie kosten. Aan welke kant zit er het
meeste gewicht?
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OEFENING

Stap 2

Maak een lijst van jouw energiegevers en energievreters met betrekking tot
je sociale contacten en sociale situaties.

JOUW ECOGRAM

Stap 2a

een beeld van al je sociale contacten

Is jouw weegschaal in balans? Ga na of er een evenwicht is tussen de sociale
contacten of situaties die je energie geven en de sociale contacten of situaties
die je energie kosten. Aan welke kant zit er het meeste gewicht?

Stap 2b

Evalueer jouw energiegevers. Kijk naar de sociale contacten of sociale
situaties die jou energie geven. Aan welk van deze sociale contacten wil je graag
meer tijd of aandacht besteden? Omcirkel.

Stap 2c

Evalueer jouw energievreters. Kijk naar de sociale contacten of sociale
situaties die jou energie kosten. Aan welk van deze sociale contacten wil je
graag minder tijd en energie besteden? Streep door.

Stap 2d

Selecteer een energiegever. Selecteer minstens één sociaal contact of sociale
situatie uit de lijst waarvan jij energie krijgt en waarmee jij de komende week
contact wil hebben. Zoek een manier waarop jij contact kan en wil zoeken met
deze persoon. Zet dit om naar de praktijk.
Een voorbeeld: Je vindt het fijn om een babbeltje te slaan met X,
je oude schoolvriendin. Je nodigt X uit om zaterdagvoormiddag
een koffie bij je te komen drinken.

Alternatief: je kan ook een belmoment inplannen of buitenshuis afspreken.

Stap 2e

Selecteer een energievreter. Selecteer minstens één sociaal contact of sociale
situatie uit de lijst die jij de komende week wil vermijden. In welke situatie wil jij
het contact met deze persoon beperken of vermijden?
Een voorbeeld: Elke vrijdagmiddag ga je samen met je collega X
lunchen. Je vindt dit niet meer leuk en zou liever op het werk blijven om
rustig te eten met je andere collega’s. Je deelt dit mee met X.

Tip: doe deze oefening alleen wanneer er daadwerkelijk sprake is
van een sociale relatie die energie van je vergt. Afhankelijk van
de situatie en de positie waarin je je bevindt, kan deze oefening een
grote uitdaging zijn. Weet dat dit normaal is en dat dit tijd en oefening vraagt.
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Met een ecogram breng je al je sociale contacten in kaart. Het biedt ook inzicht
door welke personen uit je omgeving jij je gesteund voelt.

Stap 1

Breng al je sociale contacten in kaart. In de middelste cirkel plaats je jezelf. In
de buitenste cirkels plaats je al je sociale contacten.
Familie
Vrienden
Buren
Professionele relaties (bijvoorbeeld collega’s, werkgever, …)
Relaties binnen de professionele zorg (bijvoorbeeld je
vroedvrouw, psycholoog, …)
…

In de volgende stappen geef je weer op welke manieren je steun krijgt van ieder
sociaal contact. Dit kan op vier manieren:
1.
Emotionele ondersteuning
2.
Praktische ondersteuning
3.
Adviserende of informatieve ondersteuning
4.
Plezier of gezelschap

Stap 2

Kleur emotionele ondersteuning rood. Kleur alle sociale contacten waarbij je
emotionele ondersteuning ervaart rood. Dit zijn bijvoorbeeld personen die je
aanmoedigen, een luisterend oor bieden, die empathie en betrokkenheid tonen.

Stap 3

Kleur praktische ondersteuning groen. Kleur alle sociale contacten waarbij je
praktische ondersteuning ervaart groen. Dit zijn personen die bijvoorbeeld voor je
koken, het gras komen afrijden, je kinderen naar de opvang brengen enzovoort.
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Stap 4

Kleur adviserende of informatieve ondersteuning blauw
Kleur alle sociale contacten waarbij je adviserende of informatieve ondersteuning
ervaart blauw. Dit zijn personen waarbij je terecht kan voor advies of informatie.

