RE-ATTACH AT WORK

Burn-out en eetstoornis(sen)
Door Cecile Knook
Als we een eetstoornis onder de loep nemen, is
inmiddels bekend dat diverse factoren hierin een
rol spelen. Hierbij kun je denken aan ingrijpende
en/of traumatische gebeurtenissen, waarbij
aanleg, persoonlijke karaktereigenschappen en
omgeving een behoorlijk aandeel hebben bij het al
dan niet ontwikkelen van een eetstoornis. Tel
hierbij het verknipte ideaalbeeld wat in de media
geschetst wordt, van de veelal graatmagere
modellen, maakt dat met name jonge mensen, in
hun pubertijd of net daarna, een eetstoornis
kunnen ontwikkelen.
Profiel
Bij een eetstoornis zien we vaak de volgende
persoonlijke eigenschappen ontstaan. Wat direct
opvalt is dat veel van deze eigenschappen ook te
zien zijn bij mensen die burn-out zijn of er is deels
sprake van een overlapping.
Negatief zelfbeeld
Weinig tot geen zelfvertrouwen
Perfectionisme
Bang voor afwijzing/buitensluiting
Moeite met het uiten van emoties
Depressieve gevoelens

Het is duidelijk dat het menselijk lichaam
onder deze hoge spanningsboog, vroeg of
laat de flexibiliteit het laat afweten, met als
gevolg niet meer verder kunnen. Dit
resulteert in de valse overtuigingen dat je
‘niet goed genoeg bent’, een ‘opgever’ en
‘niet beschikt over de juiste kwaliteiten’.
Straffen en controle
Wanneer je dan uiteindelijk thuis komt te
zitten, waarbij er vaak sprake kan zijn van
gewichtsverlies door stress (bij burn-out).
Horen we nogal eens dat het ervaren wordt
als positief. Het gevaar sluipt erin dat er een
negatief spiraal ontstaat waarbij je jezelf
straft voor je ‘disfunctioneren’, door nóg
minder (of juist meer) te eten, maar wat wel
een vorm van controle geeft. Echter het
gevoel van de controle hebben veranderd op
het moment dat er bijkomende lichamelijke
klachten komen, die soms van dien aard zijn,
dat een opname in een kliniek, noodzakelijk
is. Het is dan ook heel belangrijk om jezelf
niet te gaan isoleren en mensen buiten te
sluiten van wat er écht in je omgaat.

De weg terug
Om weer op de rit te komen, is het van belang
om naast een goede (gedrags-) therapie, ook
te sporten om de spieren te versterken en
ervoor te zorgen dat je gezond en gevarieerd
eet. Structuur is ook heel belangrijk. Dus
zoveel mogelijk op vaste tijden naar bed en
ook op vaste tijden opstaan. Ook is de
helende werking van buitenlucht een
belangrijk gegeven, op weg naar herstel.
Probeer dan ook iedere dag te wandelen. En
hoewel het verleidelijk is, ga niet mensen uit
de weg! Daarom is het ook belangrijk om
wekelijks een aantal mensen te zien, die je
hetzij uitnodigt bij jou, hetzij je op bezoek gaat
bij hen. Dit voorkomt dat je steeds meer als
een kluizenaar gaat leven, waarbij de weg
terug naar herstel, nog langer is.

Uitputting: Omdat de spanningsboog voor
mensen met autisme al veel hoger ligt, want
het leven kan normaliter al overkomen aan
een tsunami aan prikkels. Tel hierbij het werk,
thuissituatie en de sociale contacten die
onderhouden dienen te worden op, dan is het
een haast onmogelijke opgave om alle ballen
in de lucht te houden.
Verminderde prikkeltolerantie: Dit kan als
gevolg hebben dat mensen met autisme op
een punt kunnen komen waar ze hetzij,
volledig en buitenproportioneel (voor de
buitenwereld), kunnen exploderen (meltdown),
of juist het tegenovergestelde, waarbij men
volledig in zichzelf keert (shutdown).
Functieverlies: Hierbij valt er onder andere te
denken aan problemen met het geheugen,
emotieregulatie en het niet kunnen werken. In
zeer ernstige mate, kan dit zelfs leiden tot het
niet meer zelfstandig kunnen functioneren.

"Don't judge what you don't understand"

Even sparren?
Heb je naar aanleiding van mijn blog vragen,
opmerking of gewoon de behoefte om eens van
gedachten te wisselen met Re Attach at Work,
neem dan contact op en maak een vrijblijvende
afspraak. Er zijn diverse trajecten, die zo kort als
mogelijk, en zo lang als noodzakelijk kunnen
worden ingevuld naar behoefte.
.
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Breek de stilte
Natuurlijk is het niet eenvoudig om voor jezelf te
erkennen dat er sprake is van een dubbele
diagnose (comorbiditeit), toch is het zeker
mogelijk om met de juiste hulpverlening, steun
vanuit de werkgever en liefdevolle dierbaren, die
als vangnet fungeren, de stilte te doorbreken.
Waarbij je jezelf veilig genoeg voelt om je ook
kwetsbaar op te durven stellen. In dit traject kan
Re-Attach at Work ook van dienst zijn. Informeer
vrijblijvend naar het Flex-abonnement, waarbij er
afspraken worden gemaakt, waarbij ik minimaal
2 dagdelen per maand op je werkplek aanwezig
ben, om je te ontlasten van stress, zodat (een
nieuwe) uitval door burn-out, preventief kan
worden aangepakt

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.

