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Hoe het allemaal begon.
Welkom, fijn dat je leest! Ik ben Diane Bos, moeder van Pepijn, vriendin van Sven en 

coach van heel veel moeders die gaandeweg behoorlijk moe en een tikkie gestrest zijn 

geraakt. 

Om je een klein inkijkje in mijn leven te geven: ik heb alles in me om enorm hard 

te werken, altijd op aan-en-gaan te staan, mijn enthousiasme voorop te zetten, overal 

aan mee te doen.  En mezelf daarbij uit het oog te verliezen. Op mijn 30ste leidde dit er 

onvermijdelijk toe, dat ik thuis kwam te zitten met een burn-out. Absoluut geen pretje, maar 

wel een enorme wake-up-call. Om uit het dal van de burn-out te kruipen, moest ik namelijk 

veel leren. Ik moest leren nee zeggen, leren ontspannen, leren het leven een beetje op zijn 

beloop te laten en leren om mezelf serieus te nemen. Voor mezelf te zorgen. 

Bijna tien jaar later ziet mijn leven er heel anders uit. Ik herken mezelf nauwelijks nog 

terug. Nog steeds ben ik enthousiast, houd van het leven en alles wat het te bieden heeft. 

Maar ik ken ook mijn grenzen en valkuilen, en weet hoe ik daar van weg moet blijven. Ik heb 

de enorm krachtige werking van echte ontspanning leren kennen. Ik durf wel te zeggen 

dat ik daardoor het leven op een nieuw niveau ervaar. Ik geniet er elke dag van, wat er ook 

gebeurt.

Toen ik moeder werd, leek ik echter even alles te vergeten wat ik had geleerd. 

Door dat kleine, tere mannetje in mijn armen trapte ik blind in al mijn oude valkuilen. Terwijl 

ik dacht die voorgoed achter me te hebben gelaten. Ik wilde een supermama zijn en gaf 

mezelf volledig aan mijn zoon. Alleen negeerde ik daarbij mijn eigen vermoeidheid en 

behoeftes. Niet zo slim, want na ruim een half jaar was ik uitgeput. En leeg. 
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Nu had ik de mazzel dat ik alles wat ik nodig had om die valkuilen te omzeilen, al in 

mijn rugzak had. Ik was er snel weer bovenop. Maar om me heen zag ik veel moeders met 

jonge kinderen die steeds weer in hun valkuilen stapten en in plaats van gelukkiger, steeds 

minder gelukkig werden. Daarom besloot ik om alles wat ik heb geleerd, door te geven aan 

andere moeders. Dat doe ik bij Mamaya. Ik leer moeders ontspannen, zicht krijgen op wat 

ze anders kunnen doen en hoe ze elke dag meer kunnen gaan genieten van hun leven als 

werkende moeder.  

Voor alle supermama’s die inmiddels wel heel erg moe zijn geworden, heb ik dit 

e-book geschreven. Wat je gaat lezen zijn de 4 grootste valkuilen van werkende moeders, 

hoe je er overheen kunt stappen en weer echt kunt gaan genieten van je moederschap. 

Ik denk dat de valkuilen heel herkenbaar voor je zullen zijn en dat je vaak zult denken 

“Ai… dat doe ik ook!”. Wees daarom tijdens het lezen heel lief voor jezelf. Geef jezelf niet op 

je kop omdat je het verkeerd doet, maar stel jezelf de vraag: wat heb ik nodig om het anders 

te gaan doen? Dit e-book is bedoeld om jou te helpen!

Ik wens je veel leesplezier toe!

Diane
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De eerste valkuil waar veel moeder intuimelen is die van altijd maar doorgaan. 

Hun leven is een aaneenschakeling van activiteiten, van plannen en van dingen moeten. 

Opstaan, aankleden, ontbijt maken, zorgen dat iedereen zijn jas en schoenen aan doet, naar 

het kinderdagverblijf of de school, door naar je werk, daar de hele dag bezig zijn, terug naar 

de kinderopvang, naar huis, eten koken, opruimen, kinderen hun pyjama’s aan, iedereen 

naar bed brengen, nog even opruimen en wat mails wegwerken en dan uitgeput op de 

bank ploffen, eigenlijk tot niets meer in staat. En de volgende dag weer precies hetzelfde. 

