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verhaal van Caroline
‘Als ik in de spiegel kijk, zie ik een hoofd dat ouder wordt. Een moederhoofd met zorgen en grijze haren, met
ogen die soms dik zijn van de slaap. Wat moet ik ermee, vraag ik me dan af. Meestal moet ik er niks mee,
ik accepteer het gewoon.
Ik ben trots op mijn lichaam, omdat het er ís. Omdat ík het ben. Omdat het functioneert. Omdat het kracht
heeft. Ik ben enorm trots dat het vier kinderen heeft voortgebracht. Ik zie ook heus wel dat de vormen wat
breder, boller en dikker zijn geworden. Maar wat wil je, het is ook vier keer enorm groot geweest! Moet ik
dan vreselijk hard m’n best doen om het niet te zien? Ik ben daar minder kritisch op, het hoeft allemaal niet
zo strak te zijn.
Waar ik echt blij mee ben, zijn mijn borsten. Niet omdat ze groot zijn, maar omdat ze van mij zijn. Zo voelt
het echt. Ik vind ze mooi, maar ook omdat ze een functie hebben gehad. Ik was er trots op dat ze voller
werden door het melk geven.
Ik ben niet blij met mijn buik, billen, bovenbenen en heupen. Die bovenbenen heb ik trouwens nooit mooi
gevonden. Nu ik wat ouder ben, baal ik wel dat ik ze vroeger ook niet kon waarderen, want ze waren achteraf gezien toen best mooi. Hoewel ik dus niet echt tevreden over de BBB ben, sport ik niet om mijn lijf te
veranderen. Het wordt toch niet meer zoals vroeger. Wel zijn we thuis een tijdje bewust met eten bezig
geweest. We aten zonder toegevoegde suikers. Het was leuk en leerzaam om te doen: je eet bewuster en
probeert nieuwe recepten uit. Maar het kostte me te veel tijd, geld en alertheid om het vol te houden.
Soms vind ik het jammer dat ik zo onzeker kan zijn, omdat ik niet altijd de bevestiging krijg die ik nodig heb.
Maar het is ook weer niet zo dat ik me door die onzekerheid laat leiden. Ik vind het tien keer belangrijker om
de dingen te doen die mij echt gelukkig maken dan dat ik heel veel moeite doe om mezelf mooier te maken.
Thuis praten we niet zoveel over ons uiterlijk. Iedereen heeft wel z’n eigenaardigheden hoor, maar het is niet
zo dat de kinderen zeggen dat ze dingen liever anders hadden gezien. We zijn er ons bewust van dat iedereen verschillend is en zijn eigen kwaliteiten heeft, vanbuiten en vanbinnen. In ons gezin heerst de sfeer dat je
goed bent zoals je bent. Ook vanuit mijn eigen opvoeding heb ik dat zo meegekregen: je innerlijk is belangrijker dan je uiterlijk. Wel vonden mijn ouders het belangrijk er verzorgd uit te zien. Mijn vader hield ervan om
mooi gekleed te zijn en droeg dure merken. Hij vond het ook fijn als mijn moeder mooie kleren aan had of
naar de kapper was geweest. Daar hechtte hij veel waarde aan.
Mijn vader is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van mijn zelfbeeld. Hij kon echt complimenten geven
en zeggen dat hij trots was op mij en m’n zus. Mijn moeder trouwens ook. En hoewel ik aan de ene kant mijn
eigen leven heb gekregen en mijn eigen keuzes maak, blijf ik het fijn vinden als mijn moeder – mijn vader is
helaas al lang geleden overleden – dingen bij mij ziet en benoemt. Soms hoeft ze maar een knipoog te
geven. Het is zo fijn dat die band er nog steeds is.
Ik merk dat dit doorwerkt in de relatie met mijn eigen dochter. Vanaf het moment dat zij geboren is, voel ik
een soort oer-gevoel van ‘doorgaan’. Ik voel me verbonden met mijn moeder, met mezelf en met mijn dochter. Bij de jongens voel ik dat minder sterk. Toen mijn dochter geboren werd, zag ik het ineens: ik ben óók dat
meisje geweest, ik ben óók als dochter geboren, bij míjn moeder. Ik mag ook weer dingen doorgeven.
Een heel krachtig gevoel!’
Caroline (44), getrouwd, moeder van vier kinderen: drie zoons (16, 14, 9) en een dochter (11)
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ZICHT
OP JEZELF...

