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zorg werk leven balans  
voor ouders van een zorgenkind

KU Leuven
Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek
Noor Seghers

Infosessie 

www.magentaproject.be

• Psychische klap + onzekerheid

• Zorg/ verantwoordelijkheid tov
kind

• Zoektocht in ongekende wereld
medische
therapie
tegemoetkomingen
voorzieningen
verenigingen lotgenoten

• Financiële en praktische gevolgen 

• Huishouden

• Werk

• Relatie

• Andere kinderen

• Familie/vrienden

• Vrije tijd

© Sofie Bruyneel

http://www.magentaproject.be/
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Tijdtaarten : http://www.magentaproject.be/boek.html
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Ben jij een aapjesmagneet? 

Who’s got the monkey? (Oncken)
Aapje= een vraag, probleem, to do

• Ik kan geen neen zeggen
‘Het zal niet gaan (zonder uitleg)’

‘Ik zal erover nadenken’
• Ik sta altijd klaar om iemand te helpen

(grijpen van passerende aapjes)
• Ingesleten patronen

We zijn het zo gewoon.

Tijd

Een aaneenschakeling van momenten

Jouw greep = jouw keuzes
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D D D

Dumpen
Doorgeven

Doen

DUMPEN

Activiteiten niet meer doen
niet meer zo vaak doen
niet meer zo lang doen

Vragen:
- moet dit echt?
- wil ik dit echt ?                                  
- gewoontes ?  
- perfectionisme ?
- aapjesvanger ?

niet alles of niets
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Droomdag

Voedende activiteiten
 Algemene
 Persoonlijke

* Hobby
* Aard van de activiteit

Vullende activiteiten

Energievreters
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DOORGEVEN

Activiteiten niet zelf doen
doorgeven (= delegeren) aan iemand anders

Vragen:
- kan iemand anders het doen?
- wil ik dat iemand anders het doet?
- aan wie kan ik doorgeven?
- hoe pak ik dat aan?

niet alles of niets

DOEN  

2 minutenregel: doe kleine taken direct

Routines / gewoontes
vaste volgorde
vaste tijdstippen week/maand?
plan wekelijks shituur én me/us-uren

Zo weinig mogelijk multitasken
wel combineren ‘wat vanzelf gaat’

Ruimte maken voor zelfzorg
fijne momenten met je gezin
de leuke dingen doos
(en/of de verveel doos?)
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Rotklus van 
de dag 
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Leven van de ouder staat centraal
Zorg-werk-leven-balans
Management ideeën
Ervaringen van andere ouders

Werkboek (21 euro)

=> Reeks van 4 workshops voor ouders 
van zorgenkind  van 0 tot 14 jaar
overal in Vlaanderen

www.magentaproject.be

Zorg –werk- leven balans

Je netwerk

Informatie over 
ondersteuning

Overleg met 
professionelen

Time 
management

Thema’s van de 
groep
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www.magentaproject.be

www.loopbaanmetzorg.be

http://www.magentaproject.be/
http://www.loopbaanmetzorg.be/
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Principe 3 Minder multitasken

• Stroop-effect: wat doet het brein bij meerdere taken ?
altijd eerst de taak die min of meer vanzelf gaat
dan pas taken die concentratie en denkwerk vereisen

• Sommige taken wel samen:
- geautomatiseerde taken 

bvb lopen (gaat vanzelf) en praten

- taken die aandacht vergen, niet te moeilijk, verschillende zintuigen en 

handelingen
bvb pianist leest partituur (ogen) + speelt (handen) + luistert naar zang 

(oren)

Principe 3 Minder multitasken

Maar opgelet:
Vaak (onbewust) kiezen : 1 van beide ‘wint’; de andere taak gebeurt maar half 

bvb autorijden en praten  (bekende route of onbekende route)

– Zappen tussen ‘even moeilijke en even belangrijke’ taken : om de 3 
seconden = andere hersendelen activeren; andere informatie uit het 
geheugen ophalen 

=> verleggen van concentratie kost tijd en energie 
=> duurt 1,5 keer langer dan de taken achter elkaar uit te voeren

=> geestelijk vermoeiender => slordigheden, fouten
=> informatie minder goed in geheugen opgeslagen; 
minder leereffect
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Streef niet in alles perfectie na

Waarvoor is 80% goed genoeg ?

Wat kan je doen in de resttijd ?

Werk met tijdsbudgetten

80

20

80

20

inspanning resultaat

Principe 5
Kill your darlings

Tijd voor gevoelens

Ik heb geen antwoord,
heb geen goede raad.

Maar dit is hoe het werkt voor mij:
als alles om mij heen steeds slechter gaat, dan 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Bron: ‘Ogen dicht’  Musical Daens

Speeddate 
Wat geeft mij energie ?
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Enkele ideeën

• De boog toelaten

• Leren leven met levend verlies
Welkom op onze thema-avond 
met Manu Keirse

Zie www.magentaproject.be

www.fitinjehoofd.be

http://www.magentaproject.be/
http://www.fitinjehoofd.be/
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Dank voor uw aandacht
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Dringend Niet dringend

Belangrijk

Vak 1   Noodsituaties

Belangrijke deadlines

 Meteen doen, nodige tijd geven

Vak 2   Persoonlijke prioriteiten

Voedende activiteiten

 Plannen, voorrang geven !!

Niet belangrijk

Vak 3    Dagelijkse beslommeringen

Vragen/eisen van anderen

Onbelangrijke storingen 

 Beperkte tijd voorzien of doorgeven

Vak 4   Vullende activiteiten

Niet aangepaste gewoontes, perfectionisme

Niet dringende, onbelangrijke vragen van anderen

 Dumpen

“Dringende zaken zijn zelden belangrijk
en belangrijke zaken zelden dringend.“ Eisenhowermatrix

22/okt 23/okt 24/okt 25/okt 26/okt 27/okt 28/okt

7.00-8.30 klaarmaken klaarmaken klaarmaken klaarmaken klaarmaken

8.30-9.20
huishouden 6BI

6BI
6BI strijken

9.20-10.10
strijken 6BI

6BI
6B boodschappen 

doen MAMA 

10.10-11.00 10,10 directeur 5A
6B 6BI

DAG

11.15-12.05 6B 5A
5A in huis werken

12.05-12.55 6B broodje eten 5A

12.55-13.45 13,30 deur

cadeau Elien 

kopen
X: GIP

13.45-14.35 5A
6BI

14.35-15.30
5A

15,15u juf Marthe
maandsluiting?

15.30-16.30
Klassenraden

16.30-18.00
16,45-17,15

18.00-19.30

19.30-20.30
cursus Berchem FUIF

20.30-22.00
punten ingeven

rapport maken
GIP

22.00-23.00
slapen


