10 TIPS
OM UIT JE BURN-OUT TE KOMEN

THE ONLY STAR
TO REACH FOR IS
THE ONE INSIDE
YOU
JOHANN

Dank je voorhet downloaden van deze gids. Ik hoop dat het
je zal helpen om uit je burn-out te komen en dat je
herkenning voelt voor wat je meemaakt.
Vergeet nooit dat je niet alleen bent.

SILVER-LINE
COACHING
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INLEIDING
“Een burn-out is een gezonde reactie op een
ongezonde levensstijl”. Gezond? Hoe kan iets
gezonds zo naar zijn? Je voelt je moe, leeg,
moedeloos, angstig, eenzaam, onbegrepen. Je ziet
het zelfs misschien even niet meer zitten. Maar hoe
kom je eruit?
Ik geef je hier tips uit mijn eigenervaring maar ook
de ervaring van vele anderen. Ik ga je verder niet
zeggen dat het goed komt, maar dat het al goed is
(hoe pijnlijk ook). Je zult het (nog) niet geloven
maar je burn-out is nooit je vijand geweest.
Je ontdekkingsreis is zeker zwaar maar kan ook
inzicht geven. Het vraagt geduld, geloof,
doorzettingsvermogen en veel liefde. JIJ bent niet
alleen in staat om alle obstakels te overwinnen, JIJ
bent de moeite waard.
Je zal tijdens deze reis veel goed bedoelde adviezen
krijgen, maar vergeet nooit dat alleen jij de
waarheid in je hebt.
Kies daarom vooral de tips die bij jou resoneren en
laat de andere voor wat ze zijn.
Het belangrijkste advies van allemaal is namelijk
om naar jezelf te luisteren.

TIP №1
SLUIT ANDERE OORZAKEN UIT
Voordat je in de acceptiefase van je burn-out kan komen is het essentieel dat je andere
mogelijke oorzaken van je symptomen kan uitsluiten. De mensen om je heen zullen vrij
snel je toestand wijten aan je drukke bestaan en stress. Voor jezelf is die acceptie vaak
iets moelijker. Er gebeurt namelijk iets met je dat je niet goed kan plaatsen. Dat is eng.
Je zal ongetwijfeld lichamelijke- en psychische klachtenervaren zoals
rugklachten, hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid, maar ook angst, somberheid en nog veel
meer. Iedereen is hier anders in.
Begrijp je het niet, wil je antwoorden, wil je zeker zijn dat er niks ernstig aan de hand is,
luister vooral naar je gevoel. Laat je niet ontmoedigen door een arts of iemand anders
wanneer jij iets specifiek wil laten uitzoeken. Pas wanneer je alle andere oorzaken hebt
uitgesloten zul je aan het herstel van je burn-out kunnen werken.

Vergeet niet dat wat je voelt wel degelijk bestaat, ook al is het niet direct aantoonbaar.
Een burn-outtriggert onder andere een ketenreactie op het brein en hormoonstelsel, die op hun beurt
jouw symptomen kunnenveroorzaken.
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TIP №2
HEB GEDULD
Dit is misschien wel het belangrijkste advies van allemaal.
Ja, ik weet het; het is makkelijker gezegd dan gedaan. Denk even met mij mee en
probeerde volgende vraag te beantwoorden: “Hoe lang heb je erover gedaan om in een
burn- out te raken?” Denk daar eens goed over na. Vul je antwoord hieronder in.
Dagen/Maanden /Jaren.
Als je nadenkt over hoe lang het voor jou geduurd heeft voor dat je in een burn-out
raakte, kun je ook bedenken dat het helaas tijd vraagt om te herstellen. Het feit dat je je
onbewust was van het ziekmakende proces en juist heel bewust bezig bent met je
herstel kan je het gevoel geven dat het laatste veel langer duurt.
Vaak gaat er veel tijd overheen voordat je echt in een burn-out terecht komt. Laten we
dus met z’n allen accepteren dat het proces van herstel ook tijd nodig heeft. En laten
we vooral minder streng en ongeduldig zijn en dit vervangen door een zacht een
geduldige houding.