S

NAPCHAT, INSTAGRAM, FACEBOOK, YOUTUBE, TELEVISIE … BIJ DE TERM ‘BEELDCULTUUR’
KUN JE JE VAST WEL WAT VOORSTELLEN. OVERAL KOM JE PLAATJES TEGEN VAN LEKKERE TAARTEN, MOOIE
VROUWEN, LEUKE SPULLETJES, ZONNIGE VAKANTIES, SCHATTIGE KINDJES. BEELDEN BEPALEN HOE JE NAAR
DE WERELD KIJKT EN HOE JE NAAR JEZELF KIJKT. UIT ONDERZOEK BLIJKT OVERIGENS DAT DE BEELDEN
WAARMEE JE OVERLADEN WORDT, NIET HET BELANGRIJKSTE ZIJN VOOR DE ONTWIKKELING VAN JE
ZELFBEELD. HOE JIJ JEZELF ZIET, HOE JOUW DOCHTER ZICHZELF ZIET, WORDT VOORAL BEPAALD DOOR WAT
JE MEEMAAKT EN DOOR WIE JE ONTMOET. EN JA, NATUURLIJK SPELEN DE MEDIA DAAR OOK EEN ROL IN.
MAAR HOE WERKT DAT NOU PRECIES? HOE ONTSTAAT HET PLAATJE VAN JEZELF? EN BLIJFT DAT ZO OF VALT
DAAR IETS AAN TE VERANDEREN? HOE ZIT DAT BIJ JE DOCHTER?

ZELFBEELD
Als we het hebben over ‘zelfbeeld’, gaat het heel
eenvoudig om het beeld dat iemand van zichzelf
heeft. Makkelijk toch? Van Dale doet er iets
ingewikkelder over: ‘Zelfbeeld is het voorgestelde
zelf dat men denkt te zijn.’ Een zin om niet zomaar
overheen te lezen. Het geeft precies de kern aan: je
maakt je een voorstelling, een beeld, een plaatje van
jezelf, van wie jij denkt dat je bent.
Nadenken over onszelf doen we allemaal, de een
misschien wat meer dan de ander. Wat voor persoon
ben ik eigenlijk? Welke goede en slechte eigenschappen heb ik? Wat kan ik goed en hoe ga ik met
anderen om? Hoe ziet mijn lichaam eruit? Je
zelfbeeld wordt bepaald door hoe je naar jezelf kijkt
én welk oordeel je daarover hebt. Dat oordeel kan
zowel positief als negatief uitvallen. Het is belangrijk om je te realiseren dat een zelfbeeld een subjectieve interpretatie is en geen feit.