Stap 5:

Kleur plezier of gezelschap geel
Kleur alle sociale contacten waarbij je plezier of gezelschap ervaart geel.
Dit zijn personen waarmee je plezier kan maken, kan lachen, … .

Stap 6

Evalueer je sociaal netwerk. Volgende vragen kunnen je hierbij helpen.
Welk soorten steun zijn er niet of onvoldoende aanwezig? Van
welk soort steun wil je graag meer? Wie kan daarin tegemoet
komen? Waar kan je deze personen vinden?
Welke sociale contacten zou je graag dichter bij je hebben?
(teken de cirkel dichter bij jezelf) Hoe kan je dit bekomen?
Welke sociale relaties zou je graag willen vermijden? Welke
persoon wil je graag meer op afstand? (teken de cirkel verder van
je weg)
Op welke soorten steun – die wel aanwezig zijn in je netwerk –
doe je te weinig beroep? Op welke manier kan je hierop meer
aanspraak doen?

Tip
Je kan je ecogram ook maken aan de hand van pionnen of poppetjes. Zo kan je
ze dichter bij jou plaatsen of verder weg. Je kan ze ook verschuiven als blijkt dat
je meer of minder afstand van iemand wil nemen. Op die manier worden je sociale
relaties visueel.
Doe je dit liever niet alleen? Katelijne Duron van Mamaboost kan je hierbij op weg
helpen.
www.mamaboost.be
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IN CONTACT MET JE LICHAAM
dichter bij jezelf
Soms is het niet gemakkelijk om in contact te
komen met je eigen gevoelens of dieperliggende
emoties. Toch zetten gevoelens en ervaringen
die je doorheen je leven (en dus ook doorheen
je zwangerschap, bevalling of het moederschap) hebt meegemaakt zich vaak onopgemerkt
vast in je lichaam. Door in contact te komen
met je lichaam en je emotionele gewaarwordingen, kan er meer verbinding ontstaan
met jezelf en wie weet ook met anderen.
Lichaamsgerichte oefeningen kunnen je hierbij
helpen. Denk hierbij aan yoga, ademhalingsoefeningen of Emotioneel Lichaamswerk ®.
Daarnaast kunnen ze ook fysieke en mentale
rust bieden in moeilijkere periodes.
Ademhalingsoefeningen
Er bestaan verschillende soorten ademhalingsoefeningen met bijhorende filmpjes of apps.
Deze kan je thuis gemakkelijk zelf doen.
Emotioneel Lichaamswerk®
Het doel van Emotioneel Lichaamswerk® is
om je meer bewust te worden van de fysieke
ervaringen in je lichaam en de gevoelens en
gedachten die daarmee samenhangen. Wanneer
je bewustzijn met betrekking tot deze fysieke
ervaringen, gevoelens en gedachten, meer
toeneemt, kan je meer in contact komen met
jezelf en zo ook met anderen. Aan de hand van
concrete lichaamsoefeningen kan Emotioneel
Lichaamswerk® je in contact brengen met je
eigen voelen en met mogelijks onderdrukte
emoties. Door middel van oefeningen kan je deze
emoties losmaken waardoor je meer vrijuit kan
gaan leven. Emotioneel Lichaamswerk® kan je
ook helpen om expressie te geven aan je gevoelens
en deze in je dagelijks leven te integreren.

Meer informatie over Emotioneel
Lichaamswerk® en ervaren trainers
kan je vinden op de website:
www.emotioneellichaamswerk.be

TIP
Check elke dag even bij jezelf
welke lichamelijke gewaarwordingen je voelt. Dit hoeft niet
lang te duren, 30 seconden is
voldoende.
Hoe zit je er bij?
Waar voel je iets?
Hoe voelt dit?
Geef er even aandacht aan.
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JE BENT MEER DAN ALLEEN MOEDER
zorg voor me-time
Van zodra je zwanger bent, staat er heel
wat in het teken van de baby. Toch is
het belangrijk jezelf daarbij niet uit het
oog te verliezen. Want naast moeder,
ben je nog steeds een individu. Een
vrouw met individuele behoeften,
verlangens, sociale rollen en posities.
Gun jezelf de ruimte die je verdient!
Me-time!?
Het moederschap kan heel wat van je
vragen. Probeer jezelf daarbij niet uit
het oog te verliezen. Doe aan zelfzorg,

