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Goede zelfzorg is misschien wel de belangrijkste 
vaardigheid in de moderne wereld waarin we leven. 
Toch zijn heel veel mensen - misschien ook jij - zich hier 
nauwelijks van bewust. Of vinden andere vaardigheden in 
het leven belangrijker. Hoe goed zorg jij voor jezelf? Met 
deze gids kom je daar achter. 

We zijn goed in zorgen. Maar dan wel voor een ander. “Als de ander maar gelukkig 
is, daarna kom ik wel.” We gunnen onze kinderen, partner, ouders, broers, zussen en 
vrienden het beste van de wereld. Zoek het woord ‘gunnen’ voor de grap eens op in 
de Van Dale. Wat je dan leest is dit: graag willen dat iemand iets krijgt of heeft. Of in 
de Nederlandse Encyclopedie: zonder jaloezie toestaan dat iemand anders iets heeft. 

Valt je iets op aan deze twee zinnen? Ons wel. Het woord gunnen heeft hier namelijk 
direct betrekking op de ander. Je gunt die ene collega om stoom bij je af te blazen over 
dat pittige gesprek dat ze had met een klant, je gunt je partner dat hij/zij zich na een 
volle werkdag terugtrekt met een boek, of je gunt je beste vriend(in) dat weekendje 
weg zonder de kinderen. Geweldig natuurlijk dat je de ander iets gunt. Maar hoe zit 
dat eigenlijk met jezelf? Wat gun je jezelf? 
 
Misschien schetsen we nu het beeld dat de meeste mensen niet goed voor zichzelf 
zorgen en altijd maar het welzijn en geluk van de ander voorop zetten. Dat beeld 
klopt niet helemaal. In onze dagelijkse activiteiten schuilt wel degelijk een vorm van 
zelfzorg. Denk aan een douche nemen, op tijd naar bed gaan, eten en drinken, of 
familie en vrienden bezoeken. Maar de vraag is of jouw huidige mate van zelfzorg 
voldoende is om je vitaal en gelukkig te voelen. En stel jezelf ook de vraag: passen 
mijn dagelijkse zelfzorg-gewoontes bij het leven dat ik wil leiden? 

Goede zelfzorg
Een goede zelfzorg betekent letterlijk goed voor jezelf zorgen. En daarmee indirect 
voor een ander. Als je wel eens in een vliegtuig hebt gezeten, dan herinner je je vast 
nog de instructie van het zuurstofmasker: ‘als je reist met kinderen of met iemand 
die hulp nodig heeft, zet dan eerst zelf een masker op zodat je daarna de ander kan 
helpen’. Zo is het ook met zelfzorg. Je kan pas voor anderen zorgen als je eerst goed 
voor jezelf zorgt. Je wordt dus niet alleen zelf gelukkiger, maar je kan dan ook meer 
voor anderen betekenen. 
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Zoals je waarschijnlijk al door hebt, is dagelijks een douche nemen of 8 uur slaap niet 
genoeg om te kunnen spreken van een goede zelfzorg. Daar is toch echt meer voor 
nodig. Net zoals we met Vertellis Mindset met een integrale (lees ook: holistische) bril 
kijken naar vitaliteit, mindset en geluk, is dit voor zelfzorg niet anders. Daarom kan je 
bij zelfzorg denken aan de volgende 8 gebieden:  

- Fysieke zelfzorg
- Mentale zelfzorg
- Emotionele zelfzorg
- Sociale zelfzorg
- Spirituele zelfzorg
- Professionele zelfzorg
- Zelfzorg voor het milieu
- Financiële zelfzorg

Fysieke zelfzorg
Hierbij kan je denken aan slaap 
(minimaal 7,5 uur), lichaamsbeweging, 
het eten van voedzame maaltijden, 
voldoende water drinken, gezondheid, 
rust, fysieke aanrakingen (ook van 
seksuele aard) en uiterlijke verzorging. 

• Een wandeling in de natuur
• Sporten
• Een nieuw en gezond recept 

uitproberen
• Fysiek contact met je partner
• Tanden poetsen en flossen
• Een bad nemen met magnesiumzout 

Mentale zelfzorg
Hierbij kan je denken aan nieuwsgierig 
zijn naar en het leren van nieuwe dingen. 
Creatief bezig zijn en dingen doen waar- 
voor je je intrinsiek gemotiveerd voelt.  
Maar ook het beoefenen van mindfulness. 

