
Kinderen 
Uit HAPPY ZIEK – Overlevingsgids voor een fijn leven bij ziekte 
 
 
Kinderen zijn voor gezonde ouders vaak pittig, maar voor ouders die tot onze organisatie 

behoren vormen ze soms een regelrechte aanslag op de energiehuishouding. Waar je 

zonder kinderen ongebreideld kunt focussen op je eigen welzijn, zal dat na de komst van 

kleine koters toch een heuse uitdaging zijn. Zelfs de liefste, stilste, meest rustige 

hartendiefjes vergen veel van een ouder, op zowel fysiek, cognitief als financieel vlak.  

 

We geven je daarom graag een aantal tips om je dagen met kinderen goed en makkelijk 

door te komen of in sommige gevallen te overleven. Veel adviezen zullen niet voor elke 

leeftijd even haalbaar zijn, maar met wat creativiteit kan er veel. Houd bij alles wat je doet 

altijd in gedachten:  jouw welzijn is belangrijk en goed is ook 

goed genoeg. Het leven als ouder hoeft niet helemaal perfect te zijn. Je hoeft niet 

altijd de meeste pedagogisch verantwoorde activiteiten te organiseren. Van vies worden, 

ongecoördineerd spelletjes spelen, een uur langer tv kijken dan aangewezen of gewoon een 

figuurlijk ontploft en rommelig huis is waarschijnlijk nog nooit een kind doodgegaan. 

 

Dit zijn de beste overlevingstips voor ouders, opgesteld door onze ervaren collega-ouders bij 

Happy ziek: 

 

● Wees mild voor jezelf. Leg jezelf en je kroost geen onhaalbare normen op. Goed is 

goed genoeg. 

● Vraag hulp aan anderen om je te ondersteunen. Er zijn vast wel fans van je kinderen 

te vinden die je gratis (uit de nood) willen helpen. Advies over hulp vragen vind je in 

het hoofdstuk #Durftevragen en in de mini-cursus Assertiviteit. 

● Durf te investeren in extra opvang als jouw lichaam dat nodig heeft en je sociale 

netwerk onvoldoende is. Is de officiële opvang te duur? Kijk dan eens of een student 

een aantal uur tegen gereduceerd tarief kan oppassen. 

● Durf nee te zeggen tegen helpen op school of op de sportclub als dit te veel van je 

vraagt. Meer over nee zeggen vind je in de mini-cursus Assertiviteit. 

● Gun jezelf voldoende me-time om te kunnen revalideren, rusten of therapieën te 

volgen. 



● Heb je een partner? Maak dan goede afspraken. Blijf vooral communiceren en 

spreek momenten af waarop jij meer ruimte krijgt voor jezelf als je dat nodig hebt. 

● Oordoppen zijn altijd een goede investering, vooral wanneer je meerdere kinderen in 

huis hebt. Het dempt de grootste prikkels. 

● Wees lief voor jezelf en doe eens dingen die je afkeurde voordat je kinderen kreeg: 

laat ze langer gamen, extra tv-kijken of zelfs in je bed slapen na de zoveelste 

nachtelijke huilbui.  

● Investeer in tijd om je kinderen te leren helpen in het huishouden. Na een tijd zal 

het zijn vruchten afwerpen. Jonge kinderen kunnen meer dan je denkt. Denk hierbij 

aan de tafel dekken of afruimen, brood smeren, de vaatwasser legen, stofzuigen, 

stoffen, sokken sorteren… Je kan het zo gek niet bedenken. Dit zal je op termijn niet 

enkel extra hulp opleveren. Je kind zal daarnaast ook opgroeien tot een 

verantwoordelijke volwassene die makkelijk op eigen benen staat. 

● Concurreer niet met andere ouders en kies voor makkelijk ouderschap. Je kind zal 

zich op zijn twintigste niet herinneren hoeveel uur jij gespendeerd hebt aan de 

origineelste verjaardagstraktatie in de kleuterklas. Die aangekochte goedkope cake 

uit de supermarkt doet het bij kleintjes net zo goed.  

● Kan je je kind omwille van je ziekte of beperkte financiën niet alles geven wat je zou 

willen? Weet dan dat liefde het mooiste is wat een ouder kan geven. Een dikke 

knuffel, een luisterend oor of een gratis ontspannen wandeling in een park zijn meer 

waard dan een zoveelste paar liefdeloze schoenen, een vijfde uitje naar een pretpark 

dat eindigt in een familieruzie of een ouder die staat te stuiteren van de stress omdat 

hij zijn pedagogische verworvenheden koste wat kost wil showen. 

● Communiceer met je kind waarom je bepaalde dingen wel of niet kan. Een kind 

begrijpt al vanaf jonge leeftijd goed waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Probeer wel 

bij de basale feiten te blijven en jouw emoties of problemen niet op je kind te 

projecteren. Empathisch zijn en begrip hebben voor wat jouw ziekte ook met je 
kind doet, is echt wel noodzakelijk.  

 

 

Sandrina kreeg na de bevalling van haar tweede kind een postnatale depressie bovenop 

haar diagnose chronische post-lyme. Haar oudste zoon van zes wil echter dolgraag vriendjes 

uitnodigen om te spelen, maar Sandrina heeft er gewoon de energie niet voor. Om haar zoon 

tegemoet te komen, spreekt ze met hem af dat hij om de maand een vriendje mag 

uitnodigen. Ze is tegen de andere ouders wel heel open over haar situatie en nodigt het 

vriendje uit voor twee uurtjes in plaats van de gebruikelijke drie. Ze zorgt ervoor dat ze extra 

rust inplant voordat het speelkameraadje langs komt en plant de dag erna niets in. Als het 



lawaai van de spelende kinderen haar toch teveel wordt, dan zet ze zonder schuldgevoel de 

televisie aan, wat de kleintjes helemaal niet erg vinden. Op die manier slaagt ze er toch in de 

overlast voor zichzelf te beperken en haar zoon een speelvriendje te gunnen.  

 

In het vliegtuig waarschuwen ze je vóór elke vlucht dat je bij een noodgeval altijd eerst je 

eigen zuurstofmasker moet opzetten voordat je je kinderen helpt. Want als je zelf in de 

problemen zit, zal je een ander ook niet kunnen helpen. Deze filosofie dragen wij binnen 

onze organisatie ook uit. We raden je daarom aan om steeds goed voor jezelf te zorgen om 

zo de beste zorg aan je kind te kunnen geven hoewel we weten dat dat niet altijd even 

vanzelfsprekend, makkelijk of haalbaar is. Geef jezelf dus altijd wat meer credits dan je 

topfitte conculega’s. Niemand zal jouw pedagogische vaardigheden controleren of er streng 

op toezien hoe jij alles uit de kast haalt om jouw kinderen te behagen. Jouw liefde, jouw 

eigen unieke manier van zorgen en al jouw knuffels zijn naast de basisbehoeften het 

allerbelangrijkste dat je je kind kan geven. 

 

 

Iris Scheys 

www.irisscheys.be 

IG: @iris_scheys 


