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Voorstellingsrondje



Wie zijn wij?
Annebel Depoorter

Psychologe - Gedragstherapeute

Annelies Van Acker
Psychologe - Experiëntieel Cliëntgerichte Therapeute

Beiden werkzaam in Centrum Moeder en Baby
Karus - Campus Gent



Centrum Moeder en Baby

Moeders samen met hun baby’s
Tot de babyleeftijd van 1 jaar.
De begeleiding is in duur beperkt tot de babyleeftijd van 18 maanden.

Problematieken;
Depressie
Angst/Dwang
Bipolaire stoornis
Psychose
Soms onderliggende persoonlijkheidsproblematiek

Behandelaanbod is niet gericht op de behandeling van primaire verslavingsproblemen en
sociaal-opvoedkundige problemen.

Voor wie?

 



Rondje
Waarom?

Wat prikkelde jou om aan deze
workshop deel te nemen?

Wie?



Mindful Parenting



Mindful Parenting
Mindful parenting leert ouders met open aandacht naar zichzelf, hun kind en de

ouder-kindinteracties te kijken. De mindfulness-oefeningen trainen de deelnemers
om meer in het hier-en-nu te zijn en oordeelvrij op te merken wat er zich aandient.

Op deze manier wordt het bewustzijn van automatische reacties bij
(opvoedings)stress vergroot en kan mindfulness ingezet worden om dit bij sturen.
Doorheen alle sessies wordt de nadruk gelegd op mentaliseren en zelfcompassie

(mildheid). 



P
ixylife

 S
tu

d
io

s p
re

se
n
ts

 
Fragment uit KIND! Over hechting in

het eerste levensjaar
 

Aan het woord: Mevr. Paulien Kuipers
Kinderpsychologe en directeur

Stichting Kinderleven 



Belang 

wat vertelt mijn lichaam mij?

Helpt kwaliteit van relatie met jezelf (als ouder) te
optimaliseren.

Inchecken aan de hand van mindfulness

Zelfcompassie 

Beter voor zichzelf zorgen (grenzen respecteren)

Patronen uit eigen opvoeding herkennen die terugkomen in
relatie met de baby



Belang 

dat er een ruime blik is op de baby en op het opvoeden
dat er minder automatisch wordt gereageerd

bewust worden van eigen negatieve reacties 
a.d.h.v. mindfulness ‘stilvallen’ en kiezen om
bewuster te reageren

positie van de baby beter invoelen (mentaliseren)
van daaruit afgestemd reageren

Helpt kwaliteit van relatie met baby te optimaliseren

Opvoeden met volle aandacht zorgt ervoor:

Meer inzicht krijgen in de interacties tussen zichzelf en de
baby. 

Conflicten met baby leren herstellen



mindfulness inzetten op momenten
van overspoeling

in aanwezigheid van baby

Trainen in zelfcompassie

voeling met eigen grenzen kwijt

basis schematherapie

Kwaliteit van relatie met jezelf
(intrapsychische)

Contact met lichaam verloren

Zelfinvalidatie vaak heel sterk aanwezig:

Zelfzorg onbestaande of op laag pitje:

Zaken vanuit eigen opvoeding die terug
opspelen:

Belang voor
moeders met PPP



Doorbreken dynamiek: stemming moeder >
behoeftes baby

Kwaliteit van relatie met baby
(interpersoonlijke)

Band ondergesneeuwd door eigen leed:

Mentaliseren/invoelen vaak zeer moeilijk

Eigen noden en noden van de baby zien,
erkennen en op inspelen

Belang voor
moeders met PPP
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Fragment uit KIND! Over hechting in het

eerste levensjaar
 



Implementatie



Bron

Mindful ouderschap
Een praktische gids voor hulpverleners

Susan M. Bögels en Kathleen Restifo



Mindful Parenting in een klinische
setting

Achtergrond
- Bestaand protocol

Aanpassingen
- doelgroep: moeders met een onderliggende psychiatrische kwetsbaarheid
- afgestemd op zeer jonge baby's
- inhoud afgestemd op de andere therapieën in het Centrum
- duur van de sessies
- alle sessies MET baby
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Fragment uit KIND! Over hechting in het eerste
levensjaar

 
Aan het woord: Annemie Cabus

Kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeute



Sessies Opvoeden met een Beginner's Mind

Als ouder terug contact maken met
je lichaam

Opvoedingsstress beantwoorden

Liefde en grenzen (zelfcompassie en
acceptatie)

Automatisch Opvoeden

Opvoedingspatronen en -schema's
(2 sessies)

Conflict en herstel 

Herhalingssessie



In de praktijk





Opbouw

Meditatie
Huiswerk
Theorie  + oefeningen
Meditatie



Kind als rozijn
= 

met een 
'beginner's mind'

kijken naar je kind



"Voorbij de
vanzelfsprekendheid
ligt heel wat
verwondering"



Proeven van de praktijk

Ervaringsgerichte mindfulness oefening

Ervaringsgerichte mindful parenting oefeningen



 3 minuten ademruimte



Dankbaarheidsoefening



Zelfcompassie



Getuigenissen



Getuigenissen

Elouise met baby N
 

Anna met baby P



Getuigenis Elouise en Baby N

Mindful parenting… Toen ik het voor de eerste keer hoorde schoot ik in de lach.
“Mindfulness” kende ik reeds. “Parenting” daarentegen was andere koek.