alleen zo kan je ook goed voor je
kindje blijven zorgen. Neem op tijd de
ruimte die je nodig hebt en plan regelmatig “me-time” in. De invulling die je
hieraan geeft, is heel individueel. Voor
sommige vrouwen betekent het ‘s
ochtends rustig een kopje thee kunnen
drinken, voor andere vrouwen betekent
het een babbel met een vriendin of een
afspraak bij de schoonheidsspecialiste.
Wat het ook is, plan het in. Zet het in je
agenda.

ENKELE TIPS
Gun jezelf regelmatig een moment(je) voor jezelf.
Plan je “me-time” in in je agenda.
Spreek (vaste) “me-time”-momenten af met je partner. Je partner kan de zorg
voor je kind(eren) op zich nemen.
Heb je geen partner? Vraag iemand uit je omgeving om de zorg even over te nemen.
Doe iets waar je écht van oplaadt!
Want elke moeder verdient een moment voor zichzelf.

JIJ EN JE PARTNER
we-time
Tijdens de zwangerschap is het goed je
te realiseren dat het krijgen van een
kind een grote impact kan hebben op
de relatie met je partner. Alle aandacht
en tijd gaan vaak uit naar je kind(eren)
waardoor je elkaar uit het oog kan
verliezen. Net zoals je er waakzaam
over moet zijn dat je jezelf niet uit het
oog verliest, dienen je partner en jij er
ook waakzaam over te zijn dat jullie
elkaar niet uit het oog verliezen.

Het ouderschap vraagt veel van jou als
moeder, maar ook veel van je partner
en de relatie tussen jullie. Het is belangrijk om je hier samen van bewust te
zijn.
We-time!?
Net zoals jij als moeder “me-time”
verdient, verdienen ook jij en je partner
“we-time”. Maak ruimte hiervoor in
jullie agenda.

ENKELE TIPS
Praat met elkaar over je gevoelens. Blijf er niet mee zitten.
Voorzie dagelijks een kwartiertje om met elkaar in gesprek te gaan.
Vraag elkaar elke dag hoe het gaat. Praat met elkaar over het verloop van de
dag.
Luister naar je partner. Ook voor hem (of haar) is het niet gemakkelijk.
Maak tijd voor “we-time”. Doe dit op regelmatige tijdstippen. Plan dit in in
jullie agenda’s.
Een knuffel, een kus, een hand op elkaars rug of schouders, … blijf elkaar
aanraken. Lichaamscontact kan de verbinding tussen jullie in stand houden.
Doe alleen wat goed voor jullie beiden voelt.
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DE ROL VAN SOCIALE MEDIA

EEN HOBBY OF SPORT

voor- en nadelen

die bij je past
Ook een hobby of sport kan fijn zijn om
te doen. Kies daarbij iets wat je leuk
vindt, iets wat aansluit bij jouw behoeften,
iets wat je energie geeft of iets waar je
van tot rust kan komen. Dit kan zowel
binnenshuis als buitenshuis en hoeft
heus niet veel tijd in beslag te nemen.

Wat dan?
Vind je het moeilijk om een hobby of
sport te kiezen of bedenken?
Misschien kan het je helpen om na te
gaan wat je graag deed alvorens je
kinderen kreeg. Ga op zoek naar waar
jouw passie ligt!

Sociale media kan een hulpmiddel zijn
om in contact te komen met anderen.
Om bijvoorbeeld andere moeders te
leren kennen. Zo bestaan er tal van
moedergroepjes op Facebook en
andere sociale mediakanalen. Het kan
goed zijn om je hierbij aan te melden,
maar wees je er van bewust dat sociale
media ook enkele valkuilen kent.

Met of zonder filter?
TIPS VOOR SOCIALE MEDIA
Kies een groep die bij je past. Kies een groep die aansluit bij jouw individuele
en pedagogische behoeften.

