RE-ATTACH AT WORK

Burn-out en depressie
Door Cecile Knook

De verschillen en overeenkomsten
Helaas worden deze twee vaak
door elkaar gehaald, want er zijn wel degelijk
overeenkomsten. Toch is het heel
belangrijk dat er een juiste diagnose wordt gesteld
want bij een burn-out is er sprake van een
verstoring in de energiebalans, terwijl een
depressie een stemmingsstoornis is.
De overeenkomsten:
Bij zowel een burn-out als
een depressie geeft het lichaam soortgelijke
signalen door zoals:
Lusteloos gevoel
Gevoel van uitputting
Slapeloosheid
Het gevoel van eigenwaarde verlaagd
Problemen met concentreren en geheugen

De verschillen:
Bij burn-out is door langdurige
overbelasting de reden van de klachten
De energiehuishouding is bij burn-out
(ernstig) verstoord
Als je een burn-out hebt, neemt
gedurende de dag de energie af, tegen
de avond ben je eigenlijk opgebrand
Bij een burn-out wil je heel veel, alleen je
kúnt eenvoudigweg niet
Antidepressiva zijn geen oplossing bij
burn-out

Depressie door burn-out
Wanneer je een burn-out hebt,
is de aanmaak van het stresshormoon Cortisol
in het lichaam erg hoog, wat ertoe
bijdraagt dat dat de aanmaak van Serotonine
wordt ontregeld. Serotonine is noodzakelijk
voor onder andere ons dag- en nachtritme.
Wanneer het donker wordt, zet Serotonine
zich om in Melatonine, wat ervoor zorgt dat we
willen slapen. Wanneer je door blijft gaan op je
reserves en weigert toe te geven aan je
lichaam, is het niet heel erg vreemd dat er op
een gegeven moment depressieve gevoelens
optreden. Het liefste duik je je bed in. De wil
om door te gaan is er wel, alleen de weg niet
meer. Je batterij is leeg. Daarom is het echt
heel belangrijk dat (bij voorkeur) een
psycholoog, de juiste diagnose stelt. Wat
tevens een belangrijke factor is, dat bij een
depressie, genetische aanleg een rol speelt.
Daardoor is het ook niet altijd te voorkomen.
Terwijl er bij burn-out geen bewijzen zijn dat
het erfelijk is. Hierbij zijn persoonlijke
kenmerken zoals perfectionisme, een (te)
grote ‘will to please’ en weigeren op te willen
geven, vaak oorzaak aan een burn-out.

"Ik ben uitgeput van sterker proberen te
zijn dan hoe ik me voel"

De oplossing
Bij een burn-out is het belangrijk dat
de stressboog, dus het teveel
doorgaan in het oude ritme, dient te
stoppen. Uiteraard is het wel
belangrijk om te blijven bewegen, ook
dit draagt bij aan de aanmaak van
Serotonine. Terwijl wanneer er sprake
is van een depressie, dan is het juist
zaak om zoveel mogelijk buitenshuis
te ondernemen, ook al wil je liever
niets doen. Maar ook daglicht en
vooral zon, is erg belangrijk om jezelf
weer beter te voelen.
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Wel is het van groot belang, dat je hierbij op zoek
gaat naar goede professionele hulp. Ook als onduidelijk is
of je een burn-out of depressie hebt. In beide gevallen is
het belangrijk om te ont-stressen. Sporten, een nieuwe
hobby en buitenlucht kan bijdragen aan het herstel.
Bespreek met je werkgever of er mogelijkheden zijn om
hulp in te schakelen van Re-Attach At Work.
Zodat je weer ‘zen’ in het leven komt te staan.

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.

