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NEVER MY ENEMY 
Waarom je Burn-out nooit je vijand is geweest! 

 
 
 

Jouw kans voor een luchtiger, waardevoller en betere leven 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I won’t resent you for telling me the truth. 
I won’t hate you for opening my eyes. 

I won’t hold a grudge, 
I won’t fight you, 

Have hard feelings or feel bitter 
for you have never been my enemy. 
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1. 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 zelf misschien even 

niet meer zitten. Maar zit er misschien meer achter de burn-out dan wat 

je nu voelt? Wat gebeurt er eigenlijk echt met jou en waarom? Hoe ben je 

zover gekomen en hoe kom je eruit? Wat betekent eruit komen eigenlijk? 

Kan het zelfs het begin van een nieuw en beter leven voor jou zijn? 

 
Zoveel vragen waar ik, uit mijn ervaring en de ervarinen van vele anderen, 

jou antwoorden wil geven. Nog meer dan antwoorden wil ik je vooral 

begrip, vertrouw, liefde en hoop geven. Ik ga je 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. 

 
 

Never my enemy 

 
I always wanted to travel the world, walk the earth, and wander the 
universe. I wanted to be the wind, the sun the sea, all at once. I wanted to 
be everything and nothing at the same time. I wanted to change lives and 
embrace the livings. I wanted so much... 

 
My heart was ready for the big adventure. Full of joy and innocence. My 
energy was all over. Keen on trying any paths, be anything. 

 
But then the wind picked-up and the storm came. Without any warnings 
it just took me. I can't really remember what happened, just that I woke 
up years later, some of my life a lost memory. 

 
I was a prisoner! My thoughts tied to ropes! My spirit bound with chains! 
And my soul encaged! At first I remembered the pain, the sadness, the 
craving for freedom but the clock took it all away. 

 
Numbed and deprived, I forgot my name and my dreams. My feelings 
outside four walls, nothing to gain but nothing lost. 
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Ticks of a clock. Drips of a drop. Time went by. Half dead, half conscious. 
No intention to wake up, feel or fight, just waiting for the high sentence, 
the final word. But it never came.... So I slept... 

 
Then in the silence I heard a voice. Then in the darkness I saw a light. It 
was so low, it was so soft. It was so kind and just enough. Not to hurt me, 
not to press me. It felt like a beating heart. 

 
Taking me out my trance, reminding me of the living; that there is still life 
to be lived, kindness to be received and love to be given. 
I stood up in pain, but determined to try. Not to reach for anything this 
time, but just to be what I always was. 

 
On this journey I'll take the light but also the darkness with me. For the 
first was always my friend but the latter never my enemy. 

 
 

For Gianni and Loé! Always choose love above fear and always cherish 

your playful heart! 
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2. Voorwoord 
 

Lieve jij, lieve mij! 

 
Dit boek heb ik zowel voor jou als voor mezelf geschreven. 

 
Voor mezelf, om beter te begrijpen hoe heb ik het zo ver heb laten komen 

en hoe kan ik zorgen dat nooit meer gebeurd. 

 
Voor jou omdat ik je het begrip en de liefde wil geven die ik zelf gemist heb 

in het proces. Als je in het midden van de burn-out storm zit, wil ik je 

helpen begrijpen, relativeren en je laten zien dat je niet alleen ben. Als je 

er vanaf bent is het fijn om te kunnen plaatsen wat met jou is gebeurd en 

als je net aan het randje zit, is de ervaring van andere heel waardevol om 

hard op de rem te trappen. 

 
Het gaat hier niet alleen over mijn ervaring maar ook die van heel veel 

anderen die hun verhaal met mij hebben gedeeld. Ik ben heel dankbaar 

voor hun tijd, openheid en het delen van hun eigen visie. het gezamenlijke 

doel was om jou te helpen, om jouw pijn te verzachten en vooral om jou te 

overtuigen dat het donker wolk boven je hoofd binnenkort plaats zal 

maken voor een helder blauw lucht. 

 
Door dit te lezen zal je ongetwijfeld voelen dat je niet alleen bent en dat 

wat met jou gebeurt, hoe gek het ook voelt, eigenlijk heel normaal is. 

 
Ik deel je angsten, je pijn, je verdriet maar ook je kracht. Net als jij moest 

ik vechten om te (over)leven. Maar het is de moeite waard. Jij bent het 

waard, de mensen om je heen zijn het waard en het leven is het waard. 

 
In je diepste en donkerste momenten waar je je zo eenzaam voelt, vergeet 

nooit dat de eenzaamheid van je leed een illusie is. We delen het samen 

met miljoenen mensen. We dragen het samen. Je bent niet alleen, je bent 

uniek! En met uniek zijn komt ook pijn maar ook een fantastisch 

potentie voor het leven. 

 
Wij zijn de mensen die alle kleuren zien. Van het diepste zwart tot het 

lichtste blauw. En natuurlijk voelt het vreselijk om, tijdelijk, in donkere 

schaduwen te leven maar het is tijdelijk en het blauw achter de wolken is 

er nog altijd. 
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We zijn vaak gevoeliger dan de gemiddelde mens voor de pijn van onze 

wereld. Het hangt in de lucht, het is overal en daarom is onze rol zo 

belangrijk. Wij zijn vol liefde en empathie. We zijn het licht dat de wereld 

in deze donkere tijden zo hard nodig heeft. 

 
Maar wees niet bang, ik ga je niet verantwoordelijk maken voor de wereld 

terwijl je “genoeg aan jezelf” hebt. Je wilt waarschijnlijk juist van je 

verantwoordelijkheidsgevoel af, maar maak je niet druk: dit zal je geen 

energie kosten. 

 
Voor het eerst in je leven gaat het juist niet om te handelen, presteren, 

oplossen of iets doen voor anderen maar alleen gewoon te zijn zoals je 

bent. Zo simpel en toch zo ingewikkeld. 

 
In dat opzicht is onze burn-out de wake-up call, het “enough is enough”- 

moment die we echt nodig hadden. Het is de kunst om dit ook zo te zien. 

Het is ontzettend moeilijk om te accepteren wat er met ons gebeurt maar 

daar ligt wel onze redding, de eerste stap naar de betere maar vooral naar 

de echte versie van onszelf. 

 
Die ontdekkingsreis is net zo zwaar als interessant. Het vraagt geduld, 

geloof, doorzettingsvermogen en veel liefde maar JIJ ben niet alleen in 

staat om alle obstakels te overkomen maar JIJ bent het de moeite waard. 

De reis is ook een reis die je niet alleen zou moeten maken. 

Omring je door mensen die je lief hebben. Die mensen zijn er altijd zolang 

je je er voor open stelt. 

 
Dit zijn voor mij diegene die het licht in mij zagen wanneer alles om he 

heen donker was. Daarnaast en vooral, mijn kinderen die laten me 

onbewust elke dag zien – dankzij hun oprechtheid, onschuld, gezond 

egoïsme en zelfvertrouwen – hoe het is om NU te leven. 

 
Liefs, 

 
Je medereiziger. 
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3. De Wake-up call 

 

What is this sound getting me out of my daze ? 

Did I fall asleep? 

Was I dreaming? 
Where are all these aches coming from? 

My head hurts, my heart too! 

I could still sleep but I am awake for sure now. 

The reality hits hard but at last I am out of denying. 

 
 

“Maart 2019: Ik ging tussen twee vergaderingen naar de huisarts. Ik 

voelde me niet lekker. Een beetje verkouden dacht ik. Wat vitaminen of 

antibiotica en dan weer aan het werk. De huisarts vond dat het meer met 

mij aan de hand was dan alleen verkoudheid. Zijn advies was om in ieder 

geval een of twee weken rust te nemen. Ik vond het onzin, maar luisterde 

naar zijn advies. Toen pas zag ik hoe slecht ik aan toe was. Ik moest 

opeens inzien dat ik volledig overspannen was.” 

 
“November 2016: Ik was aan het werk. Mijn baas vroeg of ik klaar was 

voor mijn presentatie. Presentatie?! Vroeg ik verbaasd. Ik was het 

helemaal vergeten! Op dat moment dacht ik dat er iets niet klopte. Ik was 

altijd zo secuur met mijn werk. Ik heb me die dag ziek gemeld. Na twee 

weken thuis te hebben gezeten heb ik het weer opgepakt, maar het ging 

nog steeds niet. Ik heb mijn laptop ingeleverd en heb maanden thuis 

moeten zitten. Ik was helemaal op!” 

 
“April 2018: Ik was een brief aan het lezen en merkte opeens dat ik nog 

steeds niet wist waar het over ging. Mijn concentratie was helemaal weg. 

Toen had ik al het vermoeden dat iets fout was. Ik had helemaal geen 

controle over de situatie. Ik herkende mezelf niet. Op dat moment was 

snel alles teveel. Ik was helemaal uitgeput.” 

 
Een burn-out ontstaat niet zomaar in een keer. We weten natuurlijk dat 

het een proces is, een opstapeling van weken, maanden of zelfs jaren van 

teveel of te ongezond. Meestal denken we dat we gewoon door kunnen 

gaan. We willen ons niet opstellen, zwak overkomen, mensen 

teleurstellen. 
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We accepteren daarom onze beperkingen niet, geven onze grenzen niet 

aan en negeren vooral alle die nochtans zo duidelijk aanwezig zijn. 

 
De voorbeelden van Guusje, Juliet of Ron hierboven zijn slechts een kleine 

greep uit de vele voorbeelden van mensen die opeens verplicht wakker en 

de pijnlijke conclusie moesten treken dat het niet zo langer kon. De emmer 

van genegeerde emoties en gevoelens loopt letterlijk over en je lichaam 

geeft heel duidelijk aan dat het nu genoeg is geweest. 

 
‘Als je lang genoeg doorgaat en consequent 

de signalen negeert kom je jezelf vanzelf tegen.’ 

 
Mijn eigen wake-up call is in dat opzicht is niet echt anders dan die van 

anderen. 

 
De context zal ook niet veel verschillen van vele van jullie. 

Toentertijd werkte ik als Project Manager voor een IT bedrijf. Het was een 

belangrijke job met veel aanzien en verantwoordelijkheden. Er was veel 

werk, het was een drukke omgeving in constante beweging en de 

verwachtingen van het bedrijf en het management waren heel hoog. 

Ik geloofde nog heilig dat ik het verschil zou maken en ik ging er 200% 

voor. Ik kende bijna iedereen in het bedrijf. Ik was denk ik ontzettend trots 

op mijn werk en vond mezelf ook belangrijk, misschien zelfs onmisbaar. 

Achteraf weet ik natuurlijk dat ik het zelf allemaal belangrijker heb 

gemaakt dan dat het was. Hoe schadelijk mijn manier van werken ook 

was, ging ik gewoon door. Tja, dat heb je met een perfectionist, 

hardwerker conflict vermijdend en loyaal medewerker. Ik ging door tot de 

bewuste dag dat het simpelweg niet meer kom en werd geforceerd wakker 

gemakt. 

 
2005 – 31 jaar - in Italië op zakenreis. 10:00 

 

Ik zit in een vergadering met collega’s van de hele wereld. Waar ging het 

over? Ik weet het echt niet meer. Ook toen wist ik het eigenlijk niet. Ik zag 

de mensen praten, ik kon ze horen maar kon de woorden niet in verband 

brengen. Mijn hoofd was te ver weg. Ik voelde me duizelig, ik kon amper 

ademen. Ik dacht dat ik flauw ging vallen, ik dacht dat ik dood ging! Het 

enige wat ik nog kon denken was: “Ze zien het aan mij!”. Elke blik die mijn 

kruiste bevestigde dat er iets mis met mij was. Ik dacht hun gedachten te 

kunnen lezen: “Wat is er aan de hand met hem, hij spoort niet”... Ik voelde 
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me steeds meer benauwd worden, begon te zweten en voelde koude 

rillingen. 

Het is lang geleden inmiddels en toch kan ik het nog voelen! Een hel.. Op 

zo een moment gebruik je de laatste kracht, je levensenergie lekt aan alle 

kanten. 

Ik zie me nog op een blaadje schrijven.. “Je kan het, je kan het, je gaat het 

overleven”. Je relativeringsvermogen, jouw verstand is volledig weg en de 

angst en paniek nemen jou volledig over. 

 
De meeting is afgelopen. 12:17 

 

Ik leef nog! Een kleine opluchting. Maar nu moet ik nog de “small talks” 

overleven. 

Ik durf niet eens te denken aan de taxirit, de vliegveld, de vlucht, de reis 

terug naar huis…. HOE? Ik kan het niet! Ik wil door mijn knieën op de 

grond zakken en bieden om hier uit te komen. 

Alle prikkels, stemmen, geluiden, lichten… Ik ben bang, ik schrik van alles, 

ik wil huilen, gillen… En tegelijkertijd wil ik voor de buitenwereld doen 

alsof er niks met mij aan de hand is. 

Als ik maar alleen was! Maar nee. Ik zit samen in de taxi met een andere 

collega die ook terug naar Nederland gaat. Ik hoor zijn vragen nog: “Wat 

vond je van de meeting? We moeten vanaf morgen echt plannen gaan 

maken, een team verzamelen, met de directie overleggen…”. 

MORGEN?!!! Waar heb je het over?! Morgen! Ik ga dood hier! hoorde ik 

mezelf denken. Morgen ben ik er niet meer, Ik wil alleen naar huis, in het 

donker zijn, alleen…” 

 
Inmiddels brabbel ik woorden terug… beantwoord ik echt zijn vragen of 

zit ik er volledig naast? Ik weet het niet, Ik kan me echt niet concentreren. 

Ik wil echt gillen tegen hem… LAAAAT ME ALSJEBLIEFT. LAAT ME!!! 

Maar ik hou alles binnen. Hij moet het zien aan mij, dat kan niet anders. 

Straks laten ze me niet binnen het vliegtuig omdat ik een breakdown heb… 

NEEE! God, alsjeblieft helpt mij. Controle, beheers je, je kan het, je kan 

het… nee. Ik kan het niet, ik wil huilen, ik kan het echt niet meer.. Het 

zweet breekt me weer uit. Hoe ga ik dit overleven? 
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Vliegveld 
 

We zijn te laat, we gaan onze vlucht waarschijnlijk missen. Dat betekent 

weer overnachten, terug naar een hotel. Nog een taxi, opnieuw nar het 

vliegveld ….. NEEE HET KAN NIET. PLEASE. Ik overleef het niet. Mijn 

collega ziet het probleem niet. “Het is fijn”, hoor ik hem zeggen. “We 

kunnen juist lekker efficiënt zijn en vanavond vanuit het hotel alvast 

gaan werken.” WAT !!! Zie je het niet: IK GA DOOD HIER… Ik ren, ren 

door de hallen van het vliegveld. Ik moet die vlucht halen. De angst is even 

weg, mijn lijf is overvol met adrenaline, volledig in overlevingsmodus. 

Mijn collega kan mij amper bijhouden. 

Ik kom aan bij de balie van de gate. De stewardess heeft de blik van paniek 

in mijn ogen waarschijnlijk gezien. Ze laat ons door. We hebben het 

gered!!! 

 
Vliegtuig 

 

Ik zit. Ik adem! Weer een stap dichterbij. Ik ontplof van binnen. Nu zit ik 

opgesloten in een kleine ruimte. Ik wil eruit. 

Wat als ik straks helemaal in paniek raak. Ik kan geen kant op. Mijn angst 

drukt op mijn borst…. Het wil eruit, het wil gillen, het wil vluchten… Ik 

gebruik mijn laatste kracht, het laatste beetje controle om niet te 

exploderen. Ik doe mijn ogen dicht en doe alsof ik slaap om gesprekken 

met mijn collega te vermijden. Van binnen is het een hel. Elke seconde, 

elke minuut is teveel…. 

 
Twee uur lang ben ik compleet alleen alsof de wereld om me heen niet 

meer bestaat. De donkere wolk in mijn hoofd dreigt een natuurramp te 

worden. 

 
Vliegveld 

 

We zijn aangekomen! Weer in Nederland. In mijn hoofd is er nog geen 

licht aan het eind van de tunnel. Ik ben op! Ik moet nog mijn best doen 

om “normaal” over te komen en de schijn op te houden. Gelukkig hebben 

we geen bagage en kunnen we rechtstreeks naar buiten. 

Na een oneindig tocht door de gangen van het vliegveld komen we bij de 

parkeergarage aan. Eindelijk gaat mijn collega weg… eindelijk alleen, 

eindelijk geen spiegel meer voor mijn angsten. 
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Hij wenst mij een goede nacht en neemt afscheid met een enthousiaste 

“tot morgen”…. Ik hoor hem al niet meer. Morgen bestaat voor mij niet. 

Alleen het nu en de laatste stap naar huis. 

 
Naar huis 

 

Van de rit in de auto naar huis weet ik niks meer. Ik ben volledig op. De 

angst is gezakt, het masker is af. Ik zit in een trance en kan alleen de weg 

naar huis vinden op de automatisch piloot. Ik rijd langzaam, alsof de 

motor van mijn auto mijn vermoeidheid voelt. 

 
Ik ben er eindelijk. Ik heb de hel overleefd! Althans dat denk ik op dit 

moment. Het is nacht en rustig op straat. Ik verbaas me dat de wereld niet 

gevoelig is voor mijn intense innerlijke strijd. 

 
Thuis 

 

Ik maak mijn vrouw wakker. Ik kan het niet alleen. Ik laat alles los. Ik huil, 

ik tril. Ik vertel haar dat ik het niet meer kan, dat het niet meer gaat! Ik 

kan niet aan morgen denken, aan het werk. 

 
Ze probeert me rustig te krijgen, Ik zie dat ze het niet begrijpt maar ze is 

begripvol. Ze is er altijd geweest voor mij. Het is fijn dat ik niet alsof hoef 

te doen. Er is geen trots, geen anker. Ik val en ze probeert me op te vangen. 

De nacht was… stil, zonder prikkels. Het was de enige plek, het enige 

moment waar ik op dit moment nog kon bestaan. 

 
De dag erna: 

 

7:30. Ik word wakker. Helemaal leeg. Mijn lichaam heeft gisteren zoveel 

energie verloren. Ik heb een vage hoop dat het niet meer was dan een 

slechte episode van mijn leven. 

 
Ik sta op, ga douchen en probeer niet te blijven denken aan die dag. Geen 

honger, geen ontbijt, geen tijd, zoveel te doen zoals altijd. Ik haast me. 

Mijn vrouw vraagt me of het niet verstandig zou zijn om thuis te blijven. 

Ik denk dat ze bezorgd is. “Nee hoor, komt goed. Ik maak geen lange dag 

vandaag”, zeg ik niet overtuigd. De berg van actiepunten, vergaderingen, 

deadlines begint weer tastbaar te worden. Mijn keel wordt droog en het 

lijkt alsof er minder lucht naar binnen komt. Nee, nee, even rustig blijven, 
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het komt wel goed! “Geloof je het zelf?”, zeggen de hartkloppingen tegen 

mij. Ik kies er zoals altijd voor om de gevoelens en emoties te negeren. Ik 

ben sterker dan dit, ik kan het gewoon! 

 
Het duurt maar 15 minuten om op mijn werk te komen. Voor het eerst 

wens ik dat de rit zolang mogelijk zou duren. Hoe dichterbij ik bij het 

bedrijfsgebouw, hoe onzekerder ik word. Hoe ga ik deze dag door komen? 

 
Ik parkeer de auto en loop naar de ingang. Ik groet de receptionist met 

mijn beste glimlach ondanks het gevoel van verdriet dat me overvalt. Hoe 

is het zover gekomen. Onderweg naar mijn kantoor groet ik alle 

tegemoetkomende collega’s. Ik doe mijn best om relaxed over te komen, 

maar ik voel me steeds minder goed. 

 
Mijn eerste vergadering is om 14:00. Ik heb nog tijd om mijn e-mails te 

beantwoorden en een rapport van mijn reis voor de directie voor te 

bereiden. Een stuk of 50 e-mails sinds gisteren. In een ogenblik zie ik alle 

problemen die ik moet gaan oplossen. Het benauwde gevoel van gisteren 

komt langzaam maar zeker weer naar boven. 
Eerst nog even een koffie pakken. 

 
Ik kom mijn collega Esmeralda tegen, de HR manager. Ze vraagt me hoe 

het me gaat. “Helemaal goed!”, hoor ik mezelf antwoorden. Een leugen die 

ik zo gewend ben om te vertellen dat het bijna als een waarheid klinkt… 

Bijna, want deze keer mis ik net die sprankelende toon die ik 

normaalgesproken gebruik. Ze heeft me door! “Zullen we bijpraten?”, 

vraagt zij?. “Ja”, zeg ik automatisch en ik volg haar naar haar kantoor. Ze 

doet de deur dicht, wat alleen gebeurt bij “slechte” of confidentiële 

gesprekken. Het valt me op. “Ga lekker zitten”, zegt ze. “Hoe gaat het echt 

met jou? Je ziet er moe uit.” “Ik ben alleen moe van de reis gisteren”, 

antwoord ik. Maar opeens gebeurt er iets! Terwijl ik het zeg, begint mijn 

stem te trillen en vinden de tranen hun weg naar mijn ogen. De aap komt 

uit de mouwen.. De tranen blijven komen. “Neem je tijd” zegt ze tegen 

mij… Ik hoor mezelf nog tegen haar zeggen hoe moe ik ben en dat ik het 

niet meer kan. 

 
Na 10 minuten huilen en een paar zinnen over hoe ik me voel, dropt ze een 

bom. “Zo kan je niet verder. Dit gaat niet goed. Ik stuur je naar huis”. 

“Nee”, zeg ik. “Dat kan niet. Ik heb nog zoveel te doen.” 



3. De wake-up call 

-21- 

 

 

 

Ze blijft standvastig. “Het is helemaal niet belangrijk”, zegt ze. “Je gaat 

deze week tot rust komen en dan zien we verder”. 

 
Ze doet de deur voor mij open en ik loop als een zombie terug naar mijn 

kantoor. Ik denk aan mijn vergadering, aan alle actiepunten, aan wat de 

mensen zullen denken. 

 
Ik pak mijn spullen, zeg tegen mijn collega’s dat ik naar huis moet. Meer 

niet. Meer kracht heb ik ook niet. Ik voel de vragende blikken. Ik loop door 

het gebouw heen, Ik kijk naar de grond, zeg de receptioniste gedag. Ze 

maakt nog de grap dat het een korte dag was. Ze heeft geen idee dat ze 

getuige is van een drama… mijn drama, mijn val, het begin van een reis 

waar ik nooit aan deel had willen nemen. 
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4. Gebroken 

 

The fall was as long as the impact brutal. 

The bones of my spirit are broken. 

Paralysed by fear and driven by nothingness. 

It is all dark around me. 

Sheltered by a damaged body and shattered mind. 

 
 

Je burn-out weet het beter 
 

Achteraf zie ik hoeveel schuld ik aan mijn burn-out heb gegeven. Mijn 

gebroken lichaam, mijn kapotte geest (klinkt zo overdreven maar zo 

voelde het echt), mijn uitzichtloze leven, mijn sombere gevoelens, mijn 

diepe, oh zo diepe vermoeidheid. 

 
DE BURN-OUT HAD MIJN LEVEN GERUÏNEERD! 

 
Wat een naïeve gedachte achteraf gezien. Ken je het gevoel van moeheid, 

droge mond, hoofdpijn wanneer je je wakker moet worden na een uit de 

hand gelopen borrel? De volgende dag kan je de schuld aan je wekker 

geven, maar je weet dondersgoed dat je zelf minder had moeten drinken 

en eerder naar bed had moeten gaan. 

 
De schuld geven aan je burn-out voor het leven dat je hebt geleid is net zo 

simpel en hypocriet. 

Een burn-out is dus geen vijand, maar juist een lieve vriend. Het begrijpt 

iets op een onbewust niveau dat jij zelf weigert te zien. Je dacht goed bezig 

te zijn, je dacht dat je het allemaal snapte maar was in feit constant in 

strijd met jezelf. Dankzij je burn-out, kom je eindelijk tot de conclusie dat 

je die strijd niet moest winnen. Ik ben nu overtuigd dat sommige oorlogen 

verloren moeten worden. 

 
‘Een slagveld is soms de enige vruchtbaar grond 

voor een nieuw oogst’ 

 
Dus hier zat ik: slachtoffer van een door mijzelf gecreëerde oorlog. 
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Hoe voelde ik me? Slecht, heel slecht. Ik ging dood van binnen. Ik had 

eindelijk de deur geopend voor mijn emoties en wat ik tegen kwam vond 

ik lelijk. 

 
De symptomen 

 

Iedereen reageert anders op een burn-out, maar het vindt altijd een weg 

om zich aan ons zichtbaar en voelbaar te maken. 

 
Je symptomen zullen bestaan uit lichamelijke- en psychische klachten 

Voor sommige zullen het rugklachten of hoofdpijn of buikpijn zijn, maar 

ook angst, somberheid zullen velen ervaren. Iedereen is hier anders in 

maar een ding is zeker: bewijzen van onze slechte toestand komen hoe dan 

ook naar boven en dat is ENG. 

 
Er zijn teveel mogelijke symptomen om ze allemaal na te gaan. Ik zal hier 

alleen de belangrijkste noemen die niet alleen voor mij, maar eveneens 

voor veel anderen van toepassing zijn. 

- Psychische klachten 

Angst en paniek: 

Een van mijn ‘favoriete’ onderwerpen. Angst en paniek zijn de basis vorm 

bij iedereen bekend. Er zijn altijd momenten in het leven waar je bang kan 

en moet zijn. Een hond kan je bijten, iemand kan je slaan, je kan een 

ongeluk krijgen, je baan of relatie misschien kwijt raken enzovoorts. 

Echter, de angst zoals het wordt ervaren door mensen die uit balans zijn 

is anders. De belangrijkste verschillen zijn de mate van waarschijnlijkheid 

dat iets werkelijk gebeurt, de frequentie van de angsten en de intensiteit 

van het gevoel die door de angst wordt getriggerd. 

 
‘Waar heb je het over?’ 

 
Net zoals veel symptomen van de burn-out zijn de angst en paniek heel 

moeilijk of zelf onmogelijk om uit te leggen aan mensen die het niet op die 

manier kennen. De meest empathische persoon zal niet begrijpen waar je 

het over hebt. 

 
Patrick vertelde me bijvoorbeeld dat hij tijdens zijn burn-out constant 

bang was en voor alles. “Ik durfde niet meer naar buiten. Elke activiteit – 
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en vooral die met mensen om me heen – was heel eng. Ik voelde me gelijk 

heel angstig…. Bang om flauw te vallen, dat mensen naar mij gingen 

kijken en zouden zien dat het slecht met mij ging, bang dat ik dood zou 

gaan… Alles liep door elkaar en voelde op dat moment als de enige 

waarheid. Als ik het aan mijn vriendin vertelde, vond zij dat ik juist 

‘lekker’ naar buiten moest gaan. Er kon tenslotte niks gebeuren. Heel lief 

bedoeld natuurlijk, maar ze had geen idee allesoverheersend het gevoel 

van angst was.” 

 
Onrealistisch 

Ten eerste, en dat is ongetwijfeld het belangrijkste verschil met “gezonde” 

angsten, de angsten van de “burn-outer” zijn vaak ongegrond, 

onrealistisch en hebben dus voor de grootste gedeelte geen nuttige functie. 

De makkelijkste uitleg is door de vergelijking met een fobie te maken. Als 

je doodsbang voor spinnen, muizen, slangen, liften etc. weet je objectief 

gezien dat de angst op ze minst overdreven is. Aan de basis van de angst 

bestaat een reëel gevaar: een spin kan er eng uitzien en zelf gevaarlijk zijn, 

het zelfde geldt voor een slang. Een muis kan vies zijn en ziektes 

overdragen. Het is mogelijk om in een lift vast te komen te zitten. Echter 

is het werkelijke risico op deze gebeurtenissen bijna nihil en zeker niet 

levensbedreigend. Toch overheerst je angst alles op dat moment. Ons 

geëvolueerde brein schakelt dan terug naar ons reptielenbrein. 

Wat interessant is, is dat als iemand zijn fobie voor bijv. spinnen, met jou 

deelt kan het “dom of simpel” klinken als jij die angst zelf niet kent. Als 

goede vriend zal je misschien argumenten gebruiken als: “Het is maar een 

klein beestje, die kan je niks doen”, of: “De spin zal eerder bang voor jou 

zijn”. Jouw nuchterheid en vermogen om de angst van een ander te 

relativeren zullen volledig verdwijnen wanneer jij je eigen fobie onder 

ogen zal moeten zien. Het is in ieder geval een goede manier om begrip te 

krijgen voor mensen met angsten. 

 
Overigens is het misschien ook fijn om te weten dat we niet alleen zijn met 

onze angsten. Volgens de laatste beschikbaar bevolking onderzoek van 

2007 tot 2012 (NEMESIS-2) hadden naar schatting 1.068.700 personen 

van 18 tot 65 jaar een angststoornis. 

 
Angst en evolutie 

Uit de evolutie zijn we geprogrammeerd om op ons hoede te zijn met als 

doel overleving. 
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5. Zelf- 

realisatie 

4. Erkenning 

& Waardering 

3. Behoefte aan 

Sociaal contact 

2. Veiligheid & Zekerheid 

1. Lichamelijke behoeften 

 

Onze voorouders de Neanderthalers hadden het niet makkelijk. Overleven 

was hun primaire doel. Ze hadden niet het comfort en de bescherming 

waar we vandaag over beschikken. 

Eten en water vinden, gevaar van gevaarlijke beesten ontwijken, zich 

schuilen voor het weer waren dagelijks prioriteiten. In de toen ontstane 

“survival of the fittest” waren je angsten waarschijnlijk je beste vrienden. 

Maar hoe zit het tegenwoordig? Onze maatschappij met al haar luxes is 

voor de meeste van ons best veilig. De mogelijke bedreigingen zijn over 

het algemeen indirect en niet levensgevaarlijk. 

 
Ooit heb ik een discussie hierover gehad met mijn zwager uit Colombia. 

Hij verbaasde zich over de stress waar wij Europeanen continu hadden 

terwijl we van alles voorzien waren. Hij begreep niet waarom en waarover 

we ons zo druk konden maken. Hij had de honger gekend, het dagelijkse 

gevecht om zijn basisbehoeften te vervullen. Ik begreep zijn argument 

natuurlijk. Wij hebben het in de westerse modern wereld in principe echt 

makkelijk vergeleken met andere delen van de wereld waar mensen 

letterlijk en figuurlijk vechten voor hun leven. Als je naar de 

basisbehoeftes van Maslow kijkt maakt hij natuurlijk een heel sterke punt. 

 
Volgens de theorie van Maslow kunnen we pas streven naar de 

bevrediging van de “hogere” behoeften op de piramide nadat de “lagere” 

behoeften bevredigd zijn. 
 
 

Piramide van A. Maslow 
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Voor mij zou het betekenen dat ik me praktisch gezien alleen zorgen kan 

maken over mijn behoeftes aan sociaal contacten (laag 3) , aan herkenning 

(laag 4) en zelfrealisatie (Laag 5) aangezien mijn basis behoeftes (laag 1 $ 

2) al vervuld zijn. Kan het zijn dat die behoeftes dan zoveel angsten 

veroorzaken? Hoe verwend ben ik dan om zoveel angsten te hebben terwijl 

ik de oorlog niet ken, kan eten wanneer ik wil en een dak boven mijn hoofd 

heb? 

 
Het is niet voor niks dat de sociale media o.a. op deze lagen inspelen en 

niet op de eerste twee. Behoeftes op het gebied van lichaam, veiligheid en 

zekerheid zijn tenslotte voor velen al vervuld. Ik denk overigens dat het 

belang van sociaal media voor mensen die niet veilig leven of geen eten 

hebben vrij klein is. 

 
Hier ligt dus ongetwijfeld een gedeelte van het antwoord over de reden 

van onze angsten. We willen van en kant constant erkend, gewaardeerd en 

geliefd zijn en zijn bang om “niet goed, sterk, mooi, of interessant genoeg 

te zijn”. Je leeft dus in principe tussen twee angsten in: 

De angsten om niet genoeg te hebben (vaak vergeleken met andere) en als 

wel alles hebt wat je hart begeert word je dan bang om alles kwijt te raken. 

 
Wat ik ook aan mijn zwager probeerde uit te leggen is dat wij weliswaar 

“alles hebben”, maar aan de andere kant worden wij in onze verwende 

maatschappij constant aan verborgen negatieve prikkels blootgesteld. 

Als dood door oorlog en gebrek aan voedsel als een zwaard van Damocles 

boven je hoofd hangt, dan zijn zaken als het vinden en behouden van een 

goede baan, kinderen opvoeden, liefde vinden en financiën slechts kleine 

naaldjes in jouw ogen toch? 

 
Het probleem met die naalden is dat ze je constant prikken en dat ze op 

termijn een duidelijke wond kunnen creëren. Als je constant gestoken 

wordt zonder pauze of rust tussendoor kan de wond ontsteken of niet goed 

genezen. Dit is wat ik denk dat er gebeurt tijdens een burn-out. Het is voor 

gevoelige mensen funest om constant blootgesteld te zijn aan die naalden 

of prikkels van het leven. 

 
Het zit tussen je oren: 

Maar waarom hebben wij deze angsten dan? Zoals eerder gezegd zijn de 

moderne angsten net zoals fobieën vaak niet gegrond. 
Een van de uitleggen ligt bij de fysiologie van de brein. 
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In je hersenen bevinden zich de amygdala. Dit zijn amandelvormige 

kliertjes die onder andere reageren op angstprikkels en deze reguleren. Ze 

worden geactiveerd door een gevaar dat op je afkomt. 

 
Bij activatie door een dreiging wordt door de bijnier het hormoon 

adrenaline vrijgegeven. Door bloed naar je spieren te sturen en je hartslag 

te verhogen komt je lichaam in actiemodus. Je reactie op pijnprikkels 

wordt tijdelijk ook minder. Je lichaam is volledig op scherp gezet terwijl 

je denkvermogen verminderd actief is. Je bent volledig gefocust op een 

mogelijk gevaar en niets anders. Deze reactie zorgt ervoor dat je snel kan 

handelen. 

 
Het bekent bevriezen, vechten of vluchten. Je lichaam is in ieder geval op 

zijn best om het gevaar te trosteren. Dit is in principe een vrij heftige 

reactie die niet bedoeld is om lang aan te houden. Het is een hele primaire 

en dierlijk reactie. Het is in principe geen moment waarop je het best in 

staat om een grondige analyse te maken maar een moment waarop je 

vooral op de actie gericht bent. 

 
De angsten regeren dus een autonome overlevingsmechanisme die in de 

aanwezigheid van reële gevaren heel nuttig is. 

Echter, wanneer de gevaren niet reëel of realistisch zijn wordt het een 

zware belemmering en als je te vaak in de actiemodus verkeerd kan het 

duidelijk je welzijn en kwaliteit van je leven verminderen. 

Er is ook een langere route die de angst reguleert in de brein door o.a. 

meer en preciezer informatie te verzamelen. Deze loopt alleen achter de 

feiten aan. Als de angst in een bepaalde situatie niet nodig was kan je het 

dus pas achteraf beseffen. De redding of beschadiging (in het geval van 

een angststoornis) is dan al aangericht. 