Er is geen absolute waarheid over hoe jij eruitziet of
hoe jij bent, ieder mens zal dat anders beoordelen.
Je zelfbeeld ontwikkelt zich in de loop van je leven,
op basis van contacten met anderen. Eerst zijn dat
je ouders en je familie. Later komen daar vrienden
en vriendinnen bij en gaat de samenleving een rol
spelen. Hoe mensen op jou reageren, wat ze tegen je
zeggen en de manier waarop jij daarmee omgaat,
bepalen hoe jij naar jezelf kijkt. Vervolgens ga je je
gedragen naar dat zelfbeeld. Als je bijvoorbeeld als
kind vaak te horen krijgt dat ‘je goed geholpen
hebt’, zul je onbewust aan je zelfbeeld toevoegen
dat je behulpzaam bent. De kans is groot dat je
vaker behulpzaam zult zijn en misschien baseer je
hierop zelfs wel je studie of beroep. Maar andersom
kan ook: zegt je moeder steeds dat je te veel herrie
maakt, dan kan het beeld bij je ontstaan dat je een
druktemaker bent.
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(ON)TEVREDEN
Je hebt een feestje en staat voor de spiegel. Je trekt
aan een grijze pluk haar. Je streelt je niet meer zo
strakke huid. Je kijkt in ogen die omringd worden
door rimpels. En toch zie je in die spiegel een mooie
vrouw die tevreden is met zichzelf! Een positief
zelfbeeld levert een fijn gevoel op. Je bent (over het
algemeen ) blij met jezelf en je weet je gewaardeerd.
Je zult bij jezelf vast bepaalde negatieve zaken
kunnen aanwijzen (bijvoorbeeld je kribbigheid, of je
borsten die niet de meest ideale vorm hebben), maar
als je daar op een positieve manier mee omgaat, heb
je er weinig last van. Wanneer je een positief of
realistisch beeld van jezelf hebt, zul je je leven
kunnen inrichten naar wat jij wilt en kunt. Je hebt
grip op je leven waardoor je de keuze kunt maken
om het glas halfvol te zien.
Overheerst bij jou een negatief zelfbeeld, dan zie je
vooral je zwakke punten en daar heb je wel degelijk
last van. Je beoordeelt jezelf negatiever en je laat je
minder mooie karaktertrekken of lichamelijke
eigenschappen zwaarder wegen dan je positieve
punten. Dit doet je zelfvertrouwen geen goed.

Waarschijnlijk ben je ook vaker verdrietig en
ontevreden met je leven. Dit heeft z’n uitwerking
op je gedrag. Het is een selﬀulfilling prophecy die je
belemmert om vrijuit te leven. Dit kan ernstige
gevolgen hebben: van depressie en angstklachten
tot zelfs eetproblemen.

‘Ik vind het helemaal prima hoe ik ben, ik ben er
blij mee. Er zijn wel minpuntjes hoor, en die
benoem ik ook. Ik vind bijvoorbeeld mijn benen
niet mooi. Toen we op vakantie waren en ik in
bikini uit het water stapte, zei ik hardop dat ik
mezelf ging overwinnen door zonder handdoek
om mijn benen terug te lopen naar de caravan.
Mijn dochter zei: “Hartstikke goed, mam!” Het
hoort er gewoon bij dat niet alles perfect is, daar
moet je niet te zwaar aan tillen.’ LARA, 48 JAAR

Hoe is jouw zelfbeeld ontstaan? Pak je fotoalbums van vroeger erbij en zoek de mensen op die belangrijk
waren in jouw ontwikkeling. Op wat voor manier waren zij van invloed?

GOED NIEUWS
Het goede nieuws is dat je een negatief zelfbeeld
kunt ombuigen naar een positievere beoordeling
van jezelf. Het plaatje dat je van jezelf hebt gevormd,
is niet objectief, het is een subjectief beeld. Wanneer
je je realiseert dat je zelfbeeld eigenlijk helemaal
geen vaststaande waarheid is, heb je al de ruimte
gevonden voor verandering. Wat houdt je tegen om
te veranderen, om je doel te bereiken? Als je in
mogelijkheden gaat denken, ontstaat het gevoel dat
je invloed hebt op de situatie. Drie tips op weg naar
een beter zelfbeeld:
Zorg dat je plezier hebt in de dingen die je doet. Als
het even tegenzit, kan dat aan honderd andere
dingen liggen dan aan jou.
Leer positief denken. Je zult merken dat je creatiever, innovatiever en communicatiever wordt.
Positief denken leer je in kleine stapjes. Het begint
met een glimlach naar je spiegelbeeld!
Zet je talenten in. Ontdek wat jouw talent is en doe
daar iets mee. Vraag een vriendin wat ze bij jou als
talent herkent. Vaak zie je dat zelf helemaal niet,
omdat je het ‘gewoon’ vindt. Ga ermee aan de slag
en je zult zien dat je energie en zelfvertrouwen
krijgt!
Als je last hebt van een negatief zelfbeeld en je vindt
het moeilijk om dat te veranderen (dat is het na-

tuurlijk ook!), praat er dan eens met je vriendinnen
over, google op ‘positief zelfbeeld ontwikkelen’, of
maak een afspraak met een coach.
Je hoeft het echt niet alleen te doen.

