RE-ATTACH AT WORK

Burn out en Re Attach at Work
Door Cecile Knook
Inmiddels worden mijn wekelijkse blogs veel
gelezen, dus hoogtijd voor een hernieuwde
kennismaking: wie is de persoon achter Re Attach
at Work? Mijn naam is Cecile Knook. Gelukkig
getrouwd met Max, en samen hebben we twee
schatten van kinderen. Het ondernemen en er ‘te
zijn’ voor onze medemens, zit in ons DNA. Tel
hierbij een flinke dosis ervaringsdeskundigheid op,
in combinatie met opleiding tot ReAttach
therapeut, dan is de basis van waaruit ik werk
geboren; namelijk vanuit mijn hart. Er is niets zo
fijn als mensen te mogen begeleiden naar een
gelukkiger leven. Uit ervaring weet ik dat je eerst
je diepe dalen moet kennen, om weer te kunnen
genieten van gelukkig zijn.
Wat is ReAttach?
De behandeling ReAttach, is ontwikkeld door
Paula Weerkamp-Bartholomeus. Het leert mensen
op een betere manier informatie te verwerken.
Ook wanneer er sprake is van ‘oude gewoonten’,
dan kun je door middel van ReAttach therapie,
alsnog op de juiste manier verwerken en het een
plekje geven.

Omdat er bij ReAttach niet gesproken hoeft
te worden door de cliënt, maakt het zeer
laagdrempelig! Doordat het een
snelwerkende methode is, zien we al goede
resultaten bij een aantal behandelingen, die
in een tijdvak van drie maanden verspreid
zijn. ReAttach kan als systemische
interventie worden ingezet bij: burn-out
klachten, mensen met psychotrauma, zowel
kinderen als volwassenen,
hechtingsproblematiek en psychosomatische
klachten.
De puzzel compleet
ReAttach zien we steeds meer toegepast
worden in zowel het Sociale Domein
alsmede binnen de Paramedische Zorg. Ook
in fysiotherapeutische praktijken, is ReAttach
al vaak niet meer weg te denken. En dat is
eigenlijk niets anders dan logisch. Want al na
de eerste behandeling, geeft het overgrote
deel van de cliënten aan, ‘rust in het hoofd’
te ervaren. De effecten zijn:

Vervolg:
. Minder last van vermoeidheidsklachten
. Significante verbetering van emotie- en
spanningsregulatie
. Het heft in eigen handen nemen (actieve
coping)
. Verbetering op het gebied van sociale
interacties
De behandeling
In een behandelsessie tussen cliënt en
therapeut, is het wenselijk dat zij tegenover
elkaar zitten, aan een bij voorkeur, smalle
tafel. Echter voor de behandeling heeft er al
een gesprek plaatsgevonden, waarbij de
klachten en symptomen in kaart zijn gebracht
en de behandeldoelen zijn opgesteld. Tijdens
de sessie reguleer ik de sensorische prikkels
en het spanningsniveau. De duur van een
behandeling is ongeveer 20 minuten. Ik heb
ruimschoots ervaring met het begeleiden van
werknemers die burn-out zijn, of wanneer er
een bovengemiddeld ziekteverzuim binnen
een bedrijf is. Overleg met je werkgever wat
de mogelijkheden zijn.

"Kwetsbaarheid durven tonen
maakt je tot een sterker persoon"

Werkgever en burn-out
Werkstress is een urgent probleem voor werkend
én werkgevend Nederland. Uit recente
onderzoeken blijkt dat 1 op de 6 werknemers op
dit moment al thuis zit door overmatige
werkstress en burn-out verschijnselen. Welke
stappen kun je nemen als werkgever om deze
serieuze problematieken aan te pakken en te
zorgen dat het ziekteverzuim binnen de
organisatie weer wordt teruggebracht naar
normale proporties. Enerzijds kunnen we heel
goed kijken naar de oorzaken en symptomen
van stress op het werk en wat je eraan kunt
doen.
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Behoefte aan een gesprek van mens tot
mens?
Je kunt uiteraard altijd contact opnemen, waarbij
het meest handige is om een bel afspraak in te
plannen, zodat ik uitgebreid de tijd kan nemen
om jouw eventuele vragen te beantwoorden.
Uiteraard mag je deze ook op mail zetten voor
me, zodat je het op je gemak nadien nog kunt
teruglezen. Het is mijn missie om jou bij te staan,
zodat je straks weer goed in je vel komt te zitten
en weer oprecht kunt genieten van het leven.

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.