 
Het kernsysteem dat de stressrespons reguleert kan door conditionering, 

chronische stress of traumatische ervaringen te gevoelig afgesteld raken. 

Het angstsysteem kan als consequentie daarvoor ook ingeschakeld 

worden terwijl het eigenlijk niet nodig was. 

 
De filosoof Heidegger noemde de angst voor “het niets” een 

“fundamentele angst”. Tijdens een burn-out kunnen zijn we niet alleen 

bang voor “het niets” maar ook vaak voor “het alles”. Je kan op een 
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gegeven moment bang worden voor de angst zelf. Een prachtig voorbeeld 

van een vicieuze cirkel. 

 
Wat oorspronkelijk een gezonde fysiologische reactie is, kan een 

chronisch probleem worden wanneer de stress of angst ontstaat zonder 

reëel gevaar. Als de sympathisch zenuwstelstel (vecht of vlucht) “aan” 

blijft, krijgt de parasympathisch zenuwstelstel (rust en herstel) geen kans 

om zich te activeren. 

 
Op biologisch niveau probeert ons lichaam altijd de balans te waarborgen 

tot op celniveau. De zogenaamde homeostase is het vermogen van 

organismen om het interne milieu in evenwicht te houden, ongeacht wat 

er in de buitenwereld gebeurt. Echter, in het geval van een burn-out wordt 

dit proces verstoord. 

 
‘Door een burn-out wordt de homeostase 

oftewel biologisch evenwicht van ons lichaam verstoord.’ 

 
Door lang genoeg “tegen de natuurlijke stroming” in te gaan, raken we dat 

evenwicht kwijt. In dit geval draait het reactieproces op bedreigingen op 

volle toeren terwijl het proces van rust en herstel naar de achtergrond 

wordt geschoven met alle consequentie van dien. 

 
De figuur hierachter laat op een gesimplificeerde manier zien hoe de 

reactie op stress en/of angst ontstaat in ons brein. Het doel is hier niet om 

diep in de fysiologie van ons brein te duiken maar om beter te begrijpen 

wat er met ons gebeurt in periode van stress. 
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Sensors 

Zien/horen/ruiken… 

Amygdala 

Hypothalamus 

Autonome zenuwstelstel 

(gevoel voor) gevaar neemt af 

 

Fysiologisch antwoord op stress 
 

Waarneming situatie/omgeving/gevaar 
 
 

Filtert / verwerkt emoties 

 
 

 

Bepalen / sturing reacties 

Orthosympathisch 

zenuwstelstel 

Vecht-of-vlucht 

 

Bijnieren 

Productie adrenaline 
 

Verhoging van hartslagfrequentie, 

ademfrequentie, bloedcirculatie, 

suikeropname etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichaam en geest blijven alert 
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Het lastige aan dit proces is dat het op autonaam niveau plaatsvindt. In 

andere woorden: je hebt weinig controle over wat in je brein gebeurt. Het 

is daarom heel moeilijk om de balans weer te herstellen. Laten we niet uit 

het oog verliezen dat automatische interne processen niet zomaar 

verstoord zijn geraakt. Het heeft, zonder dat je het doorhad, jaren geduurd 

om zover te komen. Herstel zal per definitie ook een lang proces zijn. 

 
‘Het goede nieuws is dat door acceptatie, geduld en een goede 

portie liefde (voor onszelf) herstel absoluut mogelijk is.’ 

 
Paniekaanval 

Angsten zijn heel vervelend. Wanneer ze te vaak aanwezig zijn 
verminderen ze duidelijk de kwaliteit van je leven. Het voelt als een zware 

deken die je constant over je heen moet dragen. Je wilt het zo graag 

afschudden, lichter worden, makkelijker kunnen ademen, in plaats van 

constant op je hoede te moeten zijn. 

 
Als angsten vervelend zijn, zijn paniekaanvallen een ware hel! Het heet 

niet voor niks een aanval! Het is vergelijkbaar met je gebruikelijke 

angstgevoelens maar dan 100 maal intenser, maar gelukkig vaak ook 

korter. 

 
Als je een paniekaanval hebt, voel je meestal je hart enorm tekeer gaan, je 

kan zweten, koude rillingen krijgen, misselijk zijn, benauwd worden, 

duizelig zijn, druk op de borst voelen. EEN ECHT FEESTJE. Kort gezegd 

denk je flauw te vallen, gek te worden of dood te gaan. 

Een paniekaanval kan vergeleken worden met een zware “wipe-out” 

(meegenomen worden door een golf in de zee). Je wordt meegesleurd aan 

alle kanten, je hebt geen enkele controle meer over de situatie en kan 

alleen bidden dat dit zo snel mogelijk over gaat en dat je boven water komt 

om lucht te kunnen happen. Eigenlijk kan je het vergelijken met elke 

heftig dreigend situatie waar je lichaam zich in een oogopslag volledig 

voorbereid op het ergste wat kan gebeuren. 

Of je wel of niet in God gelooft, ga je tijdens een paniek aanval vaak 

bidden. Ik zie mezelf nog op mijn knieën, mijn hoofd tussen mijn handen 

om hulp roepen. 

 
‘Help me alsjeblieft, ik ga dood hier, ik kan het echt niet meer, 

help, help, help aub !!!!’ 
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Vooral het gevoel van extreme hopeloosheid overheerst tijdens zulke 

aanvallen. Je wilt dat het stopt. 

 
Als de angst in de basis een duidelijke functie heeft – met name het 

voorbereid zijn op gevaar – is het nut van een paniekaanval moeilijk te 

begrijpen. Tijdens een paniekaanval voelt het alsof logica, redenerings- en 

denkvermogen volledig uitgeschakeld zijn. Het andere probleem is dat je 

tijdens die momenten van paniek de reden en uitleg van wat je voelt mist. 

Die ontbrekende context maakt het op intelligentie niveau veel moelijker 

om de golf van emoties tijdens een paniek aanval te laten zaken. Laten we 

dit illustreren: Je bent onderweg en krijgt bijna een ongeluk, je raakt op 

dat moment natuurlijk in paniek. Echter, wanneer je de auto op het laatste 

moment ontwijkt, verdwijnen je paniekgevoelens (bijna) net zo snel als 

die gekomen zijn. Dit gebeurd uiteraard omdat de gevaar weg is maar ook 

(het dat is essentieel om te begrijpen) omdat je alles wat je gevoelt hebt 

kon plaatsen (Haartslag om hoog, duizeligheid misschien, koude zweet). 

De logica van je reactie maakt dat je het makkelijker los kan laten. Voor 

een spontaan paniek aanval zonder concreet trigger wordt het veelal 

moeilijker want als mens willen we alles begrijpen en labelen en wanneer 

het niet kan raken we in …. Paniek, juist. 

 
Omdat je een concreet reden en uitleg nodig hebt geef ik je het volgende: 

Een paniekaanval gebeurd gewoonweg omdat het even moest! 

Ten eerste is het een manier van ons hele lichaam en geest om te zeggen 

dat het teveel is en dat het niet meer kan. De maat is letterlijk en figuurlijk 

vol, de emmer overloopt en de tranen vallen. Het voelt op dat moment 

alsof alle andere mogelijkheden om de situatie onder controle te brengen 

zijn mislukt. 

 
Ten tweede is het een roep om hulp. Het komt van diep vanbinnen! Je laat 

op dit moment aan iedereen, inclusief jezelf, zien hoe wanhopig, 

machteloos en hulploos je bent. Je vraagt op die manier dus ook hulp. Hoe 

overdreven het ook klinkt of voelt: een paniekaanval kan een nuttige stap 

zijn om te accepteren dat het niet goed met ons gaat en dat we het niet 

alleen aan kunnen. 
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Ten derde voelt een paniekaanval als een soort “release”-mechanisme. De 

druk, door onder andere de constante scherpheid, spanning en verdriet is 

zo hoog opgelopen dat het eruit moet. 

 
‘Een paniekaanval is een soort “release”-mechanisme.’ 

 
Misschien kennen jullie het gevoel van rust die na een huilbui komt: een 

welkome leegte alsof het allemaal opeens even weer draagbaar is. 

Je voelt je meestal na een paniekaanval ook helemaal op en leeg, maar het 

voelt op dat moment goed; opgelucht dat de scherpe randen er vanaf zijn. 

Mijn eigen vermoeden, ook al zijn de wetenschappelijk theorieën hierover 

verschillend, is dat de paniekaanval gepaard met huilbuien het 

uitscheiden van rustgevend hormonen (bijv. serotonine en endorfine) 

triggert. Of het wel of niet zo is, is niet zo belangrijk. Voor mij persoonlijk 

was het effect wel duidelijk. Een hap lucht wanneer je bijna verdronken 

was. 

 
 

Delen 

In mijn familie komen angsten ook voor. Een stukje genetische erfenis 

dus! Een cadeautje van mam en paps. Bedankt. 

 
Vaak genoeg heb ik hierover gehad met mijn zus. Waar ik dacht gek te 

worden tijdens paniekaanvallen, waren haar angsten meer gericht op de 

dood. Allebei hebben ze iets te maken met het eind van ons bestaan en ik 

vermoed dat dat een gezamenlijk thema is van alle paniekaanvallen. Het 

heeft in ieder geval met controleverlies te maken. 

 
Hoe dan ook heb je tijdens een paniekaanval meer dan ooit een luisterend 

oor nodig. Je wilt het kunnen delen of misschien wil je simpelweg een 

getuige hebben van je eigen afgang. 

 
Omdat je relativeringsvermogen tijdens een paniekaanval volledig weg is, 

helpt het om een buitenstaander te hebben die door zijn realistische blik 

je angsten kan dimmen. Vaak zoeken we iemand dichtbij die ons kent en 

weet waar we mee te maken hebben. Dit kunnen vrienden of familie zijn. 

Nog beter of efficiënter is het neutrale en opgeleide inzicht van een 

professional zoals de huisarts of psycholoog. Zij of hij zal je niet 

geruststellen vanuit liefde maar vanuit gegrond kennis en dat heeft 

daarom vaak voor je meer effect. 



4. Gebroken 

-34- 

 

 

 
 
 

Zelf kon ik, in die moeilijke momenten, rekenen op de steun van o.a. mijn 

vrouw (toen), mijn moeder of mijn zus. Ik ben dankbaar voor hun geduld 

en hun liefde. Leven met een angstig persoon is niet makkelijk! 

Ik had het geluk met mijn ex-vrouw dat zij totaal anders was dan ik; 

minder gevoelig en vooral nuchter. Ze hielp me om mijn problemen en 

angsten te relativeren. Tegelijkertijd kon ze nooit volledig begrijpen waar 

ik vandaan kwam en waarmee ik aan het worstelen was. 

Ik heb me vaak afgevraagd wat beter was. Omringd zijn door 

gelijkgestemde empathische en gevoelige mensen of door mensen die de 

wereld kijken met meer nuchterheid. Ik denk allebei. Zowel diep begrip 

als relativering zijn van belang voor de angstige mensen onder ons. 

 
Mijn enige advies is dus niet zozeer met wie je deelt maar dat je wel je 

emoties met iemand deelt. Geloof mij, er zal een zwaar gewicht van je 

schouders vallen als je jouw emoties laat zien en vooral als je niet doet 

alsof alles goed met jou is. 

 
‘Het gaat niet om zwakte tonen, maar om 

jezelf laten zien zoals je nu bent.’ 

 
Laat je door de golf van de paniek vooral meenemen, accepteer dat het 

sterker is dan jou en dat het een positief doel heeft. Uiteindelijk zijn 

acceptie en controle los laten je geheime wapens om de paniek te 

verminderen. Uit ervaring weet ik hoe makkelijk het klinkt terwijl het een 

hele opgaf is maar weet dat je niet dood aan een paniekaanval gaat. We 

zijn gewend om weerstand te geven aan iets dat niet goed voelt voor ons 

maar je moet in het geval van paniekaanvallen juist het tegendeel doen. 

Hoe meer je tegen de paniek gaat vechten des te meer macht je geeft aan 

de emoties. Concreet, wanneer dit gebeurd lijkt je interne gesprek op het 

volgende: “Ik voel de paniek komen, oh nee, alsjeblieft. Ik wil het niet. Het 

is vreselijk. Waarom heb ik dat weer? Wat is er mis met mij? Ik woel me 

niet goed. Ik ga flauw vallen. Waarom zweet ik zo. Ik tril helemaal. Ik 

kom er deze keer niet uit! Ik ga dood. Ga weg, ga weg. Alsjeblieft niet etc.” 

 
Nogmaals, geloof me als ik zeg dat dit gevoel heel goed kent en 

vergelijkbaar interne gespreken had. Ik weet alleen inmiddels dat dit niet 

de best manier voor het wegnemen van de angst. Een beter alternatieve is: 
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“Ik voel de paniek komen. Heel vervelend. Ik heb geen zin in en ben er 

ook best bang voor maar ik laat het komen. Laten we doorheen ademen. 

Ik ga niet analyseren waarom en wat het mij doet. Blijkbaar is het nog 

aanwezig in mijn lichaam en geest en het moet op die manier uit. Het is 

goed, eng maar goed. Alles wat ik voel hoort bij de gezonde reactie van 

mijn lichaam. Er gebeurt verder niks met mij. Ik val niet flauw, ik ga niet 

dood, ik woord niet gek. Ik heb het al meegemaakt en zal waarschijnlijk 

het nog meemaken. Welkom mijn oude vriend, zal ik thee voor je zetten?” 

 
En… mocht je tijdens een paniek aanval mensen om je heen hebben, vertel 

gewoon wat met jou gebeurd op dat moment. 

 
Door het leven, door mijn trots, mijn schaamte en mijn schuldgevoelens 

heb ik het te vaak en te lang alleen gedaan. Achteraf heeft het alleen mijn 

genezingsproces vertraagt. Zonde! 

 
Als je op dit moment nog last hebt van paniekaanvallen kan ik je niet 

beloven dat het ooit volledig over zal gaan, maar geloof mij als ik zeg dat 

het minder vaak gaat gebeuren, minder intens wordt en vooral minder 

grip op jou zal hebben. 

 
Zelf begrijp ik het vandaag veel beter en accepteer ik vooral de 

gevoeligheid die in me zit. Vandaag kan ik over paniekaanval praten met 

een glimlach. De zachtheid voor jezelf op dat gebied gun ik jou ook! 

 
Na een tijd kan zal je niet alleen de paniek objectiever kunnen zien maar 

zelf op een zacht manier confronteren. Tegenwoordig als ik de teken van 

paniek en angst herkend, nodig ik het gewoon uit om zich verder te 

ontwikkelen: Kom maar op, geen probleem. We kennen elkaar. Waarom 

je vandaag weer komt (zonder apparente reden), maakt helemaal niet uit. 

Kom maar met je hartkloppingen, duizeligheid, koude zweet, wazig zicht 

etc. Geen probleem. De kans dat je angst op die manier tot een paniek 

aanval zich ontwikkeld is dan vreemd genoeg heel klein. 

 
Somberheid/depressie 

Tijdelijke somberheid is vrij onschuldig. Het gebeurt iedereen wel eens 

dat ze wat minder lekker in hun vel zitten, minder zin in dingen te hebben 

en niet ondernemend zijn. De redenen zijn verschillend per persoon: zo 

kunnen stress, ontevredenheid over een bepaalde situatie, een licht 

trauma of vervelende gebeurtenissen somberheid veroorzaken. 
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Voor de meeste mensen is het na een paar dagen over. Ze hebben allen tijd 

nodig om bepaalde gebeurtenissen een plek te geven of gedachten weer 

objectief te krijgen. 

Voor anderen is het begin van een lang, zwaar en pijnlijk proces. Het liedje 

van Barbara, “Le mal de vivre” (De pijn van het leven) beschrijft het heel 

goed. 

 
Het waarschuwt niet als het komt 

het komt van ver 

het is van oever tot oever gewandeld 

zijn smoel weggestopt 

En dan op een morgen, bij het ontwaken 

het is bijna niets 

maar het is daar, het versuft je 

tot diep in je binnenste 

 
‘Het is tijd voor even niks.’ 

 
Vaak is de somberheid een onderdeel van de burn-out. Een van de 

zwaarste onderdelen. 

Je ziet het niet meer zitten, je wil liever verdwijnen dan die diepe pijn en 

de leegte te voelen. In het geval van een burn-out heeft de neerslachtigheid 

ook een doel. Het is heel moeilijk zich voor te stellen. Hoe kan nergens 

meer zin in hebben nuttig zijn? En die pijn, die ongelofelijke pijn. Dit is 

een manier voor ons lichaam en geest te zeggen: je kan niet meer omheen. 

Het is tijd voor even niks! 

 
Tijdens mijn burn-out was ik “gelukkig” meer overspoeld door 

angstgevoelens dan door depressieve gevoelens. Ik zeg gelukkig omdat de 

relatief korte depressieve episodes een ware hel waren. Waar angst nog als 

een soort actief mechanisme voelt waar je iets mee kan, voelt de zware 

somberheid als een onmogelijk opgave. 

Het enige wat ik toen dacht was: “Laat me met rust, het heeft toch geen 

zin!”. Tegen wie had ik het precies? Tegen de wereld dacht ik toen; de 

wereld die altijd iets van mij wilde. Nu besef ik me echter dat ik het tegen 

mezelf had. 

De boodschap was bedoeld voor de strenge, ambitieuze, hebberige stem 

in mezelf. 
“Laat me met rust” vertaal ik vandaag als “laat me zijn wie ik echt ben”. 
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Dan wordt neerslachtigheid nuttig om te stoppen met het najagen van 

onbereikbare doelen. 

We hebben diepe rust nodig van de persoon die we dachten te zijn, het 

personage dat je speelde, zodat er ruimte wordt gegeven aan de echte jij. 

 
Hoe werkt het? 

Depressie is te complex om hier in details op in te gaan. Er is heel veel 

literatuur over dit onderwerp van professionals zoals psychologen of 

psychiaters. Maar omdat somberheid en depressie mogelijke onderdelen 

van een burn-out zijn, is het belangrijk om er hier kort over te hebben. 

 
Bij een depressie worden verschillende hersensystemen betrokken. Het 

wordt ook door iedereen anders ervaren. Er zijn verschillende factoren die 

een rol kunnen spelen bij de oorsprong van een depressie. Zo kan het 

genetisch zijn (het komt voor in je familie) net als bepaalde 

karaktereigenschappen. Ook kan een depressie ontstaan naar aanleiding 

van traumatische ervaringen (overlijden van naaste, scheiding, baan 

kwijtraken, geboorte van een kind) en externe factoren (b.v.) seizoen 

verbonden. 

We weten wel dat een depressief brein er anders uit ziet op een scan dan 

“gezonde” hersenen. Sommige delen verliezen volume of zijn minder 

actief (hypocampus) en in andere gebieden is er soms een verhoogde 

activiteit (amygdala). 

Verder gaan onderzoekers er vanuit dat zowel de activiteit van dopamine 

(beloning-neurotransmitter) als van serotonine (gemoedtoestand- 

neurotransmitter) daalt tijdens een depressie. 

Of de bovengenoemde verminderde activiteit de oorzaak of het vervolg 

van somberheid is blijft de vraag, maar we kunnen aannemen dat er een 

fysiologisch aspect hangt aan die algehele malaise. 

 
Hoe dan ook, in welke mate dan ook: de pijn, de leegte die we voelen in 

een periode van somberheid is heel zwaar. En hoe leg je het uit aan 

mensen die het niet kennen? 

Ten eerste is dit niet een keus. Wat de oorzaak ook moge zijn, we zijn niet 

bewust “down”. Hoe pijnlijk de machteloosheid ook is: het blijft 

machteloosheid. Zoals met alle symptomen van de burn-out of psychische 

problemen in het algemeen zijn we maar slachtoffers van een situatie, een 

levensfase. Let wel op, ik zeg niet dat je in de slachtofferrol moet kruipen 

want dit zal zeker niet je genezing helpen maar ik wil alleen aangeven dat 

mensen met depressies creëren niet bewust dit heel pijnlijk situatie. 
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‘Je voelt je “so far gone”!’ 

 
En hoe eenzaam je je ook voelt, hoe uniek de hel lijkt te zijn ben je niet 

alleen. Het hielp mij om te denken dat ik niet bijzonder was, niet zo 

speciaal, niet gek maar dat ik mijn pijn deelde met andere. 

Volgens de NEMESIS (Netherlands Mental Health Survey and Incidence 

Study) en het Trimbos instituut heeft 1 op de 5 Nederlanders een depressie 

meegemaakt in zijn leven. Het is dus meer dan 3 miljoen mensen! 

Dat zijn 3 miljoen mensen met wie we ons in gedachte kunnen verbinden 

hier in Nederland alleen. 

Volgens de APA (American Psychological Assiociation) maakt zelfs 50% 

van de mensen op enig moment van hun leven een depressieve episode 

mee! Zo speciaal ben je helaas maar ook gelukkig voor jou niet. 

 
Uit ervaring weet ik hoe moeilijk (onmogelijk bijna) het is om relativering 

te gebruiken wanneer je figuurlijk en letterlijk op je knieën zit. Je voelt je 

“so far gone” dat je je de weg terug niet eens kan voorstellen. De kracht is 

er niet meer, de wil ook niet. 

Hoe vaak heb ik zelf gedacht: “Het is gewoon te zwaar, laat maar, Ik kan 

het niet meer, jammer dan, Ik hoef niet meer wakker te worden”. En toch, 

langzaam, heel langzaam, dag na dag, minuut na minuut, seconde na 

seconde gebeurt het. De wolk gaat over net zoals het gekomen is. Barbara 

zingt ook over die verlossing: 

 
“En zonder waarschuwing, komt het aan 

het komt van ver 

het is van oever tot oever gewandeld 

met een verstopte lach 

En dan op een morgen, bij het ontwaken 

het is bijna niets 

maar het is daar, het vult je met verwondering 

diep in je binnenste 

De vreugde van het leven” 

 
Is het herstel? Is het genezing? Ik weet het net niet. Het is een nieuwe fase 

van je leven. Ben je sterker uit gekomen? Waarschijnlijk. Ga je meer 

genieten van het leven nu. Oh jazeker! Gebeurt het dan nooit meer? 

Garantie voor de toekomst krijgen we niet en dat is waarschijnlijk maar 

goed ook. 
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Nogmaals, is een de depressie in essentie totaal anders dan een burn-out. 

Somberheid is een van de symptomen van overspannen mensen maar niet 

de primaire symptoom. Zelf ben ik aanhoudend gediagnostiseerd met een 

depressie terwijl ik absoluut zeker was dat het dat niet zo was. Voor mij 

was de uitputting de eerste symptoom (lichamelijk maar vooral geestelijk 

moe) dan kwam de angst (“hoe ik ga weer kunnen functioneren met mijn 

energie beperking”) en dan pas de somberheid over de toekomst. Mijn 

burn-out had in wezen geen effect op de plezier die ik kon ervaren. Ik 

voelde me zeker beperkt om volop te genieten en kon ik minder 

ondernemen maar ik genoot nog steeds van alles en wilde juist heel graag. 

Bij een depressie komt een zware deken om je heen waardoor je niks of 

bijna niks meer belangrijk vind en geen plezier meer kan ervaren zelf aan 

de dingen die je daarvoor zo leuk vond. 

 
Weten wat het verschil is tussen een burn-out en een depressie is van 

essentieel belang omdat de behandelingen van beide anders zijn. Aarzel 

in ieder geval nooit om hulp te zoeken en te vragen, te zoeken. Dit is een 

onmogelijk opgave in je eentje. En het is uit mijn eigen strijd, mijn geduld 

en doorzettingsvermogen dat ik je vertel dat het de moeite waard is. 

 
Minderwaardigheidsgevoel 

Een burn-out tast ook heel vaak je zelfvertrouwen aan. Dit is wellicht 

minder ingrijpend dan de depressie of angst maar kan desalniettemin heel 

beperkend zijn. Niet zo gek als je weet dat je niet zo lang geleden alles aan 

kon (of beter gezegd dacht alles aan te kunnen) en nu veel meer beperkt 

voelt. 

 
Afhankelijk van de tijd die je nodig hebt om te herstellen zullen de twijfels 

over jezelf zich min of meer ankeren in je systeem. 

 
‘Laten we ook vooral niet vergeten dat mensen die burn-out 

raken vaak in de basis een wankelend zelfbeeld hebben.’ 

 
Waarom zouden we anders altijd zo hard ons best doen om ons constant 

te bewijzen. 

 
Ik geloof dat we het pleasen van mensen associëren met goed bezig zijn of 

de moeite waard zijn. Sterker nog, we denken bewust of onbewust we er 

alleen toe doen als we een ander dienen. Dat uit zich het best in de 
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verhouding met een autoritair figuur zoals een ouder, een baas of een 

partner. Hiervoor is er vaak een aanleiding terug te vinden in onze jeugd 

en/of opvoeding, maar daar komen we later nog op terug. 

Een ding is zeker… je burn-out helpt IN DE EERSTE INSTANTIE niet om 

meer vertrouwen in jezelf te krijgen. De reden is vrij simpel. De waarheid, 

het kader en principes waarop je leven is/was gebaseerd heeft jou letterlijk 

of figuurlijk op je knieën gebracht terwijl jij altijd overtuigd was dat je het 

geheim van succes en geluk in handen had. Het is best ingrijpend als je 

hele geloofssysteem volledig uit elkaar valt. 

 
Je wilt graag opstaan en aan de toekomst denken maar je zit vastgeplakt 

aan je onzekerheid. Andere symptomen zoals angst of somberheid helpen 

niet om je de boost te geven die je denkt nodig te hebben. De bekende 

doemgedachten zoals “het gaat me niet lukken”, “ik kan het niet (aan)” en 

“Ik ben niks waard” zijn de makkelijkste en meeste comfortabele 

gedachten op dat moment. 

Begrijp me niet verkeerd… Ik geloof in de toegevoegde waarde van die 

gedachten als onderdeel van het genezingsproces. Het hielp mij 

bijvoorbeeld om over mijn schuldgevoel heen te stappen en alle ambities, 

doelen, verplichtingen en wensen even helemaal los te laten. 

In een later stadium is het absoluut nuttig om aan die vervelende, valse en 

terugkerende twijfels over jezelf te gaan werken maar voor nu is het 

efficiënter om ze laten zijn voor wat ze zijn: gedachten die komen en gaan. 

 
Dissociatie 

Misschien herken je dit: je bent in gesprek met iemand, maar je maakt het 

niet helemaal mee. Het voelt alsof de dingen die om je heen gebeuren heel 

ver weg zijn. Het lijkt op het moment dat de buren een feest geven en je 

hoort een gedempte bas in de verte hoort. 

 
‘Dissociatie is een manier voor ons lichaam en geest 

om onszelf te beschermen tegen de buitenwereld.’ 

 
Letterlijk betekend dissociatie ontkoppeling. Die term wordt in de 

psychologie gebruikt om een toestand te beschrijven waarin je 

waarnemingen, emoties, gedachten tijdelijk minder oproepbaar zijn. In de 

basis is het een onschuldig fenomeen. Dagdromen is bijvoorbeeld een 

vorm van dissociatie. Het heeft de nuttige functie om je een rustmoment 

te geven. Je neemt je omgeving minder (goed) op en bent even minder 

vatbaar voor prikkels. 
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Een andere bekend voorbeeld is de Polderblindheid. Dit gebeurd tijdens 

lange auto ritten. In dit geval is juist de afwezigheid van prikkels (lange 

weg met open polderlandschappen) de oorzaak. Omdat je brein minder 

informatie heeft om waar te nemen verlies je een stuk bewustzijn over wat 

om je heen gebeurt waardoor je brein naar een soort van autopiloot 

schakelt. Voor je het weet ben je thuis aangekomen maar heb je duidelijk 

een stuk van je autorit gemist. 

 
Dissociatie komt vaak voor als gevolg van vermoeidheid en/of in periodes 

van grote stress en spanning. Het is dus niet verbazend dat mensen met 

een burn-out hier mee te maken krijgen. In dat opzicht is dissociatie een 

manier van ons lichaam en onze geest om nee te zeggen tegen de 

buitenwereld. 

 
Het kan best eng zijn om dissociatieve episodes mee te maken waarbij je 

het gevoel krijgt dat je buiten jezelf treedt. Het is alsof je van een afstand 

naar jezelf kijkt. In gesprek met mensen ontwijk je vaak oogcontact uit 

angst dat mensen aan jou zien dat er iets niet klopt. Voor jouw gevoel ziet 

iedereen dat je afwezig bent en je kan er best paranoïde van worden. 

Ondanks dat dissociatieve stoornissen bestaan is het in geval van een 

burn-out een vaak onschuldig en nuttig beschermingsmechanisme. 

 
Carmen vertelde me dat ze altijd best gevoelig voor prikkels was geweest 

en het alleen maar erger werd toen ze overspannen raakte. Ze voelde zich 

steeds vaker afwezig, vooral wanneer ze met andere mensen was. “Ik zag 

alles om me heen maar het voelde alsof het allemaal vertraagd was. 

Geluiden en woorden werden gedempt en mijn concentratie was 

helemaal weg. Ik had het gevoel dat ik aan het zweven was. Ik kon niks 

tot in me opnemen. Ik raakte ook in paniek als iemand vroeg of het wel 

goed met mij ging. Het voelde alsof iedereen naar mij keek en dat ze 

dachten “zij spoort echt niet”. Het voelde ook alsof ik niet helemaal 

spoorde. Ook merkte ik dat het vooral gebeurde wanneer ik slecht 

geslapen had of vermoeid was. Tot aan de dag van vandaag houd ik mijn 

energiepeil heel goed in de gaten en probeer ik gestructureerd te leven. 

Wanneer die momenten van afwezigheid weer optreden maak ik me er 

veel minder zorgen om. 
Ik zeg ook tegen vrienden dat ik me een beetje moe voelt en niet echt 

geconcentreerd ben, dat haalt heel veel druk er vanaf.” 
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Een van de grote uitdagingen tijdens een burn-out is dat je geconfronteerd 

wordt met het onbekende. Je burn-out opent de deur voor allerlei 

symptomen, gevoelens en emoties die je niet kent en dat is eng. 

 
‘Je burn-out opent de deur voor allerlei symptomen, 

gevoelens en emoties die je niet kent en dat is eng.’ 

 
Je hoeft het niet prettig te vinden (dat is het ook zeker niet) maar je kan 

het wel omarmen als onderdeel van je genezing. Zelf ik heb veel te veel 

weerstand geboden aan het hele proces en dat vertraagt de reis naar 

herstel alleen maar. Tijdens de dissociatie-episodes dacht ik echt dat ik 

gek werd. Zo eng voor iemand die altijd zo scherp was om wazig en afwezig 

te zijn. Hoe kan je als “top-efficiënte” perfectionist accepteren dat je door 

uitputting niks meer kan doen. Het antwoord is simpel: je burn-out 

weet het beter. 

Alles wat je nu ervaart heeft een functie. En het mooie daarvan is dat je 

niks voor hoeft te doen behalve je mee te laten nemen door de golf waar je 

nu even op zit. Pijnlijk? Ja. Moeilijk? Zeker. Maar ook onvermijdbaar en 

verlossend. 

 
‘Pijnlijk? Ja. Moeilijk? Zeker. 

Maar ook onvermijdbaar en verlossend.’ 

 
Minder zin 

Misschien niet per se een symptoom maar eerder een logisch vervolg van 

je burn-out is dat je minder zin hebt in sommige aspecten van je leven 

waar je eerder juist van kon genieten. Ik benoem het omdat het voor 

sommigen een bron van zorg kan zijn. Het betekent niet gelijk dat je een 

depressie meemaakt. Het zit minder diep. 

Wel is het logisch dat je je zorgen maakt als je ineens de fun van leuke 

dingen niet meer in kan zien. Onderdeel en/of consequentie van je 

sombere gevoelens of de deuk in je zelfvertrouwen? Misschien wel allebei. 

Wat ik het meest gehoord heb van mensen is dat ze opeens geen zin meer 

hadden in eten, sociale contacten, seks etc. Zoals eerder gezegd hebben je 

lichaam en geest voor jou besloten dat het genoeg was. De tijd van “even 

niks” is gekomen en je lichaam is nu in spaar- of oplaadstand. 

 
‘De tijd van “even niks” is gekomen en je lichaam is nu in 

spaar- of oplaadstand.’ 
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Uiteraard ga je door met eten, maar je hoeft voorlopig geen plezier aan te 

beleven. Wat betreft sociale contacten of andere hobby’s: je kan voor nu 

even zonder. De lijn tussen jezelf uitdagen en jezelf de rust gunnen is dun 

maar als je goed luistert naar jezelf zal de antwoord duidelijk zijn. 

Hoe dan ook is acceptatie van de fase waar je in zit de juist weg. Kritisch 

zijn en je motivaties steeds oordelen zal je niet helpen. 

Het is nu zoals het moet zijn. Maak het niet pijnlijker door misplaatste 

ambities en onhaalbare doelen. 

 
‘Het is nu zoals het moet zijn. maak het niet pijnlijker door 

misplaatste ambities en onhaalbare doelen. 

 
Er zijn talloze andere psychische symptomen die noemenswaardig zijn 

zoals rusteloosheid, gejaagdheid, gespannenheid, machteloosheid, 

schuldgevoelens, vermindering van denkvermogen of concentratie, 

besluiteloosheid, afstandelijk gedrag en nog veel meer. 

 
“Ik weet het nog als de dag van gisteren” vertelde Kirsten. “Ik had 

besloten dat ik ondanks de moeheid en angsten dat ik toch sociaal moest 

blijven doen. Ik had afgesproken met een vriendin om een drankje op een 

terras te gaan doen. Het was tenslotte goed voor me om even de deur uit 

te gaan. Bij het café aangekomen wachtte ik op mijn vrienden. Na 

ongeveer 15 minuten wachten stuurde ik haar een bericht om te vragen 

waar ze was. Ze antwoordde dat ons afspraak pas volgende week was! 

Wat? Had ik het verkeerd in mijn agenda genoteerd of was ik simpelweg 

in de waar?! Ik moest er echt van huilen. Deze soort dingen gebeurden 

namelijk elke dag. Ik voelde me helemaal niks waard. Mijn concentratie 

en korttermijngeheugen waren zo slecht!” 

 
Slapeloosheid 

Nog een vaak voorkomende klacht is slaaploosheid. Of dit bij de fysieke of 

psychische symptomen hoort is moeilijk te zeggen. Er zijn meerdere 

gradaties en varianten van deze klacht: van het moeilijk in slaap vallen, 

kwalitatieve slechte of geagiteerde slaap tot aan het gebrek aan slaap. Net 

zoals andere symptomen van een burn-out kan ‘slecht slapen’ een 

symptoom dat op zich niet per se gelinkt is aan een burn-out. Een 

duidelijke oorzaak van slaapproblemen is vaak net zo onduidelijk als de 

oplossing ervoor. Bij mensen met een burn-out is het vaak een fase waar 

ze doorheen gaan en die ook zo weer over gaat. Het blijft een heel 

vervelende klacht vooral door zijn “self-fulfilling prophecy”-aspect; (Door 
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steeds mee bezig te zijn hou je het probleem in stand). Ook de impact op 

je rust is groot. Gelukkig zijn er veel specialisten en technieken op dit 

gebied om mensen te helpen die lang met het probleem kampen. Wat 

betreft mensen met een burn-out is het gelukkig vaak een tijdelijke 

verstoring van de lichaamsprocessen. Hoe dan ook, laat je net zoals bij 

andere symptomen door specialisten adviseren. 

