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Wat leuk dat je dit cheatsheet hebt  
gedownload. Ik stel me graag even voor.

Ik ben Diane, trotse moeder van Pepijn en Quinn en life-
coach voor moeders die uit de stress, vermoeidheid en 
automatische piloot willen stappen en zoeken naar meer 
rust, voldoening en inspiratie in hun moederschap. 

Al zolang ik me kan herinneren, wilde ik twee dingen wor-
den: moeder en juf. Inmiddels ben ik beide en dan ook nog 
eens in de mooiste mix die er bestaat. Ik heb twee heerlijke 
kinderen en ben “juf” voor alle moeders die zoekende zijn 
in hun moederschap. Die zoeken naar rust, balans, energie. 
Naar voldoening, inspiratie. Die meer willen genieten, van 
hun kinderen maar ook van al het andere dat ze doen. 

Ik ben absoluut geen Heilige. Ook ik ervaar het moeder-
schap soms al pittig, als veel en als enorm intens. Soms 
stap ik ineens blindelings in één van mijn eigen valkuilen. 
Vergeet ik toch weer aan mezelf te denken. Loop ik toch 
weer als een malle te rennen en te haasten. Wil ik dingen 
toch weer een beetje perfecter doen dan goed voor me is. 
Whoop, ik blijk ook maar een mens te zijn.

Maar het grootste deel van de tijd, kan ik terugvallen op 
meer dan 15 jaar ervaring met persoonlijke ontwikkeling en 

HOI LIEVE MOEDER,

groei. Heb ik baat bij het feit dat ik al therapeut, lifecoach, 
yogadocent en mindfulness-trainer was, voor ik moeder 
werd. Dan geniet ik juist intens van die twee knullen met 
hun apenstreken. Voel ik plezier en ontspanning. Ga ik met 
energie mijn werkdagen in en kom ik ook weer met energie 
terug, zodat de avond gezellig verloopt. Voel ik een verbin-
ding met mijn jongens die met geen pen te beschrijven is, 
maar waar mijn hart nog elke dag een sprong van maakt.

Ik durf wel te zeggen dat dit voor mij geen tropenjaren zijn 
maar juist prachtige, intense en de meest bijzondere jaren 
van mijn leven.

En dat gun ik jou ook. Het leven met jonge kinderen hoeft 
geen race tegen de klok te zijn. Geen uitputtingsslag. Geen 
sneltrein waar je tegen je zin in, in zit. Het kan anders. Heel 
anders. Ik leer je heel graag hoe. Laat dat leren beginnen 
met deze cheatsheet, waarin ik je leer hoe je kunt ontspan-
nen ondanks al die ballen die je in de lucht hebt.

Veel plezier. Laat maar komen, die ontspanning!

Liefs, Diane
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Nog even voor de duidelijkheid…
Het moederschap is pittig. Laten we het daar over eens 
zijn. Het vraagt veel van je om die mooie, kleine wezentjes 
groot te brengen. Je wilt het goed doen. Je wilt ze alles 
geven dat ze nodig hebben. Er altijd voor ze zijn. Of toch  
in elk geval zoveel mogelijk.

Maar ja. Er is nog meer te doen. En dat wil je ook. Je werkt 
graag. Je bent graag met je lief, je familie, je vrienden. Je 
gaat graag op pad en doet zo nu en dan graag je eigen ding.

Dat alles bij elkaar. Poeh, dat vraagt nogal wat! 
En dan gebeurt het… je gaat als een gek alle ballen in  
de lucht houden. Allemaal voor de volle 100%. Want alle 
ballen een beetje, dat kan natuurlijk niet. 

Voor je het weet zit je op een of andere Train à Grande 
Vitesse. Op volle snelheid race je door je dagen heen om 
alles voor elkaar te krijgen dat dit moederleven van je 
vraagt. Je voelt je soms net een kip zonder kop, daar achter 

het stuur van die sneltrein. Soms staat ’s ochtends vroeg, 
als alles aangekleed en ingepakt naar buiten wandelt, het 
zweet al op je rug. Terwijl de dag dan nog moet beginnen. 
Rennen, vliegen, haasten. De hele dag door. Je adem zit in 
je keel en je hart klopt als een malle in je borstkas.

