RE-ATTACH AT WORK

Burn-out en problemen in de privésfeer
Door Cecile Knook
De gevolgen
Een burn-out is niet altijd oorzaak van een
te hoge werkdruk, er kunnen ook andere
factoren mede een rol spelen, zoals
problemen in de privésfeer. Het is niet altijd
even eenvoudig om dit bespreekbaar te
maken op de werkplek. Schaamte en angst
op het verliezen van een baan, kunnen
ertoe bijdragen dat de problemen worden
verzwegen, of dat de persoon in kwestie
doorgaat, terwijl de signalen al worden
afgegeven: STOP! Tot hier en niet verder!
Mogelijke oorzaken:
Relatieproblemen
Problemen in de opvoeding van
kinderen (ADHD, ASS, pubertijd)
Financiële problemen
Burenruzie of slecht, tot geen contact
met familie
Geen sociaal netwerk
Ingrijpende levensgebeurtenissen
(scheiding of overlijden dierbare)

Wanneer er langdurige stresserende
factoren zijn in de privésfeer, zoals
spanningen in de relatie of met de
opvoeding van de kinderen, is het lastig om
thuis nog volledig te ontspannen. Je
lichaam staat constant op scherp en het
gevoel van onmacht, omdat alles tussen je
vingers lijkt te ontsnappen als los zand,
maakt dat je te veel je best probeert te doen
om alle ballen in de lucht te houden. Tel
hierbij de huishoudelijke taken op, die ook
nog (deels) op je schouders neerkomen,
veroorzaakt meer en meer het verlies van
grip op de thuissituatie. Ontstaat er dan ook
een hogere werkdruk, omdat de huidige
protocollen min of meer verplichten, dat
men vanuit huis dient te werken, kom
je in een soort neergaande spiraal. Want
probeer jezelf maar eens te focussen
op een plek, waarvan je weet dat er
dringend zaken moeten veranderen.

Mogelijke symptomen
Om te beginnen is vooral dat
het stresslevel steeds verder omhooggaat,
hierdoor kun je prikkelbaar worden, sneller
huilen en wat meer ‘snauwen’ naar
bijvoorbeeld collega’s toe. Vooral een stukje
kritiek, kan net even de welbekende druppel
zijn die de emmer doet overlopen. Daarnaast
zie je vaak dat het denken wordt beïnvloed,
wat zich kan openbaren als een angst- en/of
paniekstoornis, het negatief
(catastrofaal) denken, waarbij de cyclus van
het piekeren, niet doorbroken kan
worden. Wat ook vaak wordt teruggezien dat
zijn de zogenaamde ‘bikkels’, zij weigeren toe
te geven aan zichzelf (en hun omgeving), dat
er hulp nodig is. Zij worden dan cynisch, onder
het mom van ‘humor en zelfspot’,
onverschilligheid en weerstand, waarbij er
eigenlijk wordt gestreden om het strijden. Als
er ook nog sprake is van een laag zelfbeeld en
weinig zelfvertrouwen, dan is een burn-out
helaas het logische gevolg.

"Ik ben er nog niet, maar ik ben verder dan ik
gisteren was"

De valkuilen
Bij een burn-out zien we veel
suiker-craving, dit geeft kort een
energie boost echter, de ‘kater komt
later’, want er volgt onvermijdelijk een
dip op. Nu zijn we geneigd om meer
suikers te nemen, waardoor het meer
als troost-eten wordt toegepast.
Mensen die tegen een burn-out
aanzitten, zijn ook sterk geneigd om
veel cafeïne houdende dranken te
drinken. Dit zorgt vooral voor een
opgejaagd gevoel, met een hogere
hartslag en wanneer er laat op de dag
en of in de avond dit soort dranken
worden genuttigd, kunnen er
slaapproblemen ontstaan.
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Gezonde voeding
Probeer dagelijks om minimaal 250 gram verse groente en
2 stukjes fruit te nuttigen, zorg ervoor dat je geen
maaltijden overslaat en vooral het ontbijt niet, aangezien
dit kan voorkomen dat je suikerspiegel in een disbalans
raakt, wat snoepen tot gevolg heeft. Heb je toch
echt behoefte aan chocolade, kies dan een bittere soort,
met een hoog en puur cacao percentage. Groene thee
(zonder toegevoegde stoffen), heeft een ontspannende
werking, waardoor het heilzaam kan werken op stress en
burn-out klachten. Zorg daarnaast voor voldoende
ontspanning, voldoende beweging en indien
noodzakelijk, maak gebruik van een daglichtlamp.
Bespreek met je werkgever of vertrouwenspersoon binnen
het bedrijf, wat de mogelijkheden zijn om Re-Attach At
Work te mogen inschakelen. En hoewel het lastig kan zijn
jezelf uit te spreken dat er problemen zijn in je privéleven,
uiteindelijk zal het je opluchten, want je
hoeft de strijd niet alleen aan te gaan.

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.