 

- Lichamelijke klachten 

Vermoeidheid 

Als ik naar mezelf kijk en probeer me te herinneren hoe ik me toen voelde 

is MOE het eerste woord wat bij mij opkomt! Voor degenen die het niet 

mee hebben gemaakt klinkt het waarschijnlijk niet zo spannend. Een paar 

nachten goed slapen toch? Nee, ik heb niet over fysieke vermoeidheid na 

een lange dag werk of een te korte nacht. 

Die vermoeidheid is bijna onmogelijk uit te leggen. Het voelt als wanner 

je iets onder de leden hebt wat niet doorzet naar ziek worden. Je voelt he 

moe en moedeloos, je kan amper iets doen of ondernemen. In woorden 

klinkt het als: “Ik kan ECHT niet meer, ik voel me zo moe”. Je benen zijn 

zwak, je hoofd is zwaar. Je voelt je dan ontzettend beperkt in dagelijks 

dood gewoon activiteiten en vraag je steeds hoe je de dag gaat 

doorbrengen. 

 
‘Perfectionisten hebben een reden nodig om rust aan zichzelf 

te gunnen. Een verdienmodel voor ziekelijk efficiënte 

mensen.’ 

 
Ik weet nog dat het in die periode voelde alsof ik niks meer kon doen of 

ondernemen. Die moeheid in mijn hoofd was zo intens. Ik wilde het zo 

graag begrijpen en het zo graag aan anderen uitleggen. Het voelde zo 

eenzaam om constant iets te voelen wat onbegrijpelijk was voor de 

buitenwereld. 

 
Af en toe had ik een kleine pauze waarin ik weer energie kon voelen. Ik 

had de naïeve hoop dat de moeheid dan weg was. Ik was er weer! Achteraf 

gezien was het natuurlijk heel verwaand. Het was slechts de zon tussen 

twee herfstregenbuien; het was nog steeds herfst. 

Ik was constant moe. Ik werd moe wakker en alleen de gedachte aan iets 

ondernemen was uitputtend. De gedachte dat ik moe was, maakte me ook 
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moe. Wel interessant was dat ik me in de avonden iets beter voelde. In de 

prikkelvrije en veilige omgeving van mijn slaapkamer ging het beter. Ik 

geloof dat het niet alleen te maken had met de afwezigheid van licht of 

geluid, maar ook met het feit dat de wereld stiller was. Ik ben overtuigd 

dat een perfectionist zich fijner voelt wanneer hij zich ervan bewust is dat 

ook anderen niet actief of efficiënt zijn. Het geeft ons een soort recht om 

zelf ook niet in actie te zijn. 

Sofie vertelde me het volgende hierover: “Als ik ziek op bed lag met 

bijvoorbeeld een griep gunde ik mezelf eindelijk de rust om niets te doen. 

Ik had tenslotte geen andere keus dan rust nemen terwijl lekker relaxen 

in het dagelijks leven absoluut een “NO-GO” was. Gek he?”. 

 
Gek? Ja en nee. 

Perfectionisten hebben reden nodig om rust aan zichzelf te gunnen. 

Dit noem ik het verdienmodel van ziekelijk efficiënte mensen. 

 
Terug naar die vermoeidheid. Een beter benadering is om over energie te 

spreken. Het beschrijft de ervaring beter. 

Energie kent namelijk verschillende gradaties. Je bent vol energie 

wanneer je denkt dat je de hele wereld aan kan. Wanneer je ontzettend zin 

in iets hebt. Bijvoorbeeld een feestje, een vakantie, sporten etc.. Dan zit je 

volledig in het groen: je batterij is volledig opgeladen. 

Soms voel je je iets minder sterk. Je kan in principe nog alles doen, maar 

voelt wel dat het je meer moeite kost. Dit is meestal het moment waar 

gezonde mensen weten dat ze een stap terug moeten nemen. De oranje 

zone; het tanklampje van je auto dat gaat branden. 

Voor de meeste mensen is de rode zone onbekend. Dit is wanneer je 

telefoon uit gaat, wanneer je auto zonder benzine langs de kant staat. De 

burn-out! 

Mensen die een burn-out krijgen of beter gezegd creëren zijn de mensen 

die - zoals ik –alle waarschuwingen, tekens of lampjes negeren. Als ik het 

zo beschrijf klinkt het ongelofelijk wat wij onszelf aan doen. We zijn aan 

een kant heel sterk dat we zo ver zijn gekomen, maar tegelijkertijd 

ontzettend arrogant. Om de metafoor van de auto aan te houden, zijn wij 

ervan overtuigd dat wij ook zonder benzine door kunnen rijden. We 

duwen de auto liever voort dan dat we stoppen. Dat is pas gek! 

 
Het doorgaan zonder benzine kan een paar weken, maanden of zelf jaren 

duren. Dit zijn alle dagen dat je zo moeilijk en zo moe wakker wordt, de 

dagen wanneer je gestrest in je auto naar je werk rijdt, de paniek voor de 
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vergaderingen, de onmogelijk te beklimmen berg van je actiepunten, het 

snakken naar je huis, naar de stilte… 
 
 
 

Vol energie 

 

 
Reserve 

 
 
 

Uitgeput 
 
 

Allemaal dagen dat je jouw auto zonder benzine aan het duwen bent. 

 
Deze illustratie maakt gelijk ook heel duidelijk waarom het proces naar 

genezing en het terug vinden van zijn energie zo lang duurt. 

Een gezond mens, en hiermee bedoel ik iemand die op een gezonde 

manier handelt, schommelt alleen tussen de oranje en groene zones. 

 
Het proces is als volgt: 

Je luistert naar waarschuwingen (ik voel me moe, niet lekker etc..), je 

neemt een stap terug (uitrusten, minder werken etc..), je krijgt je energie 

weer terug. Bij een “burn-outer” loopt het bij de eerste stap al mis: 

waarschuwingen negeren, geen stap terug nemen of zelfs nog harder gaan, 

en nog verder gaan. 

 
Voor iemand die te ver is gegaan is de weg naar de groene zone veel langer. 

Hooguit na veel inspanning of in dit geval vooral ontspanning kan hij 

alleen maar hopen om in de reserve te komen, de oranje zone. Om ooit 

terug naar het groene vlak te komen vraagt niet alleen geduld maar ook 

moed en de eerste stap ernaartoe is acceptatie. Hier kom ik later terug. 

 
In de loop van de tijd zal je energie langzaam maar zeker terug komen. 

Bij alle mensen met wie ik gesproken heb is de impact van de burn-out op 

je energieniveau verschillend, maar bijna iedereen zegt hierover hetzelfde. 

 
René omschreef het heel mooi: 
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Aan de ene kant baal ik regelmatig dat ik nog steeds zo snel moe ben, 

maar aan de andere kant moet ik bewust goed nadenken over wat voor 

mij goed voelt of niet. Dat is iets wat ik eerder nooit heb gedaan. 

 
Dit is precies wat ik bedoel met dat “je burn-out is niet je vijand is”. Door 

wat je meemaakt of heb meegemaakt creëer je nu nieuwe mechanismen 

die zich in jou nestelen om jou te beschermen en die een onderdeel zullen 

worden van de gezondere versie van jezelf. 

 
Zelf ben ik soms nog moe. Ik zou liegen als ik zeg dat ik er soms niet 

verdrietig of boos over ben. Vermoeidheid is namelijk funest voor je 

gemoedtoestand. Los van zijn beperkend aspect herinnerd je 

vermoeidheid aan de trauma dat een burn-out kan zijn. 

 
De machteloze toestand die met heftige vermoeidheid gepaard gaat 

herken je niet van jezelf en dat maakt het zo moeilijk om te accepteren. De 

strenge interne stem in mezelf klonk in vermoeide toestand zo: “Ik kon 

echt alles aan. Echt! Een kanjer was ik. Elke taak die ik had, kon ik aan! 

The Sky was the limit. En nu? Kijk nu eens naar mij. Een loser die niks 

meer in staat is! Zo moe. Waardeloos, nutteloos”. Naast jouw eigen 

weerstand ten opzicht van je laag energie niveau is het onbegrip van 

andere ontzettend pijnlijk. Hoe vaak werd mijn uitleg over hoe ik me 

voelde ontvangen door vragende of twijfelende blikken. Dit is een geval - 

zoals bij andere ziektes – van als je het niet zelf mee maakt kan je het niet 

begrijpen. Ook al besef je dat het voor andere moeilijk is om empathie te 

tonen voor iets dat ze niet kennen, voel je je daardoor niet minder 

eenzaam. 

 
Vermoeidheid brengt in dat opzicht een wolk van negativiteit met zich 

mee. Hoe kan je positief denken wanneer je hele lichaam en geest zo 

vermoeid zijn? Het enige advies op dat gebied: morgen is een nieuwe dag! 

Probeer niet teveel stil te staan bij hoe je je vandaag voelt. Vergeet wat je 

gisteren wel aan kon (dat is moeilijk, ik weet het) en wat je morgen aan wil 

kunnen (ook ontzettend moeilijk). Het is een open deur maar het 

uitgangspunt van mindfulness klopt in dat opzicht volledig: alleen NU 

bestaat en de rest niet. En als je toch je perfectionisme wil gebruiken moet 

je je afvragen hoe efficiënt het is om keer op keer te analyseren hoe en 

waarom je je zo voelt. Nogmaals: dit is ontzettend moeilijk. Je zult goede 

momenten hebben, energieke momenten, maar je zult ook terugvallen. 

Sommige mensen, inclusief ikzelf, houden altijd een bepaalde 
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gevoeligheid voor vermoeidheid maar dat ook is goed. Het is juist vaak een 

primair beschermingsmechanisme tegen situaties die voor ons niet goed 

of gezond zijn. 

 
Lichamelijke pijn 

Andere bekende fysieke symptomen zijn lichamelijke pijnen. 95% van de 

mensen die ik geïnterviewd heb ervaart lichamelijk pijne als gevolg van de 

burn-out. 

In dat opzicht is een beter woord dan burn-out overspannenheid. 

Overspannenheid is ook gedefinieerd als een klinisch beeld dat wordt 

gekenmerkt door aspecifieke spanningsklachten. 

Helaas wordt aspecifieke, oftewel niet-specifieke klachten, te vaak 

verward met vage klachten. 

Wat opmerkelijk is dat wij juist heel goed weten wat we voelen maar het 

is vaak moeilijk om het goed of precies uit te leggen. 

Hoe dan ook zegt het woord overspannenheid genoeg: TE VEEL 

SPANNING. De spanning uit zich niet alleen als mentale overbelasting 

maar ook zeker fysiek. 

Zelf ben ik gevoelig voor peesontstekingen, zoals muis- tennisarm. Ook 

heb ik chronische pijn tussen mijn schouders. Pees- en spierpijn (nek, 

schouders, rug) komen vaak voor bij mensen met een burn-out. De 

oorzaak is een combinatie van een slechte houding en stress of andersom. 

Je draagt letterlijk emotioneel gewicht op je schouders. Een goede 

meditatieoefening om dit te beseffen is de bodyscan. Als je genoeg focust 

zal je de spanning letterlijk kunnen voelen in je lichaam. 

 
‘Ergens ben ik me ervan bewust dat het anders moet 

maar door de drukte in mijn hoofd 

neem ik niet meer de tijd om te ontspannen.’ 

 
Het verhaal van Stefanie illustreert dit heel goed. 

Stefanie was marketing specialist toen ik met haar ging praten. Ze had een 

drukke baan. Ze was heel geliefd bij collega’s en werd zeer gewaardeerd 

door de directie. Ze stond altijd klaar om de extra stap te zetten voor het 

bedrijf of collega’s. Ze werd gezien als een spontaan, enthousiaste 

(pro)actief, hard werkende en lieve vrouw. Echter had ze zelf steeds meer 

gezondheidsklachten. 

 
“Ik geniet steeds minder van mijn werk”, vertelde ze. “Ik voel me steeds 

meer gehaast. Ik kan niet meer genieten van de kleine momenten zoals 
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koffie of lunchpauze met collega’s. Ook de liefde voor mijn vak voel ik 

steeds minder. 

Wat ik juist zo leuk vond aan mijn werk zoals afspraken met 

opdrachtgevers, brainstormsessies met designers e.d. zie ik niet meer 

zitten. Ik heb het gevoel dat ik als een kip zonder kop loop en ik denk 

alleen nog maar aan het volgende actiepunt die af moet. 

 
Stefanie vertelde me dat ze de laatste tijd steeds vaker hoofdpijn had. Ook 

voelde ze vaak spanning in haar nek en schouders. 

 
“Ik betrap mezelf vooroverbuigend over mijn keyboard of lopend met een 

gebogen rug. Ergens ben ik er dus van bewust, maar door de drukte in 

mijn hoofd neem ik niet meer de tijd om te ontspannen. 

 
Net zoals Stefanie wordt vaak fysieke pijn getriggerd door de drukte in je 

hoofd, de perfectionist en je kritische gedachten. 

Je gunt jezelf geen oplaadtijd of rust waardoor de spanning in je lichaam 

alleen maar toeneemt met alle consequenties van dien. 

Waar die pijn zich uit is per persoon verschillend. Vaak wordt de pijn 

gekanaliseerd op bestaande zwakkere plekken. 
Ik noem dit het lekkende-emmerfenomeen. 

Neem een emmer met een aantal gaten. Het water zal altijd de weg van de 

minste weerstand vinden, net zoals de spanning in ons lijf. Hoofdpijn, 

buikpijn, spierpijn zijn dan ook allemaal mogelijk “release”-plekken van 

de spanning in ons lichaam. 

 
Andere symptomen die vaak werden genoemd tijdens mijn onderzoek 

waren hartkloppingen en een onregelmatig hartslag, toename van de 

ademfrequentie en afname van ademdiepte of wisselende bloedruk. 

Je hoort ook vaak van mensen met een burn-out dat ze bang zijn voor “iets 

aan hun hart”. 

 
Stefen was vaak kortademig en voelde zijn hart heel erg “aanwezig” in zijn 

borst. “Steeds dacht ik dat iets mis was met mijn hart en was bang voor 

een hartaanval ofzo. Pas later heb ik kunnen relativeren dat het met 

spanning te maken had, maar nog steeds twijfel ik af en toe.” 

 
Ook zijn klachten of gevoeligheid aan je verteringsstelsel vrij gangbaar. 

Vaak hebben mensen een overgevoelige darm of/en pijnlijk maag. Ook 

worden misselijkheid en duizeligheid vaak genoemd. 
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Meestal zijn de klachten niet ernstig, maar ze beperken duidelijk de 

kwaliteit van het leven van mensen. Het helpt in ieder geval niet om je 

beter in je vel te voelen. 

 
‘Als je iets lang genoeg meemaakt wordt het steeds 

makkelijker om te concluderen 

dat wat je ervaart is wie je bent. 
Dat is niet zo!’ 

 
Ron vertelde me dat hij naast de bekende burn-out symptomen ook van 

een ontstoken galblaas geopereerd moest worden. 

Toeval of consequentie? We zullen het niet weten, maar een ding is zeker. 

Een burn-out met de bijhorende langdurende stress tast je weerstand aan. 

Vooral in het eerste fase van rust en herstel merken mensen dat ze 

vatbaarder zijn voor virussen. Ook voelen ze zich vaak grieperig. 

 
Er zijn ongetwijfeld nog meer klachten en symptomen bij mensen die een 

burn-out meemaken of hebben meegemaakt. Die zullen in meer of 

mindere mate aanwezig zijn in jouw geval maar je zult ongetwijfeld een 

paar herkennen. Belangrijk is niet zozeer welke symptomen jij ervaart 

maar hoe je met je symptomen om gaat. De acceptatie van hoe je je voelt 

en wat je mee maakt is een belangrijk onderdeel van je genezing zoals we 

later zullen zien. Het is hetzelfde met je symptomen. Veroordeel ze niet te 

snel en nog belangrijker: veroordeel jezelf niet voor wat je voelt en 

meemaakt. 

 
Ook heel belangrijk en net zo moeilijk is om jezelf niet te associëren met 

de klachten die je ervaart. Het is namelijk heel makkelijk om als je iets 

lang genoeg meemaakt te concluderen dat wat je ervaart is wie je bent. 

 
Tijdens mijn interviews had ik een specifieke vraag over de symptomen 

die men ervaarde. Ik merkte snel dat mensen zich met hun eigen 

symptomen gingen identificeren met antwoorden als: 

“IK ben angstig, IK ben depressief, IK ben op… De stem in je hoofd kan 

zelfs nog kritischer en vernederend zijn met valse overtuigingen als “ik 

ben een loser, ik ben waardeloos …” 

 
Waarom het essentieel is om je eigen affirmaties te nuanceren: 

Ten eerste: ook al zijn je symptomen nu een groot onderdeel van je leven, 

ze zijn niet constant. Er zijn genoeg momenten waar ze je niet of minder 
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ervaart. Het is belangrijk om hier bij stil te staan ook als je gevoelsmatig 

er constant mee geconfronteerd wordt. 

 
Ten tweede moet je aan jezelf toegeven dat je deze symptomen niet altijd 

hebt gehad. Geef de gedachten een eerlijke kans om weer weg te gaan zoals 

ze gekomen zijn. 

 
Tot slot, en alleen als je erin wil geloven, is het beter om positieve of 

minder negatieve overtuigingen in de lucht te gooien dan alleen geloven 

dat het toch niet gaat lukken. Over de invloed van positiviteit op je leven 

zijn talloze boeken te vinden. 

 
Het is natuurlijk makkelijk praten allemaal. Ik besef heel goed hoe 

moeilijk het is om je niet te laten meeslepen door je (negatieve) gedachten, 

emoties of gevoelens. Deze fout maak ik nog steeds dagelijks. Echter zal je 

nooit iemand met een griep horen zeggen “IK ben griep”. Er is een enorm 

verschil tussen “zijn” (identiteit) en “hebben” (los van jou). Die nuance 

creëert een essentiële afstand tussen een momentopname en onze ware 

identiteit. Probeer te zeggen: “Ik heb op dit moment last van depressie, ik 

ben moe de laatste tijd, mijn buik is gevoelig afgelopen maanden, ik slaap 

een tijdje minder goed etc.” Dit geeft je niet alleen ruimte voor 

verbetering, maar het maakt je ook duidelijk dat wat je voelt en meemaakt 

niet is wie je bent! 

 
Als conclusie wil ik duidelijk maken dat je symptomen niet liegen. 

Vaak genoeg, en niet alleen bij een burn-out, gaan mensen naar de 

huisartsen met vage klachten waar niets aan gedaan kan worden. Zodra 

stress genoemd wordt als mogelijk oorzaak voelt het alsof je aan je lot 

overgelaten wordt. Wat ook wordt gezegd, twijfel in iedere geval nooit aan 

jezelf. Er is duidelijk iets aan de hand met jou. Of heet lichamelijk of 

psychische is (waarschijnlijk allebei), jij weet het beter! 
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5. Onzichtbare ziekte 

 

You look at me with inquisitive eyes. 

You listen to my story but hear only gibbers. 

There is nothing you can feel or see in me. 
My pain is a creative invention. You take notes of my illusion. 

My fears wiped with your washed-up words. 

Crystal clear in your thoughts, I get dismissed, left with an invisible 

ordeal to live with. 

 
 

Er zijn symptomen aanwezig en toch zal je burn-out en alles wat je 

meemaakt voor de buitenwereld vaak slechts een vaag begrip blijven. 

 
Hoe kan dat precies? 

Zichtbaarheid en aantoonbarheid 

Hoe pijnlijk en beperkend je symptomen zoals eerder besproken ook zijn, 

ze zijn (helaas) moeilijk zichtbaar. Angsten, spierpijn, somberheid…. Tja, 

ECHT waar ? 

Niet alleen voor je medemens, maar ook voor de medische wereld is je 

“ziekte” moeilijk aantoonbaar. Ondanks veel positieve ontwikkelingen op 

dat gebied geeft onze westerse medische zorg nog weinig ruimte voor een 

holistische visie waar lichaam en geest onafscheidelijk van elkaar zijn. 

Voor heel veel huisartsen geldt nog de empirische regel dat alleen als iets 

zichtbaar of aantoonbaar is bestaat het ook echt. Wanneer ze het niet 

kunnen zien concluderen dat wat je voelt een verzinsel is. 

 
Kalmeringsmiddelen en/of verwijzingen naar een psycholoog lijken dan 

de enige gereedschappen die huisarts tot zijn beschikking heeft. 

Met andere woorden: óf je hebt een aantoonbaar fysiek probleem óf je 

bent psychische niet in orde. De waarheid zit bij een burn-out 

daartussenin en daarom voel je je ongetwijfeld vaak ongehoord of niet 

goed begrepen. 

 
Net zoals veel anderen wilde ik zelf heel graag antwoorden krijgen over 

hoe ik me voelde en over alles wat ik meemaakte. 
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Ik kwam in een medische molen terecht van herhaaldelijke bezoeken aan 

de huisarts of ziekenhuis, bloedonderzoeken, bloedrukcheck-ups, scans 

etc. 

Voor de duidelijkheid: ik wilde dat zelf. Ik wilde niet alleen ernstige ziektes 

uitsluiten, maar ik wilde vooral een verklaring krijgen voor mijn fysieke of 

geestelijke toestand. Mijn huisarts was niet happig voor alle onderzoeken; 

medicatie en een psychiater waren volgens hem de enige oplossing. Ikzelf 

zag duidelijk dat er ook iets fysieks aan de hand was. Achteraf had ik 

vooral iemand nodig die mij en mijn klachten serieus nam. 

 
Guusje en Najoua gaven bijvoorbeeld aan hoe dankbaar en blij ze waren 

met hun huisarts. Die zag gelijk wat voor hen op dat moment nodig en 

belangrijk was. Voor de een was het van belang om gelijk met een 

psycholoog te kunnen praten, terwijl de ander een duidelijk en praktisch 

stappenplan nodig had. 

 
Wanneer je je niet gehoord voelt, twijfel dus niet aan jezelf en ga vooral op 

zoek naar een huisarts die wel naar je luistert. Blijf niet “sukkelen” bij 

mensen die duidelijk niet met jou naar een oplossing willen zoeken. 

 
‘Blijf niet “sukkelen” bij een arts die duidelijk niet samen met 

jouw naar oplossingen wilt zoeken.’ 

 
 

Gemiste herkenning 
 

Tijdens je burn-out kan het oordeel van andere mensen over wat je 

meemaakt heel pijnlijk zijn. Ik vond het heel erg om geen of weinig 

herkenning te krijgen voor wat er zich in mijn leven afspeelde. Veel 

mensen zullen denken dat je het overdrijft of dat het puur 

aandachttrekkerij is. Mijn antwoord hierop is heel hard en heel simpel. 

“Maak het zelf mee en dan praten we dan verder”. Die frustratie heeft 

natuurlijk geen zin, maar het geeft in ieder geval aan dat je pijn echt 

bestaat. 

 
Caroline vertelde me dat ze die herkenning vooral had gemist in haar 

eigen familie. “Ik kom uit een familie van ondernemers. Hard werken 

hoort er gewoon bij en ziek zijn niet. Ik weet nog dat toen ik vertelde dat 

de huisarts me rust had geadviseerd mijn broer en vader zeiden dat ik de 
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dag vrij kon nemen. Ik durfde op dat moment niet te zeggen dat de 

huisarts over meerdere weken rust had gehad.” 

 
Het hoeft niet altijd zo hard te zijn. Oordelen kunnen veel subtieler maar 

net zo pijnlijk zijn. 

 
Toen Rick op zijn werk moest re-integreren merkte hij dat zijn collega’s 

niet echt enthousiast waren. “Ik vond het heel spannend om die 2 

ochtenden weer te gaan werken. Ik was inmiddels maanden uit de 

running geweest. Ik sprak met een paar collega’s die natuurlijk vroegen 

hoe het nu met mij was. In een verkorte versie vertelde ik dat afgelopen 

maanden best zwaar waren geweest. Een van de collega’s zei dat ze het 

ook zwaar hadden gehad met onderbezetting. Hij doelde natuurlijk op 

mijn afwezigheid. Ik zei dat ik het begreep en echt alles eraan ging doen 

om ze weer te ondersteunen. Ik voelde gelijk de paniek opkomen.” 

 
Een burn-out kan in sommige kringen zelfs een taboe zijn. Toen Ron 

uitviel door overspannenheid werd het een groot verhaal in het nieuws. 

Hij was een belangrijk figuur in de lokale politiek waar burn-out een 

onbesproken onderwerp was. Hij wilde daarom bewust mee doen aan 

mijn onderzoek om te laten zien dat het echt iedereen kon overkomen en 

dat de burn-out een probleem is dat meer aandacht verdient. 

Toch klinkt een gebroken been beter. Iedereen ziet wat je hebt en begrijpt 

het daarom beter. Niemand zal je tenslotte vragen om wat sneller te lopen 

wanneer je nog op krukken steunt. Tijdens een burn-out ben je echt 

beperkt. Je kan weinig prikkels aan, je bent ontzettend moe en gespannen, 

raakt snel in paniek, hebt weinig concentratie en overzicht over taken etc., 

maar dat ziet niemand. Dit maakt het zo moeilijk om begrip en geduld van 

anderen te krijgen. 

 
Je eigen maskerade 

 

Naast de kritieken en twijfels van de buitenwereld doen vaak je eigen 

gedachten mee in het niet herkennen van je problemen. Een deel van jou 

weigert vaak om te accepteren dat er iets mis met jou is. Als grote 

perfectionist en harde werker wil je gewoon door gaan zoals altijd en 

vooral niet begrijpen dat het nu niet kan. 

Alles wat je voelt wil je vooral niet associëren met het feit dat je jaren lang 

teveel heb gedaan maar probeer liever een - voor jouw gevoel meer 

rationeel reden – te vinden. 
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Corine legde me bijvoorbeeld uit dat ze overtuigd was dat haar moeheid 

door een vertraagde schildklier kwam. Haar hoofdpijn was ‘hormonaal’. 

De angsten kwamen volgens haar onder meer door haar voeding. 

Uiteraard is het belangrijk om bepaalde oorzaken uit te sluiten maar 

uiteindelijk wilde Corine, net zoals wij allemaal, een duidelijke reden 

vinden waarom ze zich zo voelde en iets tastbaar hebben waar ze mee aan 

de slaag kon. 

 
Tegen Corine en alle anderen wil ik het volgende zeggen: 

Een burn-out is een feitelijke, duidelijke, terechte en serieuze uitleg voor 

hoe je je voelt en wat je meemaakt. Je hoeft vaak niet verder te zoeken dan 

dat en je moet daar vooral niet aan twijfelen. We zullen ook in een later 

hoofdstuk zien dat je heel goed kan bijdragen aan je eigen genezing. 

 
‘Een burn-out meemaken is een feitelijke, duidelijke, terechte 

en serieuze uitleg voor hoe je je voelt en wat je meemaakt.’ 

 
Is het zo vaag? 

 

Vanuit een psychologisch oogpunt is de burn-out vrij goed geaccepteerd. 

Er zijn verschillende theorieën over de oorzaken, maar volgens mij ligt het 

in de praktijk redelijk simpel. 

 
Prestatiedrang + perfectionisme + veel prikkels + weinig rust/herstel tijd 

+ ongezonde levensstijl = Vermindering mentale weerbaarheid. 

Zit het daarom alleen tussen je oren? 
Ja én nee!! 

 
Ja, omdat veel processen beginnen in je brein en dus wel tussen je oren. 

Nee omdat je verzint niet wat je voelt. Het is duidelijk gegrond zowel op 

psychologisch als op fysiologisch vlak. Daarnaast spelen de gevolgen van 

een burn-out zich niet alleen in je hoofd af, maar duidelijk in je hele 

lichaam. 

 
We hebben al gesproken over de kettingreactie die plaatsvindt in ons brein 

als antwoord op dreigingen. Dit proces is in eerste instantie heel gezond 

en functioneel, mits van korte duur en niet repetitief. 

Wanneer je filters voor gevaren in de war raken kunnen alledaagse 

gebeurtenissen stress veroorzaken. Een vervelend gesprek of teveel e- 
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mails of afspraken worden dan als groot alarmsignaal gelabeld met alle 

gevolgen van dien; de kleine prikjes die op een gegeven moment een grote 

wond veroorzaken. 

 
Stel je voor dat je je constant voorbereidt op vechten of vluchten. Het is 

geen wonder dat je dan oververmoeid raakt. 

Wanneer stress langer aanhoudt, omdat je deze niet kunt beheersen of 

omdat de prikkels te sterk of te langdurig zijn en de hormonen en 

chemicaliën blijven stromen, word je door dezelfde moleculen die je eerst 

hebben geactiveerd, gesloopt. 

 
Een van de belangrijkste betrokkenen in je burn-out heet cortisol. 

Cortisol is een zogenaamde steroïde die in actie komt nadat je lichaam de 

neurotransmitter adrenaline heeft aangemaakt. Het wordt net als 

adrenaline in de bijnier aangemaakt. Zijn bijnaam: het stresshormoon. 

Je lichaam maakt namelijk cortisol aan tijdens stresssituaties en dat is 

voor de korte termijn maar goed ook. 

 
Cortisol triggert allerlei processen om je lichaam zo efficiënt mogelijk te 

laten reageren op stress (lees: gevaren). Het heeft o.a. invloed op de 

stofwisseling van suiker, vetten en eiwitten. Zo kan snel voldoende 

brandstof worden vrijgemaakt op de momenten dat dat nodig is. Cortisol 

heeft ook invloed op de werking van hart- en bloedvaten, de botten, de 

huid, het bindweefsel en spieren en gewrichten. 

 
Bij lichamelijke of psychische stress neemt de hoeveelheid cortisol in het 

lichaam snel toe om te zorgen dat het lichaam de stressvolle situatie te 

boven komt. 

 
Helaas kan cortisol net zo goed je leven verpesten als dat het je leven kan 

redden. Wanneer er te veel stress of/en te weinig rust en herstel worden 

ervaren verstoort cortisol de evenwicht van je interne systemen volledig. 
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Hypothalamus 
Maakt stresshormoon aan 

Cortisol overload 

Amygdala 
Negatieve emoties vrije loop 

Hippocampus 
Kan stress niet afremmen 

Frontale kwab 
Kan negatieve emoties niet meer afremmen 

 
 

 

stressoren 

 

Het is namelijk zo dat cortisol door herhaaldelijke stressresponsen zich 

kan ophopen in je systeem. Helaas heeft cortisol na het bereiken van een 

bepaalde hoeveelheid geen positief effect meer op je lichaam en geest. 

Dit dosiseffect wordt in de fysiologie de omgekeerde U-bocht genoemd, 

omdat in een grafiek de curve van de hormoondosis versus prestatie op 

een omgekeerde U lijkt. In andere woorden werken in eerste instantie “life 

saving”-hormonen zoals cortisol na een bepaald punt averechts. 

 
Het grootste probleem is dat je lichaam geen verschil maakt tussen reële 

gevaren en gecreëerde angsten. In dat opzicht, is het voor de stressreactie 

in je lichaam niet bepalend hoe stressvol een situatie is, maar hoe stressvol 

jij het ervaart. 

 
 

‘Het is voor de stressreactie in je lichaam niet bepalend hoe 

stressvol een situatie is, maar hoe stressvol jij het ervaart.’ 



5. Onzichtbare ziekte 

-59- 

 

 

 

We weten inmiddels dat een burn-out meestal niet “zomaar ontstaat”, 

maar een gevolg is van een aanhoudende periode van spanning en stress. 

Vermoedelijk wordt je filteringsysteem voor stress door langdurige 

spanningen verstoord en steeds scherper afgesteld. Hieronder zie je het 

verschil tussen een goed afgesteld en verstoord stressresponsproces. 
 
 

Omvang prikkels/stressors 
 
 
 
 
 

 
Sterke stressprikkels 

 

Threshold stressrespons 

Stressreacties 

 
 
 
 

 
Stressprikkel 

Herstel/ rust 
1
 

gemiddelde stressprikkels 

 
 
 
 
 

zwakke stressprikkels 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Goed afgesteld stressresponsproces 

 
 
 
 

 
Tijd 

 

De belangrijkste aspecten van een goed afgesteld stressrespons zoals 

hierboven geïllustreerd zijn: 
- Lage frequentie van stressprikkels 

- Hoge ‘threshold’ (grens) stressrespons. 

- Reactie in het lichaam ontstaat alleen naar aanleiding van een hoge 

stressprikkel. 

- Rust- en herstelmomenten tussen stressreacties door. 

 
Bij iemand met een verstoord stressresponsproces (fig. 2) begint het vaak 

met prikkels die te vaak en te snel achter elkaar komen. De kans op rust 

en herstel wordt steeds kleiner waardoor de stresshormonen zoals cortisol 

zich in het lichaam ophopen. 

Omdat de spanning te vaak en te lang aanwezig is bij deze persoon 

reageert zij/hij steeds meer inadequaat op stressprikkels. Je ziet onder 

andere dat de ‘threshold’ om stressreactie te triggeren lager wordt. 
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Omvang prikkels/stressors 
 

Stressreacties 

 
 

Herstel / rust 

 
 
 
 

Sterke stressprikkels 
 

Threshold stressreactie 

 
 

 
Stressprikkel 

 
 
 

gemiddelde stressprikkels 

 
 
 
 
 

zwakke stressprikkels 
 
 

 
Fig. 2 Verstoord stressresponsproces 

 
 

Tijd 

 

Je ziet bij mensen die midden in een burn-out zitten dat het geringste 

evenement angst of stress met zich meebrengt. Dit is ook de reden dat 

mensen met een burn-out vaak een fase van vermijding meemaken, juist 

om een stressrespons te voorkomen. 

 
Maar wat gebeurt er precies als je te lang spanning ervaart en je lichaam 

cortisol te lang aanmaakt? 

 
Er zijn veel negatieve gevolgen te noemen, waaronder het feit dat je 

vatbaarder bent voor ziektes en virussen. 

 
- Immuunsysteem wordt aangetast 

 
Door constant in een staat van vechten of vluchten te zijn wordt je 

immuunsysteem op termijn onderdrukt. De barrière die je normaliter 

beschermd tegen allerlei lichaamsvreemde stoffen brokkelt dan af. 
Je lichaam wordt minder goed in staat om zichzelf te beschermen tegen 
ontstekingen en virussen. Je wordt dan ook vatbaarder voor (chronische) 
aandoeningen. 
Veel mensen, waaronder Bart, hebben hetzelfde verhaal met mij gedeeld. 
“Ik was constant verkouden en voelde me vaak grieperig. Het zette niet 
vaak door, maar ik voelde me echt niet fit”. 
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- Kans op overgewicht 

 
Naast een verhoogde kans op ziektes, is er ook een kans dat je je gewicht 

toe zal nemen bij langdurende stress. Cortisol stimuleert de aanmaak van 

het hormoon insuline, dat betrokken is in het glucose-opslagproces. Wat 

normaal gesproken een tweezijdig proces is (vetreserves bij overschot en 

vetverbranding bij nood) werkt alleen een kant op. Insuline blokkeert de 

mogelijkheid van je lichaam om de vetcellen aan te spreken voor energie. 

