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Tijd maken voor jezelf: 
 

Tijd maken voor jezelf is essentieel wanneer je wilt herstellen van spanningsklachten en/of burn-out 

klachten. Dat is vaak al een hele opgave en dat merk ik ook bij mijn klanten.  

Je moet ervoor anders gaan doen dat dat je altijd deed en dat is een opgave voor ons gestresste 

lichaam. Je moet buiten je comfortzone en door alle oordelen heen die je hebt over het tijd maken 

voor jezelf.  

 

Welke oordelen kun je aan denken?: 
- Het is egoïstisch om tijd te maken voor mezelf 

- Daar heb ik geen tijd voor 

- Wat moet ik dan doen? 

- Ik heb nog te veel  dingen op mijn lijstje staan 

- Mijn kinderen geven mij geen ruimte 

- Mijn werk staat niet toe dat ik tijd maak voor mezelf 

Oordelen zijn ook een soort van excuses waardoor je bepaalde dingen niet doet, zoals tijd maken 

voor jezelf.  

 

Wat gaat tijd maken voor jezelf opleveren? 
- Je lichaam kan makkelijker ontspannen 

- Je ontdekt de activiteiten waar je energie van krijgt 

- Je kunt bewuster keuzes maken over wat je wel en niet doet of wel en niet wilt 

- Je bent minder prikkelbaar, waardoor je wellicht ook minder geïrriteerd reageert naar je 

geliefden 

- Je bent creatiever (ook in het vinden van oplossingen)  

- Je kan weer meer genieten van alles in het leven 

- Je gezichtsveld wordt breder, je neemt meer waar in je omgeving, bent attenter en voelt je 

meer betrokken bij je omgeving. 
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Oefeningen en tips om tijd te maken voor jezelf: 
 

1. Pak je agenda/ planner en maak bewust ruimte om op jezelf te zijn en je te ontdoen van de 

dagelijkse to do lijstjes. 

Je kunt bijvoorbeeld in de ochtend een half uurtje plannen waarin je de tijd neemt om in je eentje op 

te starten. Rustig te ontbijten, douchen en aankleden, zonder dat de kinderen om je voeten rennen.  

Of je creëert een koffie/thee date met je zelf om 10 uur (ik noem maar een tijd) waarin je een half 

uurtje even tijd hebt met jezelf, zonder collega’s of familie.  

Je neemt op je werk de tijd om een lunch wandeling te maken. Frisse lucht is heel goed bij stress 

gerelateerde klachten. 

Een uitdaging voor je is om het ook op je family planner te zetten, zodat je hele gezin weet dat jij dan 

niet thuis bent om iets aan te vragen. Of wel thuis, maar niet aanwezig bent voor hun.  

2. Wat ga je doen? 

Iets waar je blij van wordt en iets wat ontspant. 

Je kunt denken aan een boek lezen, mediteren, wandelen, in bad/douche, gewoon uit het raam 

staren, iemand een kaartje of een brief schrijven, creatief bezig zijn.  

Maar maak het een moment waarin jij centraal staat. 

3. Maak ook tijd voor jezelf om anderen te ontmoeten waar je je gezien/gehoord en 

begrepen voelt. 

Omgaan met spanningsklachten en of burn-out is niet altijd gemakkelijk. Wellicht ervaar je oordelen 

van je omgeving over je toestand. Je bent nu minder stabiel in het opvangen van kritiek. Dat hoort 

erbij en daardoor kunnen sommige opmerkingen harder binnen komen. 

Zoek daarom ook mensen op die bij jou passen op dit moment. Die je misschien vanuit eigen ervaring 

begrijpen of latend zijn in wie jij bent. Mensen waarbij jij je niet gehoord, gezien en begrepen voelt 

leveren op dit moment alleen maar meer stress op.  

4. Maak geen excuses  

Wanneer jij dan een date met jezelf hebt ingepland, hou je hier ook aan. Stel het niet uit omdat… 

Wat voor reden dan ook. Je bent in deze situatie omdat je altijd hard hebt gewerkt. Je mag nu 

bijkomen van al je harde werk. Gun jezelf de tijd om leuke dingen te doen. Het is een vorm van 

houden van jezelf. Een belangrijke affirmatie die ik graag zelf gebruik is: Eerst ikzelf en daarna de 

ander net zoveel.  

Vanuit dit gedachten goed is het belangrijk om eerst voor jezelf te zorgen. Zolang jij goed in je 

energie zit, heb je ook positieve energie te delen. Zodra jij niet lekker in je vel zit, kun je ook je 

energie niet delen. Laat staan positieve energie. En we hebben allemaal die positieve vibe nodig, ook 

die van jou! Gun jezelf die vibe! 