Hoe klein ook is elke die je neemt belangrijk. Blijf vooral hier op focussen.
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TIJD VOOR
EVEN NIKS

TIP №3
ZORG VOOR JEZELF
Heb je gemerkt dat, hoe lief en aardig mensen om je heen ook zijn, niemand
voor jou kan zorgen behalve jezelf?
Mensen met een burn-out zijn meestal heel goed in voelen wat anderen nodig
hebben, maar op een vreemde manier stopt die empathie vaak wanneer het over
henzelf gaat.
Uit ervaring weet ik dat het voor een perfectionist niet vanzelf gaat om goed voor
zichzelf te zorgen. De weerstand die je van nature voelt om iets voor jezelf te doen,
vertraagt juist je herstel.
Om goed voor jezelf te zorgen moet je dus buiten de door jezelf gecreëerde paden
gaan wandelen. Denk aan: meer rust nemen, meer in de natuur zijn, bewuster eten,
sporten (met mate), mediteren, schilderen of knutselen. Probeer ook eens na te
denken waar je blij van wordt.
Naast voldoende ontspanningsmomenten is slaap ook heel belangrijk. Op dat
gebied is een vast slaaproutine belangrijker dan heel veel uren in bed liggen. Door
online naar informatie te zoeken over 'slaaphygiëne' kun je vrij snel winst behalen
met betrekking tot je slaap kwaliteit. Voor mensen met een burn-out is het ook
belangrijk om in eerste instantie prikkelrijke omgevingen en situaties te vermijden.

Maak een lijst van dingen die jij kunt doen (of laten) om goed voor jezelf te zorgen.
Onderzoek ook welke activiteiten je kunnen helpen om je gedachtes tot rust te brengen.
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TIP №4
LAAT JE HELPEN

Alle mensendie ik voor mijn boek heb geïnterviewd gaven hetzelfde advies:
“Vraagom hulp!”
Tijdens een burn-out ben je zo gefocust op je symptomen en beperkingen dat het
bijna onmogelijk is om zelf oplossingen te bedenken om eruit te komen. Je hebt
simpelwegiemand nodig die empathisch naar jou kan luisteren.
Een partner of familielid kan een enorme steunt zijn. Toch adviseer ik om daarnaast
nog andere begeleiding te zoeken. Een burn-out is namelijk zwaar voor jou, maar
ook ingrijpend voor je omgeving.
Hulp kan net zo goed uit je sociale netwerk komen als uit de medische wereld of het
alternatieve circuit. Misschien dat er ook medicijnen nodig zijn om je er bovenop te
helpen.
Er zijn veel mogelijkheden voor hulp. Het belangrijkste is dat je je eigen gevoel durft
te volgen. Zet in ieder geval je trots opzij en laat je helpen.
Hulp aannemen is een teken van kracht, niet van zwakte.

Twijfel je of professionele hulp nodig is, schrijf je alsnog in . Veel hulpverleners (zoals psychologen)
hebben vaak lange wachttijden. Wanneer er een plek vrijkomt en hulp blijkt toch niet nodig, dan kun
je een aanvraag altijd annuleren. Zo voorkom je dat je in nood bent en nog maanden moet
wachten op hulp.
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ADEM DIEP, KIJK
DE WERELD OM JE
HEEN, NEEM JE
TIJD… ZO SIMPEL
KAN HET ZIJN

TIP №5
BEGRIJPEN EN ACCEPTEREN
Bedenk voor jezelf: hoe zou jij je burn-out willen definiëren? Dit is een belangrijke
eerste stap in de acceptatiefase. Is het een crisis , een drama, een beperking, een
nachtmerrie, slechts een moeilijke fase in je leven of misschien en kans, een cadeau ?
Mijn burn-out is...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Net zoals bij een botbreuk is een burn-out een trauma met een duidelijk effect op je
lichaam en geest. Hierin ligt de sleutel van de acceptatie voor wat je meemaakt. Een
burn-out is helaas minder aantoonbaar dan een gebroken been omdat vooral interne
processen zijn verstoord, maar het maakt het niet minder beperkend. Bedenk dat je
niet met een gebroken been kunt rennen (je zou het niet eens proberen) en
hetzelfde geldt voor je burn-out.
Begrijpen gaat zowel over kennis vergaren(wat is een burn-out en wat doet het met
iemand?) als empathie voor jezelf mogen voelen. Allebei spelen een belangrijke rol in
je herstel. Probeer de strengheid naar jezelf te vervangen door zachtheid. Je reis
naar herstel begint op het moment dat je in een burn-out terecht komt. Sterker nog,
je burn-out is waarschijnlijk de eerste gezonde reactie die je in een lange tijd heb
gehad.

