RE-ATTACH AT WORK

Burn-out door (v)echtscheiding
Door Cecile Knook
Niet langer meer wij
Laten we er geen doekjes om winden: scheiden is
(meestal) heel erg ingrijpend. Zelfs al is het
verstandelijk gezien, beter om uit elkaar te gaan
en zijn jullie het allebei eens dat deze relatie geen
van twee nog gelukkig maakt, dan nog heeft het
een enorme impact. Het komt niet voor niets zo
vaak voor dat men tijdens een echtscheiding
(langdurig) komt thuis te zitten. Bij een scheiding
doorloop je vaak meerdere processen. Wanneer
het een vechtscheiding betreft, is de kans op
uitval vele malen groter.
De controle kwijt
Helaas ziet men niet snel dat naast de rouw, pijn
en verdriet, er ook sprake kan zijn van een burnout. Vooral wanneer er lastig onderscheid
wordt gemaakt tussen werk en privé. Maar al te
vaak, worden er tijdens het werk mails naar

elkaar verstuurd, met hierin verwijten, of
berichten via WhatsApp,
waarop we door alle frustratie, ons toch laten
verleiden om terug te reageren. Met rode
vlekken in je nek, brandende ogen van de
tranen die prikken, duik je het toilet in om
jezelf weer bijeen te rapen. Een plens water
in je gezicht en terug naar je bureau. Je voelt
de ogen van je collega's, priemen in je rug.
Je ziet de blikken van medelijden en met een
geforceerde glimlach ga je weer verder
met je werk. Hoewel… je kunt de focus er
nauwelijks bijhouden, je mobiel trilt haast
onafgebroken in je broekzak. Je weet zeker
dat het je (aanstaande) ex is, verstandelijk
weet je dat je niet moet reageren, maar
ondertussen ben je al zo enorm opgefokt,
dat je wanneer even koffie gaat pakken,
wederom op je scherm kijkt.

Ik wil mijn leven terug!
De ruzies, touwtrekkerij om de kinderen en
mogelijk dat er zelfs een ander in het spel is,
maakt dat je uit bent op revanche. Niet goed,
wel begrijpelijk. Je ex gaat door met zijn of
haar leven en het jouwe is een complete
chaos. Eten en slapen is een crime, waardoor
je op je werk als een zombie rondloopt. Als
vrienden je dan weten over te halen om ‘er
even lekker tussenuit te gaan’, ga je overstag.
Je neemt een wijntje, nog één en nog één,
en terwijl je niet goed hebt gegeten, slaat de
alcohol al snel naar je hoofd. Je hart slaat op
hol, waardoor je in paniek begint te raken.
Eigenlijk wil je niets liever dan naar huis. Dit is
eens maar nooit weer! Dus vanaf nu blijf je
thuis, hangend op de bank, series kijkend op
Netflix. Werken kun je niet opbrengen en je
vaste outfit is een badjas geworden.

"Hoe een scheiding ook verloopt,
het is zelden tot nooit
gemakkelijk"

Sla hulp niet af!
Mensen die in een burn-out zijn
terechtgekomen door een scheiding,
zijn vaak bang om anderen tot last te
zijn. Hierdoor slaan ze goed bedoelde
hulp vaak af van familie en vrienden,
waardoor het isolement nog meer om
zich heen grijpt. Begin pas weer met
werken als je er echt weer aan toe
bent. Neem de tijd om deze
ingrijpende periode een plek te geven.
En neem de tijd om te rouwen.
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De realiteit
Als eenmaal het besef begint te komen, dat er meer is dan
de verwerking van de scheiding, ben je meestal al te laat.
Inmiddels ben je in het stadium gekomen, dat je jezelf echt
helemaal leeg en opgebrand voelt. Het ene moment lijkt
het alsof je de hele wereld aankunt, terwijl je het volgende
moment weer volledig terug bij af bent. Een
(v)echtscheiding zorgt ervoor dat het stresslevel, langdurig
hoog blijft, de gevolgen zijn meestal ook groot. Financieel
gaat er veel veranderen en misschien moet je zelfs gaan
verhuizen. Dan heb je nog de gezamenlijke vrienden,
waarvan een deel achter je ex staan en je het gevoel hebt
dat de vriendschap nooit iets betekend heeft.

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.