Wees waakzaam voor kritiek. Wees je er van bewust dat moeders ook op
sociale media kritiek kunnen geven. Neem dit niet persoonlijk en laat dit bij
de ander.

Vergelijk jezelf niet met anderen. Wees je er van bewust dat men zich op
sociale media soms beter voor doet dan men is. Leg de lat niet te hoog voor
jezelf en gebruik anderen niet als maatstaf. Perfectie bestaat niet.
Doseer in tijd. Spendeer geen uren aan sociale media.

Doseer in reacties. Je hoeft niet op elke post te reageren.
Hou het beperkt tot datgene wat jou interesseert.

EEN PAAR IDEETJES
Schilderen
Dansen
Lopen
Een instrument
bespelen
Tuinieren
Tekenen
Zingen
Toneel of theater
Fotografie
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Balsport
Naaien
Fietsen
Gedichten, blog,
verhalen schrijven
Beeldhouwen
Pilates
Puzzelen
Wandelen

Gevechts- of
verdedigingssporten
Mindfulness
Aquagym
Diamond painting
Zumba
Potten bakken
Zwemmen
Kalligrafie
Bloemen planten

Doseer in aantal. Vermijd een grote hoeveelheid aan moedergroepen.
Hou het aantal waarin je je aansluit, beperkt.
Vermijd eeuwig scrollen. Dit kan uitputtend en overprikkelend zijn.

Ontmoet elkaar fysiek. Probeer het contact niet enkel te beperken tot
sociale media.
Ook voorbij je scherm
Moedergroepen op sociale media kunnen een ingangspoort bieden voor langdurige vriendschappen of sociale contacten met andere moeders in het dagelijkse
leven. Wees niet te terughoudend om ook in het echte leven contact te zoeken met
elkaar of deel te nemen aan moeder-kind-bijeenkomsten. Ontmoet elkaar fysiek en
probeer het contact niet enkel te beperken tot sociale media.
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VOORBIJ DE DREMPEL VAN JE VOORDEUR
stap voor stap

SomsELKAAR
is het een kwestie
van uit huis te
komen. De eerste stap te
BIED
PRAKTISCHE
ONDERSTEUNING
zetten. Letterlijk weg tussen jouw vier muren.
Dat klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet steeds. Wees je ervan
bewust en gun jezelf de tijd die je nodig hebt.

Gun jezelf tijd
Wanneer de spreekwoordelijke drempel van je voordeur zo groot is dat het moeilijk
is om buiten te komen, kan het helpen om dit stapje voor stapje te doen. Net
zoals je fysiek meerdere stappen moet zetten om buiten te komen, moet je ook
mentaal een aantal stappen zetten. Dit kan behoorlijk spannend zijn. Misschien
voel je je onzeker of ervaar je hierbij weerstand. Je bent zeker niet de enige.
WAT KAN JE DOEN?

WE-GAAN-OP-STAP-TAS
Je deur uit komen met een baby of kind(eren), kan een behoorlijke opgave lijken. Jezelf en je kinderen klaarmaken, spullen
meenemen, ... .
Het kan helpen om vooraf jouw eigen “we-gaan-op-stap-tas”
te maken. Een tas die standaard en op elk moment voor je
klaar staat. Een tas met luiers, flesjes, slabben, enkele
reservekleertjes, een fopspeen, geld, een drankje, een
chocoladereep, …
Kortom: alles wat je nodig hebt om op stap te gaan. Gewoon
mee te nemen wanneer je het huis uit wil!

TIP

Keep it simple!
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Je brievenbus leegmaken.
Boodschappen doen.
Een wandeling maken met of
zonder je kind(eren).
Op een bankje gaan zitten bij een
kinderspeeltuin.
Op uitstap met je kind(eren).
Een workshop volgen.
Deelnemen aan een moedergroep.

Een bezoekje aan een peuterspeelpunt in je buurt.
Een koffietje drinken met een
vriendin.
Uiteten gaan met je partner.
Een hobby buitenshuis.
Afspreken met andere moeders. (al
dan niet met kinderen)
Buitenshuis sporten.