Probeer minder te vergelijken. Het helpt absoluut niet om jezelf te vergelijken met anderen of met je
oude zelf. Vervang gedachten als: toen kon ik 10 uren per dag werken met het is me vandaag gelukt
om 1 uur op bezoek bij iemand te gaan. Blijf focussen op jezelf en het heden
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TIP №6
KIES JE HERSTELDOELEN ZOGVULDIG
Bij mijn eerste burn-out was mijn primaire doel om weer te kunnen functioneren en
presteren. Ik kwam er later pas achter dat dit het verkeerde doel was. Ik wilde vooral
mijn beschadigde imago herstellen. Ik wilde anderen (en mezelf) overtuigen van mijn
waarde voor de wereld in plaats van te werken aan de essentie van het probleem.
Het werd tijd dat ik eindelijk naar mezelf ging kijken en luisteren.
“Wie ben ik en wat wil ik?” zijn terugkerende vragen voor mensen die een crisis
meemaken. Heel logisch, want wanneer je wankelt ga je alles in twijfel brengen. Je
hoeft echter niet gelijk antwoorden te vinden over belangrijk aspecten van je leven
zoals je baan of je relatie. Hou het simpel en kijk wat je nu blij maakt of zou maken.
Liever een klein maar duidelijk en haalbaar doel dan een vaag “ik moet alles
veranderen in mijn leven”.
Ik wist op een gegeven moment heel goed wat ik niet meer wilde, maar ik vond het
heel lastig om mijn hersteldoelen te formuleren. Ik voelde me namelijk vaak schuldig
wanneer ik vond dat ik niet efficiënt bezig was. Daarom waren mijn hersteldoelen er
op gericht te leren genieten van de kleine momenten. Elke dag probeerde ik te
genieten van iets waarin ik niet efficiënt bezig hoefde zijn, zoals schilderen of even
een half uur niets doen (zoals even televisie kijken). Dit vond ik verdomd moeilijk. Ik
was niet gewend om na te denken over wat IK wilde.
Des te meer je gaat luisteren naar je gevoel, des te zichtbaarder worden je doelen.
Ook dit proces vraagt tijd. Wees daarin ook lief voor jezelf.

Onze waarde wordt niet bepaald door wat en hoeveel we doen, maar door wie we zijn. Ondanks de
burn-out en hoe we ons op dat moment voelen, is onze waarde als mens niet aangetast. Ook al voelt
dat vaak niet zo.

PAGE 13

Silver-line.nl

HERSTELLEN IS
TERUGKEREN
NAAR EEN
GEZOND VERSIE
VAN JEZELF

TIP №7
LAAT JE ZIEN ZOALS JE ECHT BENT
Hoeveel mensen weten wie je echt bent, wat je behoeftes zijn, je dromen, je wensen
en je beperkingen? Weet je zelf wie je bent?
Herken je dat je veel tijd bezig bent met het blij maken van anderen, ook wanneer je
zelf niet lekker in je vel zit? Het is niet alleen oneerlijk naar jezelf, maar je geeft
anderen ook niet de kans om rekening met jou te houden. Door de schijn hoog te
houden draag je onnodig extra gewicht op je schouders.
Ik ontdekte bij mezelf het superheldensyndroom door te denken dat ik alles aankon.
Door constant de superheld uit te hangen ben ik uitgeput geraakt.
Maar hoe doe je een kostuum uit dat je zo lang hebt gedragen? Door je eigen Peter
Parker (Spiderman’s alter ego) te omarmen creëer je ruimte in jezelf. Dat doe je
door keuzes bewust te maken. Ga ik wel of niet naar die verjaardag? Ga ik stofzuigen
of doe ik even niks? Ga ik dit telefoontje beantwoorden? Alles is goed, zolang je het
niet op de automatische piloot doet of vanuit een superhelden ambitie. Je zult snel
merken dat je elke dag tientallen kansen krijgt om eindelijk te laten zien wie je bent.
Bereid je erop voor dat niet iedereen blij zal zijn wanneer je beslist om jezelf
eindelijk te laten zien. Dat is logisch, want mensen moeten opeens meer rekening
met jou gaan houden. Echter, het kan ook relaties verdiepen met degenen die jou
omarmen zoals je echt bent.