Is dit nou het moederschap waar je zolang van hebt  
gedroomd? Wordt dit ooit nog anders?

Nee. Tenminste, niet als je niks verandert. 
Maar wel als je hier, nu besluit dat het op deze manier niet 
leuk is en dat je het anders gaat doen. Want dat kan wel.

Hoe dan, hoe dan, hoe dan? Ik hoor het je denken.
Door rust in te bouwen. Echt waar, het is niet moeilijker 
dan dat. Maar voor veel moeders is dit een hele klus. En 
daarom heb ik deze cheat sheet voor je gemaakt. Want de 
kunst is niet om eens in de maand een dag naar de sauna 
te gaan om eens even lekker te ontspannen. Dat is wel fijn, 
maar daarmee red je het niet. De truc is om elke dag bezig 
te zijn met ontspanning. Om elke dag de 5x5 te doen.

Hoe de 5x5 jouw life saver gaat zijn.   
De 5x5? Yep. Zo noem ik deze life saver voor moeders 
die zich moe, gestrest en een kip zonder kop voelen. De 
5x5 betekent dat je elke dag 5 keer 5 minuten tijd voor 
ontspanning. 5 keer per dag, 5 minuten iets waar jij blij en 
ontspannen van wordt. En dat elke dag. Als je dat 30 dagen 
doet, voel je je volgende maand totaal anders. I promise!

Waarom zou je dit moeten doen?
Nou, weet je, als je de hele dag maar doorgaat dan stapel 
je moeheid op moeheid. Je put je brein uit, dat van de ene 
actie naar de andere actie gedirigeerd wordt. En wij moe-
ders zijn ook nog eens heel goed in niet één maar wel vijf 
dingen tegelijk doen. Terwijl uit onderzoek allang is geble-
ken dat multitasken veel vermoeiender is voor je brein dan 
gefocust één taak doen. En nog minder efficiënt ook.

Naast je brein, wordt ook je lichaam niet blij van al die 
actie zonder stoppen. Als je dat te lang doet, gaat zelfs je 
stress-systeem meedoen met het spelletje en geef je je 
lichaam geen kans om stresshormonen af te breken. Als 
die het eenmaal overnemen, sla je de weg naar overspan-
nenheid en burn-out in. Dat wil je niet (en ik kan het weten).

 De truc is om  
elke dag bezig  

te zijn met 
ontspanning.
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HOE KOM IK IN 
&^#$%#NAAM  
AAN AL DIE TIJD?
5 keer 5 minuten?? Elke 
dag? Yep, ook dit hoor ik je 
denken. Want dat denken 
alle moeders aan wie ik dit 
voor het eerst vertel. Kan 
noooooooooit! Daar heb ik 
helemaal geen tijd voor. 

Ik snap dat dat zo voelt. Echt. 
Maar het is niet waar. 5x5 
minuten voor jezelf is altijd 
een optie. Plaats voor de 
grap maar eens een week 
een timer op je mobiel. Zo’n 
app die bijhoudt hoeveel 
tijd je op dat ding (doelloos) 
zit te scrollen. Ik durf te 
wedden dat als je daarmee 
stopt, je die hele 25 minuten 
al bij elkaar hebt. Maar zelf 
als je niet verslaafd bent aan 
je telefoon en we daar de 
winst dus niet kunnen halen, 
is 5x5 minuten echt mogelijk.

ZIE JE?
Voor je het weet heb je die 5x5 te pakken. Echt waar. Je hoeft het alleen maar te willen  
en even creatief te zijn met het inplannen van jouw broodnodige rust en ontspanning. 

En nog eens wat: onderzoek laat ook zien dat regelmatig even ontspannen gedurende  
de dag, je creatiever en efficiënter maakt bij alle andere taken. Dus die 5x5 verdien je  
gewoon weer terug. Kun je nóg 5x5 minuten doen. Of gewoon lekker een half uur iets  
doen wat je heel, heel graag doet.