En de dag erna weer. Repeat tot het weekend is. En zelfs in het weekend gaat de machine 

door, want kinderen zitten nu eenmaal niet uren achter elkaar de krant te lezen of te zonnen 

in de tuin. Je moet op ze letten en ze bezig houden en de dag verloopt in hun tempo, niet in 

dat van jou. Kortom, de sneltrein komt nooit tot stilstand. 

Valkuil 1 
 Altijd maar blindelings doorgaan.

Tip:  Maak de balans op en kies!
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Als je dit e-book leest, dan vermoed ik dat je je hier in herkent:

 Je zit zelf ook in zo’n sneltrein.

 En hoewel je het allemaal voor elkaar krijgt ben je ondertussen wel ontzettend moe. 

 Je zou het best anders willen.

 Maar je denkt dat het niet anders kan. 

 Dat je wel door móet gaan omdat dat nu eenmaal hoort bij het moederschap. 

 Je zou graag hier en daar wat rust in willen bouwen, maar je hebt geen flauw idee  

 hoe.

 Je doet wat er van je verwacht wordt; altijd maar doorgaan.

 Kortom, je hebt niet het gevoel dat jij aan het roer staat van je leven en dat je zelf  

 bepaalt hoe je dagen eruit zien. 

www.mamaya.nl
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Maar let op: dit is een valkuil, geen realiteit. Natuurlijk vraagt het moederschap veel 

van je, maar je hoeft het niet lijdzaam uit te zitten. Je kunt echt weer de kapitein op je eigen 

schip worden en je leven naar jou hand zetten. Het zal nooit meer worden zoals het was voor 

je moeder werd, maar dat wil je ook niet, want dan zou je die lieve spruitjes in je huis moeten 

missen. Maar het kan wel weer een stuk fijner worden voor jou als moeder, en daarmee 

ook voor je gezin. Want kinderen zijn niet gebaat bij een uitgeputte moeder; die willen een 

moeder die zich goed voelt en energie heeft voor haar gezin.

Hoe klim je dan uit die valkuil waar je nu al zo diep in zit? Maak de balans op en 

maak keuzes. Als je wilt weten wat je kunt veranderen, dan moet je eerst weten hoe de 

situatie nu is. Wat is er precies niet leuk? Waar heb je last van? Welke dingen geven je stress, 

onrust of maken je ongerust? En zijn er ook dingen die nog wel leuk zijn? Dingen waar je blij 

van wordt en die je energie geven? 

Als je je situatie in kaart hebt, kun je dat waarover je wel tevreden bent, zo houden of zelfs 

nog wat vergroten. Dat waarover je niet tevreden bent, gaan we veranderen. 

www.mamaya.nl
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Om de balans op te maken, kun je de onderstaande vragen beantwoorden. Neem 

in je antwoorden alle vlakken van je leven mee: gezin, relatie, werk, vrije tijd, vrienden en 

familie, woonruimte, persoonlijke groei, financiën, etc.

 Wat doe je allemaal in een week? Welke ballen heb je in de lucht? 

 Welke dingen in je leven geven jou voldoening?

 Welke dingen in jouw leven geven je echt plezier? 

 Van welke dingen in je leven, word je niet blij? 

 Welke dingen in jouw leven kosten je veel energie?
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Neem echt even de tijd om bovenstaande vragen voor jezelf te beantwoorden, 

voor je verder leest. Als je alles beantwoord hebt, lees de antwoorden dan eens terug en 

laat de woorden op je in werken. 

Voel wat het je doet 
dat dit is hoe je leven er nu uit ziet.

Maakt het je blij, of eerder boos of verdrietig?

Voel je ruimte of stress?

Alles wat je voelt is goed.

Als je boosheid, verdriet, stress of frustratie ervaart, betekent dat dat er iets in je leven niet 

in balans is.  

