RE-ATTACH AT WORK

Door Cecile Knook

Burn-out en geluid

Het onderwerp van mijn nieuwe blog, zal bij
sommigen de wenkbrauwen doen fronzen. Want
wat heeft geluid nu te maken met burn-out? Nou
meer dan je denkt! Echter is dit wel onder te
verdelen in verschillende categorieën, maar
hiermee geef ik je nieuwe inzichten ten aanzien
van Tinnitus, hoog gevoeligheid en wat burn-out
voor een aandeel heeft hierin. Het inzicht die je
hierdoor krijgt, stelt je in staat om op een andere
manier te kijken naar hetgeen je mee worstelt. Zo
kun je jouw hoog gevoeligheid voor je laten
werken, en leren leven met Tinnitus, want door de
oorsprong te kennen, is het bij acceptatie hiervan,
toch een stapje makkelijker geworden.
HSP en input van buitenaf
Het staat inmiddels vast dat een HSP (Hoog
Sensitief Persoon), een gevoeliger zenuwstelsel
hebben. Dit veroorzaakt dat geluiden veel heftiger
binnenkomen. Zo schrikt een HSP vaak veel
sneller en raak je bij drukte al snel overprikkeld en
vermoeid. Je batterij loopt voor je gevoel leeg. Je
kunt je dan ook voorstellen dat als je (langdurig)
onder stress staat, mede door de extra
overprikkeling, het risico op burn-out toeneemt.
Hoe komt dat?

Hieronder een aantal redenen waarom een
HSP een hogere kans heeft om burn-out te
raken.
1.Een HSP neigt tot perfectionisme
2.De overprikkeling is een trigger voor burnout
3.Een HSP vindt het lastig grenzen aan te
geven (en te bewaken).
4.Ze zijn geneigd om de behoeften van
anderen voor te laten gaan.
5.Een HSP heeft vaak moeite met het
(h)erkennen van signalen van het lichaam.
Toch is HSP zijn niet alleen maar kommer en
kwel, als je ermee weet om te gaan, en
accepteert dat je een HSP bent, kun je door
middel van de juiste coaching en/of therapie,
je voordeel ermee doen.
1.Niemand is perfect, accepteer dat je fouten
mag maken.
2.Maak een to-do list en ga hier niet
overheen (grenzen bewaken!).
3.Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden
geeft een stuk rust.

Tinnitus groeit door stress
Tinnitus: in de volksmond ‘oorsuizen’
genoemd. Echter is dit een benaming die de
lading niet dekt. Want naast het suizen, zijn
ook pieptonen, zoemen, of fluiten, veelal
geluiden die mensen die aan Tinnitus lijden,
‘horen’. Tinnitus ontstaat in onze hersenen.
Het is dus goedbeschouwd een
fantoomgeluid. In ons brein hebben we een
deel wat de auditieve cortex wordt genoemd.
Hier ontstaat tinnitus. Daarnaast is het
belangrijk om te weten dat stresserende
factoren ertoe bijdragen dat Tinnitus
toeneemt. Er zijn uiteraard legio oorzaken die
Tinnitus kunnen veroorzaken, echter een
bekend gegeven is dat wanneer Tinnitus
ontstaat, je in begin alleen maar het geluid
hoort, je kunt je bijna nergens anders meer op
focussen. Het geeft ook een angstig gevoel.
Het idee ‘levenslang’ te hebben, is nu niet
direct iets waar we op zitten te wachten. Het is
dan ook van belang dat je het stress-level
vermindert en daarnaast leert omgaan met
Tinnitus, zodat het in ieder geval dragelijk is.
.

“Erken, Accepteer & Omarm”

Vervolg:
Maskeer Tinnitus: Sommige mensen zweren bij
het maskeren van Tinnitus. Voor de ene persoon
is dat het geluid van klankschalen, voor de ander
is het zogenaamde ‘White Noise’, hier zijn legio
apps voor te vinden, die het ‘geluid’ kunnen
maskeren. Het tikken van een klok kan ook al
een goede werking hebben.
Stress stoppen: Makkelijker gezegd dan
gedaan, maar probeer echt uit de stresserende
situatie te stappen. Ook als dat betekent dat je
even niet vol gas aan het werk kunt gaan. En,
maak niet een ander zijn of haar probleem, het
jouwe!
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Terug op de werkplek

Hieronder een aantal tips, die kunnen bijdragen
zodat Tinnitus niet volledig jouw levenslust
afneemt. Het begint allemaal bij acceptatie.

Ga vooral niet te snel, leg de lat niet te hoog,
want het is belangrijk dat je er een herstelplan
wordt opgesteld, met hierin duidelijke afspraken
tussen jou en de werkgever. De eerste stap zet
je door jezelf op de eerste plaats te zetten. Leef
gezond en beweeg. Vergrijp je vooral niet aan
stimulerende middelen.

Cognitieve therapie: Als je aan Tinnitus lijdt
denken we vaak “Als ik dit de rest van mijn leven
heb, dan hoeft het niet meer”, “Ik word
knettergek van dit geluid!”. Cognitieve therapie
leert je om constructieve wijze je gedachten ten
aanzien van Tinnitus toe te passen. “Het
oorsuizen is er, maar ik kan er mee leven”. Om
een voorbeeld te noemen.
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Verleg je focus: Probeer niet aldoor bezig te zijn
met je Tinnitus. Soms kan het helpen door lekker
de natuur in te gaan, te lezen of te gaan sporten

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.