Ik hoop dat je het nut en de noodzaak van 5x5 inziet. Het is écht een life saver.

Zet 5 minuten eerder je  
wekker en je hebt de  
eerste 5 minuten al gehad.

Zet het ontbijt de avond  
van tevoren klaar, zodat je  
5 minuten kunt pakken als 
de kinderen hun ontbijtje  
op peuzelen.

Blijf 5 minuten in de auto 
zitten zodra je op werk
dagen je kinderen hebt 
weggebracht, voor je de 
motor start en naar je werkt 
rijdt. Of pak die minuten juist 

op het parkeerterrein van  
je baas, voor je naar binnen 
stapt.

Doe 5 minuten tijdens je 
ochtend-bakkie koffie.

Neem 5 minuten rond 
lunchtijd (in je lunchpauze 
op je werk, als je kinderen 
net hun boterham op 
hebben en in bed liggen  
of even zelf aan het spelen 
zijn).

Vier uur cupasoup: steel 
5 minuutjes halverwege de 
middag.

Pak die 5 minuten in de 
auto vlak voor je je 
kinderen ophaalt aan het 
einde van de dag. Of, als 
het jouw thuisdag is met 
hen, geef ze een tekenvel 
of een filmpje (ja, het mag) 
zodat jij heel even jouw 
ding kunt doen.

Zodra de kinderen slapen: 
laat de boel de boel en 

geef jezelf deze gouden  
5 minuten van eindelijk
rustinhuis.

Doe eens gek en neem  
nog 5 minuten als de afwas 
gedaan is en je huis er weer 
uitziet alsof het morgen  
op Funda gaat (grapje –  
dat moment komt natuur
lijk nooit. Maar je snapt het 
punt).

Pak de laatste 5 minuten 
voor je naar bed gaat.

LET OP:
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ALLEMAAL LEUK EN AARDIG, MAAR HOE GA IK IN 5 MINUTEN  
HET VERSCHIL MAKEN?
Yes, en dan nu de hamvraag: wat doe je in de 5 x 5 minuten? Daarvoor is dus deze cheatsheet. Omdat 
ik weet dat het best lastig kan zijn om te verzinnen hoe je je kunt ontspannen, als je dat al een tijdje 
niet meer gedaan hebt.

Staar uit het raam en mijmer een beetje. Zo simpel als wat en heel goed om je brein rust en een 
reset te geven. Raak je snel verveeld? Geef jezelf dan een opdrachtje mee. Kijk bijvoorbeeld naar een 
boom of een struik. Dat geeft dubbelwinst want kijken naar de natuur geeft automatisch ontspanning  
in je brein.

Doe een ontspanningsoefening. Bijvoorbeeld een korte bodyscan, waarbij je je ogen sluit en in 
gedachten je hele lijf onderdeel voor onderdeel “doorloopt”. Dus: voel de voeten, voel de onderbenen, 
voel de knieën, voel de bovenbenen, etc. Net zolang tot je bij het hoofd bent. Als je je ogen opent, voel 
je je weer als nieuw.

Pak een mooi boek of een fijn tijdschrift en verdrink voor 5 minuten helemaal in het verhaal. Sluit aan 
het einde heel even je ogen en zeg tegen jezelf: en nu laat ik dit verhaal weer los. Zodat je daarna terug 
in je eigen verhaal kunt stappen. Maar let op, gebruik deze tip niet te vaak, want “letterloos” ontspannen 
is het beste voor je brein. Maar voor af en toe is deze heerlijk.

Maak een mini-wandeling. Door de tuin of om het gebouw heen waar je werkt. Voel, terwijl je loopt, 
hoe je voeten de grond aanraken. De ontspanning volgt vanzelf.

