RE-ATTACH AT WORK

Burn-out en de invloed van Social Media
Door Cecile Knook
In onze huidige tijd, is social media niet
meer weg te denken. Tegenwoordig staan
we op met onze smartphone en gaan we er
ook mee naar bed. Tijdens het ontbijt ‘even’
de laatste nieuwtjes checken op Facebook,
Twitter, Instagram en LinkedIn, waarmee de
gemiddelde Nederlander ruim anderhalf uur
per dag doorbrengt op social media.
Kwalijk? Overdaad kan inderdaad ook
schaden. Aan het einde van de dag is het
concentratievermogen verminderd en is het
ook stukken lastiger om nieuwe informatie
op te slaan op je menselijke harde schijf.
Door alle impulsen, de vloedgolf aan
informatie en de drive om alles op de voet
te volgen, dragen zeker bij aan een grotere
kans op een burn-out. Uiteraard verwacht
niemand dat je het gebruik van social media
moet stoppen, maar zorg voor balans. Wat
dus betekent om niet meer dan drie social
media kanalen bij te houden. Wanneer je
vooral zakelijk gebruiker bent van social
media, zou je het beste kunnen opteren
voor LinkedIn en Twitter.

Baas over eigen tijd
Om voor jezelf deze juiste balans te vinden,
kun je gebruik maken van bijvoorbeeld het
programma ‘RescueTime’, zo kun je jouw
social media gebruik onder de duim
houden. Het kan behoorlijk confronterend
zijn om de daadwerkelijke gebruikscijfers te
zien, wat (meestal) een grote bijdrage levert
om het frequent op social media actief te
zijn, in te perken. Natuurlijk vraag je jezelf
af, alles leuk en aardig, maar wat doe ik dan
in mijn pauze? Op het toilet, of thuis nu door
de COVID-19 situatie, zaken als
teamsporten en uitgaan, niet meer
vanzelfsprekend zijn? Probeer om te
beginnen jezelf te ontdoen van ‘moeten’. Er
is niets mis mee om eens even niets te
doen. Communiceer op je werkplek met
collega’s, of thuis via bijvoorbeeld
beeldbellen. De wereld wordt al steeds
meer individualistisch, laten we in ieder
geval voorkomen dat we nog meer in onze
eigen cocon gaan leven en laat jouw leven
niet uitsluitend bestaan uit social media.

Prikkels, groepsdruk en gevolgen
Met name de wat jongere mensen, lijken
bevattelijk te zijn voor een social media
verslaving, wat voorkomt uit het FOMO (Fear
Of Missing Out), de groepsdruk van je online
‘vrienden’ en soms ook omdat je voor je
werkgever actief moet zijn op social media.
Als we naar de statistieken kijken, zien we dat
vooral aan het begin van een (glanzende)
carrière, steeds meer jongeren te maken
krijgen met een burn-out. Terwijl als we kijken
naar de cijfers van tien jaar terug, kwam burnout bij deze doelgroep, nauwelijks voor. Het is
dus belangrijk om jezelf terug te fluiten, zodat
je niet ieder uur ‘moet’ kijken op je mobiel. De
term ‘nomophobia’ (no mobile phobia), die in
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het leven is geroepen, laat duidelijk zien dat
jongeren een soort paniek ervaren wanneer
het mobieltje niet binnen handbereik is. Tijd
om uit deze zelfgecreëerde gevangenis te
ontsnappen en de grip weer op je eigen leven
te krijgen. Ook hierbij kan Re-Attach at Work
een uitstekende bijdrage leveren.

"Social Media addiction is society's biggest
problem."

Social Media verslaving
Als we kijken naar de fysieke
consequenties, zien we naast burnout, het carpaletunnelsyndroom,
waarbij je behoorlijke klachten kunt
krijgen van je handen en polsen, door
het typen. Het gaat dubbelop wanneer
je ook op je werkplek veel achter een
pc werkt. Vermoeide ogen, door het
turen op het scherm, gespannen
spieren en slapeloosheid, doordat we
vlak voor het slapen gaan, nog even
snel een ‘rondje Facebook’ maken.
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Op social media kunnen mensen een haast utopisch beeld
van hun ‘geslaagde leven’ neerzetten. Wat weer voor een
mogelijk laag zelfbeeld kan zorgen omdat je bij jezelf dit
alles mist. Terwijl niets is wat het lijkt. Staar je niet blind op
wat je voorgeschoteld krijgt en probeer in plaats van bij
het opstaan gelijk naar je mobiel te grijpen, een wandeling
te maken. Je voelt jezelf fitter en de aanmaak van
Serotonine en Endorfine, wordt gestimuleerd. Een te kort
Serotonine, maakt de mens afhankelijker, waardoor er
sneller wordt gegrepen naar genotsmiddelen, zoals
alcohol en tabak. Zet om te beginnen je ‘pushberichten’ uit
en focus je op constructieve dingen, zoals bewegen, lezen
of een nieuwe hobby. Voorkomen is beter dan genezen!

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.