Dan is het tijd is voor verandering.
Waarschijnlijk geven de antwoorden die je hebt gegeven, je al een goed inzicht in welke 

dingen goed voor je zijn en welke dingen je (te)veel energie kosten. 
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Kies nu 3 dingen uit je antwoorden die je vanaf nu anders wilt gaan doen.

Pas op dat je niet in de valkuil van het kan nu eenmaal niet anders trapt, want die ligt wel 

op de loer. Het kan altijd anders. Als je leven er vanaf hing, zou het je lukken. En eerlijk 

gezegd, hangt je leven er nu ook vanaf. Of in elk geval je levensgeluk. 

Dus wees stoer: 
kies 3 dingen die je anders gaat doen.

Weet waar je het voor doet.

Je zult meer gaan genieten.

Van je gezin.

Van je werk.

En van al het andere in je leven.

www.mamaya.nl
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Ik ken geen moeders die niet in deze valkuil zijn getrapt: jezelf met andere  

moeders vergelijken. Vrouwen hebben daar sowieso een handje van. Zodra ze moeder 

worden, wordt het vaak nog erger. Logisch ook, want je bent in eerste instantie vaak behoorlijk 

onzeker over je rol als moeder. De verantwoordelijk die je voor dat kleine hummeltje hebt, 

kan enorm op je schouders drukken. 

Dus kijk je om je heen hoe andere moeders dat doen: het moederschap vormgeven. Soms 

helpt dat, omdat je waardevolle tips krijgt waar je zelf nooit op was gekomen. Maar vaker 

maakt het je alleen maar onzeker. 

Want hoe kan het toch dat er van die supermama’s zijn die alles moeiteloos doen, er altijd 

tiptop uitzien en zonder problemen 3 kinderen combineren met een flitsende carrière? Dat 

zou jij dan toch ook moeten kunnen?

Maar wat weet je eigenlijk van die supermama? Wat weet je van wat zij inlevert om dit 

voor elkaar te krijgen? Weet je waar zij ’s nachts van wakker ligt? Weet je hoe zij zich voelt, 

terwijl ze in de achtste versnelling door haar leven dendert? Elke moeder heeft haar eigen 

struggles: de meesten vertellen daar alleen niet zoveel over. Waardoor het makkelijk is om 

te denken dat die andere moeders het allemaal moeiteloos voor elkaar krijgen. 

Valkuil 2

Jezelf met andere moeders vergelijken.

Tip:  Doe het op de enige goede manier; op JOUW manier!
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Het geheim is: het maakt helemaal niks uit hoe andere moeders het doen. Het 

maakt uit hoe jij het doet. En dat is dan ook wat ik je in deze tip wil meegeven: doe het op 

JOUW manier.

Dat klinkt misschien als een open deur. Maar dat is het niet. Want wat jouw manier 

is, dat weet je misschien helemaal niet zo goed. Als je dat wel wist, zou je jezelf niet zo 

vergelijken met andere moeders. Sterker nog, dan hoefde je niet uitgeput te zijn van het 

moederschap. 

Want van moeder zijn op zich, word je heus wel moe. Maar uitgeput? Niet per se. Als je wel 

aan het einde van je Latijn bent, dan betekent dat, dat nog niet alles op jouw manier gaat.

Wat jouw manier dan is? Daarvoor is een beetje zelfreflectie nodig. Dat kost 

misschien even tijd, en daar heb je al niet zo veel van als werkende moeder. Ik beloof je 

echter dat je  zeeën van tijd en energie terugkrijgt, als je het maar op jouw manier gaat doen, 

dat werkende moeder zijn. 

www.mamaya.nl
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Wil je dat? 
Beantwoord dan de vragen hieronder.

 Wat wil je per se voor jezelf? Waar mag het echt niet aan ontbreken? 

 Wat wil je per se voor je kinderen? 

 Wat wil je per se voor je partner en voor relatie? 

 Wat is voor jullie als gezin essentieel?

