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Moeders, kap eens met dat eeuwige vergelijken, joh.  
Daar word je alleen maar onzekerder van. 

tekst Franke van Hoeven



ouders doen ook maar wat. Net als jij. Dus wat we 

beter kunnen doen? Elkaar een handje helpen. Dat 

vergelijken maakt namelijk meer kapot dan je lief is.  

‘Jezelf vergelijken met anderen is killing voor je  

zelfvertrouwen,’ zegt therapeut Tilda Timmers. ‘Het  

moederschap wordt vaak gepresenteerd als iets  

gelukzaligs, maar in de realiteit zit je doodmoe en  

onder de spuugvlekken tussen de poepluiers. Als je 

jezelf dan met anderen gaat vergelijken, sta je al met 

1-0 achter.’ 

Vergelijken maakt je alleen maar onzeker, vindt ook 

Susanne Danielson. Zij is eigenaar van De boom met 

vruchten, een stichting die op elke mogelijke manier 

helpt kinderen weerbaar en zelfverzekerd te maken. 

Onze prestatiegerichte maatschappij lijdt aan de ‘ver-

gelijkeritiscrisis’, vindt zij. ‘Al van jongs af aan worden 

we getoetst en ingedeeld op een bepaald niveau. Bij 

het consultatiebureau, bij sportclubs – je wil natuurlijk 

wel een kind in de selectie bij voetbal of turnen – en 

op school: overal word je als mens beoordeeld op je  

kunnen. Dat begint al vroeg. Door onze drang naar 

perfectionisme en de beste willen zijn, wordt het  

alleen maar erger.’ Volgens Danielson heeft dat grote 

gevolgen: ‘Vergelijken leidt tot roddelen en buiten- 

sluiten. Dat kan leiden tot pesten, faalangst en zelfs 

depressies. Je wil niet weten hoeveel pubers zichzelf 

snijden omdat ze niet met de druk kunnen omgaan.’ 

Kortom, hoog tijd om korte metten te maken met die 

onzin. Maar hoe?

Uit je bubbel 
De oplossing begint bij weten door wie en wat jij je 

onzeker laat maken. Voel jij jezelf een nono na een 

rondje scrollen door je tijdlijn? Dan wordt het tijd je 

Momfluencers die met hun modellenlichaam binnen 

twee weken weer om door een ringetje te halen zijn, 

terwijl jij nog met je blubberende buik rondloopt. 

Vriendinnen die totáál geen slaapgebrek hebben  

omdat hun baby na zes weken al doorsliep, terwijl de 

jouwe na twee jaar nóg de weg naar zijn bed niet weet 

te vinden. De moeder in de speeltuin die venijnig op-

merkt dat het wel heel raar is dat je kind nog een luier 

draagt, en de consultatiebureau-arts die je zorgelijk 

mededeelt dat je kind wel erg hoog uit de groeicurve 

schiet. Zodra je zwanger bent, begint het vergelijken, 

en dat houdt daarna niet meer op. Daar hoef je niets 

voor te doen: je wordt er automatisch in meegezogen. 

Van professionals die keurig bepalen of je kind wel aan 

de gemiddelde standaard voldoet tot je beste vriendin 

die je genoegzaam vertelt dat haar kind al zindelijk  

is: vanaf het moment dat je zwanger bent, word je  

vanzelf slachtoffer van de grote vergelijkingsshow. 

Het is geen wedstrijd
Moeders van nu krijgen veel meer mee van andere 

moeders dan vroeger. Eindeloos scrollend door je  

tijdlijn bekijk je de hele wereld. Je ziet álle geslaagde 

moeders voorbijkomen, niet toevallig alleen degenen 

waarmee je je omringt. Dat heeft tot gevolg dat er altijd 

vrouwen zijn die knapper, slimmer, grappiger zijn dan 

jij, of kinderen hebben die de jouwe doen verbleken. 

