RE-ATTACH AT WORK

Burn-out:genetisch bepaald?
Door Cecile Knook
Inmiddels is er gelukkig al meer bekend over
burn-out raken. We weten nu ook dat het niet van
vandaag op morgen ontstaat, maar dat er vaak
langdurige, stresserende factoren aan vooraf
gaan. Variërend van maanden tot jaren, waarin
we stelselmatig over onze grenzen heengaan en
burn-out zich als een wurgslang om ons heen
wikkelt. De chronische stress draagt ertoe bij dat
we ook te veel aan stresshormoon produceren.
Het is dan ook bijna een A B C’tje, wat hiervan de
gevolgen zijn. Burn-out!

Waar merk je het aan?
Om te beginnen zijn het meerdere symptomen
waarmee je te maken krijgt als je burn-out raakt.
Dit varieert van geen energie hebben, ernstige
slaapproblematiek, piekeren, een verminderde
weerstand, (zeer) kort lontje en een houding ‘watkan-mij-het-nog-schelen’. Dit maakt dat je eigenlijk
niets liever zou willen, dan weg zijn. Weg van
alles, weg van het zware gevoel, weg van de
stresserende factoren.

Alleen werkt het niet zo eenvoudig. Wanneer
je toe zou geven aan je vluchtgedrag,
verandert er nog steeds niets aan jouw
manier van omgaan met stress, geen ‘nee’
kunnen zeggen en te veel werk op je bordje
krijgen, omdat je het gevoel hebt dat alleen jij
de aangewezen persoon bent om de klus te
kunnen klaren.

Is iedereen even vatbaar voor burn-out?
Buiten het feit dat burn-out raken, vooral
wordt geweten aan te hard werken, spelen er
een tal van andere factoren mee. Nemen we
‘onzekerheid’ eens onder de loep, dan zien
we dat wanneer mensen zich onzeker voelen
of ze wel in het zwaar gekaderde hokje
passen, waarbij ze twijfelen over hun manier
van functioneren, een hogere kans hebben
om burn-out te raken dan mensen die
zelfverzekerd zijn. De voortdurende twijfel of
je het wel goed genoeg doet, geeft ook
wederom een vorm van chronische stress,
waarmee de cirkel weer rond is, en burn-out
vroeg of laat zal toeslaan.

Een latje halen bij de bouwmarkt
We zien vooral bij perfectionisten dat zij een
potentieel ‘slachtoffer’ kunnen worden om
burn-out te raken. Doordat aldoor de boog
gespannen staat, alles perfect willen doen en
zichzelf niet kunnen permitteren om fouten te
maken, zorgt dit voor veel stress. Probeer de
lat lager voor jezelf te leggen. Je bent een
mens en geen machine! Uiteraard is dit niet
even om te keren, want daar is toch veelal een
goed traject voor nodig, maar door je te
ontdoen van al het ‘moeten’, ontmoet je jezelf.

“Weet je wie ik laatst tegenkwam? Mezelf”

Vervolg:
Pas als we bij de kern zijn aangekomen, kunnen
we stappen voorwaarts maken. Wacht niet te
lang, want al lijkt het idee om je onder het
dekbed te verstoppen nog zo fijn, realiseer je
dan dat een burn-out soms erg hardnekkig kan
zijn, waardoor de weg terug behoorlijk lang en
moeizaam kan zijn. Wanneer we onszelf net zo
frequent zouden opladen als we onze telefoon
doen, is de kans om burn-out te raken sterk
afgenomen. Alleen voor we zover zijn, moet er
nog wel wat baanbrekend werk worden gedaan.
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De eeuwige optimist
Duiken we in de genetica van de mens, zien we
dat circa 30% van de mensen, van nature
optimistisch zijn ingesteld. Dit zorgt ervoor dat zij
in meerder mate beschermd zijn tegen piekeren,
burn-out raken en/of depressie. Om te beginnen
is het belangrijk aan de bel te trekken. Zoek
hiervoor een traject wat bij je past. Re-Attach at
Work, biedt maatwerk. Waarbij er onder andere
gekeken wordt naar waar je onzekerheid,
perfectionisme of piekeren vandaan komt.

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.