 Welke concessies doe jij nu aan wat voor jou en je gezin belangrijk is?



www.mamaya.nl 14

Als het moeilijk voor je is om hier à la minute antwoord op te geven, houdt dan 

eens een week lang een lijstje bij. Elke keer als je merkt: ja, dit is voor mij essentieel, dan 

schrijf je het op. En elke keer als je iets mist, of je voelt je niet zo goed, vraag jezelf dan welk 

essentieel onderdeel er nu mist. Ook op die manier krijg je helderheid, over wat voor jou van 

essentieel belang is.

Als je dit serieus in kaart brengt, ontstaat jouw eigen essentie-lijstje. Een rijtje van 

dingen die voor jou essentieel zijn, en waar je geen concessies aan wilt doen. Dat lijstje kun 

je vanaf nu gebruiken om je keuzes op te baseren. Op mijn essentie-lijstje staan bijvoorbeeld 

veel tijd met mijn zoon, aandacht voor mijn relatie, ontspanning, spontane plannen, veel 

buiten zijn, persoonlijke ontwikkeling en ruimte voor creativiteit. 

Op basis van deze essentie-punten maak ik mijn keuzes. Zo ben ik na de geboorte 

van mijn zoon veel minder gaan werken, omdat ik tijd met hem als hoogste op mijn lijstje 

heb staan. Financieel gaf dat natuurlijk even een puzzel, maar die maakte ik graag omdat ik 

daardoor geen concessies hoefde te doen aan iets wat voor mij essentieel is. 

Ontspanning is voor mij ook zo’n essentieel punt. Ik ben een gevoelig mens en raak 

snel overprikkeld. Om me goed te blijven voelen, heb ik veel tijd voor ontspanning nodig. 

Neem ik die niet, dan gaat het met mij niet goed. Daar hebben zowel mijn gezin als mijn 

klanten last van. En omdat mijn partner en zoon ook allebei nogal prikkelgevoelig zijn, 

plannen we bijvoorbeeld zelden iets in het weekend. 

Zodat we kunnen doen waar we op dat moment zin in hebben. En dat beantwoordt 

dan meteen weer aan onze behoefte aan spontaniteit en buiten zijn. Zodra het mooi weer is, 

trekken we erop uit zodat we alle drie tot rust komen en op kunnen laden. 
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Je houden aan je eigen essentie-lijstje heeft natuurlijk wel consequenties. Zo moet 

ik bijvoorbeeld vaak nee zeggen tegen vrienden of vriendinnen, die lang van tevoren iets 

willen afspreken. Dat is niet leuk, maar ik weet dat ik er niet gelukkig van wordt om al weken 

van tevoren vast te leggen wat ik ga doen. Die consequenties moet je dus voor lief nemen. 

Tenzij er iets bij zit dat eigenlijk op je essentie-lijstje hoort, dan moet je op zoek naar een 

oplossing waarin beide voorkomen.

Het grote voordeel van een helder essentie-lijstje hebben is dat het je de 

mogelijkheid geeft om trouw te zijn aan jezelf. Elk mens is uniek en dus is elke moeder 

uniek. Als jij jouw unieke manier kent en daarnaar leeft, leef je een leven waar je je in thuis 

voelt, waar je blij van wordt en energie van krijgt. Ook is de kans groot dat je schuldgevoel 

verdwijnt. Want een schuldgevoel, is in feite niets anders dan ontrouw zijn aan jezelf en je 

eigen waarden. 

Je essentielijstje helpt je dus om te weten welke 
moeder JIJ wilt zijn. Omdat je opschrijft wat 

voor JOU belangrijk is. 

Wat andere moeders doen, dat moeten zij weten. Jij hoeft nergens aan te voldoen, aan 

geen enkele verwachting van wie dan ook. Het enige wat je hoeft te doen is het op jouw 

unieke manier doen.
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Dit is misschien wel de belangrijkste valkuil in het leven van werkende moeders: 

pas ontspannen als alles gedaan is. Het gevaar is namelijk dat dat moment nooit komt. 

Er is altijd nog wel iets te doen:

 Een was om te draaien.

 Troep om op te ruimen. 

 Een vaatwasser die piept. 

 Een mailtje dat nog de deur uit moet. 

 Een vriendin die op je appje wacht.

 Het gras dat gemaaid moet worden. 

 Een plan dat je wilt uitwerken.