“Kabouterstapjes zijn ook stapjes”
- Lieve Van Weddingen
Stap voor stap, op jouw eigen tempo
Soms kan de spreekwoordelijke drempel letterlijk en figuurlijk te groot voelen om
actie te ondernemen. Buiten komen, is dan een hele klus. Realiseer je dan dat je
dit stap voor stap kan doen. Zet bijvoorbeeld je schoenen klaar naast je bed. Doe
deze aan wanneer je ‘s morgens wakker wordt. Je eerste stap is daarmee al
gezet. Ook je brievenbus leegmaken, kan al een mooi begin zijn. Wanneer je naar
een speeltuin gaat, kan het voldoende zijn om simpelweg op een bankje te zitten,
zonder daarmee met anderen te praten.

Welke stap, hoe klein ook,
je doet je best en dat is meer dan goed genoeg!
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BIED ELKAAR PRAKTISCHE ONDERSTEUNING

EEN LUISTERPARTNER

want meerdere handen maken licht werk

een zuivere ruimte om te ventileren
Het kan fijn zijn om op
zoek te gaan naar een
luisterpartner.
Iemand
waarmee je de afspraak
maakt om wekelijks
twintig minuten te bellen
om even te ventileren.
Iemand die een zuivere
ruimte biedt waarin jij vrij
je hart kan luchten.
Iemand die geen oordeel
velt en alleen maar
luistert, de volle twintig
minuten.

WAT IS EEN LUISTERPARTNER?
Iemand waarmee je één keer per week twintig
minuten belt.
Iemand waarbij je je verhaal kwijt kan.

Iemand die één en al oor voor je is.
Iemand die enkel luistert en niet spreekt.
Iemand die geen oordeel velt.
Iemand die een zuivere ruimte biedt om te
ventileren.
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Waar vind je een luisterpartner?
Een luisterpartner kan
een goede vriendin of
een familielid zijn, maar
ook iemand die je (nog)
niet kent. Je kan bijvoorbeeld een oproep doen
op
sociale
media
(bijvoorbeeld
in
een
moedergroep) waarin je
de vraag stelt of iemand
je luisterpartner wil zijn.
Ieder om beurt
Je kan met je luisterpartner
afspreken om ieder om
beurt de rol van luisterpartner op zich te nemen. Zo
kunnen jullie ieder elke
week een momentje tegen
elkaar ventileren.

Je kan samen met andere moeders afspreken om elkaar praktische
ondersteuning te bieden op momenten waarop dat haalbaar is. Dit kan
op vaste momenten maar dat hoeft niet persé.
VOORBEELDEN
Koken voor elkaar.
Boodschappen meebrengen.
Elkaars kinderen opvangen.
(bijvoorbeeld op vrije werkdagen
of tijdens vakanties)
Op oudere kinderen passen.
Elkaars kinderen naar de
crèche of school brengen.
Elkaars kinderen van de
crèche of school ophalen.
Babysitten op elkaars kinderen
zodanig dat er tijd en ruimte is
voor “me-time” en “we-time”.
De was doen voor elkaar.

PROFESSIONELE HULP

je hoeft het niet alleen te doen
Het moederschap gaat niet steeds over rozen en dat maakt dat we ons
als moeder soms erg kwetsbaar kunnen voelen. Soms kan het
aangewezen zijn om extra hulp in te schakelen en kan de hulp van een
psycholoog, therapeut of coach soelaas bieden.
Iemand die figuurlijk naast je komt staan en die je helpt de wankele weg
van het ouderschap te bewandelen. Iemand die je helpt bij het zetten
van jouw kabouterstapjes (hoe klein of groot ook). Iemand die een
luisterend oor biedt. Iemand die je de erkenning geeft die je verdient.
Twijfel niet om hulp in te schakelen wanneer je daar behoefte aan hebt.