We delen veel, maar helaas het liefst de geweldige 

verhalen. Want niemand zit te wachten op onsmake- 

lijke betogen over aambeien en baby’s met darm-

krampjes. Toch? Maar hé, of het nu gaat om de vraag 

wanneer je baby doorslaapt, in welke peperdure 

draagzak hij vertoeft of hoe zijn sprongetjes ver  lo- 

pen: het is geen wedstrijd, hoor. Echt, al die andere  
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Als je zelf 
niet kunt 

concurreren 
met iemand, 
kun je altijd 

nog pronken 
met je kind

 



haar Jantje het juist nog niet kan, wat jou als moeder 

ook een ongemakkelijk gevoel kan geven? Danielson: 

‘Je kunt daar korte metten mee maken door in de  

eerste plaats bij jezelf af te vragen: wat doet dit met 

mij? Wat je vervolgens kunt doen, is de ander gewoon 

een vraag stellen: waarom is het eigenlijk belangrijk 

dat kinderen zo snel of langzaam lopen, of vul maar 

in? Een bloem vraagt zich toch ook niet af of-ie op tijd 

is met bloeien? Ieder kind heeft zijn eigen ontwikke-

ling. Het is niet belangrijk wanneer ze iets wel of nog 

niet kunnen.’

Depressieve kinderen
De belangrijkste reden om kinderen niet met elkaar te 

vergelijken: het schaadt kinderen. Danielson: ‘Als 

moeders openlijk de strijd met elkaar aangaan, krijgen 

kinderen dat mee. Die begrijpen onbewust al heel 

goed wat wordt beloond en wat niet. We denken dat 

kinderen niets in de gaten hebben, maar ze horen  

alles. Mensen kopiëren elkaars gedrag. Dat wat een 

kind ziet en hoort, doet-ie na. Roep jij altijd ‘kut’ in het 

verkeer, dan gaat je kind dat ook doen, ook als-ie niet 

weet wat hij zegt. Kinderen zijn de toekomst. Wat  

jij wil zien in de toekomst, moet je ze als voorbeeld  

meegeven. Wil je niet dat ze later voortdurend de con-

currentie met anderen aangaan? Doe het zelf dan 

vooral ook niet. In mijn praktijk leer ik dat iedereen 

anders is, en dat dat juist goed is voor onze maat-

schappij. Iedereen is uniek. Juist daarom zijn we alle-

maal even belangrijk.’

Timmers geeft als advies eens eerlijk aan anderen te 

vragen hoe het met ze gaat, hoe zij bepaalde dingen 

ervaren hebben. ‘Vraag gewoon aan een vriendin: hoe 

vond je dit, hoe ging dat, hoe heb jij dit ervaren? Vaak 

merk je dan meteen dat zij ook moest wennen aan het 

moederschap. Die herkenning van andere moeders 

heb je nodig: o, dat had jij ook, gelukkig, ik ben niet 

gek. Praat met vriendinnen of in een praatgroep met 

moeders die je niet kent, zodat je je niet eenzaam en 

geïsoleerd voelt. Zeker als je niet op een roze wolk zit, 

helpt het enorm. Tot slot: kijk ook eens goed naar je 

vriendin. Zie je dat ze niet lekker in haar vel zit? Práát 

dan met haar, vraag hoe het met haar gaat.’ Vragen 

dus, in plaats van oordelen. Zo moeilijk kan dat toch 

niet zijn?

Vergelijkeritis? Zo los je het op
Gezins- en opvoedcoach Fleur van der Nat: ‘Ieder kind 

heeft zijn eigen tempo, het is geen wedstrijd. Als je je 

door iets onzeker laat maken, stel jezelf dan de vraag: 

hoe belangrijk is dit over vijf jaar? Is dat het niet,  

negeer het dan. Weet: iedere moeder wil het beste 

voor haar kind. Dat jij het anders doet, betekent niet 

dat jij een slechte moeder bent. Kwetst een opmer-

king jou? Laat het de ander weten. Een moeder die 

kritiek geeft, wil graag bewijzen dat ze het goed doet. 

Laat haar onzekerheid jou niet onzeker maken. Leg de 

lat voor jezelf niet te hoog. Toch onzeker? Kijk naar wat 

je belangrijk vindt in de opvoeding. Als je dat weet, 

maakt het minder uit wat een ander zegt.’

Pedagoog Ingeborg Dijkstra voegt daaraan toe: ‘Als je 

onzeker bent, praat dan tegen jezelf zoals je tegen een 

vriendin zou praten. Daarmee leg je de lat niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor je kind lager. Wees dank-

baar en tel je zegeningen. Dan krijg je vanzelf minder 

de neiging jezelf met anderen te vergelijken. Tot slot: 

breng minder tijd op social media door. We gebruiken 

social media te veel als meetlat.’  
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mobieltje in de hoek te pleuren. Zo simpel is het. 