 Een cursus die je wilt doen.

 Vakantiefoto’s die ingeplakt willen worden – en die van vorig jaar trouwens ook nog. 

Valkuil 3 
Pas ontspannen als alles gedaan is.

Tip:  Maak van ontspanning je dagelijkse prioriteit
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Kortom, het moment dat alles is gedaan komt niet. NOOIT NIET. Daar is het leven 

van deze tijd gewoon te vol voor. Er is altijd nog wel wat. Dus als je wacht met ontspannen 

tot alles gedaan is, dan ontspan je helemaal nooit. En dat is echt funest voor je lichaam en 

je geest. Daar gaan mensen aan onderdoor. 

Echt helemaal nooit ontspannen, dat is voor echte die hards. Maar er is ook een 

stiekeme variant van deze valkuil. Die gaat als volgt: 

“Ik blijf nog even bikkelen, want over drie weken gaan we op vakantie.”

“Ik zet nog wel even door want volgende week ga ik naar de sauna.”

“Ik doe nu alles even snel in huis en met de kinderen want dan kan ik straks op de bank 

zitten.”

Ik noem dit energie lenen uit de toekomst. Want eigenlijk ben je moe, maar je gaat toch 

door omdat er over een x-aantal dagen een moment komt waarop je energie op kunt doen. 

Dat is alsof je tegen een lege batterij in je telefoon zegt: doe het nog maar even, ik laad je 

vanavond wel op. Dat gaat natuurlijk niet. En zo is het bij ons ook.

www.mamaya.nl
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Er is niks mis met af een toe een dag naar de sauna gaan. Of op een andere manier 

je batterij eens flink op laden. Absoluut niet; het is juist heel goed om voor jezelf te zorgen. 

Maar als dat alles is dat je aan ontspanning doet, dan is het wel te weinig. 

Ontspannen moet je de hele dag door doen. Je lichaam heeft het nodig dat je de 

spanning die je opbouwt, door je werk of het zorgen voor je kinderen, regelmatig afbreekt. 

Anders stapelt het zich op en krijg je last van stressklachten. En dat heeft negatieve invloed 

op je prestaties op je werk en op de gezelligheid in huis. 

Een ontspannen moeder geeft ontspannen 
kinderen.

Een ontspannen werknemer presteert beter.

Een ontspannen vrouw zit lekkerder in haar vel en geniet meer van de 

dingen die ze doet.

Vandaar deze onmisbare tip: maak van ontspanning je dagelijkse prioriteit. En 

wacht niet tot de spanning zo hoog is opgelopen dat je het moet bestrijden met een dagje 

sauna of een vakantie.

Hoe je dat kunt doen? Allereerst moet je weten wat jou ECHTE ontspanning geeft. 

Dat zijn vaak dingen zonder scherm. Scrollen en zappen geven je wel het gevoel dat je 

ontspant maar eigenlijk schakel je jezelf uit. Je wordt gedachteloos en negeert je je lichaam. 

Dat wat er op het scherm te zien is, zijn wel veel prikkels voor je hersenen. Waardoor zij niet 

echt tot rust komen en zelfs moeier worden. 
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Echte ontspanning ontstaat in contact met jezelf. Fysieke ontspanningsoefeningen 

werken heel goed, maar ook dingen als sporten, lezen, muziek luisteren, mindfulness 

oefeningen, met goede vriendinnen zijn, buiten zijn in de natuur en creatieve hobby’s. 

Kortom, activiteiten zonder haast, zonder tempo en waar niet al te veel denk- en planwerk 

voor vereist is. Denken en plannen doe je als werkende moeder namelijk al genoeg.

Weten alleen is natuurlijk niet genoeg. Je moet het ook nog doen. Omdat het leven van 

een werkende moeder zo volgepland is, kan het helpen om voor jouw ontspanning ook een 

vast moment in te plannen. Want als je wacht tot er een keer tijd voor is, dan gebeurt het 

nooit. Er is namelijk altijd nog wel iets anders te doen dan ontspannen. Geef het dus bewust 

de ruimte. Wacht niet tot al het andere gedaan is. 