Het is beter om afgewezen te worden voor wie je werkelijk bent, in plaats van altijd geliefd zijn
voor wie je pretendeert te zijn.
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TIP №8
IDENTIFICEER JE NIET MET WAT JE VOELT
Descartes, een Franse filosoof, heeft ooit gezegd: “Je pense donc je suis” (Ik denk dus
ik ben). Laten we zelf toevoegen: “maar ik ben niet wat ik denk.”
In essentie betekent dit dat je jezelf niet moet identificeren met je gedachtes en
gevoelens die je ervaart. Het is verleidelijk om, als je iets lang genoeg meemaakt, te
concluderen dat wat je ervaart is wie je bent.
Het vraagt veel relativeringsvermogen om dit niet te doen. Mensen met hun burnout hebben na een tijd op logische wijze ook de neiging om zich te identificeren met
hun symptomen: “IK ben angstig, IK ben depressief, IK ben een loser, IK ben
waardeloos”.
Wanneer je dit vervangt voor: “IK voel me angstig, Ik voel me depressief” dan koppel
je de gevoelens los van je identiteit. Doordat je dit doet is het geen vast gegeven,
maar kun je hier vanaf een afstand naar kijken. Hierdoor besef je je dat dit
(onaangename) gevoel of de gedachte voorbij kan gaan.
Ook wanneer iets niet kan veranderen, zoals een chronische ziekte, is het belangrijk
om je je te beseffen dat je niet die ziekte bent. Je bent niet ziek, maar je hebt een
ziekte of aandoening.
Door je te identificeren met je gedachtes, gevoelens of ziekte kun je vastroesten in
een slachtofferrol. Dit kan comfortabele voelen waardoor het niet altijd makkelijk is
om er uit te stappen.
Neem dus een stap terug, en neem afstand van je negatieve overtuigingen. Vergeet
niet, je bent niet wat je denkt, voelt of ervaar.

Het is bewezen dat positieve affirmaties een positieve invloed hebben op je leven.
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WE DENKEN TE VAAK
DAT HET KIND IN ONS
MOET LEREN
VOLWASSEN WORDEN,
TERWIJL WIJ ALS
VOLWASSENEN
JUIST ZOVEEL VAN HET
KIND IN ONS KUNNEN
LEREN.

TIP №9
WEES BEWUST VAN JE COPING STRATEGIEËN
Een letterlijke vertaling van de oorspronkelijk Engelse term coping is: het verdragen
van een bepaalde situatie.
In de psychologie gaat het om strategieën die door mensen in het algemeen worden
ontwikkeld om psychische of fysieke lasten beter te verdragen.
Mensen gebruiken coping mechanismen in hun dagelijks leven zonder dat ze bewust
zijn van de functie van dit gedrag. Het kan zijn dat men meer gaat eten, veel gaat
werken, situaties of plekken vermijdt, drinkt, etc.
Die strategieën, hoe slecht ze ook kunnen zijn, hebben allemaal een functie. Het gaat
er dus niet om ze gelijk af te schaffen; ze bieden tenslotte een tijdelijke methode
voor het snel en makkelijk kwijt raken van spanning. Echter kunnen ze op de lange
termijn averechts werken. Ze kunnen beperkend zijn (bijv. vermijding) óf zelf
schadelijk (bijv. drank).
Het is daarom van belang om bewust te worden van jouw coping gedrag. Mocht
jouw coping gedrag teveel grip op je leven krijgen, aarzel niet om hieroverte praten
met anderen.

