RE-ATTACH AT WORK

Burn out en de werking van Re-Attach
Door Cecile Knook
De afgelopen maanden heeft Re-Attach AT Work,
over heel veel onderwerpen geschreven met
betrekking tot burn-out. En het bleek gewaardeerd
te worden door veel mensen, want de blogs
worden veel gelezen en/of gedownload. Juist
omdat in een tijdsgeest als deze, waarin mensen
in grote getalen burn-out raken, is het tijd
geworden om duidelijkheid te verschaffen wat ReAttach voor jou kan betekenen. En misschien een
handig ‘weetje’, Re-Attach is niet uitsluitend in te
zetten bij burn-out, maar daarover straks
meer! Wat is Re-Attach therapie eigenlijk?
Re-Attach
is een therapievorm, die gericht is op onder
andere het verbeteren van het verwerken van
prikkels en emoties, waardoor het stresslevel
verlaagt. Het is een vrij rustige therapievorm,
waarbij er zowel gebruik gemaakt wordt van
‘denkopdrachten’, maar daarnaast ook het
ritmische trommelen op de handen, wat een
bijdrage levert aan het opkrikken van het
gelukhormoon (oxytocine).

De effecten van Re-Attach therapie zijn
zeer goed te noemen. Al vrij snel ervaren
cliënten het gevoel van ‘er weer tegenaan te
kunnen’, minder stresserende klachten en
het schept orde, wanneer we chaos in ons
hoofd ervaren. Re-Attach is ontwikkeld door
Drs. Paula Weerkamp-Bartholomeus, de
publicatie van haar werk heeft in 2015 de
‘Clinical Neuropsychiatry Award’ gewonnen.
De interventie is wetenschappelijk
onderbouwd.
Toepassingen bij stress en burn-out
Vanwege het snelwerkende effect, is deze
methode zowel inzetbaar bij stress als burnout, maar eveneens wanneer er
mogelijk kans is op een terugval na burn-out,
zodat het preventief kan worden
ingezet. Wanneer je langdurig onder
spanning en stress staat en je hebt het
gevoel of je hoofd helemaal overloopt,
komen er klachten als vermoeidheid,
slapeloosheid en een kort lontje.

Door Re-Attach therapie, keert de rust terug in
het hoofd, waardoor je ontspannen raakt en
hierdoor er ruimte wordt gemaakt om positieve
veranderingen door te voeren. Je gaat
hierdoor weer beter slapen, zodat je ook
weer beter kunt functioneren.
Re-Attach alleen bij burn-out klachten?
Met een volmondig ‘nee’ kan worden
ontkracht dat Re-Attach uitsluitend effectief is
bij stress en burn-out. Sinds
2016 wordt deze therapievorm toegepast
binnen de fysiotherapie, maar ook voor
kinderen, HSP en daarbij behorende
overprikkeling, rouwverwerking, faalangst,
mensen
met negatieve denkpatronen en ook bij de
oncologiepatiënt. Het is dus een zeer
breed inzetbare therapie, waarbij ook
werkgevers die te maken hebben met veel
ziekteverzuim door onder andere stress en
burn-out klachten, uitstekende
resultaten boeken. Er zijn diverse trajecten
beschikbaar, overleg het eens met
je werkgever!

"Denk eens in energie: wat voedt mij en wat
eet mij op? "

FOTO VAN MARTIN SMIT

Cecile Knook - Re-Attach therapeut
De mogelijkheden
Doordat Re-Attach zowel als losstaande
behandeling kan worden ingezet, alsmede in
combinatie met een (wandel-) coaching traject,
zie je dat het proces versnelt, waardoor er heel
snel positieve effecten waar te nemen zijn. Neem
contact op met Re-Attach AT Work, voor
informatie en/of het starten van een traject.
Zodat je straks weer volledig in balans bent. Een
reminder: geef tijdig je grenzen aan, trek aan de
bel als je merkt dat je steeds meer klachten krijgt
en vooral, zet de schaamte opzij. Je staat hierin
niet alleen! Ik help je graag op weg
naar een ‘opgeruimd hoofd’.

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.