Hierdoor neemt je vetmassa toe en loop je dus kans op overgewicht. Als je 

hier slechte eetgewoontes aan toevoegt wordt de combinatie funest voor 

de gezondheid van mensen. 

 
- Andere gezondheidsrisico’s 

 
Zonder cortisol kan een mens niet leven. Het heeft belangrijke taken in 

het lichaam. Het beïnvloedt onder andere je slaap-waakritme, het 

geheugen, het concentratievermogen en je stemming. Bij een verstoring 

van de stressrespons en een overschot aan cortisol zal je dus symptomen 

ervaren als een slechte nachtrust, verminderd libido en een te snelle (of 

te trage) spijsvertering. Zelf bloedruk en hartritme kunnen ook beïnvloed 

worden. 

 
Dit klinkt nou niet bepaald vrolijk en aanmoedigend. Sterker nog, het is 

best eng om te beseffen hoe ongezond we zijn (geweest) voor onszelf. Mijn 

boodschap aan jullie is echter juist heel positief. 

 
Ten eerste weet je nu dat wat je voelt geen illusie is. Je symptomen - zowel 

fysiek als psychisch - zijn echt! Jouw lichaam reageert door middel van 

een burn-out heel gezond op een ongezonde situatie. HET WAS TIJD! 

 
‘Jouw lichaam reageert door middel van een burn-out heel 

gezond op een ongezonde situatie. Het was tijd!’ 

 
Het betekent dat je nu zowel voor de buitenwereld als voor jezelf een uitleg 

hebt voor wat je meemaakt. 

Daarom geloof in een allesomvattende visie van de mens waar alle 

klachten, fysiek of geestelijk, net zoveel betekenis hebben. Jouw klachten 

zijn dus zeker niet vaag, maar moeilijk te plaatsen voor mensen met een 

empirische of mathematische visie van de geneeskunde. Wat belangrijk is, 

is dat je je eigen lichaam niet steeds kan manipuleren. Je symptomen kan 
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je dus misschien beter signalen van verstoorde processen noemen. 

Signalen die jij hebt besloten om te negeren. Jammer, want jouw lichaam 

en geest weten het net beter. 

 
Zelf heb ik te vaak en te lang in spanning geleefd waardoor sommige 

fysiologische en psychische processen uit evenwicht zijn geraakt. Ik 

reageerde onder andere te vaak, te veel en te snel op prikkels. Dat uitte 

zich bij voorbeeld in angst, pijn of vermoeidheid. 

 
Het goede nieuws is dat er iets aan te doen is. Dit is heel positief voor de 

“control freaks”, wat de meeste mensen met een burn-out zijn. We zullen 

het later over de rol hebben die je zelf kan spelen in je herstel- en 

veranderingsproces. Ik kan nu alvast een tipje van de sluier oplichten: de 

oplossing ligt (op lange termijn) niet in alle trucjes die je bedacht hebt om 

de last van je burn-out te verzachten. 
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6. De Trukendoos 

 

Left for dead in the desert I would accept water from anybody. 

Even my worst enemy could mean salvation. 

Everything to forget my thirst just for an instant. 

Small price to pay and unrepentant. 

I would grab the bottle with both hands and no reason. 

 
 

Een burn-out is, zoals we hebben gezien, een zware verstoring van je 

interne evenwicht. Alles vanzelfsprekend was zoals werken, sociaal bezig 

en andere activiteiten kan opeens een echte uitdaging worden. 

Wanneer je merkt dat je leven uit balans is en dat je snel geprikkeld wordt, 

ga je vaak onbewust op zoek naar tijdelijke oplossingen om je in ieder 

geval beter te voelen. Dit wordt coping genoemd. 

 
 

Wat is coping? 
 

Een letterlijke vertaling van deze oorspronkelijk Engelse term is: het 

verdragen van een bepaalde situatie. 

Specifiek in de psychologie gaat het om strategieën die door patiënten of 

mensen in het algemeen worden ontwikkeld om psychische of fysieke 

lasten beter te verdragen of zelf gevoelsmatig te kunnen overleven. 

Deze strategieën kunnen verdeeld worden in verschillende categorieën, 

maar in principe hebben ze het zelfde doel: het ondraagbare (meer) 

draagbaar maken. Dit kan een proces zijn op bewust niveau: “Als ik dit 

doe voel ik me beter” of onbewust gedrag, maar allebei hebben in principe 

hetzelfde effect. 

De coping mechanismen zijn dus niet alleen voor bij mensen met een 

burn-out maar worden vaak geassocieerd met een bepaald trauma of 

ingrijpend gebeurtenis en kunnen ook mensen helpen om die gebeurtenis 

te verwerken. 

Mijn bevindingen zijn vooral gebaseerd op mijn eigen ervaring en de vele 

gesprekken en interviews met mensen die een burn-out hebben 

meegemaakt. 

Er is veel verschillende en uitgebreide informatie beschikbaar over 

coping, vooral op het gebied van psychologie. 
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Soorten gedrag 
 

- Bewustheid 

 
Het verschil tussen coping strategieën wordt onder andere door de mate 

van bewustheid van actie en gedrag. 
 

Bewust coping gedrag Onbewust coping gedrag 

Ik kies bewust voor een gedrag dat 
draagt volgens mij bij aan een 
(tijdelijk) oplossing. 

Ik doe dit uit behoefte, zonder me 
er bewust van te zijn dat het 
bijdraagt aaneen (tijdelijk) 
oplossing. 

 
Je kan bij voorbeeld bewust gaan sporten omdat je denkt of voelt dat het 

goed voor jou is. Het zelfde geldt voor slechte gewoontes. Toen ik nog 

rookte, wist ik dondersgoed dat het slecht voor mij was maar voelde het 

ook dat ik het “nodig” had en het “hielp” me op dat moment. Ik was me 

dus bewust van dit “trucje”. 

Dat ik me steeds van andere mensen ging isoleren was achteraf ook een 

coping gedrag, maar ik had het toen niet zo bewust in de gaten. Vaak is het 

wel zo dat we diep van binnen ons wel bewust zijn van bepaald gedrag, 

maar het tijdelijk “niet willen weten” om ons schuldgevoel niet verder te 

voeden. 

 
- Mate van controle 

 
Een andere mogelijke verdeling van coping gedragen ligt in de mate van 

controle die men ermee wil uit te oefenen op zijn leven. 

 
Dwangmatige controle: 

We weten inmiddels dat mensen met een burn-out vaak te graag de 

controle over alles willen hebben. Hard werken is in dat opzicht ook een 

soort coping mechanisme. Een typische gedachtegang kan zijn: “Als ik 

hard genoeg werk dan is mijn baas tevreden, mijn baan veilig, mijn leven 

stabiel etc.” 

De sterke wens om alles op orde te hebben kan zelfs leiden tot OCPS 

(obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis) of OCS (obsessief 

compulsieve stoornis). 

Dit zijn in principe twee verschillende aandoeningen die allebei als doel 

hebben om dwangmatig controle te krijgen over je leven. Waar mensen 

met OCPS vooral zullen streven naar perfectionisme, hebben mensen met 
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OCS de neiging om rituele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld de licht 

aan en uit te doen of je handen steeds te wassen etc.). 

Stoornis of niet, er worden allerlei manieren bedacht om spanning 

draagbaar te maken. 

 
Hoe sterk de neiging tot controle ook is, het gaat om het verband dat wordt 

gecreëerd tussen een bepaalde wijze van leven en/of handelen en de mate 

van veiligheid, erkenning en zelfwaarde die daarmee zogenaamd wordt 

gecreëerd. 

Dit verband is natuurlijk vaak een illusie, maar het wordt toch in stand 

gehouden voor het onmiddellijke gevoel van rust dat het creëert. 
Zelfs zogenaamde gezonde activiteiten kunnen horen bij coping gedrag. 

 
Voor Sandra was bijvoorbeeld sporten de manier om controle te krijgen 

over haar leven. Wat de precies gedachte daarachter was wist ze zelf ook 

niet. “Iets met presteren, er toe doen, de moeite waard zijn ofzo? Ik kwam 

wel op een gegeven moment tot de conclusie dat het teveel en te 

geforceerd was. Het plezier van sporten was ver te zoeken.” 

 
Sommige coping mechanismen ontstaan dus vaak vanuit een foute 

aanname: “Als ik een bepaalde handeling doe of juist niet doe, dan komt 

het goed”. Wat ‘goed komen’ betekent is natuurlijk heel vaag. In sommige 

van mijn gesprekken kwam dit ter sprake. Ik vroeg wat het de doel van 

bepaalde gedrag voor diegene was. 

 
Julia vertelde bijvoorbeeld dat ze pas rust kon ervaren als haar hele huis 

tot in de puntjes opgeruimd was. Niks mis mee denk je dan, behalve dat 

de overhand over je dagelijks leven neemt. 

 
Owen durfde het bijna niet te vertellen: “Als ik ging wandelen moest ik 

van mezelf elke keer precies dezelfde weg nemen. Eén keer moest ik 

hiervan afwijken door werkzaamheden. Het gaf me gelijk onrust en ik 

raakte bijna in paniek.” 

 
Vaak is coping gedrag dus een manier om rust te bewaren. Maar wat heeft 

dit met een burn-out te maken? Ten eerste is coping niet specifiek voor 

mensen met een burn-out. Het wordt gebruikt door mensen die op de één 

of andere de manier uit balans raken in hun leven. Wie gebruikt coping 

trucjes? Heel veel mensen dus. In het geval van mensen met een burn-out 

vermoed ik dat het een manier is om een soort controle over je leven terug 
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te vinden. Wanneer alles bergafwaarts gaat is het fijn om te denken dat we 

er iets aan kunnen veranderen of dat we simpel gezegd nog grip op de 

situatie hebben. 

 
Een andere manier om controle te houden die je vaak terug zie bij burn- 

outers is vermijding. De gedachte hierachter is in essentie vrij simpel: “Als 

ik niks doe, niks onderneem, niemand zie, kan niks slechts met mij 

gebeuren, kan ik niet falen en kunnen mensen geen oordeel over mij 

hebben… Heerlijk toch?”. 

 
Cristel vertelde mij bijvoorbeeld dat ze op een gegeven moment alleen nog 

maar thuis wilde blijven. Alleen al het idee om naar buiten te gaan 

veroorzaakte enorme spanning. “Als ik boodschappen moest doen, werd 

ik duizelig. Ik dacht dat ik flauw ging vallen en dat iedereen het aan me 

zag.” Lang leve de thuisbezorging, dacht Cristel toen. 

 
Het probleem van vermijding of andere (controle) coping mechanismen 

is dat het gebaseerd op iets wat niet bestaat: de risico nul. Je handen tien 

keer wassen, altijd thuis blijven, de gaskraan of de deur blijven 

controleren etc. geeft de indruk dat je niet ziek kan worden, dat je niet 

flauw gaat vallen en dat je een ontploffing of inbraak kan voorkomen, 

maar is het echt zo? In dat opzicht geldt: “In het verleden behaalde 

resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.” 

 
Misschien is het de reden dat sommige mensen juist ervoor kiezen om de 

controle kwijt te raken als coping mechanisme. 

 
Controle verliezen: 

Goede kandidaten voor een burn-out zijn vaak loyaal, serieus, productief, 

aardig, efficiënt, perfectionistisch, veeleisend en streng (voor zichzelf). 

Moet ik door gaan of herken je jezelf nu al in dit profiel? Ik in ieder geval 

wel. 

Elke genoemde kwaliteit, die op zichzelf heel positief is, wordt samen met 

de anderen een enorme valkuil. Alleen de opsomming van die 

karaktereigenschappen klinkt al vermoeiend. 

Het is dus niet zo gek dat mensen die altijd zo “netjes” zijn geweest en 

binnen de lijnen hebben gelopen, op een gegeven moment ontploffen. In 

tegenstelling tot de eerder genoemde mensen die juist controle blijven uit 

te oefenen op hun leven, willen andere mensen juist eindelijk de stoom 

afblazen. 
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Guusje (toen 25) kon door haar burn-out haar stage niet meer afmaken. 

Ze was ontzettend moe en voelde zich leeg. Het leek alsof alles teveel was. 

Wel ging ze nog in een kroeg werken en deed ze gezellig mee met drinken 

en feesten. Het blijven hangen na werk gebeurde steeds vaker. “Lekker 

drinken en elke dag dronken naar huis gaan werd vrij normaal voor mij” 

vertelde ze. “In een dronken bui besloot ik zelfs om met mijn studie te 

stoppen.” 

 
Na een maand of acht werd ze door haar baas op haar gedrag gewezen. Ze 

besefte pas op dat moment dat haar gedraag problematisch was en dat ze 

in de drank wegvluchtte voor haar emoties. Ze besprak het met haar 

psycholoog en kon daarmee aan de slag. Een typisch voorbeeld van 

destructief coping gedrag. 

 
Verdovingsmiddelen zoals alcohol worden vaak gebruikt om de pijn te 

kunnen dragen maar er zijn talloze andere coping strategieën. 

 
Yvette vertelde over haar dwangmatig koopgedrag. Ze voelde zich beter 

door te shoppen, ook al wist ze ergens dat het niet “slim” was. “Als ik niet 

aan het shoppen was, ging ik ook vaak drinken of heel veel eten tot ik er 

zelfs misselijk van werd”. 

 
Het doel van dit soort gedrag is om aan de ene kant de pijn voor even te 

vergeten en aan de andere kant een soort boosheid te ventileren. Toen ik 

zelf teveel rookte noemde ik het mijn “Fuck it”-momenten. Het was 

letterlijk en figuurlijk een moment van ontsnapping aan de spanning of 

frustratie van mijn leven. Ik wist wel dat het niet goed of gezond was, maar 

het woog op dat moment niet tegen het fijne gevoel dat het me bracht. 

Tegelijkertijd wilde ik veel sporten om toch ook gezond te zijn en mijn 

overspannenheid tegen te gaan. Het combineren van coping voor controle 

en coping voor het loslaten kan dus ook. 

Wat je trucje ook is en hoe destructief het in eerste instantie kan zijn, kan 

het wel een positieve functie hebben. 

Dat je je in eerste instantie terug trekt en o.a. alle sociale prikkels wil 

vermijden is prima. We hebben gezien dat jouw filter voor stimuli 

verstoord raakt door een burn-out en het voorkomen van prikkels kan je 

de rust geven die je op dat moment zo nodig hebt. 

 
Zelfs eten, drank en drugs kunnen een onderdeel van je genezing zijn. 
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Het biedt je een tijdelijke methode voor het snel en makkelijk kwijt raken 

van je spanning. Zelf was ik, behalve met roken, te bang om de controle te 

verliezen om het te proberen maar ik kon de gedachte heel goed begrijpen. 

Wat men namelijk goed moet beseffen is dat mensen met een burn-out al 

maanden en vaak jaren in een gespannen toestand leven; altijd klaar om 

te presteren, om te pleasen en om niet teleur te stellen. 
Logisch dus dat je naar een manier zoekt om – al is het maar voor even – 

niet op scherp te staan. 

 
‘Een deel van je genezing ligt in de balans vinden tussen 

de nodige toegeeflijkheid op korte termijn 

en de op lange termijn doordachte aanpassingen in je leven.’ 

 
Het nadeel van coping gedragen is dat het gefocust is op een korte termijn 

oplossing. Het draagt in dat opzicht vaak niet bij aan je genezing. Je 

verstopt tijdelijk je wonden onder een pleister. 

Op de lange termijn werken ze averechts en zijn óf beperkend in je leven 

(bijv. vermijding) óf zelfs schadelijk (bijv. drank). Je loopt vooral het risico 

om een bepaalde stemmingen te associëren met een bepaalde gedragingen 

(bijv. ik ben angstig, dus ik rook). 

Als je vaak genoeg paniekaanvallen heb gehad kun je situaties gaan 

vermijden waarin je verwacht weer een nieuwe paniekaanval te krijgen. Je 

kan bang worden voor het gebruiken van openbaar vervoer, naar de 

supermarkt gaan of om je in het algemeen in openbare ruimte te bevinden. 

De angst en vermijding komen voort uit de gedachte dat er iets ergs met 

jou kan gebeuren (flauwvallen, dood gaan etc.) en dat je niet geholpen kan 

worden of je moet schamen tegenover de mensen om je heen. 

Hoe dan ook, je wordt bang voor de angst zelf waardoor je je coping gedrag 

liever niet veranderd. 

 
Hoe langer je een coping gedrag in stand houdt, des te moeilijk wordt het 

om ermee te stoppen. Het is in dat opzicht net een verslaving. Door dingen 

telkens te doen of juist niet te doen, is er geen kans om in te zien dat je 

gedrag en het gevreesde resultaat niet per sé aan elkaar gekoppeld zijn. 

(bijv. vermijding = geen angst = geen stress en geen angst). 

 
We hebben gesproken over gezond of ongezond, bewust of onbewust, 

gecontroleerd of losse coping gedragen. We hebben over vermijding 

gehad, drank, drugs, voeding, sport… Er zijn talloze andere kleine of grote 
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coping trucjes. Of je nu jezelf helemaal verliest in Netflix of social media, 

of dat je tien keer moet controleren dat de deur op slot is, of dat je jouw 

huis extreem schoon houdt; in essentie is het doel van je gedrag hetzelfde. 

Je zoekt snel oplossingen, ‘easy fixes’, om de last van je huidige disbalans 

te kunnen dragen. Nogmaals: dit is op korte termijn prima. Medicijnen 

die je van je arts of psychiater zal krijgen doen in dat opzicht vaak ook 

niets anders dan symptomen verzachten. Wel is het belangrijk om van je 

gedrag bewust te zijn – of te worden – zodat je later de wond onder de 

pleister kan behandelen. 

 
Een deel van je genezing ligt in de balans vinden tussen de nodige 

toegeeflijkheid op korte termijn en de op lange termijn doordachte 

aanpassingen in je leven. 

 
Wanneer je bewust bent van je coping gedrag en je wilt vanaf, wees niet te 

streng voor jezelf. Kijk naar een kind die opeens van zijn ouders zonder 

speen moet gaan slapen. De speen symboliseert voor hem een stuk 

comfort, veiligheid, anker. Vaak lukt het niet zonder een paar slechte 

nachten voor de ouders. Pas als je over de grens bent van de 

oncomfortabel gevoel om zonder je trucje te leven (ja dit zijn 

ontwenningsverschijnselen) kan je concluderen en integreren in je 

systeem dat je zonder die trucje kan leven. Dit vraagt geduld, 

doorzettingsvermogen en liefde voor jezelf. 
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7. Op weg naar herstel 

 

At first it’s just a seed. Not more than a bit of hope in its shell. 

Not seeing the sun, yet but looking for it. 

Cherishing an idea that was lost for so long. 

And day after day, love after love it start showing. 

Growing like the long lost will to live 

You realize it never disappeared but just went in hiding for a while 

Ready for its comeback it doesn’t ask for much 

But just some belief and great deal of attention. 

 
 

Geduld 
 

Ik begin gelijk met het belangrijkste advies van allemaal: HEB 

GEDULD. 

Ja! Ik weet het, het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar denk even met 

mij mee en probeer de volgende vraag te beantwoorden: 
“Hoelang heb je erover gedaan om burn-out te raken?” 

 
Ik meen het echt: denk even na!? Vul je antwoord hieronder in. 

 

 

Dagen / Maanden / Jaren 
 

Ook als je nog niet precies begrijpt waarom en hoe het gebeurd is, heb je 

waarschijnlijk een idee van hoe lang je te veel, te geforceerd of ongezond 

bezig bent geweest. 
Het zal uiteraard per persoon verschillen, maar de kans is groot dat het 

“probleem” niet gisteren is ontstaan. 

 
‘Wees respectvol, maar vooral begripvol 

voor je herstelproces.’ 

 
Ik zal mezelf als voorbeeld nemen. Officieel burn-out geraakt (de eerste 

keer) in 2005. Ik was 31. Waarom? Uhm: teveel gewerkt, constante stress 

en spanning, nooit echt mezelf geweest, altijd iedereen willen pleasen, 

nooit tevreden, constant waardering en herkenning zoeken, te weinig zelf 
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vertrouwen etc. (herkenbaar?). Hoe lang ben ik zo geweest? Bijna zo lang 

als ik me kan herinneren. Ja, echt! In ieder geval op school al. 

Een paar regressiesessies verder, kon ik concluderen dat ik ongeveer 12 

jaar was toen het echt begon. 31-12 = 19 jaar. 19 jaar lang! 19 jaar lang 

streng voor mezelf, perfectionistisch zijn en lekker stress opbouwen. Goed 

hè. Niet echt nee! 

 
Voor veel van jullie zal het minder lang zijn geweest. En dat is alleen maar 

goed. Het viel mij overigens tijdens mijn interviews op dat een burn-out 

ook vaak bij jonge mensen gebeurt (Guusje, Samuel, Jaap, Sophie). Het 

klinkt gek, maar het is echt een cadeau als je het vroeg meemaakt en er 

jong mee aan de slag kan. Je bent dan minder vastgeroest in 

negatief/destructief gedrag. 

 
Terug naar GEDULD. Als je nadenkt over hoe lang het voor jou geduurd 

heeft voor dat je burn-out raakte, kan je ook zelf bedenken dat het helaas 

niet zomaar verdwijnt. Misschien een teleurstelling voor sommigen, maar 

eigenlijk is het een fantastisch nieuws. Ik geef je hier een uitleg voor jezelf 

waarom het een lang herstelproces kan zijn. 

 
Wees dus respectvol, maar vooral begripvol voor je herstelproces. 

 
Verder ligt de uitdaging om te herstellen mijn inziens bij het volgende: het 

verstoren van je evenwicht heeft niet alleen lang geduurd, maar het ging 

ook onbewust. In principe willen we niet bewust eindigen in een burn-out 

of in het algemeen onszelf pijn doen. Omdat het geen doel was waar je 

naartoe werkte, hield je de tijd ook niet in de gaten. De lange periode om 

zo ver te komen lijkt daarom een stuk korter dan dat hij was. 

 
‘We willen niet bewust een burn-out meemaken.’ 

 
Het herstelproces werkt anders. Het uitgangspunt is enorm bewust. Er 

komt een ambitie bij, een doel om beter te worden, en daarmee ook 

ongeduld. De prestatiedrang om beter te worden, die wij als 

perfectionisten zo goed kennen, wordt de motor van het traject dat we 

moeten afleggen. We willen resultaten en als die achterblijven of te 

langzaam komen, wordt het weer voeding voor de strenge stem in ons 

hoofd. Dit werkt averechts en zit het herstel juist in de weg. 
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Laten we dus met z’n allen accepteren dat het proces van herstellen net 

zoals het proces van ‘ontstaan’ veel tijd nodig heeft. Een laten we vooral 

de strenge bewustheid vervangen door een zachte en geduldige blik. 

 
‘Laten we met z’n allen accepteren dat het proces van 

herstellen net zoals het proces van ‘ontstaan’ 

veel tijd nodig hebt.’ 

 
De kunst is om te blijven focussen op elk kleine stap die we maken in 

plaats van te blijven kijken naar een eindbestemming die sowieso 

gedurende de reis zal veranderen. 

 
Maar wat is herstellen precies? 

 

Er zijn veel verschillende meningen over of een burn-out wel of niet een 

ziekte is. Hulpverleners, huisarts, psychologen, coaches en zelf de WHO 

zijn bezig met de vraag. Lekker boeiend, zou je denken. Ja en nee. 

Nee, omdat je andere dingen aan je hoofd hebt nu; ja omdat de herkenning 

van wat je meemaakt je ontzettend kan helpen met makkelijker en beter 

te kunnen herstellen. Hoe dan ook kunnen we er niet omheen, burn-out 

is niet alleen op individueel niveau maar ook op maatschappelijk niveau 

een flink probleem. In 2019 ervaarde 16% van de bevolking burn-out 

klachten. Dit kan hoe dan ook niet zomaar van tafel geveegd worden. 

 
‘Weer (hard) werken als je in een burn-out zit is niet anders 

dan moeten hardlopen met een gebroken been’ 

 
Voor mij is er geen twijfel mogelijk. Wanneer je interne evenwicht op 

fysiologisch of/en psychologisch niveau voor een langere tijd wordt 

verstoord en de kwaliteit van je leven sterk wordt beperkt, ben je duidelijk 

ziek. De herkenning van een ziekte legitimeert het investeren in de 

genezing. Het negeren van dit simpele feit, waarschijnlijk vanuit 

economisch oogpunt, maakt me boos. Het maakt me boos vooral omdat 

de herkenning op medisch niveau van wat we allemaal meemaken tijdens 

een burn-out een belangrijk onderdeel van het genezingsproces is. 

Weer (hard) werken als je een burn-out heb is niet anders dan moeten 

hardlopen met een gebroken been. Dat vraagt toch niemand? 

 
‘Hoe ziek ik ook was, het belangrijkste voor mij was 

om weer te kunnen functioneren en presteren.’ 
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Maar wat betekent precies: genezen van een burn-out? 

Genezen in het algemeen wordt gedefinieerd als beter worden, herstellen 

van een ziekte, gezond worden etc. Dat is geen geheim, maar waarom is 

het belangrijk om hier bij stil te staan? Omdat genezen een belangrijk doel 

voor jou wordt de komende weken, maanden of jaren na je burn-out, is 

het essentieel om vooraf het juiste doel goed te definiëren. 

 
Toen ik zelf machteloos thuis zat, wilde ik ook beter worden. Als je op een 

afstandje toe zou kijken, zou je denken dat het laten verdwijnen van de 

symptomen (angst, somberheid, vermoeidheid…) de prioriteit was. Dat 

was ook absoluut een wens op dat moment, maar hoe gek het ook klinkt 

en hoe ziek ik ook was, het belangrijkste voor mij was om weer te kunnen 

functioneren en presteren. Ik wilde mijn baan en mijn plek in de 

maatschappij terug! 

 
Ik schaamde me ontzettend om thuis te zijn. “Wat een loser!”, zei die 

strenge stem in mezelf! Ik moest naar mijn werk, zoveel te doen, mensen 

rekenden op mij en ik liet iedereen in de steek. 

Op basis van die overtuigingen werd mij doel voor genezing: Weer kunnen 

functioneren zoals ik gewend was! Weer de oude zijn. 

Door te luisteren naar veel mensen weet ik dat dit een gangbare 

redenering is voor mensen met een burn-out. Perfectionisme en 

schuldgevoelens hebben altijd de overhand. 

Maar waarom klopt die gedachte niet en nog belangrijker: waarom staat 

het in de weg van échte genezing? 

 
1. “Weer kunnen functioneren/presteren” is een doel dat naar buiten is 

gericht. We proberen om een beschadigd imago te herstellen. We willen 

weer anderen (en onszelf) overtuigen van onze waarde in plaats van te 

werken aan de essentie van het probleem van binnen uit. 

 
2. 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. 

 
3. “Weer de oude” zijn klinkt goed, maar alleen als de “oude” ook werkelijk 

jezelf was. Wanneer iemand met een burn-out zegt: “Ik wil weer de oude 

zijn”, bedoelt hij vaak hard kunnen werken, sociaal druk kunnen zijn, voor 

anderen klaar kunnen staan enzovoorts. 
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Dit was inderdaad een versie van onszelf, maar nu is een mooi moment 

om je af te vragen of dit de juiste versie was. 

 
4. Op hetzelfde niveau “functioneren” als voor de burn-out is niet alleen 

een ongezond doel, maar ook bijna onmogelijk. Als dit je doel is, is de kans 

groot dat je jezelf keer op keer gaat teleurstellen door het niet te bereiken. 

 
Ook ik heb de fout gemaakt om alle inspanningen van genezing te richten 

op terugkrijgen van mijn oude plek, mijn rol weer te vervullen in de 

maatschappij precies zoals het was voor de burn-out. Mijn werk hervatten, 

klaarstaan voor mijn familie en vrienden alsof er niks was gebeurd. 

GEK HÈ?! Maar stel je nu voor dat we een burn-out zien als wat het 

daadwerkelijk is: een heftige allergische reactie op een bepaalde 

manier van leven. 

 
Als iemand ontdekt dat hij zwaar allergisch is voor bepaalde 

voedingstoffen gaat hij niet alles doen om die weer te eten. Hoe vervelend 

het ook is en hoe graag je die at, in principe wil je alles doen om de heftige 

allergische symptomen te voorkomen. Het gaat er dus om dat inleveren 

op een gebied (geen ei eten, geen hond nemen, niet onder de zon liggen 

etc.), de algehele kwaliteit van je leven te zal verbeteren. 

 
‘Herstellen van een burn-out is terugkeren naar een gezonde 

en evenwichtige versie van jezelf.’ 

 
Dat geldt dus ook voor een burn-out. Het herstellen daarvan gaat niet om 

weer in je oude patronen te vallen, zoals keihard werken, perfectionist of 

een sociale held zijn. Jij en ik weten dat dit niet de weg naar genezing is. 

Een ander voorbeeld is hoe het lichaam van een blessure herstelt. Hoe 

ouder je wordt, des te vaker je geblesseerd raakt en des te kleiner de kans 

op volledig herstel wordt. Als je jouw enkel steeds kneust door tennis te 

spelen kan je natuurlijk tape gebruiken, naar de fysiotherapeut gaan of 

andere therapieën proberen maar de kans is groot dat dit een zwakke plek 

zal blijven. Professionele tennisspelers zullen er alles aan doen om zolang 

mogelijk op hoog niveau te spelen ondanks die zwakke enkel. Dit is 

immers hun ‘leven’ en zo voelt het ook met je werk. De vraag blijft echter 

hoever je moet gaan en hoe lang je je lichaam kan negeren of 

tegenspreken. Herstellen van een burn-out betekent voor mij dus niet 

weer de oude zijn die alles aan kon of op hoog niveau functioneerde, maar 

terugkeren naar een gezonde en evenwichtige versie van jezelf. 
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Welke versie van jezelf kies je? 
 

Toen ik zelf de oefening deed om de versie van mezelf te vinden die nog 

‘gezond’ was, werd de conclusie pijnlijk. Ik denk dat het ergens voor mijn 

12e was. Echt zo ver! 

 
Als ik terugdenk aan die leeftijd, zie ik nog een spontane, vrolijke en 

zelfverzekerde jongen. Ik begon daarna langzaam maar steeds meer 

verantwoordelijkheid te voelen. De wereld werd ‘zwaarder’. Het ‘pleasen’ 

en vooral geen last zijn voor anderen werd mijn drijfveer. 

Ik kom later op de waarom terug, maar voor nu is het interessant (en 

verdrietig) om te zien dat ik al heel lang mijn ongezonde patronen aan het 

ontwikkelen was. 

 
Een interessante oefening om voor jezelf te doen. Doe simpelweg je ogen 

dicht, haal geheugen op van verschillende leeftijden en probeer je te 

herinneren hoe vrij of juist opgesloten je je van binnen voelde. Er zullen 

ook misschien mijlpalen of bepalende momenten boven water komen die 

een duidelijke verandering hebben getriggerd. 

 
Toen ik aan Charlie voorstelde om die oefening samen te doen vond ze het 

heel spannend. Na 5 minuten zag ze zichzelf op 15 jaar leeftijd op de 

hockeyveld. Lachend en fanatiek met haar team spelen. “Ik voel me goed, 

gewoon goed. Ik heb het gevoel dat alles van zelf gaat. Ik voel geen druk 

van de buitenwereld, ik probeer me niet anders voor te doen dan wie ik 

ben.. Het voelt zo fijn”. Begrijpen waarom het daarna “fout” ging was niet 

de doel van de oefening, maar Charlie besefte op dat moment wel dat ze 

ooit volledig zichzelf was geweest en dat dat heel fijn voelde. 

 
Misschien zal die oefening geen concreet antwoord geven, misschien ben 

je voor je gevoel altijd hetzelfde geweest. Het maakt niets uit. Als je geen 

versie van jezelf kent om terug te keren, betekent dat dat je de volledige 

vrijheid hebt om jezelf opnieuw uit te vinden. Hoe mooi is dat? 

 
Belangrijk om mee te nemen in je zoektocht naar een gezonde versie van 

jezelf is het verschil tussen leven en functioneren. Functioneren is een 

belangrijk onderdeel van het leven (werken, je belasting aangeven, 

boodschappen doen, slapen, eten etc.). Maar je bent niet op deze wereld 

gekomen om alleen te functioneren. Leven betekent voelen en handelen 
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vanuit je kern en niet alleen oppervlakkig. Alleen door jouw uniekheid te 

laten zien, je passies en overtuigingen te volgen zal je echt geluk vinden. 

 
Sterker nog, het is juist ziekelijk (en ziekmakend) om je constant aan te 

passen aan de identiteit en behoeftes van anderen. 

 
‘Wees dus geen meester in overleven 

maar wees een imperfect, gezond en levende mens!” 

 
 

De schema hieronder is een voorbeeld van verschillende versies van jezelf voor 

en na je burn-out. 
 

 
Geboorte 

 

 

Oorsprong 

(genetisch/opvoeding/karakter 

eigenschap etc.) 

 

 
Gezond 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ongezond oude ik 

 
Oorzaak 

(hard 
werken/perfectionisme/schuldgevoe 

 
 
 
 

Burn-out 
 
 
 
 

Genezen 
 
 
 
 
 

2e geboorte 
 

Gezonde nieuwe jij 
 

 
Het 

L
 e

 v
 e

 n
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De stappen van herstel: 
 

Nu je weet waar je naartoe wil, begint de reis naar herstel pas. 

Er zijn een aantal belangrijke fases om door te lopen, met name: 

 
- Hulp vragen en niet het alleen willen doen. 

- Voor jezelf zorgen. 

- Je situatie leren begrijpen en accepteren. 

- Patronen herkennen en patronen doorbreken. 

 
Afhankelijk van onder andere je karakter, je achtergrond, je sociale 

situatie en hoe lang je in de ‘vechtstand’ bent geweest zal dit traject er 

anders uit zien. Voor de meesten van ons is dit een lang, intensief, zwaar, 

maar ook ontzettend interessant en bevrijdend proces. 

 
Het is wel belangrijk om ook te kijken naar de burn-out als fenomeen. Ik 

heb vaak mensen om me heen gehoord die ook een burn-out hadden. Met 

alle respect voor iedereen wil ik wel duidelijk maken dat een korte 

periode van minder energie of niet lekker in je vel zitten geen burn-out is. 

Ik heb veel moeite met mensen die de burn-out gebruiken/misbruiken om 

aandacht te krijgen. Het is hetzelfde als wanneer mensen die verkouden 

zijn gelijk roepen dat het een griep is. Het maakt het voor mensen met een 

echte burn-out veel moeilijker de nodige erkenning te krijgen. 

 
Daarom is het vrij frustrerend om wanneer je maanden- of, jarenlang 

achter elkaar in de put zit van iemand te horen: “Ja, ik ken het. Ik heb ook 

een burn-out gehad 2 maanden geleden, maar het is gelukkig over”. In 

jouw eigen kwetsbare staat voelt het echt alsof jij een moeilijk geval bent 

en je begrijpt niet waarom het jou niet of minder makkelijk lukt om snel 

te herstellen. 