Want een roze wolk kan ook een broze wolk zijn.
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MOEDERGROEPJES
voor ieder wat wils
Jezelf omringen met moeders die zich in dezelfde levensfase bevinden, kan
verbindend werken. Er zijn ondertussen heel wat initiatieven opgericht waarbij
moeders elkaar kunnen ontmoeten. De zogenaamde “moedergroepen” of
“mama-cafés”. Sommige moedergroepen staan in teken van een bepaald thema,
anderen hebben vooral als doel om gezellig samen te zijn.

Provincie Antwerpen: een paar initiatieven
WAAR?
Brasschaat

WAAR? WAT?
Boortmeerbeek

Tienen

WEBSITE
Mama-groep voor maximum zes moeders www.ontspannenzwanger.be
met kinderen van alle leeftijden. Jezelf als Schrijf je in op de nieuwsbrief
moeder leren kennen, krachten ontdekken om op de hoogte te blijven.
en ingaan op struikelblokken of piekerpunten.

Mama-baby-café onder deskundige bege- www.studiopili.be
leiding met oog op specifieke thema’s.

Geel

Open moedergroep voor zwangere vrouwen, www.geboorte-infocentrum.be
pas bevallen moeders en hun partner.

Mortsel

Een initiatief dat vertrekt vanuit verbindend www.instagram.com/calommekim
ouderschap, met het oog op verbinding
maken met je kind, jezelf en elkaar.

Oostmalle

Acht lessen waarin moeders met baby in www.happybabycoach.com
een gezellige sfeer samen komen en informatie
krijgen over de baby. Elke week komt een
ander thema aan bod.

Rijmenam

Een moedergroep waarin moeders ervaringen www.goedgeboren.be
kunnen delen en antwoorden zoeken. Ook
baby’s en vaders zijn welkom.

Zurenborg

Mom-bijeenkomst voor zwangere vrouwen www.juliek.be
en kersverse moeders om samen met hun
baby te “ont-moeten”, ervaringen uit te
wisselen en te verbinden met lichaam, baby
en andere moeders.

WEBSITE

Mama Baby Babbel:
Gezellig samen zijn met andere (toekomstige)
moeders en hun baby.

www.vroedvrouwenpraktijkdewolk.be

Aan de hand van “het Mamaplan” worden
toekomstige en jonge moeders in groep
versterkt. Men staat stil bij zeven welzijnsthema’s die belangrijk zijn in de eerste
jaren van het moederschap.

www.therapiepraktijk-ici.com

Atelier Maman:
Creatieve workshops waarbij moeders
samen komen.

WAT?

Boechout
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Provincie Vlaams-Brabant: een paar initiatieven

Initiatieven in eigen regio
ORGANISATIE
Expertisecentra
Kraamzorg

WAT?

WEBSITE

Moederbijeenkomsten, workshops, www.expertisecentrakraamzorg.be
lezingen, …

Huis van het Kind Babybabbels, peuterspeelpunten, … www.therapiepraktijk-ici.com
MamAditi

Bijeenkomsten voor moeders met www.huizenvanhetkind.be
interesse voor natuurlijk ouderschap.

La Leche League Bijeenkomsten voor moeders die www.lalecheleague.be
borstvoeding geven.
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ONTMOETERS

VLAAMSE EXPERTISECENTRA KRAAMZORG

tal van andere plaatsen waar je andere
moeders kunt ontmoeten
Wist je dat er heel wat plaatsen zijn
waar je moeders kan ontmoeten?
EEN PAAR SUGGESTIES...
Zwangerschapsyoga
Infosessies voor (aanstaande)
ouders (in een ziekenhuis in de
buurt)
Informatiemomenten omtrent
babyvoeding
Cursussen rond borstvoeding
Postnatale lessen

Hypnobirthing
Babymassage
Infoavonden of lezingen rond
opvoeding
EHBO voor baby’s en kinderen
In kinderspeeltuinen
Bij baby-/speelbabbels

Bij peuterspeelpunten
In de crèche of bij je onthaalmoeder
Aan de schoolpoort
…

Wist je dat er heel wat organisaties tal
van workshops, lezingen, moederbijeenkomsten organiseren?
Neem zeker een kijkje op …
De website van het Expertise centrum
Kraamzorg in jouw provincie!
De website van het Huis van het
Kind in jouw buurt!
De website van Uit in Vlaanderen!
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in elke provincie één
Bij deze zes Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg kan je terecht voor
Deskundig advies over zwangerschap, geboorte, borstvoeding,
opvoeding, ...
Deskundig advies over dienstverlening in je buurt
Workshops
Infosessies voor zwangere vrouwen en jonge ouders
Kraammateriaal
...

