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"De liefste mama
van de wereld…

Is ook lief voor zichzelf!"

Volgens relatietherapeute Patricia van Lingen houden onze liefdes-
relaties ons een leerrijke spiegel voor: we worden verliefd op dat-

gene wat we in onszelf nog te ontwikkelen hebben. Maar onbedoeld 
projecteren we onze onvervulde verlangens en wensen vaak ook op 
onze kinderen, waardoor we ze niet langer écht naar waarde kunnen 

schatten. De oplossing? 
“Zet jezelf bovenaan. Pas als je zelf vervuld bent, kun je er ten 

volle voor je kind zijn en het met een open geest aanmoedigen 
om het beste uit zichzelf te halen.”

Tijdens haar jarenlange 

zoektocht naar het 

succesrecept van een 

harmonieuze en liefdevolle re-

latie, ontdekte Patricia van Lin-

gen van de School voor Relaties 

dat het basisingrediënt gewoon 

in onszelf ligt. “Vaak vertrekken 

mensen in een relatie vanuit 

een gevoel van afhankelijkheid: 

ze hebben de ander nodig om 

hun pijn te stillen, hun tekorten 

op te vullen. Maar zo werkt het 

niet. We zijn zelf verantwoorde-

lijk voor ons eigen geluk. Pas als 

we zelf compleet zijn, kunnen 

we ook écht delen. En zo werkt 

het ook in onze relaties met 

onze kinderen. Veel ouders pro-

jecteren, veelal onbedoeld, hun 

eigen onvervulde verlangens, 

noden en dromen op hun kin-

deren. Heel vaak gaat het over 

schoolprestaties, de sport die ze 

beoefenen of over hun kledij en 

haarsnit. En vaak doen ouders 

dat louter en alleen om te kun-

nen stoefen met hun kinderen. 

Dat is niet alleen heel pijnlijk 

voor een kind, maar dwingt het 

ook om binnen een bepaald 

keurslijf te leven. Maar om het 

beste uit zichzelf te halen, heeft 

een kind net de vrijheid nodig 

om zichzelf te kunnen zijn. En 

dat kan je jouw kind pas geven 

als je in staat bent om het écht 

te zien en te waarderen zoals 

het is, los van jouw eigen verlan-

gens. Hoe meer je jouw levens-

vervulling dus uit jezelf haalt, 

hoe geringer de kans dat je via 

jouw kinderen jouw eigen pijn 

– een gebrek aan liefde, succes, 

enz. – zal proberen te stillen.”

Schenk je kind jouw 
 onvoorwaardelijke 
liefde (maar 
verwacht er niets 
voor in de plaats)
Of we dan maar beter met kinde-

ren kunnen wachten tot we zelf 

helemaal zen in het leven staan? 

“Natuurlijk niet”, aldus Patricia 

van Lingen. “In de praktijk zetten 

maar heel weinig mensen vanuit 

een gevoel van heelheid kinde-

ren op de wereld. Maar het is wel 

belangrijk dat je jezelf de vraag 

stelt: vult mijn kind iets voor mij 

op? Zodat je aan jezelf kunt wer-

ken in plaats van jouw tekorten 

op je kinderen te projecteren. Ik 

herinner mij nog dat ik zelf des-

tijds – mijn zoon is inmiddels 

30 – rondliep met de gedachte: 

had ik maar een baby, dan zou 

ik gelukkig zijn. Gevolg was dat 

mijn hele leven rond mijn zoon 

draaide. Continu riep ik hem toe: 

‘Kom hier, kom mama een kusje 

geven.’ Terwijl het natuurlijk om-

gekeerd had moeten zijn: hij die 

liefde en aandacht bij mij kwam 

halen.” We mogen van onze kin-

deren dus niet verwachten dat 

zij ons gelukkig maken? “Neen, 

daarmee leggen we een enor-

me druk op hun schouders. 

