RE-ATTACH AT WORK

Burn-out en Autisme
Door Cecile Knook
Uit onderzoeken is gebleken dat een burn-out bij
autistische mensen aanzienlijk hoog ligt. Waarbij
duidelijk naar voren komt, en dat zij juist in een
fase van uitputting komen, om maar te
functioneren zoals het van hen ‘verwacht’ wordt.
Door langdurig onder deze te hoge
spanningsboog te leven, kan het gevolg hiervan
een burn-out zijn. Hoewel er steeds meer bekend
wordt over autisme, blijkt het nog vaak een lange
zoektocht te zijn, alvorens de juiste diagnose
wordt gesteld. Dat naast autisme, vaak ook
sprake is van co-morbiditeit, is inmiddels een
bekend gegeven. Dat burn-out als bijkomende
diagnose steeds meer aan terrein wint, is op zijn
zachtst gezegd, zorgelijk.

Autistische burn-out
Gediagnosticeerde mensen met autisme,
gebruiken geregeld de term: autistische burn-out.
Hiermee wordt duidelijk weergegeven, dat de
uitputting, overprikkeling, (werk-) druk én
perfectionisme, oorzaak kunnen zijn van meer
gezondheidsproblemen, verlies van plezier in het
leven, waarbij zelfs suïcidaal gedrag kan
ontwikkelen.

Het wat drukker hebben, is op zich niet
alarmerend. Alleen bestaat het risico om
ongemerkt in een neergaande spiraal terecht
te komen, waarbij op den duur zelfs de
lichtste inspanningen aanvoelen als
overbelasting.

Maskeren van autisme
Mensen met autisme, zijn nogal eens
geneigd om de kenmerken die autisme met
zich meebrengt, te maskeren. Dit kan te
maken hebben met het niet buitengesloten
willen worden, maar ook om te voorkomen
het slachtoffer van pesterijen te worden en er
niet ‘bij horen’. En hoewel de meeste
mensen met autisme vaak een kei zijn in het
maskeren, geeft het wanneer dit langdurig
wordt gecontinueerd, een negatief effect op
de algehele (mentale) gezondheid.

Uitgelicht
De prikkelverwerking bij mensen die zijn
gediagnosticeerd met autisme, werkt veelal op
een andere wijze. Zo zien we dan ook dat
deze verwerking van prikkels bij stress,
duidelijk van invloed is en dat kan weer leiden
tot een burn-out. Helaas zijn niet alle mensen
met autisme, ook daadwerkelijk
gediagnosticeerd. Waarbij met name bij
vrouwen, autisme over het hoofd wordt
gezien. Wanneer er frequent terugkerende
klachten zijn, zoals depressieve klachten,
(over-) vermoeidheid en burn-out, zou het dus
zomaar kunnen zijn dat de juiste diagnose in
dit geval gemist wordt.

De drie eenheid
Bij een autistische burn-out is er een
negatieve drie eenheid, die aanwijzingen
geeft, dat er sprake is van een autistische
burn-out. Dit zijn:

Uitputting: Omdat de spanningsboog voor
mensen met autisme al veel hoger ligt, want
het leven kan normaliter al overkomen aan
een tsunami aan prikkels. Tel hierbij het werk,
thuissituatie en de sociale contacten die
onderhouden dienen te worden op, dan is het
een haast onmogelijke opgave om alle ballen
in de lucht te houden.
Verminderde prikkeltolerantie: Dit kan als
gevolg hebben dat mensen met autisme op
een punt kunnen komen waar ze hetzij,
volledig en buitenproportioneel (voor de
buitenwereld), kunnen exploderen (meltdown),
of juist het tegenovergestelde, waarbij men
volledig in zichzelf keert (shutdown).
Functieverlies: Hierbij valt er onder andere te
denken aan problemen met het geheugen,
emotieregulatie en het niet kunnen werken. In
zeer ernstige mate, kan dit zelfs leiden tot het
niet meer zelfstandig kunnen functioneren.

"Autisme is geen 'bug' in de software, het is
een compleet ander besturingssysteem"

Toch is het taak dat er hierbij dat de werkgever,
kiest voor een autismevriendelijke aanpak.
Waarbij het belangrijk is dat als het vermoeden
bestaat dat er sprake is van autisme, dit nader
onderzocht wordt. Want pas na een officiële
diagnose, kan er een budget/financiering worden
ingezet, voor ondersteuning op de werkvloer.
Hou er wel rekening mee dat deze diagnose
voor de werknemer tijd kost om dit voor zichzelf
te accepteren. Uiteraard kan Re-Attach at Work
ook hierbij van dienst zijn en het
acceptatieproces positief beïnvloeden.
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Werkgever versus burn-out en autisme
Als we kijken naar de werkgevers, is het mogelijk
dat deze bewust is van het feit dat hij of zij te
maken een autistische werknemer in dienst
heeft. Maar ook dit kan onderverdeeld worden,
namelijk:
1.Er is een medische diagnose gesteld: ASS
(Autisme Spectrum Stoornis).
2.Er is geen diagnose gesteld: wel voldoen zij
aan de meeste criteria alleen er is vooralsnog
geen (h)erkenning.
3.Er zijn kenmerken van autisme: Waarbij er
hoge scores worden behaald in de vragenlijsten
die er zijn voor autisme, maar onvoldoende om
een daadwerkelijke diagnose te stellen.

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.