Die twee gecombineerd leek mij een onmogelijke taak.

De eerste sessies luisterde ik met een half oor.
Tijdens de oefeningen viel ik eerder in slaap dan dat ik kon meegaan in de meditatie.

Maar na verloop van tijd begonnen de sessies in combinatie met de therapie ACT steeds
logischer te klinken. Mindfulness bleek iets anders te betekenen dan ik dacht.

Mindful Parenting al helemaal. 



De meditaties zorgden ervoor dat ik terug in mijn lijf kwam.
Dat ik terug voelde wat er speelde in mijn lijf, dat niet enkel mijn hoofd bezig was met

alles te plannen en te organiseren. 

Ik begon zicht te krijgen in mijn eigen patronen, hoe ik automatisch reageerde (en
projecteerde) op bepaald gedrag van mijn baby. Welke betekenis ik aan het gedrag
van mijn baby schonk dat veeleer te maken had met mijn eigen innerlijke kind dat

reageerde, in plaats van mijn gezonde volwassene.



Ik maakte kennis met mildheid en acceptatie.
Met aanvaarding en het hier-en-nu.

In plaats van ‘doen’ naar ‘zijn’.

Ik neem deze lessen nog steeds dagelijks mee in elke fase van opvoeding.
Of laat ik zeggen, ik probeer. Want soms word ik getriggerd en reageer ik op automatische

piloot. 
Daarna ben ik boos op mezelf.

Daarna voel ik mij schuldig.
En daarna val ik even stil,

en denk ik; 
“hé, het is oké”.  



Getuigenis Anna en baby P
 

In het begin voelde MFP als zeer moeilijk aan voor mij. Ik had geen vertrouwen in mezelf.
Tijdens de meditaties en de oefeningen werd alles precies zwart voor mijn ogen. Ik zag

mezelf enkel als ‘negatieve mens’. Ik kon helemaal niet genieten van even tot rust te komen
en naar mezelf te luisteren. Ik kon alleen maar bezig zijn met mijn eigen pijn niet te moeten

voelen. Er kwam heel vaak veel paniek naar boven tijdens de eerste sessies. Ik was
werkelijk bang voor alles. 

 
Hoe verder in de reeks hoe meer ik rust begon te voelen. Ik kon eindelijk genieten om even

stil te vallen en voelen wat mijn lichaam zei. Ik kon ook eindelijk genieten van het feit dat
mijn zoon bij me was. Heel open, heel rustig. Ik voelde dat ik mijn emoties kon laten zijn.

Bijvoorbeeld een koekje eten door te genieten van de smaak en er nog meer van te willen.
Omdat ik eindelijk proefde dat het lekker smaakte. 

 



Wat ik meeneem uit de MFP groepsreeks? Vertrouwen dat alles goed komt. Rustig zijn en luisteren
naar mijn lichaam. Als ik het moeilijk heb om rust te vinden dan probeer ik me te focussen op mijn

adem en doe ik de 3 minuten ademruimte-oefening. Ik probeer ook tegen mezelf te zeggen dat alles
goed komt en dat het normaal is dat ik het op dit moment moeilijk heb. Ik probeer ook meer te delen

met anderen, te praten met anderen over hoe ik me voel. En genieten van elk moment met mijn
kinderen. Ik merk dat ik ook minder nadenk wat mensen over me denken en zeggen. Ik probeer

dankbaar te zijn dat ik kinderen heb en ik ga blijven vechten voor hen en voor ons gezin. Ik heb in de
MFP voor het eerst fierheid gevoeld t.a.v. mezelf. 

 
Ik ben trots dat ik me heb laten opnemen samen met mijn baby en de stap gezet heb om te werken
aan mezelf. Ik heb meer vertrouwen gevonden en meer besef dat ik wel een goeie mama ben voor

mijn kinderen. 
 

Ik ga er alles aan doen dat mijn kinderen niet het leven zullen hebben die ik ervaren heb als kind. En ik
probeer hierbij niet te streng te zijn voor mezelf.



Afronding



Wat neem je mee?



K
ind! O

ver hecthing in het eerste
levensjaar

"We are meant to be"
Paulien Kuipers



Bedankt voor jullie
aanwezigheid!

Vragen?
 

Annebel.depoorter@karus.be
Annelies.van.acker@karus.be