Wij zijn verantwoordelijk voor 

het geluk van onze kinde-

ren, niet omgekeerd. Of 

een kind goed in zijn vel zit, 

hangt natuurlijk ook af van 

genetische factoren, maar 

zeker bij kinderen onder de 

tien jaar stel ik geregeld vast: 

worstelen zij met issues, 

dan is dat heel vaak om-

dat hun ouders met issues 

worstelen. Een cliënt van mij ver-

loor op zeven jaar zijn vader en 

diende daarna echt als zakdoek 

voor zijn moeder. De gevolgen 

zijn tot op vandaag zichtbaar: hij 

kan niets afmaken, geen relaties 

met vrouwen aangaan en wil zijn 

moeder nog altijd pleasen.” Kinde-

ren horen hun ouders ook geen 

genegenheid te schenken, aldus 

Patricia. “Wat liefde en affectie 

betreft, horen kinderen enkel te 

ontvangen. Dat is hun geboor-

terecht en ook noodzakelijk 

opdat ze later ook 

zelf in staat 

Meer lezen? 

Heb je het gevoel dat het moederschap jouw relatie 
met jezelf en je partner uit balans heeft gebracht? Wor-

stel je met schuldgevoelens tegenover jouw kinderen? 
Voel je je tekort gedaan door jouw partner omdat alles op 

jouw overbelaste schouders terecht lijkt te komen? Of heb je 
het gevoel dat je jezelf continu voorbij holt, waardoor je niet 
meer met aandacht en verwondering kan stilstaan bij de dingen 
die écht belangrijk voor je zijn? In haar boek ‘Relateren kun je 
leren’ leert Patricia van Lingen je aan de hand van concrete 
voorbeelden en praktische tips dat de oplossing vrijwel altijd 
in jezelf ligt. Want als je zelf in balans bent, dan volgt een 
harmonieus (relationeel) leven quasi vanzelf. 

Relateren kun je leren. Hoe ontwikkel je  
een liefdevolle relatie,  

uitgeverij Lannoo,  
17,99 euro 
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zouden zijn om te geven. Dwing 

je kind dus niet tot het uiten van 

affectie. Doe je dat wel, dan be-

staat de kans dat je kind ook in 

latere relaties niet in staat zal zijn 

om zijn gevoelens vrij te uiten. Als 

je kind zich veilig genoeg voelt bij 

jou, dan zal het uit zichzelf wel 

naar je toe komen.” 

Wees een  
veilige baken
Het uitzetten van die veilige ba-

ken blijkt in de praktijk echter niet 

zo evident. “We verwachten dat 

onze kinderen al hun emoties – 

ook de minder leuke –  aan ons 

toevertrouwen. Maar vaak dur-

ven we zelf niet eens naar onze 

ouders toestappen als we ergens 

mee zitten. Uit angst om hen te 

belasten, of omdat we 

ons niet voldoende 

veilig voelen. Tij-

dens onze trai-

ningen merk ik dat veel volwas-

sen vrouwen nooit hun verdriet 

of angst aan hun ouders tonen. 

Aan de basis ligt vaak een oude 

pijn die uit de kindertijd wortelt en 

ons levenslang parten kan blijven 

spelen: de angst om afgewezen 

te worden. Voor een kind vormen 

zijn ouders immers zijn complete 

wereld. Dus past het zich aan z’n 

ouders aan, uit angst om hun 

liefde te verliezen.” 

Wil jij dat jouw kind zich veilig 

genoeg voelt om alles met je 

te delen en gewoon zichzelf te 

zijn, toon het dan dat jouw liefde 

voorwaardelijk is. Laat jouw kind 

ervaren dat het zich niet aan jou 

hoeft te conformeren om jouw 

liefde te ontvangen, maar dat het 

best zijn eigen weg mag gaan. 