 
Hier ligt overigens ook een belangrijke les. Wat er ook om je heen gebeurd, 

je moet je blijven focussen op jezelf en je eigen herstel. Dat is vooral 

moeilijk omdat het vaak aan zelfvertrouwen ontbreekt om te geloven dat 

je het goed doet en dat het goed met je komt. Het kan helpen om je af te 

zonderen van sommige omgevingen. Het scrollen door social media waar 

iedereen zo gelukkig lijkt te zijn zal je bijvoorbeeld niet helpen. 
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Dat terzijde, nu terug naar de verschillende stappen van je herstel. 

 
- Hulp vragen. 

- Voor jezelf zorgen. 

- Leren begrijpen en accepteren. 

- Patronen herkennen en patronen doorbreken. 

 
Deze stappen zijn heel sterk verbonden met elkaar. Op papier klinkt het 

waarschijnlijk logisch, maar het is in werkelijkheid ontzettend moeilijk. 

 
In dit hoofdstuk zullen we vooral focussen op de eerste 3 stappen en hoe 

en met wie je dat kan die bereiken. Patronen herkennen en doorbreken zal 

ik bewust later in details bespreken 

 
Niet alleen 

 

Op basis van mijn eigen ervaring zou ik adviseren om geen tijd te verliezen 
met hulp vragen. Het hersteltraject is een ingewikkeld en moeilijk proces 

en vraagt professionele ondersteuning. Je hebt tijdens een burn-out te 

weinig overzicht en afstand om je situatie goed te beoordelen. Alle mensen 

(zonder uitzondering) die ik geïnterviewd heb adviseren het ook: “Vraag 

om hulp!”. Door misplaatste trots en vertraagde acceptatie heb ik zelf veel 

te veel en veel te lang weerstand geboden aan ondersteuning. Ik kon het 

tenslotte zelf! Achteraf kan ik oprecht zeggen dat het zonde van de tijd 

was. Zet dus je trots en overtuiging opzij en laat je vooral helpen. Het is 

geen moment om weerstand te bieden, maar een tijd om jezelf liefde en 

rust gunnen. 

 
- Vrienden en familie 

 
Wees vanaf het begin open tegenover vrienden en familie over wat je mee 

maakt. Het is zeker niet makkelijk om je kwetsbaar op te stellen, maar 

geloof mij, hoe sneller hoe beter. De energie die je nodig hebt om het 

mooier te maken dan wat het is, heb je op dit moment simpelweg niet. Er 

zal een gewicht van je schouders vallen zodra je het met mensen kan delen. 

Bedenk dat mensen zo veel meer begrip zullen hebben voor onder andere 

je minder actieve sociale betrokkenheid. Daarnaast is het ook fijn om een 

of meerdere mensen om je heen te hebben met wie je kan delen wat je 

allemaal meemaakt. Als je het toch probeert te verbloemen zal je steeds 

smoesjes moeten verzinnen waarom je niet naar een feestje gaat,  
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waarom, je meer teruggetrokken bent en minder vrolijk. Dit is niet alleen 

oneerlijk tegenover de mensen die jou liefhebben, maar ook uitputtend. 

Nee, gewoon toegeven hoe je je voelt. Dit is een onmisbare stap van je 

eigen acceptatieproces. 

 
- Huisarts 

 
Om te beginnen is het belangrijk om bij je huisarts langs te gaan. Ten 

eerste omdat zij/hij kan beoordelen of het om een burn-out gaat. De kans 

is groot, maar bij twijfels zullen de nodige verificaties worden gedaan. Het 

is voor jou ook fijn en belangrijk dat je andere oorzaken van je symptomen 

kan uitsluiten. Aarzel niet om zelf aan te geven wat je eigen gevoel zegt. Ik 

weet hoe moeilijk het kan zijn wanneer je kwetsbaar bent om assertief te 

zijn, maar pak toch je kans. 

 
Mijn adviezen aan jou zijn: 

 
1. Bedenk voorafgaand aan het gesprek met je huisarts wat je doel is en 

wat je wilt bereiken. Je gaat niet weg als dat niet is gebeurd. Als je 

bijvoorbeeld je bloed wil laten prikken omdat je je zo moe voelt, dan moet 

het ook gebeuren. Het gaat om jouw gezondheid en jij kent jezelf beter dan 

iedereen, daarom is het essentieel om naar je eigen gevoel te luisteren. 

 
2. Mocht je je niet sterk of assertief genoeg voelen op dat moment (heel 

begrijpelijk), vraag dan jouw partner, vriend(in) of ouder om met jou mee 

te gaan. Heb vooral geen schaamte! Jij zou het toch ook doen voor iemand 

die je liefhebt? 

 
De ervaringen met huisartsen zijn helaas wisselend. Guusje was achteraf 

haar huisarts heel dankbaar. “Hij zag gelijk dat ik hulp nodig had en heeft 

het gelijk voor mij geregeld”. Najoua was ook blij met het duidelijke 

stappenplan van haar huisarts om langzaam maar zeker minder stress te 

kunnen ervaren. 

 
Andere mensen voelden zich helaas niet gehoord. Dewi vertelde 

bijvoorbeeld dat haar huisarts haar alleen kon vertellen dat het allemaal 

in haar hoofd zat en dat ze dit het best met een psychiater kon bespreken. 

Misschien was het ook de beste oplossing voor haar, maar het voelde 

helemaal niet prettig legt Dewi verder uit.  
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“Ik voelde helemaal geen herkenning of begrip voor wat ik voelde en 

mijn lichamelijke klachten. 

De huisarts wilde niet eens een bloedonderzoek doen. Er waren volgens 

haar tenslotte “alleen maar” spanningsklachten. Ik ben toen van huisarts 

veranderd. Het was moeilijk, omdat ik echt aan mezelf twijfelde. Ben ik 

moeilijk aan het doen? Ben ik psychisch niet op orde?”. 

 
Ik geloof zelf heilig in de holistische visie waar lichaam en geest 

ÉÉN zijn. Vaak moet het antwoord in het geheel worden gezocht. Als je je 

niet gehoord of begrepen voelt, is het daarom belangrijk om dichtbij jezelf 

te blijven en een hulpverlener te zoeken die bij jou past. Een goede 

huisarts hoort niet alleen je verhaal aan maar zal samen met jou op zoek 

gaan naar mogelijke oorzaken en jou de tools geven om beter te worden. 

De tools hiervoor zijn heel divers. Voor sommigen zullen een paar 

gesprekken met je huisarts genoeg zijn terwijl het voor vele anderen nodig 

zal zijn om een coach of psycholoog in te zetten. 

 
- Coach/psycholoog/psychiater 

 
Voor dat ik aan mijn onderzoek begon, was ik ervan overtuigd – vanuit 

mijn eigen ervaring – dat je alleen door psychologen of psychiaters 

geholpen kon worden. Hun medische achtergrond is voor mij namelijk 

nodig om de ondersteuning serieus te nemen en samen aan de slag te 

gaan. Echter is door al mijn interviews duidelijk geworden dat het per 

persoon heel verschillend is en dat hulp in allerlei vormen kan komen. 

Sandra, die ook een aantal maanden therapie had gehad, vertelde 

bijvoorbeeld dat ze het meest had gehad aan haar begeleider op school. 

“Hij kende me goed en kon vooral gelijk de vinger leggen op de pijnlijke 

en belangrijke plekken. Ook kon ik zijn uitleg heel goed plaatsen en zijn 

advies daarom goed inzetten”. 

In dat opzicht is denk ik bij elke type hulp vooral de basis van vertrouwen 

belangrijk. Er wordt niet voor niks vaak over de bekende “klik” gesproken. 

Een coach kan bijvoorbeeld de beste keus voor jou zijn. Een coach gaat er 

namelijk vanuit dat je al over alle talenten en kwaliteiten beschikt om 

effectiever, succesvoller, en gelukkiger te worden. Zij/hij kan dus zorgen 

dat je eigen krachten zichtbaar worden en dat je ze optimaal benut op alle 

gebieden van je leven. 

Over het algemeen richt een coach zich niet op psychische klachten en de 

diepere oorzaak van die klachten; daarvoor is hij niet opgeleid. 
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Mijn ervaring is dat het tegenwoordig overigens heel moeilijk is om te 

weten wie wat precies doet. Coaches die ook therapie bieden, psychologen 

die ook coach zijn, etc. 
 

Een referentie van een bekende kan daarom belangrijk zijn bij je keuze. 

Het belangrijkste blijft wat je eigen gevoel zegt tijdens/na het eerste 

contact. Heb ik vertrouwen in deze persoon? Voel ik me hier veilig? 

Begrijpt zij/hij me goed? Gaat deze persoon me kunnen helpen? Allemaal 

heel simpele vragen waar je eigenlijk gelijk JA op moet kunnen 

antwoorden. 

Mocht je hulp zoeken via de reguliere weg, zijn de volgende punten 

belangrijk: 

 
1. Ook als je twijfelt zoek toch gelijk een hupverlener. Houd rekening 

met de vaak lange wachttijd. Mocht je toch geen hulp nodig hebben of 

willen kan je een afspraak cancelen altijd in plaats van weken langer 

moeten wachten terwijl je echt hulp nodig hebt. 

 
2. Luister naar je gevoel bij de keuze van een begeleider. De uitdaging 

daarin is dat je vaak op dat moment uit balans ben en dat je zelfvertrouwen 

ver te zoeken is. Toch is assertiviteit essentieel. Zorg dat je altijd eerst 

telefonisch contact kan krijgen om kort je verhaal te doen en horen of die 

persoon bij jou past. Zelfs een kort telefonisch gesprek kan al een goede 

indicatie geven. 

 
3. Je huisarts speelt een grote rol omdat je vaak eerst een verwijzing nodig 

hebt. Bespreek goed wat voor begeleiding je nodig hebt (van eerste 

lijn tot langere trajecten). Dit is ook belangrijk met het oog op je 

zorgverzekering. 

 
Ik weet nog dat ik meer dan 12 weken moest wachten toen ik al een 

psycholoog had gevonden. Toen ik eindelijk een intake kreeg, voelde ik me 

echt niet op mijn gemak bij de psycholoog in kwestie. Ik twijfelde toen aan 

mezelf en heb nog vier sessies gehad voordat ik (met moeite) besloot om 

naar een andere psycholoog te gaan (zonde van de tijd). Je mag best af en 

toe aan jezelf twijfelen, maar je gevoel liegt nooit. 

 
Gereedschappen: 

 

Zodra je je omringt hebt door mensen die je kunnen helpen, is het van  
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belang om te kijken welke gereedschappen je in kan zetten om je herstel 

te bevorderen. 
 

- Medicijnen 

 
Het lijkt me belangrijk om hier langer bij stil te staan. Meestal hebben 

mensen een hele duidelijke mening over het gebruiken van medicijnen. 

Het viel me tijdens mijn interviews op dat er nog steeds een enorm taboe 

heerst, terwijl we weten dat miljoenen mensen kalmeringsmiddelen 

gebruiken of het gebruikt hebben. Mijn eigen mening is als volgt: liever 

niet als het anders kan, maar als het echt moet gewoon doen! 

 
Het idee om medicijnen in mijn lichaam toe te laten voelt zeker niet fijn. 

Het is toch “troep”, heb ik altijd gedacht. Vooral perfectionisten of mensen 

die graag in controle willen blijven staan niet achter het idee dat ze die 

“drugs” moeten gebruiken. We zijn vaak overtuigd van onze eigen 

wilskracht. Maar wat moet je doen als je het “niet meer kan”, als je het 

“niet meer weet”, als je het “niet meer ziet zitten? Moet je principieel 

blijven? Is het risico dat stress met zich meebrengt beter dan de rust dat 

een artificieel hulpmiddel kan bieden? Dit zijn interessante vragen die 

eenieder voor zichzelf moet beantwoorden. 

 
Toen ik burn-out raakte in 2005 was ik volledig uitgeput. Ik kon bijna niks 

meer doen. Ik kreeg steeds paniekaanvallen, was bang voor alles kon niets 

meer ondernemen, was somber en constant aan het piekeren over mijn 

toekomst. Ik was toen overtuigd dat ik het zelf allemaal ging oplossen. Het 

werd niet beter met mij. Het voelde alsof alle energie die ik nog had mijn 

overlevingsbatterij was. Mijn huisarts had me geadviseerd om medicijnen 

te nemen om in ieder geval tot rust te komen. NEE! Medicijnen? Ik? 

NEVER. 

 
Uit wanhoop besloot ik wel mijn oom te bellen. Hij is psychiater (in 

Frankrijk). Ik vertelde hem in het kort wat met mij aan de hand was, hoe 

ik me voelde en hoelang ik al aan het worstellen was. Mijn onderliggende 

vraag was of hij me medicatie zou adviseren. Zijn reactie was 

verhelderend. Om me te helpen perspectief te krijgen vroeg hij: “Zou je 

krukken gebruiken als je een gebroken been had, antibiotica voor een 

longontsteking of insuline bij diabetes ? Het gaat op een gegeven moment 

niet zozeer of je wel voor of tegen hulpmiddelen bent, maar om of je dat 

hulpmiddel nodig hebt of niet. 
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Er zijn heel veel manieren om mensen te helpen die bijvoorbeeld een 

burn-out hebben, maar soms/vaak moet je eerst je lichaam en geest uit 

de vechtstand halen om daarna vanuit een goede basis verder aan jezelf 

te werken. Medicatie kan dus absoluut een uitkomst bieden.” 

 
Ik vertelde mijn oom dat ik me echt een loser voelde om op dat punt te 

zijn beland en dat ik zo diep was gezakt dat ik pillen moest slikken! 

Zijn antwoord was weer duidelijk: “De associatie tussen medicijnen 

gebruiken en zwak zijn is een misvatting die veel patiënten hebben. Dit is 

ook gelijk een onderdeel van het probleem waar je straks aan kan 

werken. Het gaat om acceptatie van een situatie zoals het nu is en 

luisteren naar je huidige behoefte, in plaats van een constant oordeel te 

hebben over wat je zogenaamd niet goed (genoeg) doet. Maar dit stuk is 

voor later. Zorg eerst dat je lekker tot rust komt. Dus ja, medicijnen gaan 

je helpen”. 

Hij heeft me verder advies gegeven over welke medicijnen bij mijn profiel 

zouden helpen en bij mij en mijn situatie zouden passen. Ook gaf hij 

duidelijk aan dat het onder begeleiding moest gebeuren om met name de 

dosering te bepalen en de opbouw/afbouw. 

En? Heeft het geholpen? Was het echt nodig? Heb je spijt dat je het gedaan 

hebt of juist niet? Heb je het lang moeten gebruiken? Wat heb je gebruikt? 

Misschien zijn dit een aantal van je vragen? 

Ja, het heeft zeker geholpen! Ja, het was zeker nodig! Ik ben niet “blij” dat 

ik het gebruikt heb, maar ik heb zeker geen spijt. Ik heb medicijnen op en 

af gebruikt. Verrassend? Ik denk het niet. Ik heb antidepressiva gebruikt 

omdat het o.a. goed tegen angsten werkte: het haalde net de scherpe 

randen er vanaf. Het was niet DE oplossing voor mijn burn-out, en in dat 

opzicht dus ook geen (genees)middel, maar een hulpmiddel om tot rust te 

komen en een beter en neutrale overzicht van mijn situatie te krijgen. 

 
Op het gebied van medicijnen zou ik je de volgende adviezen geven: 

 
1. Als je voelt dat je echt steun nodig hebt en dat je tot rust moet komen 

(in je hoofd en lichaam) zet je trots, controle en oordeel allemaal opzij. 

 
2. Laat je adviseren en helpen door een goede arts/psychiater. Alle 

medicijnen hebben voor- en nadelen. (bijvoorbeeld lange inwerkingsduur 

voor antidepressiva, verslavingsgevoeligheid voor kalmeringsmiddelen 

etc.) 
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3. Luister wat betreft de dosering uiteraard in eerste instantie naar je 

arts (vooral voor de bovengrens), maar ook naar jezelf. Ik heb zelf 

bijvoorbeeld heel snel gemerkt dat ik heel gevoelig voor medicijnen was. 

Voor mij had de minimale dosering al het gewenste effect. Deel dus 

vooral je gevoel en wensen met je arts. Vergeet niet dat jij als geen ander 

je lichaam kent. 

 
4. Zonder streng te zijn voor jezelf, blijf bewust bij het gebruiken van 

medicatie. Het is goed om jezelf de vraag regelmatig te stellen of je het 

nodig hebt of dat je misschien zonder kan. Vooral als je tegelijkertijd 

psychologische begeleiding krijgt. 

 
5. Laat je altijd begeleiden tijdens de op- en afbouwfases. Je begeleider 

kan je onder andere helpen met belangrijke vragen over dosering of 

bijwerkingen bij voorbeeld. 

 
Hoe belangrijk medicijnen ook kunnen zijn en soms ook onmisbaar, 

blijven ze zoals eerder gezegd slechts een onderdeel van de oplossing. 

 
Ook wordt het te makkelijk en te vaak medicijnen voorgeschreven zonder 

andere alternatieven te overwegen. Het lijkt voor veel huisartsen of 

psychiaters DE manier om jouw – en op dit moment hun – probleem op 

te lossen. Hier moet je ook assertief zijn in je eigen belang. Als een stem 

in je zegt dat het niet nodig of dat je het niet wil, moet je nagaan welke 

stem is het. Als het je bekende strenge, controlerende, schuldgevoelig 

stem is, mag je het negeren. Als je echter geen medicijnen wilt gebruiken 

vanuit een gezonde en objectieve overtuiging, dan mag je dit punt net zo 

sterk maken bij je huisarts. 

Er zijn tenslotte talloze andere manieren om je beter te gaan voelen dan 

door medicatie. 

 
- Therapieën 

 
Aandachtstherapie, AAT - Therapie met assistentie van dieren; ACT - 

acceptance and commitment therapie; Cliëntgerichte therapie/ 

clientcentered therapy; EFT - emotionally focused therapy; EMDR – eye 

movement desensitization and reprocessing; Gedragstherapie; Cognitieve 

therapie; MBCT – mindfulness based cognitieve therapie enzovoorts. 

De verschillen tussen deze therapieën ligt enerzijds in de verschillende 

visies over hoe de mens in elkaar zit en anderzijds het doel van de therapie. 
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In de jaren ‘60/’70 werd bedacht dat de oplossing van een psychologisch 

probleem in de oorsprong van het probleem lag. Om iemand van een 

depressie af te helpen was dus van belang om te begrijpen hoe de depressie 

ontstond was en daarmee aan de slag te gaan. De typische sombere 

gedachten en het lusteloze gedrag die bij een depressie horen, werden 

meer als een gevolg of symptomen van de ziekte gezien. Zich focussen om 

het bestrijden van symptomen niet de focus maar een bijzaak van de 

therapie. 

Sindsdien hebben andere therapieën zich ontwikkeld zoals cognitieve en 

gedragstherapieën. De uitgangspunten van die therapievormen is juist dat 

het type gedachten of gedrag een belangrijk voeding is voor de 

onderliggende psychisch problemen. Het idee is dus dat het veranderen 

van de type gedachten of gedrag een krachtige manier is om je genezing te 

bevorderen. 

 
Sommige therapeuten zullen dus focussen op de diepere oorzaak van de 

problematiek terwijl anderen het gedrag als uitgangspunt nemen. Andere 

therapieën zijn weer gericht op de denkprocessen en andere geven de 

voorkeur aan het lichamelijke of emotionele werk. 

 
Om eerlijk te zijn begrijp ik zelf de helft van alle therapievormen niet. 

Maar de essentie van meeste therapieën is aan de andere kant heel simpel: 

er wordt ruimte in jezelf gecreëerd om te zien en accepteren wie je echt 

bent. Deze kennis wordt dan als basis gebruikt om je verder te helpen 

ontwikkelen op een gezonde manier. 

 
“Maar welke therapievorm moet ik zelf kiezen?” 

 
We weten dat het doel van je therapie zal uit eindelijk zijn om je je beter 

te laten voelen, maar er zijn veel verschillende wegen naar herstel. 

Gevoelsmatig zullen mensen met een burn-out baat hebben bij een 

cognitieve gedragstherapie hebben omdat ze vaak een foutieve schema’s 

hebben ontwikkeld voor gedachten, gedrag en beloning. Schematherapie 

is in dat opzicht ook heel interessant. Deze therapieën focussen op het 

herkennen van bepaalde patronen en het doorbreken daarvan. 

Langdurige over je diepe psyché heeft meestal niet het voorkeur van 

mensen met een burn-out. Dit is over het algemeen het best geschikt voor 

praktisch ingestelde mensen die graag duidelijke handvaten krijgen om 

zelf actief aan hun herstel te werken. 
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Het viel me overigens tijdens mijn gesprekken op dat heel weinig mensen 

die naar een psycholoog of psychiater gingen, bewust hadden gekozen 

voor een specifiek type therapie. Vaak kwam het voort uit het advies van 

de huisarts of kregen ze een naam van een psycholoog door via vrienden 

of familie. 

 
Het goede nieuws is dat meeste psychologen multidisciplinair zijn en 

verschillende tools vanuit verschillende type therapieën zullen inzetten. 

In dat opzicht is dus de keus van de persoon die de therapie geeft 

belangrijker dan het type therapie zelf. 

 
Toch is het fijn om voor jezelf een idee te hebben van je vraagstuk en waar 

je naartoe wilt. Wat is het eerste wat in je op komt? Wil je bijvoorbeeld 

meer rust ervaren in je hoofd? Wil je niet constant aan je zelf twijfelen? 

Wil je niet altijd alles perfect willen doen? Wil je je schuldgevoelens kwijt? 

Waarschijnlijk alles :). 

 
- Alternatieve therapieën 

 
Naast de reguliere weg, kan je ook de paden van alternatieve geneeskunde 

bewandelen. Volgens de definitie zijn er voor deze type therapieën “geen 

wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit.” 

Aan de ene kant vind ik de westerse overtuiging dat de reguliere 

geneeskunde allesomvattend is heel arrogant en aan de andere kant vind 

ik een gezonde kritische houding ten opzichte van alle uit de grond 

gegroeide therapieën essentieel. 

Ik vind het vreselijk dat sommige vage therapeuten misbruik maken van 

de kwetsbaarheid, pijn en verdriet van anderen. Mijn gouden regel was: 

als iemand me beloftes maakte (je gaat je beter voelen, de pijn zal weg 

gaan etc.) dan was ik weg! Alternatieve therapieën vragen om een goede 

dosis nederigheid. 

Van al mijn gesprekspartners waren er verbazend weinig die gebruik 

maakten van alternatieve therapieën. Ik kan niet met zekerheid zeggen of 

dit kwam door toeval. Een hypothese kan zijn dat mensen met een burn- 

out in het algemeen teveel aan controle gehecht zijn om zich in te laten 

met onbewezen behandelmethodes. 
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‘Vaak zijn die therapieën maar een tijdelijke ‘pleister’ voor je 

wond, maar af en toe is een pleister precies wat je nodig 

hebt.’ 

 
Zelf heb ik bij sommige therapieën absoluut baat gehad en bij andere 

helemaal niet. Acupunctuur, natuurgeneeskunde, ayurveda, 

hypnotherapie, chiropractie, homeopathie, osteopathie, haptonomie is 

een greep uit wat ik heb geprobeerd. 

Wat in het algemeen heel fijn is aan alternatieve therapieën in 

tegenstelling tot veel reguliere methoden, is dat de behandelaars met een 

holistische blik naar jou kijken. Mijn ervaring is dat ik me vaak niet op 

mijn gemak voelde wanneer ik over mijn klachten moest praten met de 

huisarts. Ik voelde altijd dat hij mij eigenlijk het liefst de psychologische 

hoek in wilde duwen. Bij behandelaars in de alternatieve circuit voelde ik 

juist heel veel begrip en vertrouwen. Ik werd op dat moment echt gehoord, 

zonder oordeel. Het vertrouwen in jou als individu is op dat moment juist 

wat je echt nodig hebt en daarom kijk ik in het algemeen heel positief naar 

alternatieve therapieën. 
Vaak zijn die therapieën maar een tijdelijke ‘pleister’ voor je wond, maar 

af en toe is een pleister precies wat je nodig hebt. 

 

 
- Mindfulness en meditatie 

 
Waarom een apart stuk schrijven over mindfulness en meditatie? Ten 

eerste omdat het klinkt in de westerse maatschappij als een vrij recent 

concept, terwijl het al duizenden jaren actief wordt gebruikt in andere 

delen van de wereld. Ten tweede om samen te kijken of het weer gaat om 

een commerciële zelfhulptrend, of dat er meer achter zit. 

 
Wat is mindfulness en wat is meditatie eigenlijk? 

 
Mindfulness is precies wat de Engelse woord zegt. Het gaat om 

bewustheid. De essentie van mindfulness cursussen is om te leren 

afstand te nemen van de fysieke of mentale autopiloot en terug te keren 

naar een staat waar je ziet, merk en/of voelt wat in jou en om je heen 

gebeurd. Simpel toch! Of toch niet? 

 
Wat betreft meditatie zijn er verschillende definities en vooral heel veel 

soorten. Vaak wordt meditatie geassocieerd aan mindfulness omdat het 
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een uitstekende manier om je bewustzijn te kunnen trainen. Meditatie kan 

wel veel verder gaan dan mindfulness alleen. In grote lijn is meditatie een 

manier om afstand te nemen van de zeer beperkte definitie van jezelf. Je 

leert je distantiëren van je onzekerheden, je twijfels, je angsten en je ego 

met als doel jezelf zien als deel van een groter geheel. 

 
Ik hoor al sommige denken: Zo vaaaag :). Nou, geloof me als ik zeg dat ik 

dat ook vond. Het concept vond ik wel interessant, maar ook onhaalbaar 

en ik ben niet de enige. 

Tijdens mijn interviews ben ik erachter gekomen dat de meerderheid van 

mensen met een burn-out moeite hebben met mindfulness en meditatie. 

Misschien weer een teken van de praktische aard van deze groep mensen. 

Of is het iets anders? 

 
Terwijl Ron het te vaag vond, vertelde Juliet dat het niks voor haar was. 

Ik herkende me zelf in beide opmerkingen. Ik had betere dingen te doen 

met mijn tijd. Toch besloot ik een paar jaar geleden om zo een 

mindfulness cursus te volgen. Mindfulness begon toen net een beetje 

bekend te worden. Omdat ik niet zomaar een cursus aan huis met een 

wannabee-coach wilde volgen, koos ik voor een cursus vanuit de 

psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Niet heel fijn wanneer je aan 

je psychische gezondheid twijfelt, maar het gaf aan de andere kant een 

soort garantie voor een serieuze en professionele setting. 

 
‘De essentie van mindfulness is om minder betrokken te raken 

met gedachten en interne gesprekken. Het gaat meer om te 

met zachtheid te observeren wat gaande is en te beleven het 

moment zoals het nu is’ 

 
Hier stond ik dus bij een vage cursus met vage mensen en een vage trainer. 

Dat was tenminste de indruk vanuit mijn “perfect en in controle”-IK. Wat 

deed ik hier? Dit is toch niks voor mij? De mensen hier hebben echt een 

probleem, maar ik niet. Veel te vaag. Zoveel gedachten, zoveel oordelen 

had ik dus over mezelf en anderen. 

Grappig genoeg ligt juist de essentie van mindfulness in het afstand 

nemen van de constante interne gesprekken en oordelen en in plaats 

daarvan het moment te beleven zoals het komt en zoals het is. 

 
Om een lang verhaal kort te maken heb ik de cursus afgemaakt met ups 

en downs. Ik weet nog bijvoorbeeld dat ik zo moe was dat ik alleen maar 
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wilde slapen tijdens de meditatiesessies. Andere keren was ik juist heel 

onrustig en wilde ik opstaan en weg gaan. Ook kon ik me vreselijk irriteren 

aan sommige andere deelnemers die bijvoorbeeld steeds wilden vertellen 

hoe ze zich voelden. Achteraf kan ik zien dat ze net zoals ik, vol met 

onzekerheden zaten. 

 
Heeft de cursus voor mij iets opgelost? Nee. Het was echter wel een klein, 

maar belangrijk onderdeel van mijn herstelproces. 

 
Later ben ik er pas achter gekomen dat het geheim van mindfulness of 

meditatie is dat het juist niet gaat om oplossing, maar alleen om 

aanwezigheid (waar je bent en waar je mee bezig bent). 

 
Als er niveaus zouden bestaan in meditatie van 1 tot 100 (bij 100 heb je 

echt het licht gezien), bleef ik na jaren proberen nog steeds steken op level 

4 of 5: Ik begrijp het concept, ik vind het nog steeds moeilijk en af en toe 

vaag, maar ik ben blij ik het probeer omdat ik absoluut ook geloof in de 

toegevoerde waarde van mediteren. 

 
Mijn weerstand ten opzichte van meditatie is gelijk ook de reden geweest 

dat ik het nodig heb/had. We komen later terug op de oorzaak van onze 

burn-out, maar in essentie is het vrij simpel: teveel gedaan, te weinig rust, 

te weinig ademruimte, te krampachtig en geforceerd geleefd, te weinig 

geluisterd naar je kern en teveel gehandeld op basis van verkeerde 

overtuigingen. 

 
Meditatie en mindfulness zijn in dat opzicht een zachte manier om te 

strijden tegen de vervuiling van onze geest. 

 
‘Meditatie en mindfulness zijn een zachte manier 

om te strijden tegen de vervuiling van onze geest. 

 
Ik begrijp dus als geen ander wat Ron, Juliet en veel andere mensen in een 

burn-out denken over meditatie, maar laten we even kritisch naar onszelf 

kijken. Feitelijk bieden we weerstand om 10 minuten (meer of minder) per 

dag een moment volledig voor onszelf te nemen, terwijl we weten dat ons 

burn-out grotendeels komt doordat we constant in de actie- of 

prestatiemodus waren. Hypocriet? Misschien. Tegenstrijdig? Zeker. 

 
‘Kijk naar meditatie als een moment waar niks 
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hoeft te gebeuren en jij niks hoeft te bewijzen, maar waar 

alles precies is zoals het moet zijn.’ 

 
Misschien moeten we het even niet over meditatie hebben, maar alleen 

over tijd voor jezelf te nemen. Een tijd waar de wereld om ons heen niet 

bestaat, waar niemand iets van ons kan verwachten en waar wij niets van 

onszelf verwachten. Een tijd van rust en stilte. Een tijd waar prikkels geen 

ruimte krijgen. Een moment waarop onze angsten, pijnen, twijfels en 

onzekerheden er mogen zijn zonder oordeel. Heerlijk toch?! Wil je dat 

echt niet is het ook ‘ok’ maar het is de moeite waard om je af te vragen 

waar dit weerstand vandaan komt. 

 
Een bekend gezegde is: als je geen tijd hebt voor 10 minuten per dag 

mediteren, dan is de kans groot dat je eigenlijk 20 minuten nodig hebt. 

 
Ik plaag niet alleen jullie, maar ook mezelf hiermee. 

 
Uiteindelijk is het niet relevant of je wel of geen meditatie gebruikt, zolang 

je een manier vindt om afstand te nemen van de ‘ongezonde’ versie van 

jezelf. De momenten van rust of reflectie – hoe je het ook wil noemen – 

zijn nodig om een stap terug te kunnen nemen. Hoe kan je anders 

begrijpen hoe je zover bent gekomen en vooral hoe je gaat zorgen dat je 

hier nooit meer komt. 

 
Mocht je wel meditatie willen proberen en mindfulness een kans geven, 

kan ik de volgende tips die mij ook hebben geholpen met je delen. 

 
1. Gebruik meditatie niet om een probleem op te lossen. Juist voor 

prestatiegerichte mensen zoals wij is het de slechtste benadering die je kan 

kiezen. Beschouw meditatie in plaats als een stukje blauw hemel in een 

verder met wolken bedekte lucht. Zie het als een moment waar niks moet 

gebeuren en jij niks hoeft te bewijzen maar waar alles precies is zoals het 

moet zijn. 

 
Klinkt het vaag? Oké. Laten we het omdraaien en kijken volgens welke 

regels jij tot nu toe geleefd hebt. ER MOET ALTIJD IETS GEBEUREN, IK 

MOET ME BEWIJZEN, HET IS NIET ZOALS HET MOET. HET KAN 

BETER, SNELLER, MOOIER, EFFICIËNTER …. 
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Klinkt het rustmoment van een meditatiesessie nog steeds zo vaag of juist 

lekker? 

 
2. Gebruik een meditatie applicatie en probeer en dagelijks routine te 

creëren. Het hoeft niet lang te zijn (tussen 1 en 10 minuten). Kijk wat past 

bij wie ik ben en wat je kan op dit moment. De wereld heb je in die paar 

minuten minder nodig dan wat je denkt. 

Het “verplichting”-gedeelte is belangrijk omdat routine en vastigheid 

essentieel is voor alle vormen van gedachten- en gedragsverandering. 

Overigens lukt het mij zelf absoluut niet altijd, maar ik blijf proberen en 

dat is genoeg. 

 
3. Wat betreft mindfulness is het in het algemeen vooral bij dagelijkse 

routineklussen (rijden, schoonmaken, lopen, tandpoetsen etc. ) juist 

moeilijk om echt ‘aanwezig’ te zijn. Onze gedachten nemen heel snel een 

loopje met ons. 

 
Mijn advies is daarom om te beginnen mindfull te zijn met nieuwe, 

onbekende activiteiten. Doordat het iets nieuws is, heb je minder ruimte 

om afwezig te zijn. 

 
Een voorbeeld: ik besloot op een gegeven moment te gaan schilderen. 

Toen ik eindelijk over de drempel van mijn eigen negativiteit heen was 

(“het slaat nergens op, Ik kan het niet, wat heb ik eraan etc.” ), had ik een 

vol uur rommelen met verf achter de rug. Wat me ontzettend opviel, is dat 

ik 90% van de tijd alleen met schilderen bezig was geweest. 

 
Bij een activiteit die (nog) niet geïntegreerd of geautomatiseerd is in jouw 

systeem is het per definitie makkelijker om je focus erbij te houden. 

 
Die activiteit is heel persoonlijk. Ik ben zelf bijvoorbeeld zo gewend om te 

sporten dat ik tijdens een intense sportsessie volledig in gedachten kan 

afdwalen. 

 
Een burn-out is in dat opzicht een mooi moment om aan nieuwe 

(laagdrempelige) hobby’s te beginnen. 

 
Zodra je de ruimte in jezelf kan ervaren waar geen gedachten zijn, wordt 

het makkelijker om dit in geautomatiseerde activiteiten ook te vinden. 
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De rust van 1 uur lang geen gedachten over van alles was toen zalig. Geen 

gedoe over wat gisteren was gebeurd of wat morgen kon gebeuren, maar 

alleen verf, kwasten en een doek. 

 
 

Voor jezelf zorgen 
 

“Voor mezelf zorgen!? TJA, wat bedoel je precies en hoe doe je dat?” 

 
Heb je gemerkt dat, hoe lief en aardig mensen om je heen kunnen zijn, 

niemand voor jou kan zorgen behalve jezelf? 

