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Tully

http://www.youtube.com/watch?v=e5D3O4yCmCg


Agenda

1. Veel (psychologische) onzekerheid in deze tijd
2. Stress en ons brein
3. Ons brein kalmeren - hoe dan? 
4. ACT is gedragstherapie, maar dan anders
5. Oefeningen voor ouders gericht op het vergroten 

van psychologische flexibiliteit in periode na de 
geboorte



Westerse realiteit



Niet-westers of opvoeden in een oude cultuur
2.27

http://www.youtube.com/watch?v=vB36k0hGxDM


Herstel de groep om het gezin



Natuurlijk gevaar 

Leer van je fouten

Hoor ik bij de groep

Beter voedsel, 

betere instrumenten



Problemen? Ontwikkel brede hypothesen over stress



Piekeren en 
ontspanning 
gaan niet 
samen



Kalmeren van op 
hol geslagen 
breinen van 
ouders
Kalmerende zelfspraak 

ontwikkelen



Ons brein: terugkijken en voor uitdenken



Uit je hoofd - in je 
lijf

Verbinden met lijfelijke sensaties

Piekeren is tegenovergestelde van 

ontspannen zijn. En omgekeerd.



Rustige ademhaling samen met je kind

http://www.youtube.com/watch?v=AXO59Mf96y4


Rustige ademhaling in de nacht samen met je baby



Psychologisch flexibel worden: ACT Hexaflex

Jansen, Gijs (). https://act-guide.com/wp-content/uploads/2021/03/Artikel-Hoofd-Lijf-Hart-model.pdf

je hoeft niet al 
je gedachten te 
geloven, gedachten 
zijn maar 
gedachten

welk verhaal draag 
ik mee over 
mezelf? En over 
m’n kind? Kan ik 
dat verhaal ook 
nog veranderen? 

Houd op met vechten. 
Met jezelf, je 
gevoelens, met je 
kind en met zijn of 
haar gevoelens. 
Accepteer en wees 
bereid ze te 
verdragen. 

Probeer in het 
hier en nu te 
leven. Je baby 
is je best 
mindfulness 
docent

Wat wordt je eerste 
stap? Morgen, straks, 
zodra je je kind weer 
ziet? 

Hoe wil je dat je 
kind later 
terugkijkt of zijn 
of haar jeugd, op 
slaap, op jouw 
ouderschap? 



Waarden: jouw schip (en dat van je kind) is op weg 



Waarden - Toespraak op een feestje
Stel jij en je partner hebben over zo’n 20 jaar een feestje, een mooi jubileum. 

Op een zeker moment pakt je dochter/ zoon de microfoon… 

Je voelt het al aankomen. Je wordt mooi toegesproken. 

Wat gaat je zoon of dochter voor herinneringen ophalen aan jou als vader of 

moeder? 