• Naar een podcast luisteren
• Iets nieuws leren
• Het huis of de kledingkast opruimen
• Mindfulness beoefenen
• In een dagboek schrijven (journaling)
• Een moment offline gaan 
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Emotionele zelfzorg
Dit gaat over het herkennen, uitdrukken 
en begrijpen van je emoties. En over 
zelfcompassie. Maar ook over het 
effectief omgaan met stress en het 
bewaken van je eigen grenzen. 

• Opschrijven waarvoor je dankbaar 
bent

• Zelfreflectie
• Grenzen stellen en nee zeggen
• Gevoelens delen met dierbaren of 

van je af schrijven in een dagboek
• Check in met jezelf: hoe voel ik me? 

Sociale zelfzorg
Je kunt spreken van sociale zelfzorg 
als je mensen om je heen hebt die je 
energie geven, die je steunen, waar je 
op kunt vertrouwen en waarmee jij je 
verbonden voelt. En waar je regelmatig 
waardevolle tijd mee doorbrengt. 

• Een diepgaand gesprek voeren met 
je geliefde, een familielid of vriend(in)

• Een boswandeling maken met je 
beste vriend of vriendin

• Een diner organiseren
• Iemand bellen die je al een tijd niet 

hebt gesproken
• Een kop koffie drinken met je 

buurvrouw
• Samen met je kind een mindfulness-

dagboekje invullen voor het 
slapengaan 

Spirituele zelfzorg
Dit gaat over het begrijpen van en 
uiting geven aan de overtuigingen en 
waarden waarnaar je wilt leven. En 
het verkennen en beoefenen van je 
spirituele bewustzijn. 

• Mediteren
• Reflecteren en dankbaarheid
• Een (stilte)wandeling maken in de 

natuur
• Een retraite bijwonen
• Vrijwilligerswerk bij een (religieuze) 

organisatie
• Een religieuze of spirituele 

bijeenkomst bezoeken
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Professionele zelfzorg
Denk aan het kunnen benutten van je 
kwaliteiten en vaardigheden, en het 
bewaken van je professionele grenzen. 

• Voldoende pauzeren
• Je professionele grenzen kennen en 

bewaken
• Werken aan je persoonlijke 

ontwikkeling met behulp van een 
coach of door het volgen van 
cursussen of trainingen

• Opkomen voor je behoeften en 
belangen

• Voedzaam en gevarieerd lunchen
• Bewust zijn van je rollen en 

verantwoordelijkheden

Zelfzorg in je omgeving
Hierbij kan je denken aan het 
zorgdragen voor het milieu en een 
gezonde en georganiseerde omgeving, 
zoals je woning of werkplek. 

• Afval scheiden en zoveel mogelijk 
recyclen

• Het opruimen van je woning of 
werkplek

• Zorgen voor een veilige en schone 
leefomgeving

•  Minimaliseren van schermtijd en het 
gebruik van technologie

• Zo min mogelijk eten weggooien, 
door gericht in te kopen

• Meehelpen bij een opruimactie in de 
buurt of wijk 
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“Self care is giving the world the best of you, instead of 
what’s left of you.”

Financiële zelfzorg
Dit gaat over een bewuste en gezonde 
relatie met geld. Over weten wat er 
binnenkomt en wat er uitgaat. Denk ook 
aan het sparen voor de toekomst of voor 
onvoorziene uitgaven.

• Afschrijvingen controleren en 
rekeningen betalen

• Spaarplan maken
• Uitzoeken waar je kan besparen
• Balans opmaken tussen inkomsten 

en uitgaven
• Verzekeringen en abonnementen 

updaten
• Tijdig belastingaangifte doen

Dat waren de 8 gebieden van zelfzorg. Laten we nu onderzoeken hoe het met jouw 
zelfzorg gesteld is. Scroll of blader daarvoor naar het einde van dit e-book. Daar vind 
je de opdracht ‘Mijn zelfzorg check-in’.