Kies ook geregeld juist eerst voor ontspanning en doe dan de dingen die nog gedaan 

moeten worden. Want met een ontspannen hoofd, zijn die dingen vaak veel sneller gedaan 

dan wanneer je nog moe en gestrest bent. 

www.mamaya.nl
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Als je door de dag heen wilt ontspannen, dan kun je de volgende dingen eens 

proberen:

Stop met vooruit denken om alles op tijd af te krijgen. Hierdoor raak je in de 

haastmodus, terwijl je daar zo graag uit wilt. 

Doe in plaats daarvan de dingen die je doet 1 voor 1, met aandacht. Zo 

worden zelfs de saaiste klusjes een rustmoment. 

Kijk welke activiteit je uit je lijstje kunt schrappen, zodat je meer tijd hebt 

voor de dingen die je echt moet doen. Als je je tempo naar beneden haalt en niet 

alles vlug vlug vlug hoeft, ontspan je automatisch. Ontspannen = vertragen.

Doe regelmatig een adem- of ontspanningsoefening. Ga bijvoorbeeld even 

rustig  zitten met je ogen gesloten en je handen op je onderbuik. Adem rustig in en 

uit, voor  1 of 2 minuten. Dit kun je overal doen; als je kinderen even rustig spelen, op 

het toilet, achter de computer op je werk. Zelfs in de rij voor de kassa, al houd je je 

ogen dan waarschijnlijk liever open. Er is ALTIJD ruimte te vinden om even op adem 

te komen.

Voel je voeten terwijl je bezig bent met het managen van van alles en nog wat. 

Vanuit de haastmodus gaan we vaak enorm in ons hoofd zitten. Als je je dan op je 

voeten richt,  kom je weer in het hier en nu. En kun je dingen beter overzien. Het 

wordt ook meteen een stuk rustiger in je hoofd. 

Staar wat vaker voor je uit. Je hoofd heeft dit soort rustmomenten heel hard 

nodig. Je laad op zonder er ook maar iets voor te doen.
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Als je het nog lastig vind om ontspanningsoefeningen op eigen houtje te 

doen, download dan de gratis audioserie op mijn website. Dan praat ik je door de 

ontspanningsoefeningen heen en hoef je het niet alleen te doen. 

DOWNLOAD DE GRATIS AUDIOSERIE

Maar wat je ook doet: 

Maak van ontspanning je dagelijkse prioriteit.

www.mamaya.nl

www.mamaya.nl/gratis-audioserie/
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Als er iets is dat alle moeders delen dan is het wel de valkuil om heel kritisch 

op jezelf te zijn op het moment dat het niet loopt zoals je had gehoopt. Zo had ik eens 

een klant die zes maanden na de geboorte van haar zoon gescheiden was en geen huis 

meer had waardoor ze bij haar ouders moest bivakkeren. Die situatie op zich is al verdrietig 

genoeg maar wat deze moeder deed maakte het nog veel erger. 

Ze gaf zichzelf er namelijk genadeloos van langs. 

In gedachten zei ze tegen zichzelf dingen als: 

“Ik maak er een rotzooi van.” 

“Ik doe mijn kind enorm tekort.” 

“Ik ben een slechte moeder.”

Tip:  Wees lief voor jezelf

Valkuil 4 
Kritisch op jezelf zijn.
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Haar verdriet en frustratie werden hierdoor alleen maar groter en het kostte haar veel 

energie om haar hoofd boven water te houden. Ik vroeg haar wat ze haar beste vriendin zou 

vertellen als die in een vergelijkbare situatie zou zitten. Haar toon was ineens heel anders:

“Ach lieverd, wat een verdrietige situatie.” 

“Wat heb je nodig nu, kan ik iets voor je doen?” 

Toen ik haar vroeg wat er zou gebeuren als ze de woorden voor haar vriendin eens tegen 

zichzelf zou zeggen, sprongen de tranen in haar ogen. Het was nog nooit in haar opgekomen 

dat ze zo ook tegen zichzelf kon praten. Helaas is zij niet de enige moeder die zo streng is 

voor zichzelf.

