RE-ATTACH AT WORK

Burn out en zwanger
Door Cecile Knook
Een zwangerschap blijft een wonder… een hoopje
cellen, wat zich gaandeweg ontwikkelt tot een mini
mensje die deels, ‘voorgeprogrammeerd’ is met
genen van jou en je partner. De romantische
visioenen van de trappelende kindervoetjes,
verjaardagstaarten en op zondag met z’n allen, ‘in
het grote bed’, zal de meeste aanstaande ouders
niet vreemd zijn. Het krijgen van een kind is bijna
magisch. En waar sommige mensen jaren hun
best moeten doen om een baby te krijgen, al dan
niet met medische hulp, worden anderen zelfs
‘verrast’ met een onverwachtse zwangerschap.
Roze wolk of donderwolk?
De meeste stellen hebben een betrekkelijk leuke
zwangerschap. Vanaf de positieve test, de aparte
vreetbuien waarbij manlief, midden in de
nacht maar ergens een doos perenijsjes vandaan
moet zien te toveren, tot de eerste keer dat je
samen het kindje voelt bewegen.

Helaas zijn er ook vrouwen die vanaf dag 1
misselijk zijn en overgeven, of familieleden
hebben die met hun ongevraagde, goede
adviezen de hoek om komen, waardoor je
als ouders in spe, behoorlijk onzeker kunt
worden. De angst en twijfel of alles goed is
met de kleine, en wat te denken van dat
piepkleine stukje onzekerheid, of jullie het
als ouders met de opvoeding wel goed doen.
De angst en twijfel wordt nog groter, als je
voor de zwangerschap al burn out klachten
had. Dit in combinatie met een op hol
geslagen hormoonhuishouding, maakt het
een rollercoaster aan emoties.

Verrassing!
Wat we vooral zien is dat vrouwen die met een
burn out thuis zijn komen te zitten, met de
welbekende klachten: moe, afgebrand, niet
kunnen eten, verkrampt en snel overprikkeld
zijn, dat er juist in de periode dat ze nog niet
hersteld zijn, zwanger blijken te zijn. Hoera! Of
toch niet? Want ja, die burn out is al een
aanslag op je lichaam, dan nog een
zwangerschap erbij. Het is niet niks! Want op
een roze wolk zitten als de kleine geboren is,
terwijl je lichamelijk (en geestelijk) uitgeput
bent, is zwaar heel erg zwaar. Neem dan
ook hulp aan als de kraamzorg weg is. Want
hoe simpel het mag klinken even die
luier te verschonen, is in de praktijk voor
iemand met een burn out, als de Himalaya
gebergte beklimmen. Je hebt geen andere
keuze dan te accepteren dat je een paar
versnellingen lager moet gaan.
Spiegeltje, spiegeltje…
Ja en hoewel we dit niet graag willen horen:
burn out is ook een
spiegel die ons wordt voorgehouden. Je hebt
geen andere keuze dan erin te
kijken en te accepteren dat het tijd geworden
is, om het vanaf nu anders te
doen. Helemaal nu er een kindje bij is
gekomen, wat dus ook mogelijk extra
stresserende factoren met zich meebrengt.
Luister naar je lichaam en zoek hulp,
praat en probeer vooral niet aldoor sterk te
zijn.

"Doe de dingen waar je blij van wordt"
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4. Blijf niet de hele dag in je badjas
door het huis lopen omdat je
aldoor bezig bent met ‘zorgen voor’.
Als je kleintje zijn of haar eerste flesje
heeft gehad en weer in bedje ligt, kun
jij best even douchen. Haar in een
maskertje, want dat heeft ook genoeg
te lijden gehad.
5.Zorg ervoor dat je probeert een
vaste structuur te hanteren. Dat
is voor iedereen goed. En lukt het
eens een keer niet om de ramen te
wassen? Dan is dat maar zo.
Misschien kan je partner het doen of
het komt een week later wel. Vergeet
vooral niet te genieten.

Gouden tips
1. Als je nog kraamzorg thuis hebt, neem het
ervan! Laat je maar in de watten leggen, je
‘moet’ even helemaal niets. Het is jouw kraamtijd
en probeer in ieder geval je schuldgevoel onder
controle te krijgen.
2. Ga op dagen dat je partner ook thuis is,
samen koken. In grotere hoeveelheden, zodat je
in ieder geval als je eens geen ‘puf’ hebt om te
koken, snel iets uit de vriezer kunt halen zodat je
toch een relatief gezonde maaltijd
op tafel kunt zetten.
3. Vergeet jezelf (en je partner) niet! Als oma
aanbiedt om op de kleine te passen, accepteer
het aanbod. Neem even de tijd voor elkaar, voor
jezelf. Ga eens met vriendinnen naar een hightea. Bijtanken mag!
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