Schrijf je brein leeg. Pak pen en papier en schrijf gedurende 4 minuten alles op wat er in je hoofd 
opkomt. Het hoeft geen logica te hebben. Gewoon opschrijven welke gedachten er naar boven komen. 
Flarden van je to-do-lijst, een restje gepieker, een herinnering, random gedachten die nergens over 
gaan. Wat dan ook. Er is één regel: blijf schrijven. Dus als je niet meer weet wat je schrijven moet, dan 
schrijf je dat. Na 4 minuten stop je, sluit je je ogen en voel je hoeveel rust er in je kop gekomen is.
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Was je handen met volle aandacht. Nu Corona door ons land dendert, is handen wassen 
toch vaste prik in je dag. Doe het eens met volle aandacht. Alsof je met de ene hand een 
serenade zingt voor de andere. Wrijf liefdevol de rug, de muis en de binnenkant van je hand. 
Streel je vingers. Masseer de binnenkant van de pols. Met je favoriete zeep wordt dit helemaal 
genieten. En daarna een fijne crème of olie voor extra ontspanning.

Aanraking ontspant. Dus geef je hoofd een heerlijk rustgevende massage. Of pak een flesje 
massage-olie en masseer je voeten of je handen. Zijn je kinderen thuis? Doe het samen!

Doe de buikademhaling. Ga even zitten of liggen en leg je handen op je onderbuik. Als je 
je ogen kunt sluiten, doe dat dan. Adem diep in door de neus en voel hoe je handen omhoog 
geduwd worden door de buik. Laat de uitademing komen en voel hoe de handen weer zakken. 
Als de inademing komt, voel je de handen rijzen, samen met de buik. Doe dit zolang als je het 
fijn vindt. Wel belangrijk: laat de adem in haar eigen ritme komen en gaan. Forceer de adem 
niet in een bepaald ritme.

Zet je favoriete dansliedje op en swing door de woonkamer. Als je kinderen thuis zijn, laat 
ze meedoen. Wie kan de leukste, grappigste, tofste dance move? Lachen ontspant dus laat 
het leuk zijn.

Trampoline voor de kinderen in de tuin? Pak die vijf minuten om jezelf de ontspanning in te 
springen. Weinig dingen werken zo snel voor ontspanning en nieuwe energie als een trampo!

Mamaya
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Sluit je ogen en doe 5 minuten helemaal niks. Laat je gedachten de vrije loop 
gaan maar bemoei je er even niet mee. Rust in zijn puurste vorm.11
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ZO, DAT WAREN MIJN      TIPS. 
Supersimpel en mega-efficiënt. Probeer ze uit, geef ze een 
eerlijke kans. Misschien is niet elke tip iets voor jou. Kies 
wat voor jou werkt, maar doe het. Je zult versteld staan van 
het effect.

Vond je de tips fijn en wil je nog veel meer leren over hoe  
je weer dagelijks kunt genieten van je kinderen en je moe-
derschap? Wil je uit de haast, stress en oppervlakkigheid 
die het moederleven soms met zich meebrengt en weet  
je inmiddels dat dat in je eentje niet lukt? Laat mij dan met 

Ps. 
Volg me voor 

dagelijkse 

inspiratie op:

Pps. 
Houd je mail de komende dagen in de gaten. Ik stuur je om de paar dagen 

een nieuwe tip om nog meer ontspanning, plezier en voldoening te vinden in je moeder

leven. Geen fluffy tips die rechtstreeks van een of ander wijs tegeltje komen, maar echte 

tips waar je meteen iets aan hebt. Wil je niks missen? Voeg dan mijn mailadres even toe 

aan je adresboek, zodat ik niet in je spam beland: diane@mamaya.nl

je meekijken. Geef jezelf een groot cadeau en boek hier 
een gratis sessie met mij. Dan kijk ik met je mee naar hoe 
het nu gaat, geef je tips die je meteen helpen om meer 
rust, plezier en voldoening te ervaren en gaan we kijken 
hoe ik je misschien nog veel verder kan helpen. 

Want het moederschap is veel te mooi om er niet van te 
genieten.

Zie ik je aan de andere kant?

Liefs, Diane
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