EVENBEELD
In de Bijbel kun je veel lezen en leren over identiteit.
God zegt al op de eerste bladzijde: ‘Laten wij
mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons
lijken …’ en: ‘God keek naar alles wat hij had
gemaakt en zag dat het zeer goed was’ (Genesis
1:26, 31). Je bent dus gemaakt naar Gods beeld en
hij vindt dat je goed bent! Laat dit eens rustig op je
inwerken. Geschapen naar zijn beeld mag je je leven
voor hem leven. God noemt ons ook zijn kinderen.
Je bent een dochter van de Allerhoogste. Je leest hier
meer over in 1 Johannes 3:1-3, en bijvoorbeeld in
Romeinen 8, waar in vers 15 staat: ‘… u hebt de
Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om
hem te kunnen aanroepen met ‘‘Abba, Vader’’.’
Ontdekken wie je bent voor God lukt niet alleen via
het bestuderen van een paar bijbelteksten. Het is
een proces waar tijd overheen gaat. Lezen, bidden,
praten met anderen. Door te leven met God zul je
steeds meer van zijn waarheid en zijn bedoeling met
jouw leven ontdekken.

Schrijf hier in één zin op wat het voor jou betekent om een kind van God te zijn.
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...EN JE
DOCHTER

4 x zelf
Zelfbeeld heeft alles te maken met zelfbesef,
zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfkennis. In haar boek ’De kleine ontwikkelingspsychologie’ geeft Rita Kohnstamm een mooie
beschrijving van deze vier elementen van
‘het zelf’.

MOOIE DOCHTER
Het lieve meisjeslijfje van je dochter verandert
langzamerhand in een mooi jong vrouwenlichaam.
Prachtig! Maar, o wat kan ze daar onzeker van
worden. Ze staat uren voor de spiegel en maakt zich
zorgen over wat anderen van haar denken. Een
reclamespotje van Dove zei het al: ‘Praat met je
dochter voordat de schoonheidsindustrie dat doet!’
Meiden zien zo veel dunne modellen dat hun
zelfbeeld daar negatief door wordt beïnvloed, zo
bleek uit onderzoek van het jongerenpanel van
EenVandaag onder 1500 jongeren tussen 12 en 24
jaar (juli 2015). In hetzelfde onderzoek gaf een
meerderheid van de ondervraagde meiden (52
procent) aan dat ze onzeker zijn over hun lichaam.
Uit onderzoek van Dove onder 503 Nederlandse
meisjes tussen 10 en 17 jaar (Dove Selfesteemproject, augustus 2012, dove.com) blijkt dat twee derde
van de meiden sociale druk voelt om mooi te zijn en
dat 12 procent zichzelf het predicaat ‘mooi’ geeft.
Niet alleen de media en de schoonheidsindustrie
zijn van invloed op het zelfbeeld van je dochter.
Onderschat de invloed van vriendinnen niet! Die is
nog groter. Eén opmerking van een vriendin over
een pukkeltje bij haar neus, en ze is de hele dag van
slag.
Daarbij is er verschil tussen een ‘wederkerige’ en
een ‘unilaterale’ vriendin. De wederkerige vriendin
is het meisje met wie je dochter echt bevriend is. De
unilaterale vriendin is vriendschap van één kant: je
dochter wil graag met een bepaald meisje bevriend
zijn. Veel meiden denken dat ze eerder met het
gewenste meisje bevriend raken als ze ook meer op
haar lijken. Het kan dus gebeuren dat je dochter
haar gedrag en uiterlijk probeert aan te passen aan
dat van zo’n gewenste vriendin. De invloed van een
‘gewenste vriendin’ is groter dan die van een wederkerige vriendin. Wanneer zo’n meisje een opmerking over je dochters uiterlijk of kleding maakt,
komt dat harder aan. Probeer met je dochter in
gesprek te gaan wanneer je merkt dat de invloed
van een ander meisje of vanuit de groep groot is. Je
kunt haar helpen om haar zelfvertrouwen te vergroten. Kijk op bladzijde 28 voor tips.