Jezelf kwetsbaar opstellen, kan je 

kind hierin helpen, aldus 

Patricia. “Kinde-

ren denken vaak dat hun ouders 

alles weten en de enige waarheid 

in pacht hebben. Door af en toe 

aan je kind te tonen dat je het ook 

niet altijd weet, zal je kind veel 

makkelijker met een eigen afwij-

kende mening naar je toe durven 

stappen.” Eveneens belangrijk om 

je kind een fundamenteel gevoel 

van veiligheid te geven, is volgens 

Patricia het vermijden van dub-

bele boodschappen. “Merkt je 

kindje dat er iets niet pluis is, ont-

ken dat dan niet. Doe je dat wel, 

dan leer je jouw kindje dat het zijn 

gevoel niet mag vertrouwen, wat 

het erg onzeker kan maken. Heb-

ben jij en je partner ruzie, geef dat 

dan eerlijk – op het niveau van je 

kind – toe: ‘Ja, mama en papa zijn 

boos op elkaar, maar we maken 

het ook weer goed. Jij maakt op 

school toch ook wel eens ruzie 

met je vriendjes?’ Door 

Zo benader je jouw kind 
met een transparante bril
Om je kind écht te zien en te waarderen zoals het is, 

is een open en nieuwsgierige blik cruciaal. Maar zoals 

we eerder al aanstipten: veel ouders bekijken hun kinderen, 

veelal onbewust, door een verwrongen bril.

Drie gouden tips om jouw wazige blikveld opnieuw op te poetsen:

Zet jezelf bovenaan, 
en dat zonder schuldgevoel

Veel mama’s geven dag na dag het beste van zichzelf weg. 
Aan hun werkgever, hun partner en – doorgaans met stip op 

nummer één – hun kinderen. Maar volgens Patricia van Lingen ver-
waarlozen we daardoor de belangrijkste relatie in ons leven: die met ons-

zelf. “Het is heel normaal dat je als kersverse mama helemaal op je kindje 
gericht bent.  Maar het is heel belangrijk dat je na verloop van tijd terug jezelf 

op de eerste plaats zet. Niet alleen uit eigenbelang, maar ook in het belang van 
jouw kinderen. Je kan er pas echt ten volle voor je kind zijn, als je zelf opgeladen 
bent. Als jij opgejaagd bent of met je hoofd elders zit, heeft je kind niets aan je. 
Vergelijk het met de zuurstofmaskers in een vliegtuig: je kan pas zuurstof geven 
aan je kinderen, als je jezelf eerst in veiligheid gebracht hebt. Neem dus de tijd om 
je eigen batterijen op te laden. En doe dat zonder schuldgevoel. Je vervult im-
mers een belangrijke voorbeeldfunctie: als jij je schuldig voelt als je voor jezelf 
kiest, zullen jouw kinderen dat later ook doen. Zorg je daarentegen respectvol 
voor jezelf, dan geef je jouw kinderen een geschenk voor het leven: je leert 

hen wat zelfliefde écht inhoudt. 
Vermijd ook hier dubbele boodschappen. Als je je kind de hemel in 

prijst terwijl je jezelf de grond in boort, dan voelt je kind dat er iets 
niet klopt. Dat werkt niet.” 

1

Kuis je imprint
Tijdens onze eerste zeven levensjaren wordt onze 

imprint gevormd: het samenraapsel van de vele goede 
en minder goede eigenschappen die we via onze opvoe-

ding, cultuur, genen en omstandigheden hebben doorgekre-
gen en die we ons hele leven met ons meedragen. Patricia: “Som-

mige van die eigenschappen passen bij jou, andere niet. Door je te 
ontdoen van alle dogma’s en idealen die niet de jouwe zijn, kom je dich-

ter bij jouw eigen overtuigingen en kun je voller en met meer vervulling 
in het leven staan. Bij de meeste mensen levert het merendeel van die im-
print geen noemenswaardige problemen op. Maar als je bent opgegroeid 
met ouders die zichzelf niet graag zien, dan kun je jezelf ook niet graag 
zien! Veel mama’s vertellen me: ‘Ik geef mijn kind wat ik zelf niet van mijn 
moeder gekregen heb.’ Wel, dat kan niet. Wel vanuit je verstand, ja. Maar 
niet vanuit je gevoel. Je kan jouw kinderen niet vanuit je hart geven wat 
je zelf niet ontvangen hebt. Je moet dus eerst een manier vinden om 
het aan jezelf te geven alvorens je het aan je kinderen kan doorgeven. 

