RE-ATTACH AT WORK

Corona en de psychische werking op ons brein
Door Cecile Knook
Tot voor kort waren steden volledig
getransformeerd tot ‘spookstad’. Het lekker in een
park relaxen of naar een dierentuin gaan, begint
nu pas weer tot de mogelijkheden te gaan
behoren. Toen eenmaal bekend werd dat virus
zich vrij eenvoudig verspreidt via menselijk
contact, zagen met name de kwetsbare groepen,
die een hoog risico op complicaties hebben, het
(fysieke) contact met andere mensen als een
potentieel gevaar. Zo houden we nu als
vanzelfsprekend anderhalve meter afstand van
elkaar, en is het haast onwerkelijk om op tv
mensen wel dichtbij elkaar te zien staan. Maar
hoe gaat het verder? Want nog even en de
beperkingen worden opgeheven. Kunnen we nog
terug naar het ‘oude normaal’, of blijft er een
tweedeling onder de mensen bestaan?
Afstandelijkheid en huidhonger
Niemand had kunnen voorzien dat Corona, een
dusdanige impact zou krijgen op ons leven. Vanaf
het moment dat er overvolle IC’s waren, er
thuisgewerkt diende te worden, en vooral: afstand
houden! Vergde veel van onze flexibiliteit.

Vervolg: Voor de meeste mensen is het
thuiswerken geen pretje, zeker niet als er
(kleine) kinderen in het gezin zijn, die ook al
niet naar school toe konden en mochten.
Maar je hebt een serieuze uitdaging als je
een online vergadering wilt bijwonen, terwijl
de kids elkaar met veel kabaal, achterna
rennen door het huis. Dan nog maar te
zwijgen over de (happy-) singles. Want
goedbeschouwd, was dat kletspraatje bij de
koffieautomaat, van hoge therapeutische
waarde. Dan slaat de eenzaamheid wel even
hard toe. In 2020 is het woord ‘huidhonger’
ook meer dan eens in de media gekomen.
Nieuwe contacten leggen was haast
onmogelijk. Wat er duidelijk is geworden, dat
er in deze periode nóg veel meer mensen
burn-out zijn geworden dan ooit hiervoor. En
dan hebben we het nog niet eens gehad
over de mensen die door deze langdurige
situatie depressief, of erger, suïcidaal zijn
geworden. Mensen hebben behoefte aan
menselijk contact. Dus hopelijk kunnen we
nu weer de draad van het normale leven
weer oppakken.

Terug naar normaal
Nu het ‘normale’ leven weer langzaamaan in
het vizier komt, is de brandende vraag: hoe
gaat men straks om met social distancing?
Zoals het er nu naar uitziet, zal een deel van
de mensen zich hier strikt aan houden.
Waardoor je dus ook te maken gaat krijgen
met situaties die op zijn minst wel gaan zorgen
voor ongemakkelijke momenten. Degene die
echt teruggaan naar het ‘oude normaal’, zullen
ook weer handen schudden, knuffelen en de
1,5 meter protocol, snel achter zich laten.
Terwijl er ook een hele grote groep is, die juist
de maatregelen blijvend hanteren. Zie je het
voor je? Je bent op kantoor en er komt een
klant op bezoek. Spontaan als je bent, steek je
een hand uit, die wordt genegeerd. Dat geeft
een ongemakkelijk situatie...

.

Vervolg: En op de datingmarkt? Hoe maak je
het allemaal bespreekbaar? Want is een kus
op de wang, een wandeling waarbij je elkaars
hand vasthoudt, wel of niet gedoogd door de
ander? Kortom, zo vanzelfsprekend als het
leven voorheen was, waarbij je eigenlijk vooral
moest nadenken of je de huissleutel bij je had,
moet je nu bij nagenoeg alles stilstaan.

.

“Als we allemaal zorgen, dan hoeven we ons
geen zorgen te maken”
– Jos Loock

Heb jij door de Corona crisis, burn-out achtige
klachten gekregen? Of was je al burn-out, maar
zijn de klachten heviger geworden? Je kunt door
middel van ReAttach therapie, in een
kortdurende periode, weer terug in je kracht
komen te staan.

Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Hoe het in ons hoofd werkt
Onderzoeken hebben aangetoond, dat de
verwachting is dat veel mensen weer op
dezelfde manier met elkaar omgaan, als vóór
Corona. Waarbij eraan toegevoegd moet worden
dat deze heftige rollercoaster waarin we met zijn
allen hebben gezeten, en deels nog zitten, wel
dusdanig een stempel heeft gedrukt, dat in het
‘Worse case scenario’ en de maatregelen
zouden opnieuw worden toegepast, het
inmiddels zo in ons systeem zit ingebakken, dat
we de draad van het ‘nieuwe normaal’, dus
anderhalve meter afstand, weer snel kunnen
integreren in onze levens.

ReAttach is een kortdurende
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