RE-ATTACH AT WORK

Burn out en persoonlijkheidsstoornissen
Door Cecile Knook
We behandelen in dit blog, de Cluster Cpersoonlijkheidsstoornissen.
Doordat mensen die onder het Cluster Cpersoonlijkheidsstoornis vallen, hebben de
‘pech’ dat ze vaak niet opvallen. Het wordt vaak
gekenmerkt door bijvoorbeeld
angst. We maken een onderverdeling in drie
persoonlijkheidsstoornissen:
De afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
De dwangmatige/compulsieve
persoonlijkheidsstoornis
De ontwijkende/vermijdende
persoonlijkheidsstoornis
Ondanks dat ze niet gelijk opvallen, kunnen ze, zij
het in stilte, behoorlijk lijden onder deze
persoonlijkheidsstoornis. Het is vanzelfsprekend
dat naasten, zoals een partner, hier ook
direct/indirect hinder van kunnen
ondervinden.

Hardlopers
Omdat ze vaak een behoorlijke drive hebben
met werken, kunnen
mensen die bijvoorbeeld een obsessief
(vermijdende-) compulsieve
persoonlijkheidsstoornis, zichzelf totaal
voorbijlopen (rennen), want als werknemer
zijn het haast ‘model-werknemers’, tot het
moment dat ze uitvallen met een burn-out.
Wat helaas dan vaak een langdurige situatie
kan zijn. Doordat personen die zijn
gediagnosticeerd met Cluster-C, zijn geneigd
de oorzaak van (alle) problematiek vooral bij
zichzelf te zoeken, maar tegelijkertijd ook
vaak een slachtofferrol innemen, is het
behandelen en het verloop naar herstel,
hierdoor niet altijd even eenvoudig.

Een uiteenzetting
Als we kijken naar de afhankelijke
persoonlijkheidsstoornis, hebben we te maken
met mensen die een enorme verlatingsangst
hebben, waardoor veranderingen, ongeacht of
deze nu wel of niet goed zou zijn voor de
persoon in kwestie, zij zich blijven
vastklampen en gedrag van onderwerping
vertonen. Het maken van beslissingen is voor
hen een crime, waardoor ze graag de
beslissingen bij anderen neerleggen en het
advies dan ook volgzaam wordt nageleefd.
Kijken we naar de compulsieve
persoonlijkheidsstoornis, dan passen
mensen die lijden onder deze stoornis, perfect
in het beeld van potentieel burn-out patiënt.
Door de extreme drive om alles in perfectie te
doen, zijn ze eigenlijk vaak bezig met een race
tegen de klok, want het is immers nooit goed
genoeg, voor deze mensen. De boog staat
eigenlijk aldoor gespannen en ze gunnen
zichzelf dan ook nagenoeg geen uitstapjes
met vrienden of een avondje ‘niksen’
op de bank.

"We repeat what we don't repair"

Dus als verrassing iemand die onder deze
persoonlijkheidsstoornis valt, een dagje
meenemen op een leuke trip, kan zomaar
ontaarden in een behoorlijk boze reactie omdat
er afbreuk wordt gedaan op het vertrouwde,
goed afgebakende leventje van deze mensen.
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Hulp is noodzakelijk
Natuurlijk is het belangrijk dat de diagnose is
gesteld door een professional, die hiertoe
bevoegd is. Toch is het raadzaam eens een
arts te consulteren en een doorverwijzing te
vragen als je bemerkt dat: je veel hinder ervaar
in de omgang met anderen, hevige ruzies hebt
op je werkplek of juist zoveel mogelijk contact
met je collega’s ontloopt. Het is daarom
belangrijk om dit te doorbreken!

Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Zelfs wanneer er al gesprekken gevoerd worden
met een specialist, omdat de burn-out aan het
licht is gekomen, dan nog trekken ze vaak in
twijfel of het zinvol is dit traject te volgen. Ze
houden liever vast aan de oude vertrouwde
patronen, dan dat ze van zichzelf moeten
accepteren dat ze burn-out zijn.
De ontwijkende/vermijdende
persoonlijkheidsstoornis laat veelal
gedrag zien waarbij ze zo min mogelijk contact
hebben met anderen op hun werkplek. Dit
vanwege het constante ‘op hun hoede’ zijn, want
de angst voor kritiek en of afwijzing, zit
diepgeworteld. Ze blijven het liefste binnen hun
veilige kaders, zonder al te veel veranderingen.

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.