Het vergt heel veel tijd en werk om je imprint blijvend te helen.” 

2

3
(Her)ontdek jouw grenzen

Veel koppels zetten in de lente van hun leven massaal in 
op materieel bezit, maar ontberen de tijd voor kwaliteitsvol harts-

contact. Eindresultaat: een record aantal echtscheidingen. Volgens 
Patricia van Lingen loont het de moeite om via diepgaande introspectie 

voor jezelf te voelen of dat materiële ideaalplaatje jou (en jouw gezin) echt ge-
lukkiger maakt. “Voor het feminisme waren we uit balans, maar nu is de balans 

volgens mij in de andere richting geschoten. Omdat we geen vrouwelijke rolmo-
dellen hebben, zijn vrouwen mannen gaan kopiëren en is de maatschappij verman-

nelijkt. Ik denk dat we opnieuw wat vaker, op de vrouwelijke manier, aan introspectie 
moeten doen. Door onszelf de vraag te stellen: wat wil ik, waar liggen mijn grenzen? 
Pas als je opnieuw voelt waar jouw grenzen liggen, kun je ze ook bewaken. In mijn ses-
sies staan geregeld vrouwen op die me vertellen: ik voel veel beter wat belangrijk voor 
me is. Ik wil meer verbinding met mijn dochter en heb besloten om een aantal uren 
minder te gaan werken.” Waarmee ik absoluut niet wil beweren dat het moederschap 
een topjob uitsluit. Als dat is wat je wil, ga er dan ten volle voor, zonder schuldgevoel. 
Maar dan moet je wel bereid zijn om hulp te aanvaarden of om in bepaalde do-
meinen van je leven minder perfectionisme na te treven. Je kunt niet tegelijk een 

aanwezige moeder zijn, uitblinken in die topjob, tijd maken voor je partner, je 
huis doen blinken als een spiegel en ook nog eens urenlang sporten voor dat 

perfect gestroomlijnde bikinilijf.”

PSY
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datgene wat je kind ongerust 

maakt te benoemen, maak je het 

meteen ook kleiner. Je kind er-

vaart immers: het is er, en het is 

OK.” Om je kind aan te moedigen 

om op z’n gevoel te vertrouwen, 

is het vanzelfsprekend ook be-

langrijk dat jouw kind voldoende 

kansen krijgt om voor zichzelf 

te voelen. “Een baby denkt niet, 

maar doet alles op gevoel. Maar 

gaandeweg leren wij onze kinde-

ren af om voor zichzelf te voelen. 

En dat doen we vaker dan we 

denken. Hoe vaak krijgt een kind 

niet te horen: het is koud, doe je 

jas dicht. Als we onze kinderen 

continu alles zelf zouden laten 

voelen, zouden we natuurlijk 

nooit op tijd op ons werk raken. 

Maar af en toe is het goed om 

het aangeboren buikgevoel van 

je kind  te activeren door bijvoor-

beeld te zeggen: ik vind het koud. 

Voel jij even voor jezelf of jij het 

ook koud hebt?’”  

