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 Lotgenotencontact op Social Media

 Do's

Ben je veel tijd en energie kwijt aan
berichten beantwoorden of krijg je veel
telefoon? Geef hierin je grenzen aan. Maak
eventueel een groepsapp aan in
bijvoorbeeld Whatsapp waarin je af en toe
een update post. Spreek regels af in deze
groep; bijvoorbeeld: ‘reageer niet in deze
groepsapp op onze berichten maar doe dit
in een persoonlijk bericht. We zullen niet
altijd (direct) reageren, we vragen hiervoor
jullie begrip.’ Of, wanneer je foto’s er in
deelt: ‘We willen jullie vragen onze
berichten en foto’s niet te delen met
anderen, dit betekent ook dat jullie ze niet
laten zien’.  

 Maak eventueel een groepsapp aan...

Familie en beste vrienden willen
iets voor jullie betekenen; ook al
hebben jullie daar zelf misschien
geen behoefte aan. Het kan je
waarschijnlijk niets schelen of de
voortuin er winterklaar bij ligt of
dat je ramen thuis gewassen
zijn... Laat je directe naasten
kleine klusjes doen, laat ze
bijvoorbeeld eten brengen dat je
kunt opwarmen, laat ze die
ramen wassen. En bedank ze
ervoor, meer energie hoef je er
zelf niet in te steken. En laten we
eerlijk zijn, een bakje eten dat je
kunt opwarmen is toch wel fijn
na een drukke ziekenhuisdag.  

 Laat ze iets doen...

Ja, het staat hier echt... Zelfzorg is nu in
deze periode ontzettend belangrijk. Zelfzorg
bestaat o.a. uit je grenzen aangeven maar
ook uit kleine, fijne dingen die je jezelf mag
gunnen. Neem die speciale koffie, koop die
lekkere douchegel, geniet intens van jouw
momentjes met je kleine kanjer... Voel je
niet schuldig wanneer je er soms behoefte
aan hebt gewoon even weg te zijn uit de
ziekenhuisomgeving of het Ronald
McDonaldhuis, maak een wandeling, ga
even de stad in, alles binnen je eigen
grenzen. Heb je hier geen behoefte aan en
wil je het liefst bij kind zijn? Ook dat is
kiezen voor jezelf...  Praat met je partner
over elkaars behoeften hierin en geef elkaar
de ruimte.  

 Een beetje zelfzorg... 

Geef aan wat je fijn vindt en
wat je moeilijk vindt; de
verpleegkundige of arts
heeft veel ervaring en kijkt
met een andere bril dan jij
als ouder. Jij bent echter
vader of moeder en voelt
intuïtief wat jouw kindje,
jijzelf of je partner nodig
heeft. Probeer open naar
elkaar te zijn en vind elkaar
ergens in het midden; jullie
hebben beiden hetzelfde
doel: ‘Jullie kindje thuis’. 

 Richting Zorgpersoneel 

Dont's 

Energie kwijt raken aan: 
Goedbedoelde adviezen, bijvoorbeeld:
‘Wat fijn dat je het laatste trimester
niet hoeft mee te maken, dat is echt de
zwaarste periode van een
zwangerschap’ of ‘Wat fijn dat je je
gewone kleding al aan kan, je ziet niets
meer van je buik!’. Je hebt hier op dit
moment helemaal niets aan, misschien
word je er zelfs boos om... Het is
makkelijker gezegd dan gedaan maar;
probeer er geen energie aan kwijt te
raken, je hebt je energie hard nodig
voor jezelf en je gezin. Je kunt op een
nette manier zeggen: ‘Ik voel dat nu
niet zo maar ik begrijp dat jouw eigen
ervaringen anders zijn’ of ‘Ik ben daar
op dit moment niet mee bezig, mijn
energie gaat uit naar mijn kind’.  

Voel je niet schuldig wanneer je geen
behoefte hebt aan bezoek; geef eerlijk aan
dat jullie nu van maaltijd tot maaltijd te
leven of van kolfsessie tot kolfsessie, op
sommige momenten is daar misschien
lastig bezoek tussendoor in te plannen of
heb je er gewoon geen energie voor.
Wanneer jullie gezin in rustiger vaarwater
komt zal bezoek van familie of vrienden
misschien wel weer een keer fijn zijn. Geef
dit eerlijk aan en vraag om begrip, familie
of vrienden die dit niet begrijpen? Jammer
dan, dat is even hun probleem. Je zult in
deze periode helaas ook contacten
verliezen, daar tegenover staat dat je in
deze spannende, donkere periode ook
nieuwe vrienden zult maken, vaak
vrienden voor het leven. 

Voel je ook niet schuldig wanneer je,
misschien al na een aantal dagen of pas
na een paar weken, jezelf erop betrapt dat
je ergens mee moet lachen... Lachen is
gezond en door te lachen maak je
gelukshormoon aan, dat hormoon kun je
hard gebruiken op de momenten dat er
weer even niets te lachen valt.

Je schuldig voelen... 

'Hoop is een lichtje in je
hart dat vandaag moed
geeft en morgen kracht'
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