We leggen bijna allemaal zout op onze slakken. En sommige moeders zijn echt 

sterren in zelfkritiek. Zo erg dat ze er somber en verdrietig van worden. Want in hun hoofd 

staat er dus de hele dag een soort radiostation aan waar teksten op te horen zijn als:

“Je bakt er niks van, kijk eens wat een belabberde moeder je bent.” 

“Je krijgt het allemaal niet geregeld.” 

“Andere moeders doen het allemaal veel beter.” 

“Zie jezelf nou eens haasten, je bent ook altijd te laat.” 

“Wat een zooitje is het in jouw huis, wees toch eens netjes.”

“Je loopt de kantjes eraf.” 

“Wat zullen anderen wel niet van je denken?”

Enzovoorts, enzovoorts. 
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Herken jij dit venijnige radiostation in je hoofd? Wat doe jij als het een keer niet loopt 

zoals je had gehoopt? Ben je dan lief voor jezelf? Of ben je stiekem behoorlijk streng? En 

als je er een keer doorheen zit en te moe bent om het allemaal voor elkaar te krijgen? Zeg 

je dan “ach, stel je niet aan, schouders eronder en door”? Of vraag je dan aan jezelf “lieverd, 

wat heb je nodig om dit aan te kunnen?”.

Mijn vermoeden is dat je veel vaker onvriendelijk tegen jezelf spreekt dan je je 

bewust bent. En daarom is deze tip cruciaal voor jou: wees lief voor jezelf. Ga eens 

luisteren naar wat jij jezelf influistert, of toeschreeuwt. En oefen met anders tegen jezelf 

gaan praten. Ik geef je hieronder wat inspiratie, mocht het een beetje onwennig zijn.

Streng voor jezelf          Lief voor jezelf

Ik kan ook niks hebben.         Wat heb ik nu nodig?

Zit ik weer te niksen op de bank.        Ik doe niet niks, ik laad mijn batterij op.

Ik doe het niet goed.          Wat voor hulp zou ik kunnen gebruiken?

Ik moet doorzetten.          Ik heb even pauze nodig.

Ik ben een slechte moeder.         Ik doe wat ik kan en ik doe het goed.

Waarom kan ik dit niet aan?         Wat heb ik nodig op dit moment?

Ik doe mijn kind tekort.         Hoe kan ik de balans terugvinden?

Kom ik weer niet aan mezelf toe.        Ik ga nu tijd inplannen voor mezelf.

Ik red het allemaal niet, wat ben ik voor moeder?      Wie kan ik om hulp vragen?

Ben ik weer …. vergeten.         Ik heb blijkbaar rust nodig en ga die nemen.

Het lukt me allemaal niet.         Ik ga even zitten, straks gaat het beter.

Waarom schreeuwde ik al weer naar mijn kind?      Ik ga sorry zeggen en voor mezelf zorgen.

Het gaat ook nooit zoals ik gepland heb.       Het mag gaan zoals het gaat, go with the flow.

Ik moet dit aankunnen.         Het lukt me nu niet, ik heb hulp nodig.

Wat zullen ze wel niet van me denken?       Ik doe het op mijn manier en daar sta ik achter.
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Lief zijn voor jezelf kan een enorme omslag in je leven betekenen als je tot nu toe 

altijd streng bent geweest voor jezelf. Stel je maar eens voor hoeveel energie het kost als 

iemand de hele dag nare en venijnige opmerkingen naar je maakt. Al die energie komt vrij 

als jij jezelf lief gaat vinden. En een beetje extra energie kun je goed gebruiken als werkende 

moeder. Doen dus. 

Het is wel even oefenen. Je kunt jezelf helpen door hier en daar een post-it op te hangen 

ter herinnering. Of door een herinnering in je telefoon te zetten, die je elke dag één of twee 

keer verteld dat je iets vriendelijks tegen jezelf mag zeggen. Je kunt ook een armbandje 

omdoen om jezelf te herinneren. Of een belletje aan je tas hangen. Iedere keer dat je het 

armbandje ziet of het belletje hoort, zeg je iets vriendelijks tegen jezelf. Alles wat helpt om 

je deze nieuwe vaardigheid eigen te maken. Oefening baart kunst. 

