RE-ATTACH AT WORK

Burn out met kinderen
Door Cecile Knook
Wanneer je de diagnose burn-out hebt, is dat op
zich een confronterend feit, wat vaak tijd nodig
heeft om bij je ‘in te dalen’. Het (tijdelijk) niet
kunnen presteren en meer dan 100% geven,
betekent even behoorlijk terugschakelen
naar een lagere versnelling. Als je dan ook nog
relatief jonge kinderen hebt, is het eigenlijk
dubbelop. Want hoe jij jezelf ook voelt, kinderen
hebben toch aandacht nodig. En hoewel het voor
jou nu extra zwaar kan zijn, want nu we al
geruime tijd in een lockdown zitten, is het
rustpuntje als de kinderen naar school zijn, er nu
ook niet. De spanning loopt bij je op, hoe goed je
ook je best probeert te doen dit te verdoezelen
voor hen. Maar jouw gedragsveranderingen
blijven bij hen niet onopgemerkt en dat kan ertoe
bijdragen dat de kinderen zich anders gaan
gedragen. Ze kunnen drukker worden, hun
grenzen opzoeken, of juist extreem veel aandacht
op willen eisen. Naast alle symptomen van burnout, heb je er nu nóg wat bij, namelijk een
schuldgevoel.

Hoe leg je het uit?
Wat heel belangrijk is, dat je niet de kinderen
buitensluit. Hoe vervelend het ook is, maar
ze merken meer dan jij denkt, want immers:
je gedraagt je anders voor hun gevoel. Dan
is het ook nog de afweging hoe oud de
kinderen zijn. Want bij echt kleine kinderen is
een andere benadering nodig dan
kinderen die al op of rondom de tienerleeftijd
zijn. Doen alsof er niets aan de hand is, gaat
alleen maar het tegenovergestelde effect
opleveren. Natuurlijk is het niet nodig om een
kind van een jaar of zes, te belasten met alle
ins en outs van een burn-out, maar je kunt
wél uitleggen dat je erg moe bent omdat je
te veel gewerkt hebt en het daarom erg fijn
zou zijn als het kind wat vaker na het spelen
de boel opruimt. En als je even op bed ligt,
dat je dan ook deze tijd kunt nemen, zonder
dat er kinderen rondom je bed rennen.

Burn-out met het hele gezin
Hoewel de ouder die burn-out is uiteraard het
meest zwaar heeft, neemt niet weg dat de rest
van de gezinsleden ook indirect hieronder
lijden. Voor de andere ouder is het
takenpakket veranderd, hij of zij moet meer
taken op zich nemen in en rondom het
huishuiden en ook de zorg voor de kinderen
zal veelal op de schouders van je partner
rusten. Tel erbij op dat de kinderen
moeten ‘wennen’ aan de nieuwe situatie, want
de normale routine is veranderd en
dat gaat ook samen met
gedragsveranderingen bij de kinderen. Het
maken van duidelijke afspraken, is hierbij een
stap in de goede richting.
Een paar tips
Zorg dat de gemaakte afspraken ook op
papier komen te staan, helder omschreven en
waaraan niet te tornen valt. De ouder die nu
meer het thuisfront moet aansturen, heeft het
ook al lastig genoeg met het wennen aan
deze nieuwe taken, dus ja is ja en nee is nee!

"Kinderen zijn niet lastig, kinderen zijn
verschillend. En dat is best lastig! "

Het is voor iedereen binnen het gezin even fijn
om een time-out te hebben. Dit geeft ook de
gelegenheid om misschien een wandeling te
maken met je partner, zodat de burn-out, jullie
niet volledig doet vervreemden van elkaar, met
alle mogelijke gevolgen van dien. Uiteraard is h
belangrijk om je gevoel te uiten. Praat erover m
je Re-Attach therapeut of coach en accepteer
dat je nu even niets anders kunt dan je
broodnodige rust nemen en pas als je
volledig bent hersteld, weer gedoseerd, taken
erbij kunt nemen binnen het gezin.

FOTO VAN MARTIN SMIT

Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Maak afspraken omtrent hoelang en wanneer de
kinderen tv mogen kijken, een spelletje doen op
de spelcomputer en hoe laat het bedtijd is. Door
deze regels gezamenlijk met het gezin op te
stellen en op een strategische plek ophangt,
zodat er altijd een geheugensteuntje is, schept
het duidelijkheid en voelen de kinderen zich niet
buitengesloten.
Time-out
Probeer van tijd tot tijd of een familielid of een
goede vriend of vriendin, even wat onderneemt
met de kinderen. Zo kunnen jij en je partner met
deze time-out wat bijtanken. En zodra het kan, is
er niets mis mee als de kinderen een weekend
gaan logeren bij opa en oma.
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