In de eerste levensjaren groeit er zelfbesef.
Je dochter leert dat lichaamsdelen van
haarzelf zijn, ze gaat zichzelf in de spiegel
herkennen, ze herkent belangrijke personen
in haar omgeving en ze leert praten. Door
het praten kan ze dingen onder woorden
brengen, er beter over nadenken en groeit
haar zelfbesef.
Vanuit dat zelfbesef ontstaat zelfvertrouwen. Je dochter gaat erin geloven dat ze
dingen zelf kan doen. Iets wat vaders trouwens ook goed kunnen stimuleren! Laat haar
ook eens het laatste woord hebben of vraag
haar om uitleg als ze een bewering doet die
eigenlijk niet klopt. Dan kun je zeggen: ‘Zo
had ik het nog nooit bedacht.’ Hierdoor leert
ze dat ze haar eigen ideeën mag hebben.
Waar zelfvertrouwen in de richting gaat van
‘ik kan en ik durf dat zelf’, gaat het bij zelfwaardering meer om het besef ‘het is goed dat
ik er ben’. Om dit te kunnen ervaren is een
veilige hechting met jou en de vader van je
dochter belangrijk. Het gevoel dat ze belangrijk is, is een stevige basis voor een gezond
zelfbeeld. Daarnaast zullen ook ervaringen
waarin ze merkt ‘hé, dit kan ik’ en vooral de
voldoening die daaruit volgt, een positieve
invloed hebben op haar zelfwaardering.
Het ontstaan van zelfkennis gaat ongeveer
gelijk op met zelfwaardering. Je dochter
gaat zichzelf bekijken. Hoe zie ik eruit? Wat
zijn mijn goede kanten? Wat vinden anderen
van mij? Als kinderen klein zijn, kunnen ze
dit nog niet. Ze moeten afstand kunnen nemen
van hoe ze zijn en kunnen bedenken dat ze
ook anders zouden kunnen zijn, om vervolgens zichzelf te kunnen bekijken en beoordelen. Zelfkennis bestaat ook uit wat je dochter in haar hoofd ervaart zonder dat jij
daar weet van hebt, bijvoorbeeld dromen,
fantasieën en angsten.
BRON: RITA KOHNSTAMM, ‘DE KLEINE
ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE’, DEEL I: ‘HET JONGE KIND’,
HOUTEN: BOHN STAFLEU VAN LOGHUM, 2011
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ROLMODEL
Je dochter krijgt een stortvloed aan mooie plaatjes te verwerken. Dag in dag uit ziet ze op sociale media de meest
ideale dames voorbijkomen: slank, rondborstig en langbenig. Wij weten ondertussen wel dat die beelden meestal niet overeenkomen met de werkelijkheid. Photoshop draait overuren. Ook al zal je dochter dat ook beseﬀen,
de invloed van die plaatjes is heel groot. Maar weet je wie haar grootste rolmodel is? Dat ben jij! Niet Katy Perry,
Ariana Grande, Doutzen Kroes … nee, jij. Haar eigen lieve moeder. Uit het genoemde onderzoek van Dove bleek
dat meer dan de helft van de meiden hun moeder als belangrijkste rolmodel ziet. Dat biedt dus kansen! Het is
tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid. Je dochter kijkt naar jou, en hoe jij naar je eigen lichaam kijkt
en erover praat, slaat ze tot in detail op. Als jij klaagt over je stevige billen, is je boodschap dat billen ‘klein’
moeten zijn. Als jij liever geen bikini draagt omdat ‘die theezakjes geen gezicht zijn’, geef je door hoe volgens
jou borsten er wel uit moeten zien. (Even tussendoor: borsten als druiventrossen? Lees Hooglied 7!) Hoe vaak je
dus tegen je dochter zegt dat je haar mooi vindt en dat ze mooi is zoals ze is (en hopelijk doe je dat ook vaak!),
als je je ontevredenheid over jouw eigen lichaam niet onder stoelen of banken steekt, heeft die boodschap maar
weinig eﬀect.

Wat communiceer jij over je eigen lichaam, direct of indirect, in de richting van je dochter?
Denk aan wat je zegt, wat je uitstraalt, wat je doet en wat je aantrekt.

