RE-ATTACH AT WORK

Burn out en seksualiteit
Door Cecile Knook
Zoals veel mensen inmiddels weten, zorgt burnout voor een vrijwel altijd onplezierige
‘verrassingsaanval’, zodat je ‘opeens’ burn-out
bent. Toch als je duidelijk naar de
waarschuwingssignalen kijkt, dan is er zeker
reden om al in een vrij vroeg stadium aan de bel
te trekken. Naast piekeren, een verstoord
slaapritme en angsten die meespelen, is het
weinig tot geen zin hebben in seks, eveneens een
voorbode. Hoewel er uiteraard wel uitgesloten
moet worden of het geen zin hebben in seks, niet
een andere oorzaak heeft.
‘Het’ komt wel weer!
Je wederhelft heeft ongetwijfeld weleens de
opmerkingen te horen gekregen: ‘Ik ben moe,
andere keer ok?’ of ‘Binnenkort gaan we weer
stevig van bil!’. Alleen ‘binnenkort’ blijkt in dit geval
zeer rekbaar te zijn. Tel het gevoel erbij op,
ook hierin te ‘moeten presteren’ zorgt ervoor dat
er nóg meer druk op je komt.

En dat terwijl je al zoveel aan je hoofd hebt.
Zelfs de broodnodige vakantie, kan er niet
toe bijdragen dat je relaxed kunt genieten.
Op voorwaarde van je partner is er
afgesproken dat de laptop NIET aangezet
wordt. Dus pieker je erop los, dus
ontspannen? Gezellig tafelen in een tropisch
oord, een drankje erbij en je partner begint
wel heel romantisch te worden. Eigenlijk
heb je geen zin, maar ja, met geen tijd
hebben, of moe zijn kom je deze keer niet
meer weg. Daarbij zal als je weigert, de rest
van de vakantie er niet gezelliger op worden.
We zien dan ook met regelmaat gebeuren,
dat wanneer mensen terug zijn gekomen
vanaf hun vakantieadres, dat ze zich vrij snel
bij de huisarts melden die op zijn of haar
beurt, de diagnose burn-out stelt.
De kracht van het omdenken
Helaas is het niet anders, maar we hebben
nu eenmaal te maken met ‘zenden’ en
‘ontvangen’. Hierdoor komen we uit bij de

Vervolg:
welbekende tegeltjeswijsheid: ‘Alles dat
aandacht krijgt, dat groeit’. En dat werkt
helaas niet alleen in positieve zin.Wanneer je
dus last hebt
van slapeloosheid en je denkt erover na dat je
toch niet kunt slapen, kun je er
de klok op gelijk zetten dat je inderdaad niet
slaapt.Dus wanneer het op seks aankomt en
je op voorhand al denkt dat je
te moe, of je bang bent niet opgewonden te
raken, is dat ook precies hetgeen
wat gebeurt. Zeker mensen die burn-out zijn
vinden het lastig om op een andere
manier te gaan denken. Dus, even niet bezig
zijn met al het onmogelijke, het streven naar
perfectie en het moeten maar bezig zijn met
het mogelijke. Accepteer van jezelf dat je
momenteel geniet van een wandeling en
betrek je partner bij jouw burn-out zodat hij of
zij begrijpt waarom je momenteel aldoor moe,
prikkelbaar, niet kunt slapen en geen zin in
seks hebt. Laat de teugels wat vieren en zie
in, dat je nu eenmaal niet alles in het leven
onder controle kunt houden.

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

Meer informatie of even vrijblijvend sparren?
Uiteraard wordt er altijd tijd gemaakt om even
met elkaar van gedachten te wisselen. Voor
interesse of het maken van een afspraak, verwijs
ik je graag naar de website. Je kunt hier heel
veel informatieve blogs vinden, over burn-out.
Re-Attach is uitermate geschikt voor
werkgeverstrajecten, ter voorkoming van burnout op de werkvloer.

FOTO VAN MARTIN SMIT

Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Wat kan helpen?
Natuurlijk is het belangrijkste dat eerst vaststaat
of je een burn-out hebt. Op dat moment zijn er
diverse trajecten mogelijk, je kunt
gesprekken voeren met een praktijkondersteuner
bij je huisartsenpost of je kunt een traject volgen
zoals Re-Attach at Work jou kan bieden. Op een
niet belerende manier, gebruik maken van
mensen hun innerlijk vermogen om door
middel van sessies in zo kort als mogelijk en
lang als noodzakelijk, begeleiding krijgt van je
persoonlijke vertrouwenspersoon. Ben je nog
niet bekend met Re-Attach? Neem in dat geval
gerust contact op!

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.

