RE-ATTACH AT WORK

Burn-out en een traumatisch verleden
Door Cecile Knook
Als het verleden je toekomst inhaalt
Een traumatische ervaring heeft helaas vele
gezichten. Zo kunnen deze ontstaan door
onder andere: mishandeling, (affectieve-)
verwaarlozing, (v)echtscheidingen of
doordat één van de ouders op jonge leeftijd
is overleden. Al deze negatieve
gebeurtenissen, kunnen een (indirecte)
bijdrage leveren aan een burn-out.
Overleven is soms de enige manier om
jezelf staande te houden, je gunt jezelf geen
ruimte om traumatische ervaringen uit je
leven te verwerken. Het gevolg is dat er op
den duur toch klachten komen. Welke
kunnen variëren van: slapeloosheid door
piekeren, nachtmerries, depressie,
angststoornissen en stress.Het is niet heel
erg vreemd dat wanneer er ook een drukke
baan, woning met allerhande verplichtingen
en of een gezin is dat het welbekende
emmertje vroeg of laat doet overstromen.

Trauma in de praktijk
We gunnen onszelf niet de gelegenheid om
het verleden, wat maar al te vaak wordt
verdrukt, te verwerken. Door jarenlang de
deksel op de pan te duwen, bouwt de druk
van binnenuit zich op. En uiteindelijk
kunnen we niet anders doen, dan erkennen
dat we ‘slechts’ menselijk zijn. En je hebt
dan ook niet heel veel andere alternatieven,
dan het verleden een plekje te geven.
Afhankelijk van de ernst, is het mogelijk om
met Re-Attach at Work in gesprek te gaan,
of te opteren voor een (pittige) EMDRtherapie. Ieder mens is verschillend. Toch
zie je wel een aantal overeenkomsten.
Flashbacks die zo nu en dan de kop op
steken, bij het zien, horen, ruiken of zelfs
iets te proeven, stap je onbedoeld in de
negatieve tijdmachine, die je terugbrengt
naar deze bewuste traumatische periode in
je leven.

De mens, de robot
Als vanzelf ontlopen we zoveel mogelijk de
situaties die je herinneren aan deze zwarte
periode in je leven. Om maar niet te ‘voelen’
gaan we op de automatische piloot en storten
ons vol overgave op ons werk. 'Alles beter dan
naar het pijnpunt te moeten', lijkt ons inner-ik
te zeggen. Het korte lontje veranderd in
helemaal geen lontje meer hebben, geduld
komt niet meer voor in je woordenboek en
soms ga je over grenzen heen, die er niet
zomaar zijn. Daarbij kun je denken aan
onverantwoordelijk rijgedrag of je heil zoeken
in verdovende middelen, zoals drank en
drugs. Alles om de emotionele pijn maar niet
meer te voelen. Om weer helemaal je oude ik
terug te vinden, is niet eenvoudig. Maar dat is
logisch, want je hebt al zolang getracht de
beerput te dempen, dat de pijn van het oude
zeer, je angstig maakt. Ook speelt een stukje
schaamte een rol. Want het voelt alsof je een
zwakkeling bent. Terwijl het juist
tegenovergesteld is: je bent al veel te lang
sterk geweest.

"Trauma is disconnection from the self"

De weg naar herstel
Neem klachten en de daarbij
behorende gevoelens, vooral serieus.
Breek de stilte en praat, buiten het feit
dat het je oplucht, kan de visie van
een ander, jou juist die handvatten
aanreiken die nodig zijn om de draad
weer op te pakken. Leef gezond,
beweeg en probeer op vast ritme te
ontwikkelen. Gun jezelf de tijd om
leuke dingen te doen, start met die
nieuwe hobby of begin met sporten.
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Ook kun je een (online) cursus ‘Mindfulness’ volgen.
Sommige zorgverzekeraars hebben zelfs een gratis app
voor op je telefoon, waarmee je zelf aan de slag kunt. En
als laatste maar tevens ook de belangrijkste: ga op zoek
naar deskundige hulp. Doorbreek het zelfstigma dat je
altijd maar sterk moet zijn. Overleg op je werk of er
mogelijkheden zijn om Re-Attach at Work in te schakelen.
En vergeet niet, je hoeft dit niet alleen te doen!

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.