Complimenten
Jezelf veranderen is niet per se makkelijk, maar onmogelijk is het nooit! Nieuwe gedachten
en nieuwe gedragingen voelen vaak zo nep, gemaakt, aangeleerd. Ook moet je wat je kent en
vertrouwd is, loslaten. Dan kun je je naakt en kwetsbaar voelen.
Onthoud dat het in kleine stapjes gaat en dat verandering vraagt om herhaling, om
oefening. Misschien kan dit model van ‘omdenken’ je inspireren:

Denken

Omdenken

‘Ik kan ook niks, het lukt
me nooit’

Maak een lijst met alles wat je (wél) kunt. Heb een beetje
geduld met jezelf, verandering gaat met kleine stapjes …
vooruit.

‘Dit is de enige manier’

Laat je routines los. Als je alles blijft doen zoals je
gewend was, ervaar je nooit iets nieuws. Breek uit je
sleur.

‘Het gaat vast (weer) fout’

Neem het leven zoals het komt. Het gaat inderdaad niet
altijd naar jouw wensen. Accepteer dat het leven onvoorspelbaar is.

‘Zij is beter, mooier,
liever ... dan ik’

Geniet van je eigen gras! Dat van een ander lijkt altijd
groener.

Hoe praatte je moeder vroeger met jou? Wat zei ze tegen je? Wat zei ze over jou
en hoe je eruitzag? Welke invloed had dit op je zelfbeeld?

Je dochter is bezig met het ontwikkelen van haar eigen zelfbeeld. Dit begon al toen ze nog over de vloer kroop
en zich op je schoot nestelde. Door haar aan te moedigen, complimentjes te geven, te knuﬀelen en haar liefdevol
te verzorgen, zorgde jij er al voor dat ze zelfvertrouwen en zelfwaardering kreeg. Dit proces stopt eigenlijk nooit.
Nu je dochter aan het puberen gaat, gebeurt er zo veel in haar hoofd (en in dat lij) dat ze jouw support extra
goed kan gebruiken. Vanuit de beschermde omgeving van gezin, familie en basisschool, gaat ze nu met grote
passen richting de grotemensenwereld. Daar komen veel nieuwe dingen op haar af. Als je je daar bewust van
bent, kun je haar ook prima helpen haar zelfbeeld positief te houden. Zo zal je dochter sterk in haar schoenen
(blijven) staan.

tips
Laat je dochter haar mooie karaktereigenschappen
benoemen, en help haar daarbij.
Moedig haar aan om ze hardop uit te spreken en te
erkennen.
Geef haar regelmatig complimentjes over de dingen
die ze vanuit haar eigen interesses doet.
Probeer sterke punten van haar te benadrukken die
niks met uiterlijk te maken hebben. Waardevol zijn
zit meer vanbinnen dan vanbuiten.
Benoem kwaliteiten en kenmerken van mensen om
haar heen. Ook bij hen valt veel meer te bewonderen dan alleen het uiterlijk.
Benoem je eigen emoties wanneer je over jezelf
praat: ‘Ik voel me gespannen, zenuwachtig, blij,
want/omdat …’ Help je dochter om bij de dingen die
ze zelf vertelt, haar emoties een naam te geven.

‘Na mijn scheiding merkte ik hoe belangrijk het
is om over je emoties te praten. Als mijn dochter
down was, durfde ze er niet over te praten, omdat
ze bang was dat ze mij verdrietig maakte. Ook
dacht ze dat ze de enige was die zich zo boos
voelde. Toen ik vertelde over mijn schaamte en
verdriet over de scheiding, merkte ik dat zij er
ook meer open over werd. Ik benadruk steeds dat
het oké is hoe je je voelt of hoe je bent.’
SUZANNE, 44 JAAR

Moeder en dochter … wat een bijzondere relatie
hebben jullie. Allebei als unieke personen geschapen, met verschillende lichamen, met verschillende
karakters. Tegelijk onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Je mag een spiegel voor je dochter zijn
en in haar kun jij jezelf zien.
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