
Je bent niet alleen
Miljoenen mensen hebben dezelfde angsten als jij. Zoek iemand met wie 
je kunt praten over hoe je je voelt. Luister naar ze. Vermijd sociale media 
als je daar paniekgevoelens van krijgt.

Gun jezelf ontspanning
We hebben allemaal wel eens een pauze nodig. 
Als je kinderen slapen, doe dan iets leuks of 
ontspannends voor jezelf. Maak een lijst van 
gezonde activiteiten die JIJ graag doet. 
Je verdient het!

Luister naar je 
kinderen

Neem 
een Pauze

Ontspannings-
activiteit van 1 

minuut die je kunt 
doen wanneer je 

je gestrest of 
ongerust voelt

Stap 1: Ga rustig zitten

• Zoek een comfortabele zithouding, je voeten plat
op de grond, je handen rustend op je bovenbenen.

• Sluit je ogen als je dat wilt.

Stap 2: Denk, voel, lichaam

• Vraag jezelf: "Wat denk ik nu?"
• Word je bewust van je gedachten. Kijk of ze

negatief of positief zijn.
• Kijk hoe je je voelt emotioneel. Voel of je

gevoelens positief zijn of niet.
• Word je bewust van hoe je lichaam aanvoelt.

Kijk of je ergens pijn of spanning voelt.

Stap 3: Focus op je ademhaling

• Luister naar je adem terwijl je in- en uitademt.
•

•

Je kan één hand op je buik leggen en het op- 
en neergaan voelen bij elke ademhaling.
Je kan tegen jezelf zeggen: 'Het is oké. Wat
het ook is, ik ben oké."

• Luister dan rustig een poosje naar je adem.

Stap 4: Terugkomen

• Raak je bewust van hoe je hele lichaam aanvoelt.
• Luister naar de geluiden om je heen.

Stap 5: Reflecteren

• Ga na: 'Voel ik me anders dan net?'
• Open je ogen wanneer je daar klaar voor bent.

Wees open en luister naar je 
kinderen. Je kinderen hebben je 
ondersteuning en geruststelling 

nodig. Luister naar je kinderen 
wanneer ze vertellen hoe ze zich 

voelen. Laat ze weten dat het 
oké is hoe ze zich voelen 

en stel ze gerust.

Een Pauze nemen kan ook nuttig zijn als je voelt dat je kind 
je irriteert of iets fout gedaan heeft. Het geeft je de kans om 

rustiger te zijn. Zelfs een paar keer diep ademhalen of bewust 
de vloer onder je voeten voelen kan een verschil maken. 

Je kan ook een Pauze nemen samen met je kinderen!
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Dit is een stressvolle tijd. Zorg goed voor jezelf, zodat je je kinderen kunt ondersteunen.
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Klik hier voor meer informatie:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