Het is een open deur maar een belangrijke open deur. Mensen met een 

burn-out zijn meestal heel goed in voelen wat anderen nodig hebben. 

Maar op een vreemde manier stopt die empathie altijd wanneer het over 

hen zelf gaat. 

Dit is een heel belangrijk punt! 

Toen Arthur zijn leven en achtergrond aan mij beschreef leek hij de 

perfecte vader, man en medewerker. Hij werkte hard, maar wilde ook 

zoveel mogelijk thuis betrokken zijn. Hij was altijd heel moe in het 

weekend, maar probeerde toch nog uitjes met de kinderen te organiseren. 

Ook wilde hij nog aandacht aan zijn vrouw geven. Hij regelde oppas om 

zijn vrouw te verassen met een diner of bioscoop. Op zijn werk was hij 

afgelopen jaar 2 keer medewerker van het maand geworden. Fantastisch 

toch? Toen ik aan hem vroeg wat hij verder zelf leuk vond om te doen gaf 

hij aan na een lange pauze: “Ik weet het niet. Het enige dat ik de laatste 

tijd zou willen is slapen en alleen zijn”. 

Een pijnlijke constatering vond hij, terwijl ik mij goed met hem kon 

identificeren. 

Op een gegeven moment zegt je lichaam: “STOP!”. Het enige wat je dan 

kan doen is naar je lichaam luisteren. 

 
‘Op een gegeven moment zegt je lichaam: “Stop!”. Het enige 

wat je dan kan doen is naar je lichaam luisteren.’ 

 
Inmiddels weten we wat met je lichaam gebeurt als je continu aan stress 

wordt blootgesteld. Stresshormonen kunnen onder andere je zenuwstelsel 

beïnvloeden. Op termijn kunnen allerlei fysieke of psychische problemen 

ontstaan. 

Om de vicieuze cirkel van cortisol te doorbreken kan je een aantal stappen 

nemen zoals uitrusten, in beweging komen en gezond(er) eten. 
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- Uitrusten: 

 
Het eerste wat je kan doen is uitrusten. Genoeg slaap is absoluut een must, 

want het is in eerste instantie het enige moment waar je echt tot rust komt 

omdat je hoofd niet de hele tijd aan het malen is. Het gaat niet zozeer om 

heel veel slapen maar om een gezonde ritme te creëren. Eerder naar bed 

kan voor jou misschien werken. Probeer het in iedere geval om een 

gezonde en vaste routine te creëren de komende tijd. 

Misschien zal je, net zoals vele anderen met een burn-out, ook wel merken 

dat jouw vermoeidheid niet aan een gebrek aan slaap is, maar een gebrek 

aan rust. Mentale vermoeidheid voelt namelijk totaal anders dan fysieke 

vermoeidheid. 
Het is ook ontzettend moeilijk om dit aan anderen uit te leggen. 

Voordat ik Mees ontmoette hadden we al een paar keer over en weer 

contact gehad met elkaar. Een afspraak maken was moeilijk omdat hij 

steeds “met zijn energie” zat. “Ik weet niet hoe ik me op de dag gaat 

voelen”, zei hij. “Ik ben vaak zo moe”. Uiteindelijk hebben we op een van 

zijn “goede dagen” kunnen afspreken. In tegenstelling tot de verwachting, 

zag Mees niet vermoeid uit. Gewoon een gezonde jongeman van rond de 

30 jaar, die toch met tranen in zijn ogen vertelde dat hij niet begreep 

waarom hij zo moe was. 

Zelf wist ik precies wat Mees bedoelde. Jarenlang heb ik 

vermoeidheidsklachten gehad. 

We hebben eerder gehad over de constante naaldprikjes die op termijn 

een overgevoelige huid creëren. Dit is wat overprikkeling met je brein doet 

op langere termijn. 

Het betekent letterlijk dat je (over)gevoelig bent geworden voor prikkels. 

Het kan om allerlei soorten prikkels gaan, zoals licht of geluid, maar ook 

bepaalde verplichtingen of sociale gelegenheden kunnen de perfecte 

triggers zijn voor een gevoel van overprikkeling. 

Ik kan me nog goed herinneren hoe angstig ik kon worden van hele 

normale gebeurtenissen. Zo kon een snel voorbijrijdende trein op het 

station me bijvoorbeeld ontzettend laten schrikken. 

Een simpele verjaardag kon een ware hel worden. De mensen, het lawaai, 

de indrukken.. Alle ingrediënten waren aanwezig om me slecht te laten 

voelen. Met een beetje “geluk” was het een perfect recept voor een 

angstaanval. 

Niets zo verrassend als dat mensen met een burn-out zich afzonderen van 
de wereld. In de eerste instantie is het een hele normale en gezonde 
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reactie. De symptomen van overprikkeling zijn bijna altijd hetzelfde. 
Extreme vermoeidheid, hoofdpijn, een gevoel van strakke band om je 
hoofd, druk op je hoofd, niet kunnen deelnemen aan een gesprek, weinig 
concentratie, het gevoel dat je traag denkt, vermijding van (oog)contact, 
emotioneler zijn dan gebruikelijk en nog veel meer. 
Ik benoem het allemaal als voorbeelden, zodat jij je kan beseffen dat je 
niet anders of uniek bent, maar dat alles wat je voelt heel “normaal” is. 

Mees wist het goed te vertellen. “Het is af een toe echt chaotisch in mijn 
hoofd. Het voelt alsof alles teveel is. Ik voel een soort druk achter mijn 
ogen. Ik kan me bijna niet concentreren. Ik voel me ontzettend moe. De 
laatste tijd voelt het alsof mijn hoofd elk moment kan ontploffen en ook 
voel ik me de laatste tijd vaak koortsig. Ik voel me zo verdrietig hierover. 
Wat gebeurt er met mij?! Ik weet echt niet hoe ik hier uit kan komen.” 

 
Wanneer meer informatie wordt ontvangen dan ons brein kan verwerken, 
ontstaat er op een gegeven moment – net zoals bij Mees – overbelasting. 

 
Ons zenuwstelstel weet even niet meer wanneer en bij welke stimulus het 
moet reageren. Moet het iets doen met dat geluid, die geur, die emotie, die 
gevoelens, die gedachte? Voor de zekerheid (want stel je voor dat het echt 
een gevaar zou zijn) probeert het alles te verwerken tot het systeem 
volledig uit balans raakt. 

 
Voordat je echt burn-out raakt zijn er genoeg waarschuwingen in de vorm 

van verschillende symptomen. Je voelt je bijvoorbeeld te vaak opgejaagd, 

te vaak niet uitgerust, te vaak gestrest, je hebt te vaak hoofdpijn. Zoals je 

kan zien ligt het probleem bij het “TE VAAK” omdat je zenuwstelstel geen 

tijd meer heeft om te herstellen. 

Wanneer je de waarschuwingen te lang negeert en toch door gaat is het 

voor dat je het weet te laat om op de rem te trappen. 

Als je een burn-out meemaakt, gaat het niet meer om een stap terug 

doen, maar om anders leren lopen. 

 
Sommige mensen vinden het moeilijk om niet door te schieten van de 

nodige rust nemen (van de wereld, mensen en prikkels) naar het 

vermijden van het leven. 

Dit probleem heb ik ook vaak zelf gehad. De oplossing ligt, net zoals voor 

veel anderen onderwerpen in de periode die je nu meemaakt, bij het 

luisteren naar jezelf. We komen later nog terug op je innerlijk kompas, 

maar weet voor nu dat jouw gevoel het meestal bij het rechte eind heeft. 
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Ben je dus moe en voel je in jezelf dat je rust nodig hebt, dan neem je die 

rust. Langzaam maar zeker, na genoeg rust, zal je op dezelfde manier 

voelen dat je aan toe bent voor kleine uitdagingen. Zolang het niet zo is, 

blijf dan in de rust-modus. Neem een voorbeeld aan de kreeft! 
De kreeft ? Ja! Een heel nuttig voorbeeld vanuit de natuur. 

Een kreeft is een zacht dier in een strakke schelp. Wanneer de kreeft van 

binnen groeit voelt de strakke schelp heel oncomfortabel. Noem het 

groeistress voor het gemak. 

Wat de kreeft dan doet is een beschermde en afgelegen plek zoeken. Ze 

verschuilt zich bijvoorbeeld onder een rots, waar ze niet alleen beschermd 

is tegen roofdieren, maar waar ze ook in alle rust en op haar eigen tempo 

kan groeien. Ze werpt dan haar schelp van zich af om een nieuwe, op 

maatgemaakte schelp te maken. Dit wordt keer op keer herhaald en zo 

groeit de kreeft. 

 
De natuur en de kreeft geven ons twee belangrijke lessen: 

 
Les 1: In tijden van crisis (zoals een burn-out) groeien we ontzettend als 

individu. Ook als je de positieve ontwikkeling van jezelf nu nog niet kan 

duiden, geldt dat het op termijn ook voor jou duidelijk zal worden. 

 
Les 2: In tijden van crisis is jezelf tijdelijk afzonderen en beschermen van 

de wereld heel gezond. Je hebt nu een gevoel van veiligheid nodig om 

jezelf op je eigen manier en tempo te (her)vinden. 

 
- Gezond leven 

 
Naast het uitrusten zijn talloze andere stappen die je kan nemen om voor 

jezelf te zorgen. 

 
We weten natuurlijk dat sporten of bewegen in het algemeen goed voor je 

is. Je maakt door te sporten de fijne hormonen aan zoals serotonine, 

dopamine of endorfine en die helpen de effecten van cortisol te 

balanceren. 

Met gezonde voeding kan je ook stappen maken in de goede richting en je 

lichaam helpen weer op te knappen. Sociale activiteiten en hobby’s 

kunnen op mentaal vlak ook een positieve bijdrage leveren aan je herstel. 

Schrijven of andere creatieve activiteiten hebben ook een aangetoond 

positief effect op je stemming en worden ook aangeraden tijdens 

therapieën. 
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Ik spendeer bewust niet teveel tijd aan alles wat je nog kan doen om je 

beter te voelen. De oplossing ligt namelijk nu niet in het DOEN. Uit mijn 

eigen ervaring en de getuigenissen van ondervraagden is het in eerste 

instantie belangrijk om bewust passief te zijn. Wat ik hiermee bedoel is 

dat bijna iedereen met een burn-out een oplossingsgericht persoon is. We 

willen gereedschappen krijgen om beter te worden en snel resultaten te 

krijgen. Zo hebben we tenslotte altijd geleefd, toch? 

Een burn-out is juist het moment om het anders te doen. Wanneer ik zeg 

bewust passief betekent dat dus niet lui! Het betekent accepteren dat de 

oplossing voor nu buiten onze acties ligt en het ‘laten gebeuren’ of de 

bekende ‘loslaten’. Dat is voor ons controle-fanaten op zijn minst 

interessant om een keer uit te proberen. 

 
Toen ik voor het eerst burn-out raakte in 2005 had ik werkelijk geen idee 

wat met mij gebeurde. Er was minder informatie te vinden over burn-outs 

dan tegenwoordig. Mijn motto was toen heel simpel: ik kom er echt uit en 

snel ook. Ik ga er echt alles aan doen om beter te worden. Ik zag mezelf als 

een verslagen bokser die keihard ging trainen om weer op zijn top niveau 

te komen. 

Ik probeerde onder andere dagelijks te sporten (het lukte amper), ik sliep 

veel (hielp niet) en probeerde nog sociaal bezig te zijn (was zo zwaar). 

Achteraf kan ik zeggen dat mijn strategie om actief te vechten tegen mijn 

burn-out precies was wat ik niet moest doen. Maar ja, dat was wie ik was: 

iemand die alles dacht te kunnen controleren. 

 
‘Achteraf kan ik zeggen dat mijn strategie om actief te vechten 

tegen mijn burn-out precies was wat ik niet moest doen.’ 

 
Het gevaar met oplossingsgericht aan je herstel werken (ja, je hoort het 

goed: WERKEN) is dat je het oppakt met dezelfde patronen die voor je 

burn-out hebben gezorgd.… Je wilt te veel en te snel. 

Je probeert iets wat niet gaat lukken en wat je gevoel van falen alleen maar 

kan versterken. 

 
Er is namelijk een enorm verschil tussen 4 of 5 keer per week te gaan 

sporten of opeens vegetarisch worden en langzaam en gestructureerd 

gezonder te worden. 

 
Dat brengt ons naar een andere essentieel aspect van een gezonder leven. 

NEEM JE TIJD. 
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De kans is groot dat je zoals ik vanuit efficiency oogpunt nooit echt de tijd 

voor jezelf heb genomen. Makkelijk gezegd, hè? Hoe kan je je tijd nemen 

wanneer je moet jongleren tussen je baan, kinderen misschien, partner, 

vrienden en meer? Het begint bij het minst belangrijke: JE BAAN. Ja, je 

hoort het goed: je werk is het gebied waar je als eerst moet leren om 

langzamer te gaan simpelweg omdat het niet je topprioriteit zou moeten 

zijn. Als je werk je passie is, begrijp ik natuurlijk dat er heel veel energie 

in gaat zitten, maar zelfs dan is altijd snel gaan geen garantie voor succes. 

Sterker nog, de moment van rust en bezinking zijn essentieel voor je 

creativiteit en uiteindelijk voor je resultaten. Sommige mensen zijn heel 

goed in tijdmanagement waardoor ze veel kunnen doen in weinig tijd, 

maar dit heeft niks te maken met snel zijn. Het probleem met 

perfectionisten en harde werkers is dat ze altijd meer willen bereiken en 

meer af willen krijgen. Vanuit een ziekelijk schuldgevoel kan je een 

verkeerde overtuiging kweken: hoe sneller, hoe meer hoe beter. Wanneer 

dit je koers wordt, ga je op allerlei manieren proberen om tijd te winnen. 

Zolang als dat ik me kan herinneren nam ik nooit een goede pauze op mijn 

werk. Snel achter mijn bureau eten was voor mij de norm met als resultaat 

dat ik mijn hele verteringssysteem in de war heb gebracht. Eten was een 

noodzaak waar ik niet bij stil stond. Goed kauwen, gezond eten, pfff… 

Geen tijd voor. 

Ik nam wel tijd voor mijn medewerkers en klanten, maar altijd snel 

tussendoor. Mijn hoofd was ondertussen altijd bezig met het volgende 

actiepunt. Resultaat hiervan is dat wat ik leuk vond naar de achtergrond 

werd geschoven ten behoeve van alles waar ik gestrest van werd. “Not so 

smart. Zelfs de sigaret of een koffie (ongezonde coping) moesten snel 

tussendoor. 

Als laatste de bekende “nog even afmaken voor dat ik naar huis gaat”. De 

reden dat je aan het eind van de dag een lege mailbox wil hebben of je 

actiepunten allemaal weg wil strepen, is om te voorkomen dat ze thuis nog 

in je hoofd zullen rondspoken. De strenge en beschuldigende stem is op 

die manier even stil. Af een toe doorhalen zou geen probleem, maar helaas 

tref je elke dag dezelfde problematiek aan, die jij aanpakt met dezelfde 

trucjes. Zo creëer je een patroon van te snel gaan en te weinig tijd voor 

jezelf nemen. Voor dat je het weet kan je het je niet meer voorstellen dat 

het ook goed is om een keer niet alles af te hebben. Je focust je uitsluitend 

op het onmiddellijke ongemak veroorzaakt door je ontzettend strenge en 

beschuldigende geweten. 
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Neem het echter van mij aan. Door altijd snel te willen gaan beschadig je 

niet alleen je lichaam en geest, maar mis je juist alles wat maakt dat het 

leven zo leuk kan zijn. Die momenten zijn, naast de rust, je 

oplaadmomenten. Die zijn voor jou simpelweg onmisbaar. 

Dit zijn voor jou op dit moment misschien nog maar woorden op papier. 

Daarom moet je niet proberen om in een keer alles te veranderen. Probeer 

er altijd bewust van te zijn. Neem pauzes, kauw op je eten, neem de tijd 

om echt met mensen te praten. Geniet ervan en lach vooral. Daag jezelf uit 

door af en toe actiepunten voor de dag niet af te hebben. Denk even na. 

Als jij met je grote efficiency niet alles af kan hebben, betekent het dat het 

simpelweg teveel was. Het zegt dus niks over jou. Oh ja, niet onbelangrijk: 

je creëert zelf de verwachting van wat mensen van jou verwachten. Als je 

iets minder snel door het leven gaat, zal het ook steeds minder vaak van 

jou verwacht worden. Als ik even terugkijk naar hoe ik mijn leven heb 

geleid kan ik zeggen dat snel gaan en zogenaamd efficiënt zijn ik alleen 

deed om mijn imago te ‘poetsen’ en mijn ego te strelen. Ik heb daardoor 

niet meer vrienden gemaakt, niet meer liefde ontvangen en heb vooral 

geen herkenning gekregen voor wie ik echt was. Wel heb al die tijd mezelf, 

mijn lichaam, mijn geest in de steek gelaten Niet de moeite waard! 

 
- Decentraliseren 

 
Tijdens een burn-out ben je constant met jezelf bezig. Het is logisch en 

ook goed na jaren waarschijnlijk vaak voor anderen bezig zijn. Echter is 

het continue piekeren niet alleen onaangenaam, maar ook inefficiënt. De 

“Waarom ik? Hoe kom ik er uit? Het komt echt niet goed met me! Ik voel 

me zo slecht etc.” zijn prima: het is geoorloofd en tijdelijk zelfmedelijden 

maar dat helpt je niet verder. 

 
‘Een andere paradoxale manier om voor jezelf te zorgen is 

door voor anderen te zorgen.’ 

 
Wat wel helpt is om je heen en naar anderen kijken. Het voelt in een 

periode van crisis zoals een burn-out alsof je alleen bent op deze wereld. 

Met je pijn en je angsten voel je je vaak echt eenzaam. 

Echter, als je de moeite neemt om te zien dat anderen het ook moeilijk 

hebben, zal je iets minder met jezelf bezig zijn. Begrijp me niet verkeerd, 

ik vraag je niet om jezelf te vergeten, dat heb tenslotte veel te lang gedaan. 

Nee, ik vraag je om gewoon te proberen iets objectiever te zijn tegenover 

wat je meemaakt en om de wereld te zien in zijn geheel. “ 
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Het klinkt paradoxaal maar een andere manier om voor jezelf te zorgen is 

door voor anderen te zorgen. Er is niks moeilijker voor mensen om verder 

te kijken dan zichzelf, maar het zou jou als van nature empathisch mens 

juist moeten lukken. 

Maar hoe doe je dat precies? Het kan door de meeste simpele dingen zijn. 

Iemand helpen bij de supermarkt of boodschappen doen voor je 

buurvrouw. Mocht je er aan toe zijn adviseer ik je om vrijwilligerswerk te 

zoeken. Je kan meestal iets vinden dat niet te zwaar is voor je eigen 

energie, bijvoorbeeld één of twee dagdelen per week. Door andere mensen 

te helpen zal je snel merken dat je kleine momenten creëert waar je niet 

met het verleden of je toekomst bezig bent. Je zal de ruimte ervaren om in 

het NU te zijn. 

Zelf heb ik als vrijwilliger gewerkt bij een ziekenhuis. Mijn werk was om 

patiënten de weg wijzen, te helpen, begeleiden, ondersteunen, 

geruststellen en vervoeren. Met mijn lage energie was het niet altijd 

makkelijk. Ik had ook niet altijd zin in. “En wie helpt mij?”, dacht ik ook 

soms. Maar het heeft me op verschillende gebieden geholpen. 

Ten eerste was ik even eruit. Een omgeving met behapbare en gezonde 

prikkels. Ik was ook weer onder de mensen. 

Ten tweede was voor een paar uren niet bezig met hoe slecht ik me voelde, 

zoals hierboven gezegd, een verademing. 

De verhalen van de patiënten en mooie ontmoetingen hebben me ook 

geholpen om mijn eigen problemen te relativeren. 

Niet onbelangrijk, heb ik daar geleerd om minder in controle en minder 

perfectionistisch te zijn. Als vrijwilliger voel je minder prestatiedruk en 

daardoor kon ik weer genieten van werken. Ik moest wel mijn ego die 

gepaard ging met mijn carrière tot nu toe op zij zetten maar het was het 

juist waard om voor even me niet zelf zo belangrijk te vinden. 

 
Door anderen te helpen heb ik ook veel over mezelf geleerd. Onder andere 

ben ik achter gekomen dat wat ik aan empathie en begrip had voor 

anderen, ik voor mezelf helemaal niet had. Ook werd ik geïnspireerd door 

de positieve manier waarop sommige patiënten omgingen met hun ziekte. 

Ik kwam erachter dat een essentiële eerste stap van hun genezing het 

accepteren van hun ziekte was. Dat geld dus ook voor een burn-out. In 

dat opzicht zijn acceptatie en begrip onmisbare stappen op weg naar je 

eigen genezing. 

 
Acceptatie en begrip 
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Bedenk voor jezelf: hoe zou jij je burn-out willen definiëren? Dit is een 

belangrijke eerste stap in de acceptatiefase. Is het een drama, een 

beperking, een nachtmerrie of slechts een moeilijke fase in mijn leven? 

 
Mijn burn-out is ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Zelf vind ik de vergelijking met een botbreuk nog steeds een van de 

makkelijkste manier om het niet alleen aan anderen, maar vooral aan 

mezelf uit te leggen. 

 
Volgens Wikipedia: 

“Een botbreuk of fractuur is het onderbreken van de continuïteit van het 

bot. Het kan gaan om een scheur in het bot, maar ook het volledig in 

stukken gebroken zijn van het bot.” 

 
In deze vergelijking is een burn-out of overspannenheid een ontregeling 

van je stress regulatiesysteem. Het kan gaan om een lichte belemmering 

of volledige verstoring van je interne evenwicht. 

 
De definitie van de botbreuk gaat als volgt verder: 

 
“De oorzaken van botbreuken zijn onder te verdelen in twee grote 

categorieën. Enerzijds de fracturen ten gevolge van grote externe 

krachten die bijvoorbeeld door een ongeval op het bot uitgeoefend 

worden en waartegen het bot niet bestand is. Dit is een acute fractuur. 

Daarnaast bestaan ook fracturen die chronisch van aard zijn en 

veroorzaakt worden door herhaalde belasting van het desbetreffende 

bot. Deze stressfracturen komen vaak voor bij sporters. Anderzijds kan 

er een pathologie van het bot aanwezig zijn (bijvoorbeeld bij osteoporose 

of botmetastase), waardoor het bot zo broos wordt dat het breekt onder 

invloed van normale krachten zoals wandelen of rechts opstaan 

(pathologische fractuur). “ 

 
Een burn-out zal minder snel het gevolg zijn van een grote, eenmalige 

stresssituatie. 
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In zulke geval spreken we eerder van een traumatische ervaring. 

Chronische facturen zijn aan de andere kant heel vergelijkbaar met een 

burn-out. Het wordt namelijk veroorzaakt door “herhaalde belasting”. 
Merkwaardig is dat we in dit geval ook over stressfracturen praten. 

De pathologische fracturen zijn ook een goede manier om te laten zien dat 

mensen kunnen vanuit hun eigen aard meer of minder “vatbaar” kunnen 

zijn voor een burn-out. 

 
Net zoals bij een botbreuk is een burn-out een trauma met een duidelijk 

effect op je lichaam en geest. Hier in ligt de sleutel van de acceptatie voor 

wat je meemaakt. 

 
Uiteraard zou het makkelijker zijn als een burn-out net zo zichtbaar was 

als een gebroken been. Dit vooral voor de buitenwereld, maar laten we 

eens met onszelf beginnen. 

 
Ronnie was inmiddels 2 weken thuis, helemaal uitgeput. Angstig had ze 

toch besloten om naar het verjaardag van haar broer te gaan. Eigenlijk 

wilde ze liever alleen thuis blijven en vond ze het vreselijk om 

geconfronteerd te moeten worden met alle vragen over haar gezondheid 

en de aandacht die ze zou krijgen van familie en vrienden. Ze wist me nog 

precies te vertellen hoe ze zich die dag voelde en wat er van binnen met 

haar gebeurde. 

 
“Ik weet nog heel goed dat ik niet wilde gaan. Mijn familie wist dat ik 

overspannen was. Ik had mijn moeder al aan de lijn gehad, maar ik 

kreeg het gevoel dat ze niet precies begreep wat ik meemaakte. Hoe kon 

ik haar kwalijk nemen.. Ik begreep het ook zelf niet. Met een moederlijk 

advies van “rust goed uit en het komt vanzelf goed” moest ik het doen. 

Bij de verjaardag van mijn broer kreeg ik vaak te horen dat ik er niet 

slecht uitzag. Ik voelde me juist zo slecht. Trillend op mijn benen met 

koude rillingen over mijn rug was ik van binnen volledig in paniek. Het 

werd me op dit moment duidelijk dat wat ik meemaakte vooral een 

interne proces was dat voor anderen heel moeilijk zichtbaar was. Vaak 

heb ik gedacht dat mensen in mijn omgeving me een zwakkeling vonden. 

Sterker nog: dat vond ik eigenlijk ook van mezelf.” 

 
Wat Ronnie omschrijft wordt door veel anderen ook gevoeld. Concreet 

betekent het dat je van een kant iets voelt (moe, angstig, somber etc.) en 

aan de andere kant het oordeel hebt dat het niet zo is. 
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Tegen Ronnie wilde ik toen echt zeggen (dat zeg ik bij deze alsnog): KOM 

OP! Je hebt het al moeilijk genoeg, accepteer tenminste dat wat je 

meemaakt echt bestaat. 

 
Vaak genoeg heb ik mezelf ook betrapt op de gedachte dat er iets psychisch 

of fysiek mis met mij was. Gek worden, een hartaanval krijgen, of andere 

heftige ziektes hebben waren voor mij de enige mogelijk uitleg voor hoe ik 

me voelde. Als je net als ik toen de waarheid van je burn-out probeerde te 

ontkrachten is het tijd voor jouw wake-up call: twijfel er niet meer aan, 

een burn-out is niet alleen een verschijnsel van je geest. Het bestaat echt 

en de symptomen die je ervaart ook. Houd moed, accepteer wat er met op 

dit moment jou gebeurd en benoem het voor wat het is zonder het te 

bagatelliseren. 

 
Als acceptatie een onmisbare eerste stap van je herstel is, komt begrip op 

een mooie tweede plaats. Begrip is op twee niveaus belangrijk voor jou; 

het niveau van inzicht en kennis en het niveau van empathie of 

inlevingsvermogen. 

 
Inzicht en kennis over je burn-out is voor jou belangrijk omdat je graag 

wil begrijpen wat er met jou aan de hand is. Zoals eerder gezegd is het 

typisch burn-out slachtoffer een praktisch individu die graag oorzaken en 

gevolgen wil kunnen plaatsen. 

Ik kan je alleen maar aanmoedigen om je te verdiepen in de fysiologische 

en psychische aspecten van een burn-out. Het zal je snel genoeg doen 

beseffen dat je niet alleen bent in je strijd en dat wat je meemaakt volledig 

verklaarbaar is. 

 
Het niveau van empathie en inlevingsvermogen is in mijn ogen nog 

belangrijker. Het gaat in dit geval niet om empathie voor de buitenwereld. 

Als ik het goed inschat, heb je dat al meer dan genoeg. Nee, het gaat hier 

om het begrip voor jezelf. Graag wil ik je namelijk voorbereiden op het 

volgende: tijdens de periode van je burn-out ga je jezelf zwaar 

teleurstellen! 

Als ik me niet vergis, ben je iemand die altijd heel veel aan kon? JA! 

Meerdere ballen in de lucht houden was voor jou een makkie. Keihard 

werken is toch gewoon werken! 100% was waarschijnlijk je ondergrens. 

Mensen blij maken, helpen, pleasen, niet teleurstellen. De beste man of 

vrouw zijn, beste moeder of vader, de voorbeeld medeweker, de top baas. 
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Altijd scherp! Goed geheugen! Proactief! Lief. Sociaal, misschien een 

gangmaker. Enthousiasteling, optimist, geen mopperaar etc. 

Nou, ben je er klaar voor? Dit is voorlopig verleden tijd. Je kan en gaat 

waarschijnlijk proberen om de schijn op te houden. Een superheld geeft 

tenslotte niet graag toe dat hij geen superkracht meer heeft. “Well, good 

luck!.” Ik wil je graag bij deze heel veel tijd een energie besparen. 

Hier als voorbeeld voor jou, een aantal citaten van de mensen die deel 

hebben genomen aan mijn onderzoek: 

 
“Het was alsof mijn geheugen helemaal weg was. Ik was altijd zo goed 

om namen en gezichten te herinneren en nu kan ik in paniek raken 

wanneer ik iemand op straat ontmoet omdat ik niet meer weet hoe hij 

heet”. (Sophie) 

 
“Als manager had ik soms acht meetings op een dag en 50 actiepunten 

op mijn lijst. Nu kan ik in stress raken als ik alleen boodschappen moet 

gaan doen en de kinderen halen.” (Pieter) 

 
“Ik heb altijd meer dan 50 uur per week gewerkt, maar sinds mijn burn- 

out kan ik amper 20 uur aan”. (Marc) 

 
“Ik was altijd de “clown” op feestjes, nu ga ik liever helemaal niet. Ik kan 

de drukte en prikkels niet aan”. (Stefan) 

 
“Pas belde mij een vriendin omdat ze zich niet zo goed voelde. Ik was 

altijd gewend om haar aan te horen, maar nu ik was zo moe dat ik me 

niet eens kon concentreren op ons gesprek. Ik probeerde het kort te 

houden. Uitgeput, voelde ik me. Na het ophangen kreeg ik nog een bericht 

dat ze me afstandelijk vond”. (Nadia) 

 
“Mijn broer vroeg me pas of ik het verjaardagsfeestje van ons moeder 

kon organiseren, zoals elk jaar. Ik moest hem vertellen dat ik me te ziek 

voor voelde en dat ik niet eens wist of ik überhaupt ging. Ik hoorde het 

onbegrip of de teleurstelling in zijn stem”. (Sophie) 

 
“ Er is over drie weken een competentietraining op mijn werk. Twee 

dagen met z’n allen. Ik vond het altijd heel leuk, maar word ik er heel 

zenuwachtig en angstig van. Ik zit nu al een excuses te bedenken om niet 

te gaan.” (Jesse) 
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‘Wees een goede vriend, ook voor jezelf!’ 

 
Dit zijn slechts een paar voorbeelden om je het volgende duidelijk te 

maken: er is nu iets belangrijk gaande met jou. Noem het een 

transformatie, noem het een crisis, het punt is dat het sterker is dan je wil 

om het te ontkennen. En gelukkig maar! Eén van de grootste geheimen 

van je herstel is om wat er met jou gebeurt te observeren met liefde en 

zachtheid. 

 
Toen ik zelf nog middenin mijn burn-out zat wilde ik gaan sporten om me 

beter te voelen. Ik stapte uitgeput in de auto en ging naar de sportschool. 

Pas toen ik daar was aangekomen, kwam ik er achter dat ik mijn sporttas 

vergeten was. Ik moest er echt letterlijk om huilen. “Wat is er aan de hand 

met mij?”, “Ben ik gek aan het worden”?, “Wat een loser ben ik”, “Hoe 

kom ik hier uit?”, “Het gaat me nooit lukken”… Zoveel negatieve 

gedachten om een vergeten tas! Die strengheid zal je ongetwijfeld 

herkennen en ik vermoed dat je heel veel vergelijkbare voorbeelden van 

jezelf hebt. 

 
Hoe kan je op dat moment begrip naar jezelf tonen? Heel moeilijk in 

praktijk omdat je niet anders gewend bent dan streng voor jezelf zijn, 

maar toch moet je het keer op keer gaan proberen. Een goed trucje is altijd 

om je af te vragen wat je tegen een vriend zou zeggen die je dit vertelt. Met 

je grote empathische vermogen durf ik te wedden dat het zou ongeveer 

klinken als: “Je bent je tas vergeten? So what? Lekker niet sporten 

vandaag, je was toch hartstikke moe. Het is ook logisch dat je dingen 

vergeet, weet je hoe heftig een burn-out is? Je bent veel te streng voor 

jezelf! Het komt echt goed met jou, maar neem vooral je tijd en rust.” 

Wees die goede vriend dus ook voor jezelf! 

 
We komen later nog terug op het doorbreken van patronen, maar probeer 

dus nu alvast strengheid naar jezelf door zachtheid te vervangen. 

Je reis naar herstel begint op het moment dat je burn-out raakt. Sterker 

nog, je burn-out is waarschijnlijk de eerste gezonde reactie die je in een 

lange tijd heb gehad. Onbewust zullen je lichaam en geest weten wat goed 

voor je is, maar het zal je zeker helpen om de basisstappen van herstel 

alvast te kennen en te herhalen: 
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1. Wees geduldig. 

Een burn-out ontstaat niet in een dag. Het is een lang proces en dat geldt 

dus logischerwijs ook voor je herstel. Sta stil bij elke stap die je maakt, hoe 

klein die ook is. 

 
2. Doe het niet alleen. 

Je hebt met wat je meemaakt echt mensen nodig die je helpen perspectief 

te krijgen. Jij zit er zelf middenin en hebt (nog) niet de nodige afstand om 

het zelf goed te begrijpen. 

 
 

3. Neem je rust en zorg voor jezelf, maar kijk ook naar de wereld om je 

heen. 

Een open deur? Niet voor mensen met een burn-out die zichzelf vaak te 

lang niets of te weinig hebben gegund. Die rust is geen optie, maar een 

must. Zorg voor jezelf, maar wel met mate (sport, voeding etc.). Neem de 

tijd voor essentiële dingen zoals eten, slapen of sociale bezigheden. 

Relativeer ook je situatie door anderen te helpen. Dit doe je niet alleen om 

jezelf goed of nuttig te voelen maar simpelweg omdat anderen jouw steun 

ook kunnen gebruiken. 

 
4. Leer de situatie accepteren. 

Het is een natuurlijke reactie om weerstand te bieden aan iets dat we liever 

niet willen. Die weerstand staat echter in de weg van je herstel. 

 
5. Begrijp (op kennis niveau) en toon begrip voor wat je meemaakt. 

Als je je inhoudelijk verdiept in overspannenheid en burn-out zal je beter 

begrijpen wat je meemaakt (o.a. je symptomen). Het zal je ook helpen 

meer begrip voor jezelf te krijgen. 

 
6. Herken je (slechte) patronen en breek ze door. 

De oorzaak van je burn-out komt van een opstapeling van verkeerde 

overtuigingen. In eerste instantie zal je deze overtuigen en bijkomende 

gedragen moeten leren herkennen om ze daarna langzaam maar zeker te 

veranderen. De volgende hoofdstukken focussen uitgebreid op het 

onderdeel van “patronen”. 
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8. Oorsprong van je burn-out 

 

Just a child full of innocence with no clue of the life to come. 

Adults look at me like as the mirror of their achievements. 

Oblivious to their pride I look up most of the times 

just searching for praise or even scold 

as a proof of my worthy existence. 