Opdracht: 
Maak een lijst van 30 zelfzorgactiviteiten die je zou willen uitvoeren of waarvan 
je weet dat ze voor jou goed werken. De komende 30 dagen voer je iedere dag 
één activiteit van deze lijst uit. Om je op weg te helpen, delen we op de volgende 
pagina een aantal voorbeelden van zelfzorgactiviteiten.
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Een boek lezen Je favoriete gerecht mak-
en

Een digitale detox

Wandelen in de natuur Een ontspanningsoefen-
ing doen

Zingen of dansen

Een bad nemen Knutselen of handwerken Muziek luisteren

Sporten Een goed gesprek voeren 
met een dierbare

Iets nieuws uitproberen

Yoga beoefenen Knuffelen of spelen met je 
huisdier

Met iemand knuffelen

Mediteren Kleuren of tekenen Een inspirerende podcast 
luisteren

In je dagboek schrijven In de zon zitten Een massage nemen

Opschrijven waarvoor je 
dankbaar bent

Tuinieren Ontspullen

Goed om te weten
Op sociale zelfzorg na, bedoelen we met zelfzorg dat je tijd met jezelf doorbrengt en 
die dingen doet - of juist even helemaal niets doet - waar jij behoefte aan hebt. Het 
draait nu volledig om jou. Dat kan in het begin misschien wat onwennig zijn, maar 
zie het zo: hoe vaker je aan zelfzorg doet, hoe makkelijker het je afgaat en hoe meer 
het je oplevert. 

Zelfzorg-sabotage
Wat als je je niet gesteund voelt door de belangrijke ander(en) in je leven? Als ze 
klagen of protesteren wanneer je tijd met jezelf wilt doorbrengen? Realiseer je dat 
dit kan gebeuren en dat dit niets zegt over jou. Het belangrijkste is dat jij je niet van 
de wijs laat brengen. Misschien heeft de ander wat tijd nodig om te wennen, of om 
in te zien dat het niet ten koste gaat van jouw liefde en aandacht voor hem of haar. 

Wat kan helpen is om duidelijk uit te leggen waarom je vaker tijd met jezelf wilt 
doorbrengen. Wie weet inspireer je de ander om hetzelfde te doen. Misschien is je 
partner wel bereid om je te faciliteren in je zelfzorg. Bijvoorbeeld door zelf naar familie 
of vrienden te gaan, zodat jij het rijk voor jou alleen hebt. Of door met de kinderen 
erop uit te gaan. Wees samen lekker creatief in het creëren van mogelijkheden! 
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Tot slot
Bedenk dat als je jezelf het beste gunt in alles wat je doet, je daarmee tegen jezelf 
zegt: ‘Ik ben de moeite waard’. Je zal zien dat daarmee ook het besef komt dat je 
jezelf nergens in hoeft te beperken. En dat geeft een bijzonder fijn gevoel! 
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Mijn zelfzorg check-in
Deze opdracht helpt je om bij jezelf in te checken en erachter te komen wat je nodig 
hebt. Doe deze regelmatig en word je bewust van de mate waarin je voor jezelf 
zorgt.

Zo werkt het:
Geef ieder item een cijfer tussen de 1 (laag) en 10 (hoog). Beantwoord daarna de 
vraag: ‘Wat heb ik nodig? Wat zou mijn cijfer hoger maken? Tot slot beantwoord je 
de onderstaande vragen en schrijf je een actie voor jezelf op. 

P.S. Schrijf de score en reactie op die het eerst in je opkomt. Het gaat erom dat je 
noteert wat je werkelijk voelt in plaats van hoe het volgens jou hoort te zijn. 

Wat heeft mij het meest verrast over mijn antwoorden?

Welke patronen en thema’s merk ik op?

Wat merk ik nog meer op aan mijn antwoorden dat ik nog niet heb benoemd?

Mijn ‘One Thing’: wat ga ik deze week doen om meer voor mezelf te zorgen? 
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Op welk gebied kan ik meer  
voor mezelf zorgen? 

Hoe tevreden ben ik op dit 
moment? (1 is laag, 10 is 
hoog)

Wat heb ik nodig? Wat zou 
mijn cijfer hoger maken?

Mijn energielevel

Mijn inspiratielevel

Plezier en ontspanning

Beweging en sporten

Slaap

Gezond eten

Rust en vrede

Het gevoel gehoord en gezien 
te worden

Het gevoel geaccepteerd en 
begrepen te worden

Het gevoel geliefd en 
gewaardeerd te worden

Mijn vriendschappen en 
relaties

Mijn verbinding met mezelf

Mijn uiterlijk

Mijn mentale gezondheid

Mijn gevoelens en emoties

Mijn omgeving (huis, 
werkplek)

Organiseren en minimaliseren

Uitgedaagd worden 

Leren en persoonlijke groei

Financiën

Iets anders_______________
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