RE-ATTACH AT WORK

Door Cecile Knook

Burn-out en ademhaling

Sinds de Corona-crisis huishoudt in de wereld,
stijgen het aantal werknemers met burn-out
klachten, nog steeds schrikbarend. Recente
metingen geven aan dat het nu al 1 op de 7
werknemers, te maken krijgt met burn-out
(klachten) en hierdoor uitvallen. Het lichaam wat
constant op scherp staat, het veelal vanuit huis
werken, in niet de meest ideale omstandigheden,
dragen bij aan deze hoge cijfers. Het simpele
gesprek bij de koffiemachine op het werk, is
inmiddels lang geleden en het ‘oude normaal’ lijkt
plaats te maken voor het ‘nieuwe normaal’,
waarbij thuiswerken steeds meer de tendens
wordt.
Adem in, adem uit…
Bij spanningen, zien we dat de ademhaling ‘hoog’
zit. Wanneer je bemerkt dat jouw ademhaling
vooral hoog in de borstkas zit, is het van groot
belang dat je (weer) leert om je ademhaling via de
buik te laten gaan. Ik hoor je bijna denken: ‘Maar
ademen gaat toch vanzelf?’, dat klopt!

Alleen als we de vergelijking maken als we
ergens van schrikken, dan houden we onze
adem in, bij ‘vals alarm’ gaat de ademhaling
met vaak een diepe zucht gepaard, waarbij
de ademhaling weer herstelt en automatisch
vertraagt.
Wat gebeurt er in je lichaam?
Het lichaam laat ons wanneer we inademen,
lucht met zuurstof in ons lichaam komen,
wanneer we uitademen, laten we lucht wat
gevuld is met koolzuurgas naar buiten
stromen. Dit gaat allemaal automatisch, in
onze menselijke fabriek. Door een verkeerde
manier van ademen, kunnen er vervelende
klachten ontstaan, die te realteren zijn aan
de ademhaling. Je kunt hierbij denken aan
licht gevoel of duizeligheid, verhoogde
hartslag, benauwdheid en tintelingen in
bijvoorbeeld je vingers en/of tenen. Hierdoor
krijg je een opgejaagd gevoel in je lichaam.
Waardoor je nog meer op spanning komt te
staan. Dit komt doordat het koolzuur in je
bloed daalt en jij als vanzelf, sneller en
verkeerd gaat ademen.

Chronische hyperventilatie
Helaas bestaat nog steeds het stereotype
beeld van hyperventilatie. Waarbij iemand in
een boterhamzakje moet ademen. Terwijl bij
chronische hyperventilatie, je het zelfs niet
eens in de gaten hoeft te hebben dat je
onbewust de hele dag door hyperventileert.
Het meest idealiter is om per minuut circa 8
keer per minuut te ademhalen. Begin eens om
eens te meten het aantal keer ademhalen, wat
je per minuut doet. Uiteraard tel je inademing
en uitademing bij elkaar op als 1. Kom je uit
boven de 15 keer per minuut, dan is het tijd
om hiermee aan de slag te gaan. Er bestaan
diverse ademhalingstechnieken, die je hierbij
kunnen helpen. Ook kun je gebruik maken van
een coach of therapeut. Er worden met de
Buteyko-ademhalingstechniek, goede
resultaten geboekt.
.

“Inhale the good shit, exhale the bull shit”

Vervolg:
Herhaal dit voor minstens 5 minuten. Het beste
effect krijg je door dit een aantal malen per dag
te herhalen. Heb je slaapproblemen? Dan kan
deze oefening je enorm helpen om in slaap te
vallen. Re-Attach at Work kan je meer adviezen
geven over ontspanning en daarbij behorende
oefeningen

.
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Oefeningen
Het is belangrijk dat je jezelf weer aanleert om
de buikademhaling ‘eigen’ te maken. Hiervoor is
het belangrijk dat je op een rustige plek gaat
zitten/liggen, zonder prikkels van buitenaf (geen
telefoon die constant piepjes geeft, of met de
kinderen rondom je heen). Plaats hierbij je
handen op je onderbuik. En streef ernaar om
circa 8 tellen rustig en diep in te ademen (je buik
is dan even een opgeblazen ballon), daarna 8
tellen relaxed uitademen, zodat de spanning
weer van je buik af is. .

ReAttach is een kortdurende

het verwerken van meerdere zintuiglijke

interventiemethode die is gericht op het

prikkels gestimuleerd, overtuigingen

verwerken van informatie, emoties en

worden weg gehaald en behandeld. De

gebeurtenissen.Tijdens de behandeling

cliënt worden nieuwe vaardigheden

creëren we een status van rust en

aangeleerd en geautomatiseerd. ReAttach

ontspanning en wordt

is een milde maar heel effectieve therapie.