Geef jezelf de kans om anders met jezelf om te gaan.

Wees je eigen beste vriendin.

Want als jij liever wordt voor jou, dan profiteert je hele gezin daarvan.

www.mamaya.nlwww.mamaya.nl



www.mamaya.nl 26

Tip:  Maak de balans op en maak keuzes

Tip:  Maak van ontspanning je dagelijkse prioriteit

Tip:  Doe het op JOUW manier

Tip:  Wees lief voor jezelf

Alle tips op een rijtje.

Print ze uit, hang ze op de koelkast of boven je bed. Zodat je niet meer in je 

valkuilen hoeft te tuimelen. En je weer volop kunt gaan genieten van je leven en 

de moeder wordt die je wilt zijn.

Valkuil 1 - Altijd maar blindelings doorgaan

Valkuil 2 - Jezelf met andere moeders vergelijken

Valkuil 3 - Pas ontspannen als alles gedaan is

Valkuil 4 - Kritisch op jezelf zijn
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Hoe nu verder?
Ik hoop dat het lezen van dit e-book je de inzichten en tips heeft gegeven die je 

nodig hebt om uit je valkuilen te kruipen. Ik hoop dat je echt iets met mijn tips gaat 

doen zodat je weer gaat genieten van je gezin en je werk. En je de moeder kunt zijn die je 

wilt zijn. Als je echt aan de slag gaat met de tips uit dit e-book, dan gaat er zeker weten iets 

veranderen. En weet dat het niet in één keer hoeft te lukken. Oefening baart kunst.

De vraag is nu vooral: ga je er echt mee aan de slag? Of ga je verder met je leven als 

drukke werkende moeder, wetende dat het anders kan maar zonder met die kennis iets te 

doen? Helaas zie ik dat maar al te vaak gebeuren. Dan zien moeders wel wat er anders kan 

maar dan lukt het niet om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Hoe gaat dat bij jou? Gaat 

het je op eigen krachten lukken? Of heb je misschien wat hulp nodig?

Schaam je niet als je denkt dat het je op eigen krachten niet gaat lukken. Daar is 

niets mis mee en het is zelfs wel logisch. Je hebt als werkende moeder immers wel genoeg 

aan je hoofd. Leren om het anders te doen, vraagt best wat van je. Laat mij je helpen. Ik neem 

je graag bij de hand om je te laten zien hoe je de veranderingen ook echt in je leven kunt 

toepassen. Net zoals ik zelf ooit bij de hand ben genomen toen het mij op eigen krachten 

niet lukte. Daar is niets mis mee, dat is juist fijn. Je hoeft het niet alleen te doen, dat heb je al 

veel te lang gedaan.

www.mamaya.nl
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Hoe zou het voor je zijn als we er samen eens voor gingen zitten? In een gratis sessie van 

30 minuten, kijk ik met je mee naar jouw specifieke situatie en geef ik je minstens 2 extra tips 

die je gaan helpen om met meer rust en ontspanning je leven als werkende moeder vorm 

te geven. Zodat je weer kunt gaan stralen en genieten van al dat moois in je leven. Als je 

dat wilt, meld je dan hier www.mamaya.nl/gratis-sessie aan voor een gratis en vrijblijvende 

sessie. Ik help je heel graag nog een stap verder op weg.

Heb je nog andere vragen of is er iets anders waar ik je mee kan helpen? Mail me dan 

gerust op diane@mamaya.nl.

Lieve mama, blijf uit je eigen valkuilen en ga de dingen doen die helpen om van je leven 

als werkende moeder te genieten. Voor je het weet zijn je kinderen groot en kijk je terug op 

een tijd waarin je vooral hebt staan zwoegen, waarin je altijd haast had en nooit echt hebt 

genoten. Dat zou zo zonde zijn. Weet dat het niet hoeft te gebeuren. Elke moeder heeft het 

in zich om met rust, ruimte en vol vertrouwen van het moederschap te genieten. Jij ook. 

Ik wens je veel succes!

Diane

http://www.mamaya.nl/gratis-sessie
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