Begrenzen  
zonder te beperken
Om je kind een gevoel van veilig-

heid te geven, heeft het ook re-

gels en grenzen nodig. Ze bieden 

je kind immers houvast, zeker-

heid en voorspelbaarheid. Maar 

kunnen we onze kinderen wel 

grenzen aanbieden zonder tege-

lijk ook hun eigenheid aan ban-

den te leggen? “Zeker wel”, al-

dus Patricia. “Het geheim? Wees 

nieuwsgierig naar je kind. Vind 

je het als ouder bijvoorbeeld be-

langrijk dat je kind een sport be-

oefent, laat het dan van verschil-

lende sporten proeven en vraag 

aan je kind: wat wil jij? Laat je 

kind dus niet die ene sport doen 

of naar die ene jeugdbeweging 

gaan omdat die toevallig al ge-

neraties lang deel uit maakt van 

jullie cultuur. Geef je kind ook de 

tijd om te rijpen en ook de ruimte 

om zijn keuzes en hobby’s op 

tijd en stond opnieuw te evalue-

ren. Misschien is je kindje na drie 

jaar dansschool wel toe aan iets 

compleet nieuws?” Ouders die 

hun kinderen vanuit een oprecht 

gevoel van nieuwsgierigheid be-

naderen, zullen ook veel beter 

in staat zijn om te balanceren 

op de flinterdunne grens tussen 

‘pushen’ en ‘stimuleren’, aldus Pa-

tricia. “Pushen is volstrekt zinloos. 

Dwing je je kind tegen zijn eigen 

interesses in om toch muziekles 

te volgen, dan zal het na verloop 

van tijd toch afhaken. Wel heb-

ben sommige kinderen wat aan-

moediging nodig. Is dat bij jouw 

kind het geval, spreek dan duide-

lijk af dat het moet afmaken waar 

het aan begint.” 

Met dank aan 

Patricia van Lingen van 

de School voor Relaties 

www.schoolvoorrelaties.be
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Kies Product        Prijs

Abonnement 1 jaar (6) € 32,-

Cadeauabonnement 1 jaar (6) € 32,-

Bestemmeling

Schenker (enkel in te vullen als je een abonnement wegschenkt)

Naam:

Straat:

Postcode:

Land:

E-mail:

Woonplaats:

Tel.:

Nr.:

Naam:

Straat:

Postcode:

Land:

E-mail:

Woonplaats:

Tel.:

Nr.:

Prijs incl. BTW en verzendkosten. 
Abonnementsvoorwaarden beschikbaar op de 
maatschappelijke zetel van ANIMAGO. Bij een cadeau 
wordt het magazine bezorgd bij de bestemmeling terwijl 
het pakket aan de schenker wordt bezorgd.

Gelieve volledig en leesbaar in te vullen en terug te 
sturen naar:            Abonnementenservice, Moorselbaan 
603-1, BE-9300 AALST of via mail op abo@minimag.be 
of via fax naar       +32 (0)53/72 99 98.
     +32 (0)53/72 99 97.

Bestellen via internet: www.minimag.be.

De Press & Go wagentjes worden gemaakt door 

Clementoni die baby’s en peuters bewust wil 

maken van hun omgeving. Deze wagentjes 

roepen ieders passie naar de kindertijd terug 

op. Want door een simpele druk op de knop kan 

je deze wagentjes laten rijden. Dit stimuleert de 

interactieve functies in de hersenen. Bovendien 

kan je de wagentjes 

gemakkelijk overal naar 

toenemen. Op zoek 

naar een klein cadeau 

of wil je de volledige 

verzameling van 4 

stuks, voor € 4,99 

per wagentje heb je 

ze in huis.

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens die je ons overmaakt, is onderworpen aan 
artikel 4, § 1 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Ze zullen opgenomen worden in ons klantenbestand. Je hebt vrije 
toegang tot deze gegevens om er, zo nodig, rectifi catie van te vragen.

www.minimag.be
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ik ga in op dit aanbod van            Abonnementenservice en stort het desbetre� ende
bedrag op rekeningnr. BE65 0014 5949 1096 van            Abonnementenservice,
Moorselbaan 603-1, BE-9300 AALST

Ontvang een mooi geschenk 

12+ maand
€ 4,99
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€32

bij een abonnement op              

32 EERSTE 
VERJAARDAG
Feest om nooit te vergeten!
Leuke ideetjes met 
een kriebelend
buikgevoel

+ doe mee
 en win!
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HERFST
Bollebuikjes 

bieden weerwerk!
Fashion for kids

BANG!
Wanneer 
moet je
je zorgen 
maken?

BEVALLEN
Na B&B nu ook 

‘Birth and Breakfast’

MAMA VERTELT
“Ik wilde m’n verhaal 

even kwijt...”