Antwerpen

ECK De Kraamvogel in Antwerpen
Volkstraat 7, 2000 ANTWERPEN
www.kraamvogel.be

Brussel

ECK Volle Maan
Koningsstraat 294-296, 1210 BRUSSEL
www.expertisecentrum-vollemaan.be

Limburg

ECK Amerijtje
Koning Astridlaan 22, 3500 HASSELT
www.zwangerenbevallen.be

Oost-Vlaanderen

ECK Kraamkaravaan
Tramstraat 69, 9050 ZWIJNAARDE
www.kraamkaravaan.be

Vlaams-Brabant

ECK De Bakermat
Diestsesteenweg 49, 3010 LEUVEN
www.debakermat.be

West-Vlaanderen

ECK De Wieg
Ezelpoort 5, 8000 BRUGGE
www.dewieg.be
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HANDIGE LINKS
www.vroedvrouwen.be
www.dedoula.be
www.bfp-fbp.be
www.vind-een-psycholoog.be
www.desocialekaart.be
www.postpartum.eu
www.wolkinmijnhoofd.be
www.broedvrouw.be
www.birthmatters.com
www.expertisecentrakraamzorg.be
www.huizenvanhetkind.be
www.emotioneellichaamswerk.be
www.mamabaas.be
www.motelmama.be
www.kiind.nl/kiindspeeltuin
www.facebook.com/deveiligedriehoek
www.facebook.com/lecoeuramareebasse
www.uitinvlaanderen.be

Drie boodschappen om mee te nemen
Geef jezelf en je gevoelens de erkenning
die ze verdienen.
Je bent en doet het goed genoeg.
Je hoeft het niet alleen te doen.

www.karus.be/ons-aanbod/zorgprogrammas/moeder-en-baby
www.bethanie-emmaus.be/hulp-nodig/vind-de-gepaste-zorg
-en-expertise-voor-psychische-problemen -voor-en-na de bevalling
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Deze brochure kwam tot stand dankzij de medewerking van

An-Sofie Van Parys....................................................www.broedvrouw.be
Celia Groothedde Ledoux.....................www.groen.be/celia_groothedde
Elke Notebaert...............................www.vroedvrouwenpraktijkdewolk.be
Heleen Van den Bogerd....................www.groepspraktijkblink.be/heleen
Helga Peeters................................................www.opvoedenopmaat.com
Julie Kruijne...........................................................................www.juliek.be
Karen De Looze.................................www.opvoedenvanuitverbinding.be
Katelijne Duron..........................................................www.mamaboost.be
Kim Calomme......................................www.instagram.com/calommekim
Lieve Van Weddingen....................................www.lievevanweddingen.be
Mireille Picard....................................................................www.dewieg.be
Nele Flamang................................................www.praktijkneleflamang.be
Nina Mouton..............................................................www.ninamouton.be
Romina Rys.................................................www.therapiepraktijk-ici.com
Willy Wuyts..........................................................www.goestinginleven.be
Vormgeving
Marjolein Schets @ studio schets
Alle auteursrechten voorbehouden. Deze brochure kwam tot stand binnen het kader van een bachelorproef in de opleiding
Professionele Bachelor Toegepaste Psychologie aan Vives hogeschool te Kortrijk en valt onder de wetgeving van auteursrechten. Alle
auteursrechten zijn voorbehouden aan Lee Claes. Wie dit product wil gebruiken, vermenigvuldigen, openbaar maken, opslaan in een
geautomatiseerd gegevensbestand, … dient hiervoor contact op te nemen met de coördinator bachelorproeven van de opleiding
Professionele Bachelor in de Toegepaste Psychologie aan Vives Hogeschool te Kortrijk.