 

 
Aangeboren of aangeleerd 

 

Waarom heb ik een burn-out gehad? Die vraag heb ik mezelf zo vaak 

gesteld. Waarschijnlijk jullie ook. Sterker nog, het voelt zo oneerlijk. 

“WAAROM IK” is de vraag ? In onze eigen ‘bubbel’ van leed negeren we 

het feit dat we niet alleen zijn. Maar als er toch zoveel zijn die het 

meemaken, waar komt het echt vandaan? 

Vaak wordt de schuld gegeven aan de wereld waar we in leven, en terecht. 

We leven inderdaad in een maatschappij die steeds meer eisen stelt, steeds 

sneller gaat en mensen meer druk op legt. Is dat de enige reden? 

Uiteindelijk zijn er ook veel antwoorden te vinden in de vorm van je 

gedrag. Jaar na jaar, maand na maand en zelfs dag na dag ontwikkelen we 

duidelijk patronen van gedrag of gedachten die onvermijdelijk leiden naar 

overspannenheid. 

Dit is dan de praktische en zichtbare oorzaak van de burn-out waar we 

later op terug zullen komen, maar is er een dieper reden, een onzichtbaar 

bron van de burn-out? We kunnen een poging tot antwoord wagen door 

een andere vraag te stellen: 

 
Als je twee verschillende mensen even lang aan evenveel prikkels zou 

blootstellen, zouden ze allebei even gestrest en uiteindelijk allebei 

overspannen raken? Het antwoord is duidelijk nee, want mensen zijn 

simpelweg verschillend. Los van het feit dat veel mensen veel beter naar 

zichzelf luisteren en op tijd de nodige stappen terug zetten, is hun 

interpretatie of gevoel bij prikkels ook totaal anders. 

We krijgen nu dus al twee elementen van antwoord op onze vraag. Één 

van de boosdoeners is ons gedrag (o.a. mensen pleasen) en een andere is 

wie we zijn (bijvoorbeeld gevoeligheid). Deze twee elementen gaan ook 

vaak hand in hand. Laten we de ziekte diabetes type 2 (meest 

voorkomend) als illustratie nemen. 
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Voor diabetes is er een erfelijke vatbarheid bewezen. Hierbij erf je niet de 

ziekte zelf, maar de aanleg om de ziekte te krijgen. Je gedrag (te weinig 

beweging, ongezonde voeding, overgewicht) zal verder bepalend zijn in 

het triggeren en ontwikkelen van de ziekte. 
Hetzelfde geldt vaak voor een burn-out. 

 
- Aangeboren 

 
Ik ben ervan overtuigd dat erfelijkheid er mede voor kan zorgen dat een 

burn-out ontstaat. Ook al is er geen bepaalde afwijking in genen die een 

bepaalde psychische ziekte veroorzaakt, er is wel ontdekt dat “genetische 

omstandigheden” mensen gevoeliger kunnen maken voor bepaalde 

aandoeningen zoals depressie, autisme en angststoornissen. Het ligt dus 

waarschijnlijk niet aan een specifiek gen maar door meerdere gen- 

varianten. 

Het is echter wel zo dat je meer kans hebt op een psychische aandoening 

wanneer die al in je familie zit, vooral wanneer het dichtbij jou is (ouders, 

broers of zussen). 

De kans dat je dit ook krijgt is gemiddeld 1 tot 10 keer groter dan bij 

anderen, maar het is niet te voorspellen in een individueel geval. 

Er bestaat dus geen burn-out gen, maar dat je genetisch profiel je 

psychisch profiel kan beïnvloeden lijkt mij duidelijk. 

We beginnen allemaal ons leven met een genetisch profiel dat niet alleen 

een onderdeel is van wie we zijn, maar ook bepaald gedrag kan triggeren 

en daardoor een onderdeel is van wat we meemaken! 

 
‘Het negatieve beeld dat je van jezelf hebt is misschien slechts 

een projectie van je brein dat niks met de realiteit 
te maken heeft. 

 
Het makkelijkste wat je kan doen is naar je naaste familieleden kijken om 

een indicatie te krijgen over je erfelijke bagage. Toen ik zelf de oefening 

deed kwam ik snel achter dat er in mijn familie bepaalde psychische 

gevoeligheden zijn. Ik kan niet zeggen dat er specifieke mensen waren met 

een burn-out, maar er waren wel familieleden die duidelijk in de knoop 

met zichzelf zaten. Wat het probleem precies was, is moeilijk te zeggen. De 

tijden waren ook anders en je vroeg niet zo makkelijk om hulp. Nog veel 

meer dan nu was alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft echt 

taboe. 
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Ze vonden bijvoorbeeld in alcohol de steun die ze nodig hadden om het 

allemaal aan te kunnen. 

Als ik in het bijzonder aan één van mijn ooms denk, word ik best 

verdrietig. Volgens mij heeft hij jarenlang zijn gevoelens en emoties in de 

drank verstopt. Daar is hij ook aan overleden. Echt een groot verlies en 

doodzonde! Ik geloof echt dat het anders had kunnen lopen als hij hulp en 

steun had gezocht en gekregen. Achteraf denk ik dat hij, net zoals ik, erg 

gevoelig was voor de wereld om zich heen. De gereedschappen om van die 

gevoeligheid een positieve eigenschap te maken had hij simpelweg niet. 

Hij had zoveel aan deze wereld te geven. Een ontzettend lieve en 

intelligente man. Hij was de moeite waard! Dat is ook gelijk een 

belangrijke boodschap voor iedereen die af een toe zijn eigen waarde niet 

meer ziet. De wereld heeft jou ook nodig! Het negatieve beeld dat je van 

jezelf misschien hebt is misschien slechts een projectie van je brein dat 

niks met de realiteit te maken heeft. 

 
Wat ik ook duidelijk terug kon zien in mijn familie was de gevoeligheid 

voor angsten. Het is over het algemeen niet goed vast te stellen wat de 

kans is om een angststoornis te erven. Wel ga ik vanuit dat erfelijkheid in 

mijn geval in elk geval een rol speelde. 

 
Ik ben zeker geen geneticus en praat nu puur uit mijn eigen gevoel en 

ervaring, maar ik denk dat de volgende analogie van toepassing is: 

Als je je genetische achtergrond vergelijkt met de aarde en jezelf met een 

akker, wordt alles duidelijk. Jouw leven is alles wat groeit, bloeit of dood 

gaat zoals planten, bomen en bloemen. Elke ervaring, elke gebeurtenis in 

je leven en alles wat je meemaakt is een zaadje. 

Bij sommige mensen kan je net zoveel negatieve ervaringen of prikkels of 

“angstzaadjes” strooien als je wil, maar het zal nooit groeien. Voor 

anderen zal juist de grond ontzettend vruchtbaar zijn voor bepaalde 

stoornissen. Andersom is het ook waar, de mooie bloemen zullen veel 

meer moeite hebben om uit te komen in sommige omgevingen. 

Er is veel onderzoek gedaan naar genen die mogelijk een rol spelen bij het 

ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen. We weten bijvoorbeeld dat 

genen er bestaan die ervoor zorgen dat prikkels van de ene naar de andere 

zenuw worden overgebracht. Een afwijking in deze genen kan ervoor 

zorgen dat dit systeem minder goed werkt. Je kan daardoor bijvoorbeeld 

overgevoelig zijn voor prikkels, wat weer kan leiden tot depressies of 

angstproblematiek. Kortom zijn er genoeg gen varianten die van invloed 

kunnen zijn op het ontstaan van psychische symptomen. 
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Uit tweeling-onderzoek blijkt inderdaad dat de kans op een psychische 

stoornis kan worden verhoogd door je genetische achtergrond. 

Tegelijkertijd kan er geen 1-op-1 verband worden gelegd. 

 
Het lijkt dus op dat je je genetische erfenis de karten zijn die je krijgt om 

verder mee te leven. Hier kunnen we weinig aan doen, een stuk geluk zou 

je kunnen zeggen. Echter zal elke (goede) poker speler je vertellen dat de 

karten die je krijgt maar een klein onderdeel van het spel is. Er zijn zoveel 

meer factoren naast geluk waar je wel invloed over hebt om het spel te 

beïnvloeden en winnen. Het geldt voor je leven ook. 

 
- Aangeleerd 

 
We weten dus nu dat een diepgelegen reden van je burn-out mogelijk kan 

genetisch zijn. Maar dat is dus niet genoeg. 

Als we terug naar de analogie gaan van hoe vruchtbaar je “grond” is voor 

een burn-out, kunnen je opvoeding, je familie en je cultuur de meststof 

zijn die de ontwikkeling van overspannenheid verder bevorderen. 

Ik praat hier niet per definitie over traumatische jeugdervaringen die vaak 

gepaard gaan met andere psychische problematiek. Nee, ik heb hier over 

de verborgen reden waarom je zo streng bent voor jezelf en je jezelf zo 

graag keer op keer wilt bewijzen. Die bewijsdrang is namelijk vaak de 

reden dat je gedrag zo geforceerd wordt en je te vaak buiten jezelf treedt 

met als onvermijdelijk gevolg dat je opgebrand raakt. 

 
Ik wil niet generaliseren en mijn bevindingen zullen niet voor iedereen 

van toepassing zijn, maar meeste mensen met een burn-out beschrijven 

vergelijkbare jeugdervaringen. 

 
Laat ik met mezelf beginnen. Waarom heb ik de drang om goed te zijn, om 

te presteren, om voor anderen te zorgen, om te pleasen? Je kan jarenlang 

op de bank van je psychiater gaan liggen om hier achter te komen, maar 

het antwoord is vaak voor de hand liggend. 

Ik heb zelf een vrij normale jeugd gehad. Geen familiedrama behalve de 

scheiding van mijn ouders. Ik had vrienden, sportte veel, ging uit.. Niks 

bijzonder dus, behalve misschien… een vrij narcistische vader. 

 
Voor degenen die niet weten wat het betekent, laten we in simpele termen 

zeggen dat mijn vader uitsluitend geïnteresseerd was in zichzelf. Zijn grote 

missie was om zijn ego te laten strelen. Dat is op zich absoluut geen drama, 
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maar als je je tijd spendeert om herkenning te krijgen van iemand die het 

je niet zal geven, is het een “lose/lose”-situatie wat wel een litteken kan 

achterlaten. De schade bij mij is de overgebleven drang om herkenning te 

krijgen. Meestal uit het zich in relatie met figuren van autoriteit door wie 

je graag gezien wil worden. Je relatie met je leraar, partner, 

leidinggevende en sportcoach kunnen in dat opzicht een vergelijkbare 

dynamiek krijgen als vroeger met je je ouders. Als ik zelf terug kijk naar 

mijn jeugd heb ik vrij vroeg een onbewuste, maar duidelijke levensmissie 

ontwikkeld: “low profile” blijven (mijn moeder had het al moeilijk 

genoeg). Ik zocht herkenning door serieus te studeren, hard werken en 

anderen te helpen. 

De mensen met wie ik heb gesproken hadden verschillende, maar toch 

vergelijkbare achtergronden. 

 
‘Te weinig aandacht krijgen tijdens je jeugd kan onder 

andere je zelfvertrouwen aantasten, met als consequentie dat 

je gedurende je leven alles gaat doen om te presteren en 

gezien te worden.’ 

 
Guusje vertelde bij me bijvoorbeeld dat haar ouders gingen scheiden toen 

ze 12 was en dat haar moeder zich tot het hindoeïsme bekeerde. 

Ze kreeg vanaf dat moment weinig aandacht en moest zelfs ook voor haar 

broer zorgen. 

Ron kwam uit een familie van 12 kinderen. Hij moest snel leren zelfstandig 

zijn en voor zichzelf zorgen. 

 
Juliet is in Singapore geboren uit Chinese ouders. Haar familiecultuur liet, 

zoals ze het omschrijft, weinig ruimte voor communicatie (over eigen 

gevoelens). Je ging gewoon door en praatte niet over wat je meemaakte 

zoals twijfels, wensen of (levens)ambities. 

 
De ouders van Christel hadden een boerderij. Hard werken van vroeg tot 

laat was de norm voor iedereen. De toegevoegde waarde van meisjes op 

het platteland was niet vanzelfsprekend. De meeste erkenning ging naar 

de jongens, die de boerderij ook later konden overnemen. 

Het raakvlak van kinderen met narcistische, strenge, verslaafde of zieke 

ouders, kan het gebrek aan aandacht en herkenning zijn. Als je dit 

meemaakt wanneer je zelf als kind nog niet “af” bent kan het niet alleen 

beschadiging veroorzaken, maar ook onjuiste irreële overtuigingen 

creëren. 
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Te weinig aandacht krijgen tijdens je jeugd kan onder andere je 

zelfvertrouwen aantasten met als consequentie dat je gedurende je leven 

alles gaat doen om te presteren en gezien te worden. 

Wat dan kan ontstaan is de paradox van geen aandacht willen trekken 

maar toch erkenning willen. Catch-22 dus! 

Ik blijf heel voorzichtig met conclusies te trekken over een mogelijk 

verband tussen opvoeding en burn-out. Dit is tenslotte ingewikkelde 

materie. Het is echter geen toeval dat zoveel mensen met een burn-out een 

duidelijk gebrek aan erkenning tijdens hun jeugd hebben gehad. 
‘Food for thought’ dus. 

 
Eén ding is zeker: als je burn-out vooral door herhaalde, ongezonde 

patronen (gedachten en acties) veroorzaakt wordt, ligt de oorsprong van 

je handelswijze dieper geankerd en het is de moeite waard om het voor 

jezelf uit te zoeken. 

Je kan jezelf vragen stellen zoals: Zijn er genetische sporen van bepaalde 

gevoeligheden binnen mijn familie? 

Was er een bepaalde interne familiestructuur of een bepaalde soort 

opvoeding waardoor ik misschien aandacht tekort kwam? 

De antwoorden op die vragen zouden tenslotte een deel van je 

genezingsproces kunnen zijn. 
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9. Oorzaak van je burn-out 

 

The cards have been dealt and I am ready to play. 

The rules of the game still unclear, I bet the odds blindfolded. 

Not sure of my hand, but how bad could it be? 

Before I knew it, I was all in. 

I even put my heart and soul into it, 

realising too late that I risked myself for a full of nothing 

 
 

Inmiddels is het duidelijk dat onze burn-out een diepe oorsprong hebt die 

verder gaat dan de stress die we dagelijks ervaren. Wacht! 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. 
Laten we het omwille van duidelijkheid eens wiskundig noteren. 

 
Aangeboren gevoeligheid + aangeleerd negatief zelfbeeld = 

Ongezond gedrag 

 

Ongezond gedrag x tijd = Burn-out 

 
Je zou zeggen dat je door middel van deze formules bijna kan voorspellen 

wie meer of minder kans maakt op een burn-out. Eerste denkfout is echter 

dat we een variabele missen, namelijk het socioculturele aspect. Daarmee 

bedoel ik eigenlijk alles wat zich buiten ons afspeelt. Noem het je 

omgeving voor het gemak. Dat betekent dus niet alleen je opvoeding, maar 

alle praktische zaken waarmee je te maken hebt en alles om ons heen. In 

het Engels wordt dit nurture genoemd. Je genetische bagage wordt als 

nature wordt omgeschreven. 
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aangeboren gevoeligheid aangeleerd negatieve zelfbeeld omgevingsfactoren 

 
 
 

 

Laten we onze formules bijstellen met deze extra variabele: 
 

 

Nature Nurture 

 

Ongezond gedrag 
 

Ongezond gedraag        tijd Burn-out 

 

Uiteraard blijft dit allemaal echt slechts een theoretisch schema. Laten we 
niet vergeten dat we te maken hebben met de meest gecompliceerde 

materie die er is, namelijk de mens. Genoeg individuen met een burn-out 

zullen waarschijnlijk bovenstaande hypothese ontkrachten, maar het is de 

moeite waard om die theorie verder te onderzoeken. 

 
Het helpt ons in ieder geval bij het relativeren van het algemene statement 

dat een burn-out een beroepsziekte is. 

 
In de definitie van de WHO staat nu dat een burn-out wordt veroorzaakt 

door "chronische stress op de werkvloer". Een burn-out leidt tot gevoelens 

van vermoeidheid, een negatieve houding ten opzichte van een baan en 

afname van productiviteit. 

 
Je werk hoort zoals hierboven gezegd bij de omgevingsfactoren en kan dus 

in dat opzicht absoluut invloed hebben op het ontstaan van je burn-out. 

Stellen dat dit de enige oorzaak is, is echter onjuist. 

 
Maar waarom is overspannenheid dan zo nauw verbonden met werk? 

 
De mensen die risico lopen op een burn-out leven constant volgens wat ik 

de PPP regels noem: Presteren, Pleasen en Perfect zijn. De meerderheid 

van haar of zijn acties zijn naar buiten gericht om een bepaald imago te 

creëren en/of in stand te houden. Dit imago is niet alleen voor op het werk, 

maar laat zich in alle gebieden van haar/zijn leven zien. We weten 

inmiddels dat dit gedrag vaak gericht is om een stem of overtuiging van 

het verleden te bevredigen. Alles wordt eraan gedaan om de wereld te 
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laten zien dat je het waard bent. Voor ons is het denk ik inmiddels wel 

duidelijk dat dit averechts werkt. 

 
De reden dat een burn-out 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 drang 

naar erkenning combineert met een constant oordeel van je competenties, 

capaciteiten en resultaten is de uitkomst vrij voorspelbaar. Een burn-out 

is dus geen beroepsziekte op zich, maar het uit zich het meest op je werk! 

We dragen de fragiliteit in ons en de eisen van je baan doen de rest. 

 
We kunnen dus het werk niet helemaal vrijpleiten wanneer het aankomt 

op een burn-out. Sterker nog, het is voor mij en goed moment om mijn 

boosheid te uiten naar alle organisaties, bedrijven, leidinggevenden en 

managers die er absoluut niks van begrijpen. 

 
Het is geen geheim dat we in een maatschappij zijn beland waar genoeg 

nooit genoeg is. Extreme productie en consumptie (of andersom) is de 

norm. We maken zo niet alleen onze eigen wereld kapot, maar 

beschadigen in het proces ook zijn inwoners. 

 
Het gebeurt op kleine schaal in een organisatie die steeds meer winst moet 

en wil maken. Het betekent meer omzet en minder kosten, met extra druk 

voor de mensen op de werkvloer. 

 
Jarenlang ben ik zelf manager geweest. Als ik het zou moeten 

generaliseren heb je meestal met 2 types medewerkers te maken. 

Medewerkers die je moet pushen en medewerkers die je moet remmen. 

Door mijn eigen achtergrond had ik een hekel aan de mensen die er de 

kantjes vanaf liepen en juist veel begrip en respect voor de harde werkers. 

Logisch, want ik keek op dat moment naar mezelf. 

Ik zag altijd heel snel wie minder hard zou moeten lopen en probeerde die 

mensen voor zichzelf te beschermen. Zonder enige arrogantie kan ik 

zeggen dat die mensen geluk met mij hadden; niet omdat ik per se een 

goede manager was, maar wel een empathisch mens. Ik was in staat om 

achter het masker te kijken en te zien wie de mensen echt waren. 

 
Werd dat voor mij gedaan? Nee, absoluut niet. Ik ben in mijn carrière veel 

gezien, erkend en geprezen, maar nooit ben ik beschermd tegen mezelf 

geweest. Ik werd precies aangezien voor wat ik zelf wilde laten zien. “No 
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fuss, just hard work”. Het kon niet gek genoeg of te veel zijn: “Hij kan het 

wel”, “Hij doet het wel”, “Hij zegt geen nee”, hoor ik ze nog denken. Wiens 

schuld is dat dan? Van degene die aan het pretenderen was (IK) of diegene 

die het te handig vond om dat te willen zien (het bedrijf)? Mijn mening op 

dit punt is in der loop van der jaren veranderd. In eerste instantie gaf ik 

mezelf de schuld. “Ik heb het zelf gedaan”, “Ik had zelf aan de rem moeten 

trekken”, etc. Achteraf ben ik genuanceerder geworden. Sterker nog, ik 

geef grotendeels ook de schuld aan de mensen voor wie ik gewerkt heb. 

 
Het probleem ligt in het feit dat een manager in het algemeen wordt gezien 

als iemand die door zijn team aan te sturen bepaalde resultaten gaat 

bereiken. 

 
De valkuil is dat de aansturing van een team vooral resultaatgericht is. 

Langs die weg wordt heel vaak niet (meer) gekeken naar de identiteit en 

behoeftes van de medewerkers. Maar wacht: het is hun werk en ze worden 

er toch voor betaald? 

 
Ja, medewerkers worden betaald! Je zou dus kunnen zeggen dat de 

basisbehoeftes zoals beschreven door Maslow grotendeels vervuld zijn 

door werk. Werk = geld = eten/drinken/kleding/huis = veiligheid. 

 
Moet dit voor organisaties echter dienen als excuus om zich niet te 

verdiepen in de medewerker als persoon? 

 
Mijn definitie van een goede manager is iemand die ‘zijn mensen’ op de 

meest efficiënte, prettige en gezonde manier leert hun krachten te 

benutten om op lange termijn resultaten, plezier en rust te waarborgen. 

 
Helaas is mijn ervaring dat meeste bedrijven niet met een 

langetermijnvisie werken, maar handelen in de paniek van de dag met als 

enige resultaat onnodige stress voor hun medewerkers. Daarnaast zijn 

meeste managers slechts marionetten die netjes hun opdracht uitvoeren. 

 
Toen ik voor de tweede keer ziek werd (3 maanden voor mijn vaste 

contract) werd ik “bedankt” door mijn leidinggevende. Mijn contract zou 

niet verlengd worden. Na de initiële schok wilde ik begrijpen waarom dit 

was gebeurd. Ik vroeg hem of het was omdat ik al dit tijd niet had 

gepresteerd, niet had gedaan wat van mij werd gevraagd of mijn 

doelstellingen niet gehaald had. Nee, nee, nee, waren de antwoorden. 
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Maar waarom dan? Op die vraag kreeg het volgende ontwijkende 

antwoord: “Je bent altijd een goede, efficiënte, hardwerkende, 

sympathieke en loyale medewerker geweest. Ik heb altijd heel goed met 

je samengewerkt. Het spijt me dat het niet anders kan.” 

Vertaling: Het is niet leuk, maar het is mijn opdracht om afscheid van jou 

te nemen en tja, ik wil ook zelf geen risico voor mijn baan. 

 
Moest ik hem iets kwalijk nemen? Hij deed ook maar zijn werk. Niets 

persoonlijks toch? Eigenlijk neem ik hem wel kwalijk. Dankzij mijn werk 

en prestaties had hij vaak genoeg “shine” momenten gekregen bij de 

directie maar wanneer hij me wel had kunnen steunen heeft hij geen 

enkele strijd gevoerd voor mij. 

Zelf wilde ik altijd mijn eigen medewerkers juist in bescherming nemen. 

Ik weet nog dat een van mijn goede medewerkers uit de running moest 

(Kanker, amputatie etc.). Enorm heftig. Ze werkte volgens mij 15 of 20 jaar 

voor het bedrijf en toch werd haar salaris teruggeschroefd naar 70% na 

een maand ‘ziekte’. Onmenselijk en onacceptabel, vond ik. Wat voor 

boodschap geef je op dat moment aan je medewerkers? Ik heb mezelf met 

volle overtuiging ingezet voor die medewerker om dat onrecht goed te 

maken maar liep keihard tegen de muur van een stugge organisatie. In dat 

opzicht waren mijn resultaten vaak niet beter dan de manager die mij 

ontslag heeft. Het enige verschil is dat ik altijd heb gehandeld vanuit mijn 

principes, overtuigingen, normen en waarden. Keer op keer vechten voor 

je overtuiging is ook iets wat mensen die burn-out raken vaak doen. Dit 

vreet ontzettend veel energie en helpt hen helaas ook op weg naar hun 

eigen ziekte. 

 
Toch zou ik zelf niet anders kunnen of willen zijn. Jij? 

 
Dat terzijde, vraag ik me echt af hoeveel bedrijven hun leidinggevenden 

trainen in het analyseren en herkennen van het type medewerker en hoe 

ze met verschillende types het best om kunnen gaan. 

 
Ouders zullen ongetwijfeld herkennen dat je je opvoeding soms moet 

aanpassen aan verschillende kinderen. Dit geldt dus net zo goed voor 

volwassenen medewerkers. 

 
De meeste managers zullen kiezen voor de makkelijke weg van “mijn wil 

is wet”; het is tenslotte de makkelijkste manier om te managen. 
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De consequentie zal wel zijn dat je medewerkers (op lange termijn) 

minder loyaal, efficiënt en gezond zullen zijn. De paradox van bedrijven 

die juist winst willen maken, is dat ze geld weggooien aan verzuimkosten 

(rond 3 miljard per jaar, alleen vanwege werkstress). Een zieke 

medewerker kost een bedrijf tussen de €250 en €400 per dag. Als je niet 

beter voor de mensen wilt zorgen uit empathie, doe het dan om je kosten 

te beperken zou ik willen zeggen. Maar misschien zijn die kosten 

ingecalculeerd en is het niets ten opzichte van de op korte termijn 

gegenereerde omzet. Wie zal het zeggen? 

 
Zelf heb ik geleerd om mijn ex-werkgever te vergeven. Ik ben inmiddels 

zelf dankbaar voor de harde les. Dankzij hun heb ik geleerd om me nooit 

meer zo gepassioneerd en loyaal voor andere in te zetten. Het betekend 

niet dat ik andere niet meer wil helpen, in tegendeel. Ik kies nu alleen heel 

secuur wie mijn energie verdient en wie niet. En daarnaast wil ik me nooit 

meer ziek maken voor mijn werk. 

 
Maar laten we nu terug komen op het gedrag dat je burn-out heeft 

veroorzaakt. 

 
Zoals eerder gezegd is je gedrag waarschijnlijk afkomstig van negatieve 

overtuigingen over jezelf. Vaak is het zelfbeeld van een burn-outer niet 

alleen beschadigd, maar ook niet reëel. Gedachten als “Ik ben het niet 

waard”, “Het gaat me toch niet lukken” en “Ik faal toch altijd” zijn ons niet 

onbekend. Die gedachten hoeven niet altijd zichtbaar te zijn, maar ze 

vormen op de achtergrond een soort rode draad . Dit zijn dezelfde 

gedachtes die je ongezond gedrag keer op keer motiveren. Je 

overtuigingen dwingen stellen dat je aan bepaalde vereisten moet 

voldoen: “hard werken”, “proactief zijn”, “mijn doelstellingen halen”, “een 

goed voorbeeld zijn”, “begripvol zijn naar andere”, “een leuke partner 

zijn”, “de perfecte ouder zijn”…. Vraag je je nog steeds af waarom je moe 

bent? 

 
Dit zijn overigens allemaal nobele doelen als je ze apart van elkaar zou 

nastreven en als ze niet jouw leven constant zouden overheersen. 

Er is ook een wezenlijk verschil tussen periodes van intensieve focus 

hebben en constant “aan” zijn. Een batterij gaat per definitie eerder leeg 

bij intensief gebruik. 
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Scherp Rust 

Scherp 

 

We hebben al over onze vroegere voorouders gehad die altijd op hun 

hoede moesten zijn voor gevaar. Duizenden jaren later en onze huidige 

veilige maatschappij ervaren de meeste mensen deze angst niet meer, 

maar dat geldt niet voor iedereen. Voor ons in ieder geval niet. Het echte 

gevaar ligt vreemd genoeg in het constant veilig en in controle te willen 

zijn. Dit is een illusie die alleen in stand kan worden gehouden door 

ontzettend veel werk, inspanning en stress. 

 
‘Als je lang genoeg zonder pauze op scherp staat, kan op een 

gegeven moment de geringste prikkel je teveel worden.’ 

 
Er zijn in de natuur goede voorbeelden van hoe het anders kan. Neem de 

gazelle als voorbeeld. Ze is een favoriete prooi van luipaarden en dat weet 

ze: een reëel risico dus. We hebben allemaal wel eens een gazelle gezien 

die opeens haar hoofd omhoog doet wanneer ze iets verdachts hoort. 

 
Dit is een moment van scherpe bewustheid voor mogelijke gevaar. Terecht 

omdat die gevaar echt bestaat. 

Wat echter vooral interessant is, is wanneer ze weer rustig verder begint 

te grazen alsof niks aan de hand is omdat ook daadwerkelijk niks aan de 

hand is. 

 
Dit is het essentieel moment van rust en herstel na een moment van stress 

of scherpheid. Op die manier beschermt de gazelle zich niet alleen van 

mogelijk roofdieren, maar ook van ook van onnodige stress. 

 
Als we dat gedrag van een gazelle moeten illustreren ziet het er ongeveer 

zo uit: 
 

 

 

Het gedrag dat leidt tot een burn-out leid ziet er in tegendeel meer zo uit: 
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Het is natuurlijk een overdreven beeld want er zullen ongetwijfeld hier een 

daar momenten van rust zijn, maar dit zijn er te weinig om te herstellen 

van de opgehoopte stress. 

Als je lang genoeg zonder pauze op scherp staat, kan op een gegeven 

moment de geringste prikkel je teveel worden. 

Voel je dus vooral niet schuldig over je burn-out. Het is een logische 

uitkomst van een lange weg vol stressprikkels met te weinig 

herstelmomenten. 

 
Niet alleen psychologen erkennen dit fenomeen. De kennis werd ook 

gebruikt voor minder goede doelen zoals bij marteling/foltering methodes 

Mensen continue blotstellen aan prikkels (denk aan licht, beelden, 

geluiden) en ze onthouden van rust momenten is een perfecte manier om 

ze te breken. 

Het zelfde geldt (op een kleinschaliger maar langer niveau) dus ook voor 

een burn-out. Kleine herhaalde prikkels kunnen je op lange termijn 

volledig uit evenwicht krijgen. 

 
Achteraf kan ik helder zien. Mijn drijfveer was gebaseerd op de 3 

Presteren, Pleasen en Perfect zijn. 

 
Elke keer wanneer iets aan mij werd gevraagd antwoordde de stem in mij 

met een volmondige JA. Ik wilde niet teleurstellen en mijn perfecte imago 

niet beschadigen. 

 
Joyce beschreef hetzelfde. “Als mijn baas me iets vroeg was ik het er vaak 

niet mee eens. Ik had al genoeg te doen of ik vond zijn verzoek niet 

realistisch. Soms was ik het ook simpelweg niet eens met zijn ideeën. En 

toch zei ik altijd gewoon ja. Ik kreeg vaak complimenten: “Je bent zo goed 

in je werk”. Ik was een voorbeeld voor anderen en iedereen was 

ontzettend blij met me. Iedereen behalve ikzelf. Ik voelde me steeds 

slechter en het was steeds moeilijker om dat te verbloemen naar anderen 

toe. Ik heb wel geprobeerd te zeggen dat het me allemaal teveel werd. 

Mijn manager vertelde me dat ik niet alles alleen hoefde te doen. Ik mocht 

ondersteuning van collega’s vragen. Delegeren vond ik echter heel 

moeilijk. Het was niet alleen een teken van zwakte, maar de energie die 

nodig was om mensen uit te leggen wat ze moesten doen en ze zo nodig 

te corrigeren had ik echt niet. “Ik doe het wel zelf even snel”, dacht ik toen. 

En wanneer ik ziek was of me niet lekker voelde, ging ik toch naar mijn 

werk met het idee dat alles anders fout zou gaan. Ik heb mezelf 
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zogenaamd onmisbaar gemaakt. Nu dat ik thuis ziek ben gaat gewoon 

alles door zonder mij alsof ik er nooit ben geweest. Een hele pijnlijke 

conclusie. 

 
Wat Joyce omschrijft herken ik zelf ook. Ook ik heb mezelf koning 

gemaakt van een kasteel gebouwd op een illusie. 
De illusie dat ik onvermoeibaar en onbreekbaar was. 

 
Dit geldt zoals eerder gezegd niet alleen op het gebied van werk. Vele van 

mijn gesprekspartners vertelde tijdens hun interview hoe zwaar hun 

gezins- of sociaal leven op hun woog. Vrouw, man, moeder, vader, 

vriend(in) zijn en zorgen voor iedereen kan net zoveel impact hebben als 

werk. Als het je doel is om het iedereen naar zijn zin de maken, nooit te 

klagen en altijd door te gaan zonder stil te staan bij je eigen behoeftes, kan 

dat ook net zo goed ‘fout’ gaan. 

 
Als ik jouw en mijn gedrag moet definiëren kom ik uit bij de 10 geboden 

van een burn-out(er) to be. 

 
1. Ik doe er alleen toe als ik andere mensen help. 

2. Ik ben minder belangrijk dan anderen. 

3. Ik begrijp iedereen en ben enorm empathisch. 

4. Ik voel snel wat anderen nodig hebben. 

5. Ik zorg beter voor anderen dan voor mezelf. 

6. Ik zoek altijd bevestiging van anderen. 

(baas, ouders, partners, vrienden) 
7. Ik mag pas genieten/rust hebben als ik alles af heb. 

8. Alles moet perfect zijn. 

9. Ik veroordeel anderen niet. (ook al doe ik het stiekem nog steeds) 

10. Ik vermijd conflict om me beter te voelen. 

 
Ben jij dat echt? Of is het een persona die je gecreëerd hebt door je 

achtergrond en alles wat je meegemaakt hebt? Allebei waarschijnlijk. 

Belangrijker: wil je echt zo verder leven? 

 
Laten we als conclusie terugkeren naar de gazelle. Waarom kan zij dan zo 

makkelijk wisselen tussen de oplettende focus en haar ruststand? Het 

antwoord is simpel. Ze vertrouwt op haar instincten. Zij definieert een 

bepaalde prikkel als gevaarlijk of niet-gevaarlijk, op basis van wat ze 

waarneemt en voelt. 
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De grootste uitdaging voor ons is dus om weer in contact te komen met 

wat ons gevoel zegt en vooral er in te gaan geloven in plaats van altijd het 

zekere voor het onzekere nemen. Daar ligt de ruimte voor meer rust en 

uiteindelijk plezier. 
 

En natuurlijk hebben jouw beweegredenen en handelwijzen ongetwijfeld 

ook positieve invloed gehad op je leven, zowel in je gezin als op je werk, 

maar het is tijd om bewuster te zijn van wat je doet en wie je bent en om 

inderdaad geloven in wat je voelt. 
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10. koers veranderen 

 

Let the mask fall, 

drop the costume, 
erase the fake smile from your face. 

Stop closing your eyes 

and covering your ears. 
Let your heart speak for once! 

Feel what your inside is screaming, 

feel it, really feel it. 
Don’t be a shadow or a cute doll. 

Stop chasing ideals or feed expectations, 

and embrace yourself at last! 

 
 

Zo vaak heb ik me afgevraagd hoe ik zover was gekomen. Wat heb ik 

gedaan om zo ver te dalen en volledig opgebrand te raken? Het antwoord 

ligt zoals besproken enerzijds bij je (genetische) achtergrond, je 

opvoeding en wat je hebt meegemaakt en anderzijds bij je (ongezonde) 

gedachten en gedrag. 

 
‘Ook als je je bewust bent van het destructieve effect van je 

gedrag blijft het een bekende en comfortabele plek.’ 

