RE-ATTACH AT WORK

Door Cecile Knook

Burn-out bij kinderen

Kinderen horen zich geen zorgen te hoeven
maken. Ze hebben weinig tot geen verplichtingen
en groeien (meestal) op in een beschermde
omgeving en het spelen met andere kinderen
maakt het leventje compleet. Toch is de realiteit
helaas ook weleens anders. Wanneer een kind te
veel druk ervaart, bestaat de kans dat het kind
burn-out raakt. Een diagnose die heftig is. Lees in
mijn blog over de symptomen en wat er zoal aan
oplossingen voor handen zijn. De cijfers zijn in
verhouding schrikbarend hoog! Namelijk tussen
de 4% en 8% van de kinderen tussen de 0 en 12
jaar hebben een angst- en/of stemmingsstoornis
en bij jongeren vanaf 13 jaar en ouder, heeft zo’n
10% last van een angststoornis aldus het
Nederlands Jeugdinstituut.
De eerste tekenen
Omdat een burn-out vaak sluipend te werk gaat,
heeft het kind vooral eerst te maken met klachten
die wat vaag zijn, of onder het kopje algemeen
kunnen worden weggeschreven. Lichamelijke
klachten als hoofd- en buikpijn zijn veel gehoord.
En daarnaast lusteloosheid en slaapproblematiek.

Als ouder zijnde komt burn-out niet direct bij
je op. We denken dan meer aan een
onderliggend griepje of bij buikklachten dat
het kind te veel gesnoept zal hebben. Naast
het slechte slapen en buikklachten zijn er
een tal van andere (vage) symptomen die
kunnen duiden op een burn-out.
1.Moeite met opstaan en niet op gang te
branden.
2.Geen zin om naar school te gaan, sporten
en spelen.
3.Verminderde eetlust.
4.Concentratieproblemen en een afwezige
indruk geven.
5.Sneller geïrriteerd en (verbale) agressie.
6.Negatief zelfbeeld: ‘Ik kan ook niks’.
7.Schoolprestaties die achteruitgaan.
8.Angsten en/of fobieën (enkelvoudig of
meervoudig).

vervolg:
Gedragsveranderingen zoals snel geprikkeld
zijn, grote monden geven en huilend naar hun
kamer stampvoeten, zien we als ouder vaak
als (pre-) pubertijd of doordat het kind omgaat
met vriendjes die een slechte invloed hebben.
De (natuurlijke) reactie is dan tegen dit gedrag
in te gaan. Alleen dat heeft juist een
averechtse werking.
Oorzaken en de gevolgen
Net als bij volwassenen, zien we bij kinderen
en jongeren ook dat met name de
prestatiedruk één van de grote boosdoeners
is. Niet alleen ligt op scholen de druk hoog,
vooral nu er veel thuisgewerkt moet worden
door kinderen, raken ze sneller achter. Door
slechtere cijfers ga je als ouder klagen
hierover tegen je kind en wordt vaak verweten
een lakse werkhouding te hebben. Dan zijn er
nog de sport- en hobbyclubs.

“Wat er ook speelt in een land, laat het vooral
onze kinderen zijn”
.
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Vervolg:
Ouders stimuleren (lees: pushen), vaak hun
kinderen, want het is gezond om te sporten en/of
bezig te zijn met hun favoriete hobby. Maar met
daarnaast het onderhouden van
vriendschappen, nu veelal online, social media
prikkels op hun smartphone, maakt dat ze zich
op een te jonge leeftijd in de ratrace bevinden,
wat het leven heet. Dit tempo is voor
volwassenen al niet bij te houden. Laat staan
voor kinderen die nog moeten leren te doseren
en wat goed en slecht voor hen is. Dan zijn er
ook nog een te grote groep die een verhoogd
risico lopen. Denk hierbij aan kinderen die
perfectionistisch zijn, te zacht vaan inborst en/of
HSP zijn, gepest worden, tussen, of inzet zijn
van de (v)echtscheiding van ouders,
thuissituaties waarin er sprake is van financiële
problemen, armoede en uitsluiting van de
samenleving of ziekte/overlijden van de ouder(s).

ReAttach is een kortdurende

Ook kinderen vergeten in deze snelle wereld te
genieten. Het is voor ons als ouders de taak om
hierin structuur aan te brengen. Zoals ieder
mens, is het zeker voor (opgroeiende) kinderen
belangrijk om: Rust, Reinheid en Regelmaat te
hanteren binnen het gezin. Voldoende rust (dus
even los van smartphone, tv en games),
beweging, gezonde voeding en regelmatig
buiten zijn, dragen bij aan een gezonder
leefklimaat van onze kinderen. Breng je kinderen
bij dat: ‘nee’ zeggen tegen een ander, ‘ja’
zeggen tegen zichzelf is. Vooral kinderen die het
lastig vinden om een ander te ‘teleurstellen’, zijn
geneigd om altijd een ander voor te laten gaan,
op hun eigen gevoel. Waak ervoor dat je het kind
niet te veel ‘pusht’ waar het school- en
sportprestaties betreft. En een hele belangrijke:
maak je kind geen deelgenoot van jouw
problemen. Soms is het noodzakelijk dat er
externe hulp moet worden ingeroepen. Daarbij
zal gekeken worden naar eventuele (faal-)
angsten, zelfvertrouwen, assertiviteit en
weerbaarheid en balans in het dagelijks leven.
Met het schrappen van negativiteit (piekeren en
aldoor van alles ‘moeten’), het leren (h)erkennen
van de eigen valkuilen, krijgt het kind de juiste
gereedschappen aangereikt om de regie te
herpakken over zijn of haar leven.
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