OPVANG
Bestellen is 

betalen...
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WE GAAN
MET DE BABY

OP STAP
En we nemen mee... 

BABYDRAGEN
Hoe werkt het?
Wat zijn de voordelen?

OSTEOPATHIE
Bij refl ux, krampen, 

frequent huilen, 
slaapproblemen

OPVOEDING
Liefdevolle verwaarlozing

Eentje is geentje...

+ doe mee
 en win!

DISNEY
BABY
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+ AUTOSTICKER
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BEVALLEN

MAMA VERTELT

TWEEMAANDELIJKS • JAARGANG 2 • SEPTEMBER-OKTOBER 2014 • NUMMER 7 • € 5,90 • P915884

FEEST!
De natuur kleurt lentegroen
Beeldig in hippe kleertjes

AAN TAFEL
Wat staat op het menu 
van de minivegetariër?

GEZONDHEID
Daar zijn de pollen!

+ doe mee
 en win!
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OPVOEDING
Droog, ook ‘s nachts

HELP! Een driftkikkertje in huis!

VOOR HEM
Sla en worteltjes voor beter sperma?

ZWANGER 
Hoe omgaan 
met donorconceptie? 
De test is positief, hij niet...

ZIJ GETUIGEN
“Zo probeer ik 

een goede mama 
te zijn”

Mini-cover-4-2.indd   3 5/03/14   18:55

OPVANG
Bestellen is 

betalen...

OPVANG
Bestellen is 

betalen...betalen...

van de minivegetariër?van de minivegetariër?van de minivegetariër?

GGEZONDHEIDEZONDHEIDEZONDHEIDEZONDHEID
Daar zijn de pollen!Daar zijn de pollen!Daar zijn de pollen!Daar zijn de pollen!

+ doe mee
 en win!
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OPVOEDINGOPVOEDING
Droog, ook ‘s nachtsDroog, ook ‘s nachts

HELP! Een driftkikkertje in huis!HELP! Een driftkikkertje in huis!HELP! Een driftkikkertje in huis!

VOOR HEMVOOR HEMVOOR HEM
Sla en worteltjes voor beter sperma?Sla en worteltjes voor beter sperma?

ZWANGER 
Hoe omgaan 
met donorconceptie? met donorconceptie? met donorconceptie? 
De test is positief, hij niet...De test is positief, hij niet...De test is positief, hij niet...De test is positief, hij niet...

Prijsvoordeel € 19,99
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win&
Speel

De Rocker Napper van Tiny 

Love is de eerste wipstoel waar-

in je baby kan spelen, slapen 

en eten. De Rocker Napper is 

voorzien van een comfortabel 

matrasje zodat je baby er ook 

kan in slapen. De speelhoogte 

van het wipstoeltje is volledig 

verstelbaar. De speelboog is uit-

gerust met lichtjes en voorzien 

van verschillende melodietjes 

en een aantal speeltjes. 

De Rocker Napper heeft 3 ver-

schillende standen. Zet je hem 

in de ligstand, dan gaat er gelijk 

een opstaande rand omheen. 

Die geeft een veilig en gebor-

gen gevoel als je baby een tukje 

wil doen. Bovendien is er ook 

een trilstand. Veel baby’s vinden 

dat zalig en vallen ook graag zo 

in slaap. 

Zet je de wipstoel in de zitstand, 

dan kan baby heerlijk spelen of 

eten. Zodra de wipstoel in deze 

stand staat, verdwijenen de op-

staande randen. De boog kan 

op elke gewenste hoogte wor-

den geplaatst. De speelboog 

kan ook tijdelijk weggenomen 

worden om baby bijvoorbeeld 

te laten eten. 

De 3-puntsgordel zorgt voor de 

nodige veiligheid. 

Deze Rocker Napper van Tiny 

Love is een heel volledig wip-

stoeltje die je kunt gebruiken tot 

je baby niet meer in de wipstoel 

wil. 

De Rocker Napper van Tiny Love
Het slimme 3-in-1 wipstoeltje


