RE-ATTACH AT WORK

Burn out en overlijden dierbare
Door Cecile Knook
Recent onderzoek van Maurice de Hond heeft
aangetoond, dat 1 op de 10 mensen die door
overlijden een dierbare (nauwelijks) rouwt én
werkt, te maken krijgt met een burn-out. Nader
onderzoek geeft aan dat het overgrote deel
van de ondervraagden, de huidige regeling, niet of
nauwelijks toereikend vindt. Daarnaast vinden
veel rouwende dat ‘flexibel opneembaar
rouwverlof’ een uitkomst kan bieden. Hierbij
blijven de vakantiedagen onaangetast en kan de
persoon in rouw, twee weken ‘rouwverlof’
opnemen.
Geen tijd voor rouw
Afhankelijk van de situatie, is er vaak sprake van
dat de dierbare die overleden is, vóór die tijd, vaak
(gedeeltelijk) verzorgd is door de
nabestaande(n). Vooral bij een relatief kort
tijdsbestek tussen diagnose en overlijden,
proberen mensen zich sterk te houden voor
degene die binnenkort gaat overlijden.

Ze doen dit, om in ieder geval geen onrust te
veroorzaken bij de (terminale) dierbare. Tijd
voor rouw is er nauwelijks want er moet al
vrij snel weer aan het werk worden gegaan.
Het ‘sterk-zijn’ wordt een soort pantser om
achter te verschuilen, maar dat neemt niet
weg dat er verdriet en pijn zit, wat verwerkt
moet worden en niet onderdrukt.
Op de automatische piloot
Als de dierbare is komen te overlijden, dan
valt de nabestaande in het welbekende
zwarte gat. Het geregel wat er moet worden
gedaan: ‘Wat wilde hij/zij nou? Begraven of
cremeren? Welke muziek? Wel of geen
bloemen en wat voor kist?’ Een lastig
onderwerp want nog steeds praten mensen
niet makkelijk over ‘de dood’, terwijl het
onlosmakelijk bij het leven hoort, schuiven
we bij leven dit graag door naar later!

Maar wat als later eerder komt? Tja, dan staan
de nabestaanden voor heel veel keuzes,
vandaar dat een wilsbeschikking
eigenlijk een goed draaiboek is die de
nabestaanden kan ontlasten. Het laatste
afscheid in de aula, de ceremonie van de
uitvaart, met een select groepje, op
een relatief kille manier de condoleances in
ontvangst nemen, want we zitten
ook nog in Corona-tijd! Het zal je dan ook niet
verbazen dat eenmaal thuis in
een oorverdovende stilte, de klap alsnog komt,
die zich ontpopt als een
mokerslag.

"Rouw kent geen einddatum"

Zoek hulp
Het is niet zo dat iedereen die in de rouw is,
als vanzelfsprekend burn-out raakt, maar het
KAN wel. Zeker als er meerdere stresserende
factoren zijn, thuis of op het werk. Ga daarom
zeker niet door met in deze overlevingsmodus
te blijven hangen. Breek de stilte en praat.
Zoek zo mogelijk professionele hulp en laat je
adviseren om in contact te komen met
lotgenoten. Gun jezelf de tijd om het verlies
een plekje te geven.
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Praten als medicijn
Het is een feit dat als we de stadia bekijken van
rouw, dat het uiten van emoties en praten,
eigenlijk een noodzaak zijn. Als je niet goed door
alle rouwfases heengaat, kan het zelfs zo zijn
dat je pas jaren later hier tegenaan gaat lopen.
Waarbij je in eerste instantie niet kunt voorstellen
dat het een reactie is, nog vanwege het verlies
van je dierbare. Dit kan gepaard gaan met
lichamelijke klachten maar waarbij ook eventueel
oude zeer, vanuit het verleden wat ook niet
verwerkt is, de kop opsteken. Het gevolg: burnout.

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.

