
 
 
 
  
 
Workshop: Care4Parents: Mindful Parenting voor ouders met een kind met chronische 
ziekte of syndroom. 
Sasja Duijf en Janneke Zinkstok 
 
Het grootbrengen van kinderen is een taak die voor veel mensen op hun pad komt, en die velen als een van de 
belangrijkste taken van hun leven ervaren. Het krijgen van kinderen zorgt ervoor dat ouders een nieuwe balans in 
hun leven moeten brengen, er is sprake van een enorme verandering. Opvoeden brengt mooie momenten met zich 
mee, maar ook stressvolle momenten. Als je kind wordt geboren met extra uitdagingen op medisch en/of 
gedragsmatig vlak door een chronisch ziekte of syndroom, worden ouders nog eens extra uitgedaagd in hun 
opvoeding. Hoe houd je als ouder alle ballen in de lucht? Hoe blijf je in balans als er zoveel van je gevraagd wordt op 
zoveel verschillende vlakken: de diverse medische afspraken, de afspraken met andere specialisten zoals de 
logopedist, fysiotherapeut en/of psycholoog, school, de verzorgingstaken van je andere kind(eren), je eigen werk … 
en dan vaak ook nog met slaapgebrek.  

Een bestaande, wetenschappelijk onderzochte Mindful Ouderschapstraining (Susan Bögels) is aangepast met 
thema's die aansluiten bij de groep ouders met een kind met een syndroom of chronische ziekte. Het is een 
toegankelijke, praktische online groepstraining waarbij ouders leren stress bij zichzelf en hun reactie hierop te 
herkennen, te begrijpen en beheersbaarder te maken. Hoewel het gedrag van hun kind vaak de belangrijkste bron 
van stress kan zijn, wordt er gewerkt en geoefend met de stress die het de ouder zelf geeft.  

E., moeder van 2 zoons waarvan een 4-jarige met 22q11 deletie syndroom: 
Ik ben (door deze training) meer tevreden over mezelf als moeder omdat ik beter in staat ben om rustig te blijven in 
een stressvolle situatie. Ik herken de signalen van stress in mijn lichaam sneller waardoor ik, wanneer ik nog redelijk 
rustig ben, een plan kan maken over hoe ik ga reageren op deze situatie. In plaats dat ik al veel te boos ben en 
reageer vanuit frustratie. 
Het kan toeval zijn maar mijn zoon heeft minder driftaanvallen en lijkt veel lekkerder in zijn vel te zitten. Het heeft 
onze relatie zeker versterkt. 

In de workshop van vandaag word je meegenomen in deze training. Wat is Mindful parenting? Welke thema’s zijn 
belangrijk voor ouders met een kind met een chronisch ziekte of syndroom? Hier staan we bij stil aan de hand van 
voorbeelden en beoefening. 
 
 
Sasja Duijff werkt als zelfstandig GZ-psycholoog, IMH-specialist en Mindfulnesstrainer 
(VMBN cat 1.) bij de OuderKindLijn in Amsterdam en Care4Minds. Ze heeft een 
gastaanstelling bij het Radboud Centrum voor Mindfulness te Nijmegen. Zij verzorgt de 
Mindful Parenting trainingen in Nederland en Australië. Zie ook www.ouderkindlijn.nl en 
www.care4minds.org . 
 

 
Janneke Zinkstok is kinder- en volwassenpsychiater en onderzoeker bij het Radboudumc en 
Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Nijmegen. In haar klinische werk en onderzoek richt 
zij zich op kinderen, jongeren en volwassenen met genetische syndromen en 
ontwikkelingsproblemen (o.a. 22q11 deletiesyndroom).  
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