RE-ATTACH AT WORK

Burn-out door verlies of rouw
Door Cecile Knook
Bij rouw denken we eigenlijk al snel aan het
verliezen van een dierbare, door de dood. Echter
bestaan er heel veel andere vormen van rouw, die
mensen behoorlijk uit balans kunnen trekken. We
gaan hierbij verschillende vormen van rouw en of
verlies aanstippen. Want buiten het feit dat het
pijnlijk is, verdriet doet en het een gevoel geeft
van onmacht, kan rouw ook een trigger zijn om
een burn-out te krijgen.
Gezondheid laat je in de steek
We hopen allemaal oud te worden, maar
uiteindelijk zegt ieder hetzelfde: ‘als het maar in
goede gezondheid is’. Helaas hebben we dat niet
voor het zeggen en krijgen veel mensen te maken
met een ingrijpende en/of ongeneeslijke ziekte.
Verlies van gezondheid van jezelf, een dierbare of
iemand die je goed kent, het draagt ertoe bij dat
we in een soort anticiperende rouwfase
terechtkomen.

Je neemt feitelijk gezien afscheid van het
leven dat je leefde, voordat je ziek werd.
Daarbij, wanneer iemand wel (deels)
hersteld, speelt er ook nog een stuk
terugwinnen van vertrouwen in het lichaam
mee. Het niet meer kunnen functioneren als
voorheen, minder uren kunnen werken, het
zijn allemaal factoren die bijdragen aan de
kans op een burn-out.
Rouw door verlies van baan
Momenteel leven we in een onzekere tijd.
Veel mensen zijn bang om hun baan te
verliezen. En helaas is het niet ondenkbaar
dat zoiets gebeurt. Vooral wanneer mensen
al jaren bij hetzelfde bedrijf werkzaam zijn
geweest, maar door reorganisatie of
faillissement, er afscheid moet worden
genomen van personeel, dat zorgt ervoor dat
er een enorme leegte ontstaat. Zeker
wanneer je wat ouder bent, is het een crime
om een andere baan te vinden, je voelt je
afgedankt en hierdoor komt het vaak voor
dat een burn-out het gevolg is.

Helaas is het niet direct hetgeen waaraan
wordt gedacht als men met allerlei vage
klachten op het spreekuur bij de huisarts komt.
Daardoor loop je te lang door en is de weg
naar herstel, een behoorlijk lange weg die je
moet gaan.
Door verhuizing in de rouw
Dat een verhuizing aanleiding kan zijn voor
een burn-out, is niet iets wat direct bij mensen
opkomt. Toch is verhuizen en het vaak
daardoor een heimwee-gevoel ontwikkelen,
een grote oorzaak voor een burn-out. Zeker
wanneer je met je partner mee verhuisd,
vanwege zijn of haar baan. Je laat jouw
vertrouwde leven achter voor een onzekere
toekomst elders, op een plek waar je (nog)
niemand kent. Omdat er snel wordt gedacht
dat het ‘heimwee is, en dat is immers tijdelijk’,
zien we ook dat mensen het te lang voor zich
uitschuiven om naar een arts te gaan.
Klaarblijkelijk houden we ons zelf voor dat
heimwee niet erg is, en dat we maar ‘gewoon’
verder moeten gaan. Dat hierdoor iemand een
burn-out ontwikkeld en niet op tijd onder
behandeling komt te staan, maakt dat ook nu
weer de weg naar herstel niet eenvoudig zal
worden.

"Het leven is een voorrecht,
'aangenamer leven', een keuze!"
By: Max

Trek aan de bel!
Met name mannelijke
gepensioneerden, zijn nogal
eigenwijs, spreken zich niet uit, en
houden de schone schijn op dat ze
zich helemaal happy voelen. Door
deze vorm van struisvogelpolitiek,
zien we dat de ‘binnenvetter’, hierdoor
medische problemen krijgt. Daarom is
het juist belangrijk om jezelf uit te
spreken. Re-Attach At Work kan
naast begeleiding op de werkplek,
ook bijstaan bij een stuk
rouwverwerking. Want we verdienen
toch allemaal, een aangenamer
leven?
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Joepie! Met pensioen! Of toch niet?
Jarenlang hebben we ernaar uitgekeken en dan
is het eindelijk zover. De laatste dag op het werk.
Met een bescheiden receptie, een bos bloemen,
taart en een enveloppe met inhoud, neem je
afscheid van je collega’s. Op de vraag wat je
gaat doen met al die vrije tijd ben je vrij stellig:
eindelijk een vijver aanleggen in de tuin, vissen
en met de caravan erop uit. Toch zien we dat
veel gepensioneerden, na een klein jaar in een
burn-out terechtkomen. Want al die vrije tijd,
verlies aan structuur en het gemis aan het
dagelijks contact met collega’s, breekt op.

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.

