RE-ATTACH AT WORK

Door Cecile Knook

Burn out en angst

Angst is normaliter een mechanisme om ons te
waarschuwen bij (mogelijke) dreiging of gevaar.
Echter wanneer er sprake is van burn out,
waarbij het lichaam langdurig overbelast is, zie je
dat de aanmaak van cortisol verhoogd is. Dit zie je
eveneens bij angst- en paniekstoornissen: een
verhoogd cortisolgehalte. Hoe hoger en hoe
langduriger de druk en stresserende factoren,
des te heftiger zie je de negatieve gedachten en
paniek kunnen toeslaan.
Hoe kan dat nou?
Vooral de mensen die ‘niet opgeven’ zijn ook vaak
degene die door een burn out te grazen worden
genomen. Een ruwe schatting geeft aan dat er
ruim 1 miljoen mensen zijn gediagnosticeerd met
burn out, dan hebben we het nog steeds niet over
de mensen die hetzij een verkeerde diagnose
hebben gekregen, of nog steeds onbehandeld
rondlopen. Het is vaak een opeenstapeling: een
stukje persoonlijkheid, waarbij prestatiedrift eruit
springt, de combinatie van werk, privéleven,
huishouden en eventuele spanningen binnen de
relatie.

Steeds meer begint de computer een soort
vijand te worden en je accu is leeg. Maar tijd
om op te laden is er niet, althans die tijd gun
je jezelf niet.
En dan is de koek op
Terwijl je al langere tijd op je reserves bent
doorgegaan, komt dan
langzaamaan dat stukje inzicht. Slecht
slapen, weinig tot geen concentratie,
bij een confrontatie en/of drukte op het werk
barst je in huilen uit, of reageert eigenlijk
buitenproportioneel, verbaal agressief. Als
dan ook met enige regelmaat
paniekaanvallen de hoek om komen, ben je
eigenlijk al te ver over je grenzen gegaan. Je
hebt geen andere keuze meer dan echt te
gaan toegeven aan je lichaam en volledige
rust te nemen.

Wat zijn de symptomen van een
paniekaanval?
Je bemerkt dat steeds vaker vooral wanneer
je in rust bent, vreemde lichamelijke signalen
krijgt die jou mogelijk in paniek doen raken. Je
kunt hierbij denken aan hartkloppingen en
hyperventileren, waardoor de angst
ontstaat dat je een hartaanval krijgt.
Duizelingen en zweetaanvallen met angst
om flauw te vallen, maken het er ook niet
beter op. En al lijkt alsof het ‘opeens’
gebeurt, blijken het vaak de klachten te zijn,
die een paniekaanval uitlokken. De angst iets
ernstigs te hebben, je vertrouwen en controle
over je lichaam kwijt lijken te zijn, maakt met
het verhoogde cortisolgehalte, een vervelende
cirkel, die nodig doorbroken moet worden.
Dan de vervolgstappen
Gelukkig is het niet zo dat bij paniek- en
angstaanvallen die voortkomen vanwege burn
out, ook per definitie tot een paniekstoornis
ontwikkelt. Het is niet uitgesloten, dus het is
taak om aan de slag te gaan met jezelf. Om
te beginnen rust, met de hoofdletter R.
Daarnaast is het raadzaam om een burn
out behandeling te accepteren, je kunt hierbij
denken aan een Re-Attach At Work
therapie.

"Doe de dingen waar je blij van wordt"

Balans vinden

FOTO VAN MARTIN SMIT

Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Mocht er wel sprake zijn van een angst- en/of
paniekstoornis, worden
er goede resultaten behaald met cognitieve
gedragstherapie, al dan niet in
combinatie met EMDR. Tijd om je accu weer op
te laden! Dat het niet vanzelf gaat en dat het een
langdurige periode van herstel in beslag neemt
is geen hogere wiskunde nodig. Probeer in ieder
geval zowel op de werkplek als op het thuisfront,
aan te geven hoe jij je voelt. Mensen kunnen
helaas, zou ik bijna zeggen, niet aan de
buitenkant zien dat je burn out bent. En hoe
moeilijk ook, je moet de lat lager leggen voor
jezelf en accepteren dat je niet langer op deze
manier door kunt gaan.

ReAttach is een kortdurende

Dan op weg naar de wederopbouw.
Die vooral in het teken staat om
het leren vinden van je balans, het
aangeven dat je grenzen bereikt zijn
en doseren. Vooral dat laatste is voor
veel mensen een ware kwelling. Ze
zien het als een zwakte om toe te
moeten geven aan hun lichaam.
Terwijl je eigenlijk al veel te lang in je
‘overdrive’ hebt gezeten. Zorg ervoor
dat je regelmatig wandelt, veel water
drinkt en gezonde voeding tot je
neemt. Ga na ieder uur achter je
beeldscherm te hebben gezeten,
even erachter vandaan, kijk naar
buiten en vermijd zoveel mogelijk
extra taken. Je hebt een behoorlijke
waarschuwing gehad. Doe er wat
mee!
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