RE-ATTACH AT WORK

Door Cecile Knook

Burn out en de overgang

Vrouwen hebben het doorgaans al niet echt heel
erg makkelijk waar het hormonen aangaat. Dan
ben je een werkende vrouw, in de leeftijd vanaf 45
jaar en steeds vaker is alles je te veel, ben je
oververmoeid, kunt slecht in- en doorslapen en
door het slechte slaappatroon is het ook steeds
moeilijker om de werkstress goed de baas te
kunnen. Dan moeten alle ‘ballen’ in de lucht
worden gehouden, want we hebben een overvolle
werkagenda, opstandige pubers die door het huis
heen stampen, misschien zelfs wel een
stukje mantelzorg voor een familielid en dan nog
de Corona crisis die er stevig inhakt. Waar je
voorheen zo af en toe nog eens kon ontladen met
vriendinnen, in een trendy café, met een goed
glas wijn, zitten we nu dag in dag uit thuis. Met
manlief, met pubers met al hun perikelen en de
volle werkagenda staat nu in de vorm van een
laptop, op de keukentafel.
Verwarring!
Omdat overgangsklachten ook veel
overeenkomsten hebben met burn out, is het
belangrijk dat de juiste diagnose
gesteld wordt.

En dat is wel een puntje! Daarom als je zo
tussen de 45 en 60 jaar jong bent en je hebt
burn out klachten, geef dan ook aan of er
eventueel gekeken kan worden of het in dit
geval niets te maken heeft met de overgang.
De menopauze ligt zo ongeveer op de
leeftijd van 52 jaar (uitzonderingen
daargelaten natuurlijk), maar in de jaren voor
de menopauze, vinden er al significant veel
hormoonschommelingen plaats. En om maar
even een hard feit op tafel te leggen:
overgangsklachten kunnen tussen de twee
en tien jaar voortduren.
Toch geen burn out?
Hopelijk krijg je de juiste diagnose,
want helaas gebeurt het maar al te vaak dat
vrouwen in de bovengenoemde groep,
ten onrechte worden gediagnostiseerd met
burn out terwijl het daadwerkelijk de
‘overgang’ is. Als je dan in een burnouttraject
terechtkomt, kan het zijn dat het totaal
geen effect heeft, of erger nog, dat de
klachten verergeren!

Want met rust en antidepressiva blijft de
daadwerkelijke boosdoener, de
hormoonhuishouding, onverstoord doorgaan.
Als je hoort dat het ‘maar’ de overgang is en
geen burn out, kan dat een opluchting zijn.
Realiseer je echter wel, dat ook de overgang
een behoorlijk heftige periode kan zijn in je
leven met allerhande klachten. Maak een
afspraak met een overgangsconsulent die je
kan adviseren hierin en mogelijk met
medicatie, de situatie dragelijker te maken.
Overgang en wel burn out
Door de daling van estradiol
(geslachtshormoon in de groep van
oestrogenen), zorgt dit voor veel irritaties
waarbij het welbekende lontje steeds korter
wordt, woede en gevoel van afwijzing.
Onderzoeken hebben dan ook aangetoond dat
de kans op bijvoorbeeld een depressie, bijna
drie keer zo hoog is als bij vrouwen die niet in
de overgang zijn. Dan de welbekende
klachten van slecht slapen, opvliegers,
stemmingswisselingen, vergeetachtigheid (niet
op woorden kunnen komen) om van de
lichamelijke ongemakken nog maar te zwijgen
zoals gewichtstoename, hoofdpijn en soms
zelfs ongewenst urineverlies. Als er dan op het
werk (tijdelijk) extra veel van je wordt
gevraagd, dan is een burn out het gevolg.

"Make fun of menopause... laugh your
flash off! "

en hierdoor kun je het slaapritme
verbeteren, waardoor je batterij weer
kan opladen. Met een Re-Attach
therapeut heb je een
vertrouwenspersoon die op een
constructieve wijze jou op weg helpt
om weer grip te krijgen op je leven.
Uiteraard worden hierbij bruggen
geslagen tussen jou en de werkgever,
zodat alle partijen op een
bevredigende wijze, deze heftige
periode met elkaar kunnen
doorstaan.
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Wat kun je doen?
De eerste stap is uiteraard om de
juiste diagnose te krijgen. Dus is het raadzaam
ook te laten onderzoeken op de
overgang. Blijkt het wel burn out te zijn? In dat
geval is het goed om de
juiste wegen te bewandelen en dat begint bij:
gezonde voeding, bewegen omdat
gebleken is dat effect van bewegen een
positieve uitwerking heeft op ons brein
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