Ben jij bewust van jouw coping strategieën? En welke functie dienen ze?
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TIP №10
BEGRIJP DE OORZAK VAN JE BURN-OUT
Het mag duidelijk zijn dat een burn-out een diepe oorsprong heeft die verder gaat
dan de stress die we dagelijks ervaren. Laten we het anders formuleren. Hoe we
gemaakt zijn (onze genetische erfenis) en hoe we zijn opgevoed, zijn niet
rechtstreeks bepalend voor onze burn-out. Wel zijn deze componenten mede
verantwoordelijk voor ons gedrag en onze manier van denken. Dit gedrag kan op zijn
beurt wel rechtstreeks in verband worden gebracht met overspannenheid.
De mensen die risico lopen op een burn-out leven constant volgens wat ik de PPP
regels noem: Presteren, Pleasen en Perfect willen zijn. De meerderheid van onze
acties zijn dan naar buiten gericht om een bepaald imago te creëren en/of in stand te
houden. Hieronder een voorbeeld van mijn PPP’s:
Presteren: Mijn email inbox moet altijd leeg zijn aan het eind van de dag.
Pleasen: Ik moet iedereen blij maken tijdens een feestje.
Perfect zijn: Ik ben de eerste vader die zijn kind bij de BSO ophaalt.
Een burn-out is wordt vaak als beroepsziekte gezien. De oorzaak van een burn-out is
niet het werk op zich, maar het uit zich het meest op je werk. De reden dat een burnout meestal ontstaat op het werk is vrij simpel. Daar spenderen we niet alleen het
grootste deel van onze tijd, maar het is ook de plek waar het meest van ons wordt
gevraagd. Als je je eigen behoefte aan erkenning combineert met de constante drang
om jezelf te bewijzen, is de uitkomst vrij voorspelbaar. We dragen de fragiliteit in
ons en de eisen van je baan doende rest.
Veel mensen raken meerdere keren overspannen. Besteed daarom voldoende
aandacht aan het achterhalen van de oorzaak van jouw burn-out. Dit bewustzijn
maakt dat je, stap voor stap, je gedrag kunt veranderen

Probeer te achterhalen welk terugkerend gedrag je heeft gebracht waar je nu bent. Noem
bij elke P een voorbeeld van jouw gedrag.
PAGE 19

Silver-line.nl

I LOVE ME

CONCLUSIE
“De weg die je moet bewandelen tijdens (en na) een
burn-out is zwaar en verwarrend. “Hoe ben ik zo
ver gekomen?”. “Waarom ik?”, “Kom ik hieruit en
hoe?”, “Waarom begrijpen andere mensen niet wat
ik mee maak?”. Zoveel vragen spoken er door je
hoofd. Misschien vraag je je op dit moment af wat
voor zin het allemaal heeft.
Nou, heel veel. Je zult moeten accepteren dat het
tijd kost om patronen te doorbreken en om je
maskers één voor één af te doen. Je zult moeten
accepteren dat je te lang in (goed bedoelde) leugens
hebt geleefd voor jezelf en anderen.
De tips hierboven hebben hopelijk geholpen om
zicht te krijgen op je burn-out. De belangrijkste tip
blijft echter om (weer) te leren luisteren naar jezelf.
Hoeveel goed bedoelde adviezen je ook gaat
krijgen, je hebt zelf de waarheid in je.
Gaandeweg ben ik trots op mezelf geworden. Trots
op mijn doorzettingsvermogen, mijn wil om te leren
en om bewuster te leven. Ik ben weer gaan houden
van mezelf; niet voor wat ik voor de wereld
beteken, maar voor wie ik ben.
Ook al klinkt het misschien nog ver weg voor jou, je
gaat dit ook bereiken door ter alle tijden liefde
boven angst te kiezen.

06-41097901
info@silver-line.nl
www.silver-line.nl
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