RE-ATTACH AT WORK

Wederopbouw na burn-out
Door Cecile Knook
Om de draad weer op te pakken na een burn-out
is makkelijker gezegd, dan gedaan, daarnaast:
waar de één volledig hersteld, kan de ander
blijvende klachten houden. Ook zit er verschil in
hoelang de hersteltijd in beslag neemt. Want het
gemiddelde mag dan rond de zeven maanden
liggen, er zijn ook mensen die wel twee jaar nodig
hebben, tot zij volledig zijn hersteld.
Blijvende klachten? Nee toch?
Helaas zijn er ook mensen die na een burn-out,
blijvende klachten houden. Ieder lichaam reageert
anders, maar een bekend gegeven is dat wanneer
er druk wordt ervaren van buitenaf, er angst en
paniek kan ontstaan, om wederom een burn-out te
krijgen. Dat is lastig maar wel vrij normaal. Iemand
die een hartinfarct heeft gehad, zie je ook dat zij
niet gelijk weer het vertrouwen terug hebben in
het lichaam. Dat kost tijd.

Nooit meer dezelfde?
Het is een confronterend feit: je zal nu je
hersteld bent, het echt allemaal anders
moeten gaan doen. En dat begint al bij het
aangeven van grenzen, terugschakelen naar
een lagere versnelling en meer dingen doen
die je gelukkig maken. Denk hierbij aan een
assertiviteitscursus, mindfulness en wat
vaker de tijd nemen voor jezelf en je
dierbaren. De boog kan niet altijd
gespannen staan en door jezelf hiertegen te
wapenen, is de kans stukken kleiner
dat je voor de tweede keer een burn-out
krijgt. Want ook dat is iets om
rekening mee te houden. Veel mensen die
een burn-out hebben gehad, krijgen een
tweede of soms zelf een derde keer een
burn-out. Blijf daarom vooral waakzaam.

Acceptatie
Alles begint bij de acceptatie dat je herstel, tijd
vergt. En is het echt noodzakelijk om iedere
dag te stofzuigen? Of kun je ook de
huishoudelijke taken wat meer doseren of als
je een partner hebt, de taakverdeling wat
anders invullen. Ga niet gelijk vol gas geven
als je een ‘goede dag’ hebt, maar zorg ervoor
dat je wat aan reserves kunt opbouwen.
Probeer de balans te vinden (en te
behouden!), zonder te overmoedig worden, of
juist te voorzichtig te zijn.
Terug naar de werkplek
Dit punt kan behoorlijk moeilijk zijn. Vooral als
je terugkeert in je oude functie, zonder dat er
daarbij veranderingen zijn. Mensen zijn
gewoontedieren, dus ook je werkgever en je
collega’s, die na verloop van tijd eigenlijk van
je verwachten dat je weer hetzelfde
functioneert als vóór je burn-out. Re-Attach at
Work kan je begeleiden in dit proces.
Misschien is het mogelijk om minder uren te
werken, of in een andere, minder stresserende
functie. Soms is een burn-out ook een
springplank om iets totaal anders te gaan
doen. Het is vooral belangrijk om te realiseren,
dat je het niet alleen hoeft te doen.

"Vergeet niet te genieten!"

Me-time
Het maakt je geen egoïst om eens
wat meer voor jezelf te kiezen, om
dingen te doen die je al heel erg lang
wilde doen. Want als je alleen maar
rekening houdt met een ander,
vergeet je de belangrijkste persoon,
namelijk jezelf. En met jezelf moet je
de rest van je leven verder. Daarom is
het belangrijk ook wanneer je hersteld
bent, je de regie houdt over je eigen
leven.
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Dit gun je zelfs je grootste vijand niet
Een veelgehoorde reactie van mensen die een
burn-out hebben gehad, is dat ze het zelfs hun
'grootste vijand' niet toewensen. Maar wat te
denken van partners, kinderen en andere
dierbaren? Ook voor hen was de periode enorm
zwaar. Het treft dus niet alleen jou, maar ook je
directe omgeving. Juist daarom is het van belang
om tijdig aan te geven dat je vastloopt. Probeer
niet jezelf sterker voor te doen. Maar trek tijdig
aan de handrem!

ReAttach is een kortdurende
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cliënt worden nieuwe vaardigheden

creëren we een status van rust en

aangeleerd en geautomatiseerd. ReAttach

ontspanning en wordt
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