 Timmers: ‘Influencers en momfluencers don’t keep it 

real. Als jij de lat zo hoog legt voor jezelf, voel je con-

stant de discrepantie tussen de echte wereld en de 

wereld van mooie plaatjes. Het voelt dan alsof je niet 

genoeg bent, alsof je faalt. Wat ik regelmatig hoor in 

mijn praktijk is dat jonge moeders bekende moeders 

gaan volgen tijdens hun zwangerschap. Ze zien dan 

dingen waarvan ze denken dat het zo hoort, terwijl dat 

niet zo is. Wees je daar bewust van en leg jezelf vooral 

geen norm op van hoe het moet.’ Wil je wel op social 

media blijven, maar je niet gek laten maken, dan  

adviseert Timmers bepaalde  accounts te deleten. 

‘Ontvolg iedereen van wie je niet blij wordt en volg  

in plaats daarvan blije hashtags, zoals #allbodiesare-

beautiful en #notsomumsy.’

Instagram-expert Kirsten Jassies voegt daaraan toe: 

‘Mensen zijn altijd op zoek naar inspiratie en naar  

like-minded mensen bij wie je herkenning vindt. Zeker 

bij je eerste kind weet je nog niet zo goed wat het 

moederschap inhoudt. Dan ga je online op zoek naar 

antwoorden die je kunnen helpen. Prima, zolang je je 

maar realiseert dat je je aandacht vestigt op de opval-

lende beelden. Je ziet heel veel voorbijkomen, maar 

scrolt er zo doorheen en kijkt er niet naar. Je blijft  

alleen hangen bij dat ene, opvallende beeld. Daarom 

denk je dat je alleen maar mooie plaatjes ziet, terwijl 

dat vaak niet zo is.’ Ook Jassies raadt aan: ‘Kom uit je 

bubbel. Kijk niet te veel naar vrouwen die je onzeker 

maken. Ontvolg ze. Verbreed je horizon door ook  

andere accounts te volgen, zoals interieurinfluencers 

of body positivity-goeroes. Dan wordt je wereld diver-

ser. Of zoek toegankelijker types, zoals die van de 

Club van Relaxte Moeders.’

Voor je nu denkt: blame it all on the socials, jammer 

joh. We doen er zelf minstens zo hard aan mee. Niet 

alleen door elkaar te willen aftroeven, maar ook door 

onze kinderen in te zetten in de strijd. Uit de poll ‘Word 

jij moe van vergelijken?’, georganiseerd door Kek 

Mama in samenwerking met Sire, blijkt dat maar liefst 

tachtig procent van de moeders een vergelijkingsstrijd 

met andere moeders over de ontwikkeling van hun 

kind ervaart. Sociaal psycholoog en publicist Beatrijs 

Ritsema legt in het artikel ‘Kan die van jou dit nog 

niet?’ in JM Ouders uit dat die vergelijkingszucht heel 

erg bij deze tijd past: ‘Als er een kind komt, is dat  

over het algemeen zeer gewenst. Sterker: het is het  

aller-belangrijkste project in het leven van ouders,  

een project dat tot een goed einde moet worden 

 gebracht. Die enorme bekommernis om kinderen 

maakt dat ouders tegenwoordig boven op hun kinde-

ren zitten. Over ieder detail moet worden nagedacht, 

alles moet kloppen.’

Kan de jouwe dit nog niet? 
Dat maakt ook dat moeders hun kinderen gebruiken 

om mee te pronken. Danielson: ‘Dit gedrag is puur 

onzekerheid. Het komt voort uit dezelfde bron als pes-

ten. Onzekere moeders hebben het vergelijken nodig 

om de ander kleiner te maken, zodat ze zichzelf beter 

voelen.’ Het is opmerkelijk dat we daarbij onze kinde-

ren in de strijd gooien en het niet bij moeders onder 

elkaar houden. ‘Als je zelf niet kunt concurreren  

met iemand, kun je altijd nog pronken met je kind.  

Dat is een troef om te laten zien wat je beter kunt,’  

verklaart Danielson. Maar wat doe je als een vriendin 

weer eens zit te verkondigen dat haar Jantje al zoveel  

sneller kon praten? Of omgekeerd: als ze aangeeft dat 

Jezelf vergelijken met 
anderen is killing voor 

je zelfvertrouwen


