RE-ATTACH AT WORK

Burn out en perfectionisme
Door Cecile Knook
De vraag die bij veel mensen opkomt is: kun je
doordat je perfectionistisch bent sneller een burnout krijgen? Het antwoord is niet met een simpele
‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Op zich is er met
ambitieus zijn en het beste uit jezelf halen niet zo
heel erg veel mis. Uiteraard mits het je niet
overbelast. Echter zijn er ook mensen die de lat
dusdanig hoog leggen, dat het meer een ‘must’ is,
waarbij er eigenlijk te veel geëist wordt van
onszelf, waarbij er weldegelijk risico’s kunnen
kleven aan perfectionisme en de kans op een
burn-out, toeneemt.
Gezond perfectionisme
Zoals benoemd, is er niets mis als je streeft naar
perfectie. Op dat moment is er sprake van meer
gedoseerd handelen. Het einddoel wat je wilt
behalen, is haalbaar zonder dat het je overbelast.
De eventuele obstakels weet je oplossingsgericht
te overwinnen en dit geeft een mens ook een
behoorlijke energie-boost.

‘De beloning’, wanneer het uitpakt zoals je
wenst, draagt in dit geval er juist toe bij om
een burn-out af te wenden. Je laveert zonder
gebruik te maken van vele wegen en
omwegen, om het gewenste doel te
bereiken.
Wat is ongezond perfectionisme?
De negatieve kant van perfectionisme zijn
onder andere zelfkritiek, faalangstig zijn en
het zwart/wit denken. Je vindt hetgeen
je doet eigenlijk niet goed genoeg en als je
geen erkenning en/of bevestiging
krijgt, blijft het van binnen knagen. “Nee’
zeggen komt niet in je woordenboek voor,
met als gevolg dat je veel te veel op je bordje
krijgt (en neemt), terwijl het eigenlijk een
haast onmogelijke taak is, om het allemaal
alleen op te lossen.

Vervolg:
Vragen om hulp is ook al
niet je sterkste kant, omdat je vindt dat je het
zelf moet kunnen. Zo ga je over je eigen
grenzen heen waarbij je (te) langdurig bezig
bent met je opdracht of taak. Tel erbij op dat je
naast je werkzaamheden ook nog de
verantwoordelijkheid hebt over huishoudelijke
taken en/of kinderen, geef je jezelf geen
mogelijkheden om weer op te laden. Door
daarnaast te gaan piekeren, twijfelen aan je
kunnen en catastrofaal denken, wat er zoal
mis kan gaan, maakt dat je jouw energie op
die manier verbruikt, waarbij je te maken krijgt
met concentratieverlies en het niet goed
verwerken van de signalen op de werkplek..

"Als ik niet zo'n perfectionist was,
zou mijn leven perfect zijn"

Niet ik, niet jij, maar wij!
Re-Attach at Work kan je ook hierbij van dienst
zijn. Wellicht is er een mogelijkheid om via je
werkgever gebruik te maken van een Re-Attach
therapeut. Voor interesse of het maken van een
afspraak, verwijs ik je graag naar de website.
Re-Attach
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Tips om te leren ombuigen
Het staat vast dat we onze telefoon eerder
opladen dan dat we onszelf opladen. Doseren is
voor veel mensen een lastig gegeven. Lukt het je
niet om hier balans in te vinden? Dan is het
verstandig om dit goed te ‘plannen’. Hou je er
dan ook wél aan, en onderneem dingen waar jij
van kunt ontspannen en geniet. Realiseer je ook
dat je geen cape met de letter S op je rug hebt,
hoe lastig ook, je hoeft niet alles alleen te doen,
laat staan dat je alles moet kunnen! Vraag
daarom hulp aan je collega’s of maak het
bespreekbaar met je leidinggevende. Bemerk je
dat het erg lastig voor je is om het ongezonde
perfectionisme om te buigen, dan is het taak om
hierbij professionele hulp in te schakelen.

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.