 
Heel interessant allemaal, maar nog belangrijker is hoe je eruit komt en 

de vicieuze cirkel doorbreekt. Op dat gebied heb ik goed en slecht nieuws 

voor jou. 

 
Het goede nieuws is dat je winst ligt bij het veranderen van kleine dingen. 

Het slechte nieuws is dat het verdomde moeilijk om die te veranderen, 

vooral wanneer je al heel lang op een bepaalde manier functioneert. 

 
Verandering is in dat opzicht ook best eng en ondanks dat je je bewust 

bent van het destructieve effect van je gedrag blijft het een bekende en 

comfortabele plek. 
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Kapitein van je eigen boot 
 

De titel van deze hoofdstuk is niet voor niks “Koers veranderen”. Stel je 

voor dat je op een boot bent en naar een bepaalde bestemming wilt komen. 

Niet zo moeilijk toch? 

 
Maar wat als je blind vaart, zonder enige idee van waar je naartoe wilt? 

Je komt wel ergens maar waar? De kans is groot dat de plek waar je 

aankomt niet is waar je wilt zijn. 

 
Mensen die een burn-out krijgen hebben vaak geen idee waar ze naartoe 

willen. Sterker nog, staan ze niet eens zelf aan het roer! Ze willen lief en 

goed zijn, maar dat is geen bestemming: het is een manier van varen. Het 

geeft je dus geen garantie van waar je eindigt. Sterker nog, de kans op een 

botsing met een rots, stranden op onbewoond eiland of kapseizen in een 

storm is vrij groot. 

Iemand heeft ooit tegen mij gezegd dat geluk komt wanneer je ergens naar 

toe gaat en niet wanneer je van iets wegloopt. Klinkt best logisch! 

 
Het eerste wat je kan proberen is dus een bestemming te bepalen. Raak 

daarover niet gelijk in paniek. Het gaat er niet om dat je gelijk je 

levensdoel bepaalt, maar dat je een algemeen idee hebt van wat voor jou 

belangrijk is. Wil je je eigen bedrijf beginnen, onafhankelijk zijn, rust 

hebben en genieten van je kinderen, de wereld verkennen, vrijheid, 

mensen helpen, tijd over hebben voor je grootse hobby… Niks is te gek, 

niks is verkeerd, zolang je maar je innerlijke stem luistert. 

Wanneer je de oefening zelf doet, zorg er dan wel dat je voor even alles en 

iedereen vergeet. Vergeet wat de maatschappij wilt of wat de sociale 

etiquette zegt. Jij bent uniek en dat moet je koesteren in plaats van daar 

weerstand aan bieden. 

 
Houd het dus om te beginnen breed en algemeen, tenzij je passie of doel 

voor jou al helemaal duidelijk is. 

 
Zodra je dat doel voor ogen hebt en ermee aan de slag gaat, begint je reis 

pas. 

 
Eén ding kan ik je alvast vertellen: het wordt een boeiende reis. Niet 

makkelijk, maar boeiend want tijdens die reis ga je er eindelijk achter 

komen wie je echt bent. 
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Ik licht alvast een tipje van de sluier op. Er zal van alles gebeuren tijdens 

je reis. Je zal opstand meemaken (sommige mensen zullen je geen goede 

kapitein vinden), je zult rotsen tegenkomen (tegenslagen), door ondiepe 

wateren varen (eigen twijfels) en stormen overleven (conflicten). Je zal bij 

elke gebeurtenis altijd twee keuzes hebben: je koers veranderen om je 

misschien comfortabel en veilig te blijven voelen of vasthouden aan je 

bestemming en aan wie je bent. 

 
Zo belangrijk, maar ook weer niet. 

 

Wat bedoel ik hiermee? Heel simpel. Er is niemand op deze wereld die 

belangrijker is dan jijzelf. Egoïstisch gedacht? Hoe zit het dan met je 

kinderen, je ouders, de liefde van je leven? 

Het is een leugen om te zeggen dat ze belangrijker zijn dan jou. Een mooie 

en nederige gedachte misschien, maar het is simpelweg niet waar. Ik hoor 

je hetzelfde denken als wat ook ik zelf af en toe nog denk: ik zou alles doen 

voor anderen (mijn kinderen in mijn geval). Wat betekent dat eigenlijk 

precies? Dat ik me altijd moet wegcijferen voor hen? Hebben ze daar baat 

bij? Moet het echt? Natuurlijk zou ik een brandend huis in lopen om mijn 

kinderen te redden. Mijn leven ruilen voor hun leven. JA! Dat zijn extreme 

voorbeelden, maar hoe zit het in het dagelijks leven? Natuurlijk wil je ze 

veiligheid bieden, maar wat hebben ze aan een moeder of vader die 

constant haar of zijn eigen behoeftes negeert om hen altijd op de eerste 

plek te zetten. Niks. Iedereen kent het voorbeeld van het zuurstofmasker 

in een vliegtuig die je volgens de veiligheidsinstructie altijd eerst zelf moet 

dragen voordat je het bij de kinderen doet. De redenering is simpel: je kan 

alleen anderen helpen wanneer jij gezond en veilig bent. Dit is ook het 

eerste wat je leert bij een EHBO- of BHV-cursus: jouw eigen veiligheid 

eerst. Dat neem je op die specifieke momenten ook zonder discussie aan, 

maar vreemd genoeg doe je dat dus niet in je dagelijks leven. Tja, er is dan 

geen direct gevaar aanwezig zou je misschien zeggen. Niet op korte 

termijn misschien, maar wel op de langere termijn. Je kan je gezondheid 

namelijk alleen waarborgen als je ook gehoor geeft aan wie je bent en wat 

je behoeftes zijn. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar misschien is 

het interessant om hierover na te denken. Dat je als slachtoffer van een 

burn-out sowieso meer aan jezelf moet denken, is waarschijnlijk wel 

duidelijk. 

En laten we eerlijk zijn, als jij jezelf niet de belangrijkste vind, wie gaat jou 

de belangrijkste vinden? 
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Heb je nooit gedacht dat iedereen aan jou trekt? Je partner, je baas, je 

kinderen en ga zo maar door. Ja toch? Ze doen het niet omdat ze niet van 

jou houden, maar simpelweg omdat zij zichzelf wel op de eerste plek 

zetten. 

 
Maar wat bedoel ik dan met : “Jij bent het belangrijkste wat er is maar 

ook niet zo belangrijk” 

Veel van onze onzekerheden komen van hoe we worden gezien (of hoe we 

denken te worden gezien) door de buitenwereld. Dit triggert vooral bij ons 

heel veel geforceerd gedrag. 

Ik zal dit illustreren met een voorbeeld. Stel je voor dat je in vergadering 

zit op je werk. Je hebt tijdens de presentatie van een collega een vraag, 

opmerking of idee dat je graag wilt delen. Misschien best spannend voor 

je. Je collega ziet jouw hand maar je wordt (voor je gevoel) genegeerd. Je 

voelt je op dat moment misschien niet alleen niet gezien, maar ook dom 

tegenover je andere collega’s. Maar in hoeverre werd je écht genegeerd of 

dom gevonden? Je kan het onmogelijk weten, maar het was zeker niet zo 

erg als dat het in je hoofd was. 

 
Hetzelfde geldt voor wanneer je een kamer vol mensen binnenloopt. Je 

kent het wel, het ongemak wat komt met het gevoel dat iedereen je 

observeert. Nou, zo belangrijk ben je dus echt niet op dat moment en dat 

is maar goed ook. Relax dus. 

 
Het is een bekend fenomeen in psychologie: het “spotlight-effect”. Dit 

refereert aan het feit mensen overschatten hoeveel aandacht aan hen 

wordt besteed door anderen. We zijn zo bezig in onze interne wereld met 

onze eigen gedachten, dat we maken dingen veel groter dan ze echt zijn. 

Misschien lijkt dat op het eerste gezicht niet zo ernstig, maar het kan ons 

zelfbeeld beschadigen met als consequentie een duidelijk gedrag van 

overcompensatie. Het bevestigt vaak de overtuiging dat we er niet genoeg 

toe doen, waardoor we nog harder gaan werken om wel die bevestiging te 

krijgen. Funest voor een perfectionist met een laag zelfbeeld. 

 
Dus ja, jij bent de meest belangrijke persoon in deze wereld met je unieke 

eigenschappen en terechte behoeftes. In dat opzicht moet je altijd heel 

goed naar jezelf luisteren en tegelijkertijd niet altijd luisteren naar je eigen 

negatieve overtuigingen. Goede humor en een dosis zelfspot kan je hier 

echt bij helpen. 
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Een punt in plaats van een komma 
 

Ons brein is constant bezig met gedachten. Die gedachten worden door de 

Buddha gezien als apen die van boom naar boom springen. “The monkey 

mind” beschrijft onze innerlijk wereld die constant actief is, onder andere 

door de gedachten die steeds springen van onderwerp naar onderwerp. 

 
Ons hyperactieve en eigenwijze brein is verslaafd aan gedachten over het 

verleden of de toekomst. Je kan de efficiency van die strategie gelijk in 

twijfel trekken omdat het verleden weg is en de toekomst moet nog 

komen. Meestal denken we aan hoe we iets anders hadden kunnen doen, 

wat we nog moeten doen, waar we bang voor zijn, wat ons pijn heeft 

gedaan, waar we nog pijn van kunnen krijgen, wat we niet willen voelen of 

wat we nog willen hebben. Ook veroordelen we onszelf continu. We willen 

het graag anders of beter. 

 
Een illusie van controle is vaak de drijfveer van deze gedachten. “Als ik er 

genoeg aandacht aan besteed, kan ik de situatie in mijn voordeel 

beïnvloeden of de pijn verzachten”. En hoe goed heeft dat voor jou 

gewerkt? Voelde je je daardoor beter? Waarschijnlijk heb je ooit wel eens 

bloed moeten prikken. De kans is groot dat je je “onbewust” klaar maakt 

voor de naald met als resultaat, extra spanning en onnodige bewustheid 

van de pijn. Een zachte benadering zonder verwachting is in dit geval veel 

beter. 

 
De harde realiteit is dat de meerderheid van onze gedachten vervuild zijn. 

Ik zeg het niet zodat jezelf nog meer kan martelen over de kwaliteit van 

wat je denkt, maar om je te laten zien dat dat we juist teveel aandacht 

geven aan die gedachten. 
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Veel coaches willen ons leren om ons “monkey mind” te temmen en de 

overhand te krijgen over onze gedachten. Dit is een verkeerd uitgangspunt 

om meerdere redenen. 

 
Ten eerste omdat gedachten hun eigen leven leiden. Net zoals elk wild dier 

zijn ze niet gemaakt om gecontroleerd te worden. De ware aard van 

circusdieren wordt hooguit gedimd, maar blijft altijd bestaan. 

Dit is ook het hele idee achter meditatie. Het willen controleren van je 

gedachten en je richten op een bepaalde uitkomst (beter denken, anders 

denken) werkt averechts. Een milde observatie op afstand is genoeg. Een 

grijze wolk beschouw je ook niet als blijvend, maar als een tijdelijke 

situatie die op zijn beurt weer zal verdwijnen. 

Ik ben niet genoeg. 

Het lukt me toch niet. 

 
Ik moet nog dit en dat doen 

Waarom ben ik zo, 

waarom heb ik dat ? 

Ik schaam me 

Ik ben bang dat … Wat vinden ze van mij? 

Hoe kom ik eruit? 

Waarom heb ik dat gedaan? 
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Er valt niets te veranderen aan de wolk, je kan alleen accepteren dat hij 

er nu is en straks weer weg gaat. In dat opzicht zou het waanzin zijn om 

de hele dag te hopen op grotere, kleinere, snellere of geen wolken. Toch is 

het precies wat we met onze gedachten proberen te doen. 

 
 

‘Ik denk dus ik ben, maar ik ben niet wat ik denk.’ 

 
Ten tweede en dat is een heel belangrijk aspect, definiëren onze gedachten 

niet wie we zijn. Descartes en 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.” 

 
Je hebt ongetwijfeld gedachten gehad waar je niet trots op bent. Misschien 

heb je ooit gedacht om iemand voor de trein te duwen, iemand een klap 

geven, blij te zijn als een vriend of een vriendin op zijn “bek” gaat of dat je 

geld ontvangt als je ouders dood. Niet echt mooi allemaal, maar wel 

menselijk. Hoe dan ook hebben je gedachten weinig invloed op wie je bent 

als mens en daarom zou je ze veel minder hard moeten benaderen. 

Wat kan je dan doen als je die gedachten niet kan beïnvloeden? Ze minder 

aandacht geven is een goede start. Je kan ze observeren en zacht weg 

duwen. 

 
Hier een paar voorbeelden van gedachtenketens: 

 
Ik vroeg aan Wendy tijdens een interview om mij mee te nemen in haar 

gedachten door ze hardop te vertellen. Ze had net van haar vriend een 

weekendje weg cadeau gekregen. Ze vond het heel leuk, maar was absoluut 

niet aan toe. Ze was heel druk met een project op haar werk en met de 

kinderen op school. Haar gedachten gingen zo: 

 
“Waarom kan ik niet eens blij zijn met dat cadeau, hij doet echt zijn best, 

ik moet dankbaar zijn, maar ik ben zo moe op dit moment, maar heb nu 

echt geen zin, aan de andere kant is het misschien juist goed voor mij? 

Ja, maar straks ben ik daar en moet romantisch gaan doen, ik ben echt 

niet in de stemming, ik kan ook niet weer aan m’n moeder vragen om op 

de kinderen te passen, ik vind m’n moeder trouwens de laatste tijd niet 

zo fit en de jongens zijn ook zo druk. Ik moet trouwens met de juf gaan 

praten over de ruzie onlangs op school, ik ben ook klaar met die school, 

misschien moet ik ze toch op een andere school zetten pfff, eerst een 
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andere baan zoeken, ik ben zo klaar met de onmogelijke targets en 

deadlines, ik had beter thuismoeder kunnen blijven net zoals, Christine; 

veel meer rust thuis, ik moet trouwens nog boodschappen doen, pff echt 

geen zin en waarom ben ik altijd diegene die dat moet doen? Mijn man 

doet echt niks, aan de andere kant werkt hij wel hard, alle extra uren de 

laatste tijd, ik vraag me af of die secretaresse ook altijd met hem werkt 

tijdens die overuren, ze ziet zo goed uit, maar ja, ze is maar 25 en heeft 

geen kind, het kan trouwens echt niet hoe zij ze zich kleed op kantoor. Tja, 

ik hoor mijn man niet klagen, mannen zijn ook zo simpel, ik kan ook best 

sexy zijn trouwens! Ik moet wel gaan sporten, dat wel, ik word anders 

heel slap, maar hoe kan ik de tijd voor vinden, ik ben ook zo moe, oh ja, 

dit weekend, nee, ik ben daar echt te moe voor, wel heel lief van hem, 

maar niet nu.” 

 
Lachwekkend? Oprecht? Vermoeiend? Herkenbaar? Omdat Wendy het 

allemaal hardop moest vertellen duurde het ongeveer 2 minuten. In je 

hoofd gaat het veel sneller. Tussen het begin en het eind van haar verhaal 

zijn weinig punten maar heel veel komma’s. Als ze bij de essentie was 

gebleven had het verhaal er totaal anders uit kunnen zien: 

 
Het is heel lief van hem en ik waardeer het, maar het is nu geen goed 

moment voor mij (punt). 

 
Heel veel zijgedachten komen voort uit oordelen die je over jezelf hebt en 

die geen toegevoerde waarde voor de essentie van de situatie. 

 
Het was heel mooi hoe Wendy zich open kon stellen en ik was heel 

dankbaar dat ze dat mij wilde delen. Bij het horen hiervan voelde ik 

herkenning en begrip, en misschien jullie ook. Wendy, ik begrijp je en ik 

wil tegen jou zeggen dat je lief voor jezelf moet zijn. Je bent een mooi mens 

waar niks aan hoeft te worden veranderd. 

Maar waarom is het zo moeilijk om die liefheid ook voor onszelf te 

hebben? 

 
Ik ben in dat opzicht ben niet anders dan Wendy of jullie. Sinds mijn burn- 

out ben ik steeds aan het stoeien met mijn energie. Ik kan soms ontzettend 

moe of zelfs uitgeput zijn. Op zo een moment gingen mijn gedachten 

ongeveer zo: 
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“Oh ik voel me zo moe, gaan we weer, wat is er toch mis met mij, hoe kan 

ik zo een normaal leven gaan leiden, een normale baan, dat gaat me toch 

niet lukken, hoe kan iemand me leuk vinden met mijn beperkingen, ooit 

had ik een carrière, maar nu…, zou het kunnen zijn dat ik een ziekte heb 

waardoor ik me zo voel?, nee, ik heb al alles uitgesloten, het zit in mijn 

hoofd, niemand kan me begrijpen, ik voel me ook zo alleen, ik mis mijn 

familie, gelukkig heb ik mijn jongens hier, mijn schatjes, ik hoop dat het 

met mijn oudste op school goed komt, echt niet leuk voor hem, die druk 

nu al op zijn leeftijd voelen, ik snap het echt niet, er is toch meer dan 

school, ik wil hem gewoon gelukkig zien, meer niet, ik moet trouwens de 

kleine straks naar voetbal brengen, hij vindt het zo leuk, het is wel weer 

vroeg en dat in het weekend, wanneer ga ik uitrusten, ik ben zo moe, wat 

is er aan de hand met mij, ik voel de angsten weer op komen, alsjeblieft 

niet” …. 

 
Ik negeer de gedachten tegenwoordig niet meer. Ze komen nog steeds, 

maar ik verlies me minder erin. 
In een moment van moeheid houd ik het bij (of althans, dat probeer ik): 

“Ik voel me weer heel moe. Vervelend. Ik moet meer rust nemen!” 

Een punt in plaats van de komma’s dus. 

 
Van positief naar negatief 

 

Naast het feit dat we als mens constant aan het nadenken zijn, is het 

opvallend hoe vaak de gedachten in kwestie negatief zijn. 
Waarom is het zo moeilijk om negatieve gedachten te doorbreken? 

Toen ik aan mensen vroeg waarom ze zoveel negatieve gedachten hadden, 

leken vaak de antwoorden op elkaar: “Ik weet het niet”, “Het gaat 

vanzelf”, “Het is een gewoonte geworden”, “Het gaat niet eens bewust” 

etc. 

 
Zelf denk ik dat negatieve denken wat ooit een keus was, inmiddels een 

routine is geworden. Het komt onder andere door ons primitieve brein, 

dat liever niet verrast wil worden door gevaren. Ondanks dat de gevaren 

van tegenwoordig minder oplettendheid vragen, denken we nog steeds dat 

een pessimistische blik op het leven ons beter voorbereid op 

doemscenario’s. Het idee hierachter is dat als je van minder hoog valt als 

van tevoren al verwacht te gaan vallen. Je was er tenslotte al op 

voorbereid. Negatief zijn wordt dan je manier om in controle te zijn, om 

te gaan met een probleem of uitdaging. 
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Op een gegeven moment vinden onszelf niet negatief meer maar gewoon 

realistisch. Het klopt dat we op deze manier niet voor verrassingen komen 

te staan, maar het is inmiddels ook duidelijk dat het ons niet gelukkig 

maakt. Je zal denk ik ook inzien dat je op deze manier constant het plezier 

in je leven aan het saboteren bent. Je drinkt niet alleen uit een halfleeg 

glas maar ook nog saai lauw water. 

We weten het dus meestal zelf wel maar voor mensen die al jarenlang 

gewend zijn om negatief te denken is het continu pessimisme, hoe gek het 

ook klinkt, best comfortabel. Het is de manier voor ons om de druk en 

verwachting omlaag te krijgen. Af en toe ben je best (positief) verrast als 

iets toch wel lukt, maar teleurgesteld zal je nooit zijn, is het idee. 

Voordat je positiever kan denken is het belangrijk om rekening te houden 

met een paar feiten. 

Ten eerste, het is niet jouw schuld dat je zo bent. Wat de reden ook mag 

zijn, je hebt dit ontwikkeld om jezelf te beschermen. Misschien heb je 

trauma’s uit je jeugd of je bent iets te vaak “gevallen” in je leven om dat 

zelfvertrouwen te krijgen. Het heeft op een gegeven moment een 

belangrijke functie gediend. Het was toen een slimme zet waar je 

dankbaar voor mag zijn, maar is het dat nu nog steeds? 

Om dit te illustreren gebruik ik graag het voorbeeld van de circusolifant. 

Er was eens een baby-olifant. Hij werd uit Afrika meegenomen om een 

circusolifant te worden. De baby-olifant werd vastgemaakt aan een ketting 

en de ketting zat vast aan een paal in de grond. De olifant wilde uiteraard 

vrij zijn en trok steeds op zijn ketting maar hij was te klein en te zwak om 

zichzelf te bevrijden. Maandenlang probeerde hij zich te bevrijden, zonder 

succes, tot hij op een dag stopte met proberen. Het zou hem tenslotte niet 

lukken. De olifant werd steeds groter tot dat hij een enorme volwassen 

olifant werd. Zijn ketting werd langer zodat het om zijn nek te paste, maar 

het werd niet sterker. Vergeleken met de olifant was de paal in de grond 

net een tandenstoker. De olifant had zich dus heel makkelijk vrij kunnen 

maken.. Maar hij probeerde het al lang niet meer. Hij was geconditioneerd 

om te denken dat hij het niet on. 

Het is een duidelijk voorbeeld van programmering. Dit werkt zo ook bij 

mensen. 

Het betekent niet dat je alles kan veranderen, maar wel dat je kan 

proberen om de wereld van je potentie te vergroten. 

 
Jarenlang heb ik de sportwereld gewerkt. Ontelbare keren heb ik 

meegemaakt dat iemand voor me stond en besloten had om haar/zijn 

leven gezonder te maken. Heel goed, maar de denkfout was vaak om dit in 
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één keer radicaal te veranderen met onhaalbare doelstelling. “Ik wil 4 keer 

per week sporten, 10 kilo afvallen binnen 2 maanden, een sixpack voor 

de vakantie etc.” De onrealistische doelen resulteerden in weer een 

teleurstelling en opnieuw een bevestiging dat het niet lukt. Als 4 keer per 

week sporten te uitdagend is binnen het kader van je leven (kinderen, 

werk etc.), dan moet je dat niet als doel stellen. Begrijp me niet verkeerd. 

Ik geloof in het veranderen van prioriteiten waardoor gezond worden op 

de eerste plaats komt, maar doe het in stappen. Door je doelen klein te 

maken, geef je jezelf de kans om succes te ervaren. Als je dat vaak genoeg 

doet en er de tijd voor neemt zal je het kantelpunt bereiken van negatief 

naar positief denken. 

Ik hoor sommigen denken - zoals veel personal trainers die ik 

meegemaakt heb – “Kom op! Van die lui stoel af een aan de slag. No pain, 

no gain etc.” Wat een onzin. Die druk werkt misschien voor bepaalde 

mensen, maar voor de harde werkers en perfectionisten onder ons is het 

niet de juist weg. 

Aan de andere kant hoor ik jou denken: “Ik heb geen zin, ik kan het niet, 

het gaat me nooit lukken”. Dit is ook onzin. 

De waarheid ligt er tussen in. Denk nu dus niet aan het eindresultaat, dat 

nu inderdaad nog onhaalbaar is, maar neem kleine stappen die in die 

richting gaan. Ik sport nu niet, maar ik ga wel proberen om consequent 1 

keer per week te bewegen. Gaat het gelijk zichtbare resultaten geven? Nee, 

maar het gaat misschien mogelijk maken dat binnenkort twee keren per 

week sporten wel haalbaar is. 

Carlène, die me als natuurdeskundige geholpen heeft (dankjewel), 

vertelde me dat datgene waar je aandacht aan geeft groeit. Inderdaad een 

les uit de natuur want een plant met genoeg water, zon en zorg zal groeien. 

Dit geldt ook voor negatieve gedachten. In socio-psychologie heet het 

“selffulfilling prophecy”. 

Het is het fenomeen waarbij je van een bepaald resultaat uit gaat en dat 

daardoor die verwachting ook werkelijk uitkomt. Omdat je in iets gelooft 

zal je bewust of onbewust je gedrag op aanpassen om je overtuiging te 

bevestigen. 

Dit proces werkt trouwens net zo goed positief. Kijk naar atleten. Ik kan je 

garanderen dat ze zichzelf niet als verliezer zien in hun visualisatie- 

oefeningen. 

We kiezen dus zelf om selectief te zijn in onze perceptie van de wereld. 

Een belangrijk gereedschap van ons brein om dit te doen is het Reticulaire 

Activatie Systeem (RAS). De RAS werkt als een soort filter van alle 

informatie die we om ons heen krijgen. 
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Misschien ben je ooit verliefd geweest (ik hoop het voor je) en opeens zag 

je de man of vrouw van je dromen overal. Misschien zag je dit als een 

voorbestemd teken. Grotere kans dat je RAS aan het werk was, door heel 

selectief naar de wereld te kijken op basis van een sterke wens. 

Hetzelfde geldt wanneer je een “negatief” brein hebt. De kans is groot dat 

complimenten, de glimlach van anderen of je successen bijna onzichtbaar 

worden terwijl je de boze buurman, het conflict op je werk, de boete en 

een mislukte date zal verwelkomen met een “Zie je wel!”. 

Dus naast geduld hebben en je doelen klein en haalbaar houden, moet je 

je ook open stellen voor positieve ervaringen. Dit is zeker moeilijk, vooral 

als je dit nooit eerder hebt gedaan, maar het is niet onmogelijk. Schrijf 

elke dag voor jezelf op waar je trots op bent of wat positief was aan je dag 

(hoe klein het ook voor je voelt). 

Laatste advies voor wanneer je dit gaat proberen: het gaat je niet gelijk 

lukken. De ene keer zal het je makkelijker af gaan dan de andere keer, 

maar geef niet op, neem je tijd en wees ook hierin lief voor jezelf. In dit 

geval is de enige waarheid: oefening baart kunst. 

 
Checking in 

 

Mijn nicht studeert op de dansacademie; een keiharde wereld. Het wordt 

sterk ingeprent dat alleen de besten kans op een carrière krijgen. Wat doet 

dit met een jonge meid van 19 jaar? Je hoeft geen psycholoog te zijn om 

het te bedenken. We praten over jonge mensen die alles van de 

buitenwereld tot zich nemen. Ik praat hier nog niet eens over de invloed 

van sociaal media. Als ik naar filmpjes van haar kijk ben ik echt onder de 

indruk; echt prachtig om te zien! Vindt ze het zelf? Ik weet het niet zeker. 

Nooit genoeg is denk ik het mantra voor haar school en die wereld. Mijn 

andere nicht doet twee studies tegelijkertijd. Wow. Maar ook zij kan zich 

moeilijk berusten in het feit dat ze meer dan genoeg doet. 

Ik zie het ook op de school van mijn kinderen, waar het alleen om 

huiswerk en cijfers gaat. 

Van een kant kan ik begrijpen dat we kinderen willen voorbereiden op de 

harde wereld waar ze in terecht zullen komen, maar het maakt me aan de 

andere kant boos dat we ze niet leren om zichzelf te koesteren voor wie ze 

zijn met al hun talenten, tekortkomingen en beperkingen. Ik neem het de 

leerkracht absoluut niet kwalijk, zij werken keihard en zijn net zo goed 

slachtoffer van het systeem. Ik heb gezien met mijn eigen kinderen hoe o.a 

mentoren echt de extra stappen maken om ze in eigen tijd te helpen 

(bewondering en dankbaarheid). 
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Maar terug naar mijn nicht op de dansschool. Ze heeft constant spierpijn, 

maar ze krijgt nooit de tijd om te herstellen. Dit terwijl in de sportwereld 

herstel als net zo belangrijk als training wordt gezien. 

Pas viel ze flauw tijdens een trainingssessie. Best heftig, zou je zeggen 

maar er werd alleen op gereageerd met ophalende schouders en ze dat 

beter moest eten. Stel je nou eens voor dat er met meer begrip en zorg zou 

worden gereageerd. Wat voor boodschap zou dan je aan die meid geven. 

Nou, dat de wereld inderdaad hard is maar dat empathie er ook een mooi 

onderdeel van kan zijn. 

 
Natuurlijk kunnen we zeggen dat ze zelf verantwoordelijk voor haar rust 

maar is het zo simpel? 

Ik vroeg dus aan haar een hele simpele vraag: “Hoe voel je je op dit 

moment?” Ik vroeg bewust niet hoe het ging met haar, maar hoe ze zich 

voelde omdat het om emotie gaat. Een paar grapjes en een algemeen “Ja, 

best oké” verder, gaf ze toe: “Best moe eigenlijk”. Daar gingen we. De 

waarheid, de emotie werd toegelaten. Dit is een voorbeeld van een jonge 

meid van 19 die nog haar hele leven heeft om te leren beter naar zichzelf 

te luisteren. Maar zijn wij ook niet zo geweest en nog belangrijker, zijn we 

niet nog steeds zo? We hebben de perfectie bereikt in het negeren van ons 

emoties 

Hoe voel jij zelf terwijl je dit leest? Wat gebeurd er als je je ogen dicht doet 

en luistert naar wat je lichaam te vertellen heeft? Laat je gedachten komen 

en gaan en kijk alleen naar hoe je je werkelijk voelt. Misschien voel je 

volledige rust, misschien ben je onrustig, moe of ben je vol energie. Het 

kan allemaal, maar in hoeverre ben je je hier bewust van? Hoe vaak check 

je jezelf? Waarschijnlijk niet zo vaak. Misschien denk je dat het geen nu 

heeft omdat je toch door moet. Zo ja, vergis je je daarin. het heeft zeker 

zin want hoe kan je de juiste keuzes maken als je niet luistert naar hoe je 

je voelt? 

De kans is groot dat telkens wanneer er iets van jou wordt gevraagd (door 

je baas, je partner, je leraar, je kinderen of je ouders), dat er iets in jou 

gebeurt. Noem het een instinct of intuïtie, maar je weet gelijk of het goed 

voelt of niet. Wat daarna gebeurt, is dat je gedachten aan de slag gaan om 

je gevoelens heel snel af te vlakken. Het is belangrijk om je te realiseren 

dat die emoties wel bestaan en dat ze meer ruimte in je leven mogen 

nemen. 

Heel lang heb ik zelf gedacht dat ik nooit boos was. Harmonie was altijd 

mijn uitgangspunt. Door iedereen blij te maken was er geen reden voor 

conflict. Heerlijk, toch? Nee! Inmiddels weet ik hoe boos en gefrustreerd 
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ik kan zijn, twee emoties die ik heb ontkend om mijn imago niet te 

beschadigen. Echter kan je alleen een goede voorstelling van je leven 

geven als je emoties ook op het podium mogen staan. 

 
‘Je kan alleen een goede voorstelling van je leven geven 

als je emoties ook op het podium mogen staan.’ 

 
In het praktijk hoef je niet zoveel te doen. Probeer meer stil te staan bij 

wat je voelt. Het hoeft maar 10 seconden per keer te duren (of meer als je 

toch meditatie wil proberen). Keer je aandacht voor dat korte moment 

naar binnen en ervaar de spanning, de rust, het geluk, de opwinding, de 

vermoeidheid… Erken ze voor wat ze zijn: een belangrijk deel van jou en 

wie weet kan je op een gegeven moment ook naar hen gaan luisteren. 

 
 

Het super held syndroom 
 

Ik heb een paar vragen voor je. Probeer je altijd je werk heel goed te doen? 

Ben je proactief? Ben je een goed voorbeeld voor anderen? Ben jij lief voor 

je man of vrouw? Doe je alles voor je kinderen of sta je altijd klaar voor je 

vrienden? Help je mensen die het moeilijk hebben? Leef je mee met 

anderen en ga zo maar door? 

Ziet jouw to-do-list er ongeveer zo uit: 

Deadline halen (studie of werk), boodschappen doen, verjaardag vriendin 

vieren, sexy zijn, gezond zijn, sporten, zorgen voor mijn ouders, naar 

voetbal gaan (kind 1), naar hockey gaan (kind 2), tijd maken voor mijn 

man, huis schoonmaken, een bericht sturen aan mijn zieke collega, op 

kraambezoek gaan, een extra voorstel opstellen voor mijn baas, 

doelstelling halen, lachen naar iedereen, enthousiast zijn, lief voor 

anderen zijn, studie weer oppakken, een reis boeken, een feest 

organiseren voor mijn verjaardag, uit eten gaan met vrienden, meedoen 

aan de schoolactiviteiten, auto naar de garage brengen, lachen en lief zijn, 

zorgverzekering kiezen, nieuwe kleding kopen, romantische avond met 

mijn vriendin regelen, gezonder koken, kinderen helpen met huiswerk, 

mijn werk, mijn werk, mijn studie… 
PFFFFF…. 

 
Gefeliciteerd! Je bent officieel een superheld! 

Ik lach je niet uit, ik wil je alleen een spiegel voor houden van het leven 

dat we allemaal hebben. Het is toch gekkenwerk? 
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Weinig aan te doen, toch? Het is wat het is? Ja, het leven is zwaar en veel 

keuzes hebben we niet, toch? 
Is er dan echt geen winst te behalen? Gelukkig wel. 

 
Ten eerste, en dat besef jezelf als je die lijst ziet, kan je niet alles doen en 

zeker niet alles perfect doen. 

Je zult dus concessies moeten doen wat betreft kwaliteit of kwantiteit. 

Moet je een perfecte moeder zijn die er altijd voor haar kinderen is of mag 

je ook “alleen” een goede moeder die zorgt voor veiligheid en gezondheid 

van haar kinderen? Moet je altijd de perfecte, proactieve medewerker die 

alle deadlines en doelstellingen haalt of kan je ook alleen je best doen en 

accepteren dat het niet altijd lukt? 

Dat zal in de praktijk niet zo makkelijk gaan omdat de wereld continu aan 

ons trekt, maar wij hebben dit ook gedeeltelijk in eigen hand. 

 
- En ik dan? 

 
Lang heb ik me afgevraagd waarom complimenten (o.a. op mijn werk) me 

niet raakten. Ik dacht dat het probleem lag bij mijn negatieve brein (zie 

hierboven), maar er was iets anders gaande. 

Ooit heb ik besloten dat ik alles aan moest kunnen. Ik zou de beste man, 

medewerker, vriend en vader zijn. Vanaf dat moment ging ik alles doen 

om de perfectie op alle gebieden van mijn leven waar te maken. Elke 

ochtend sloeg ik mijn cape om, zette ik mijn masker op en ging ik als 

superheld de weg op om de wereld te redden. Sterk, altijd in dienst van 

anderen en altijd klaar om mezelf aan de kant te zetten, dat was het 

uitgangspunt. Dat is ook wat ik aan andere mensen liet zien. Werd ik 

daarvoor erkend? Oh ja, absoluut. Ik kreeg complimenten, 

schouderklopjes en erkenning in de vorm van bonussen, promoties of 

lieve woorden… Woorden die me niets deden. 

En hier komt het! Ik werd niet geraakt omdat de erkenning niet voor mijn 

ware zelf was, maar voor mijn alter-ego superheld: Mister Perfect. 

Dit geldt voor Superman, Spiderman, Zorro enzovoorts. Ze worden 

erkend, geadoreerd, ze krijgen het meisje en alle aandacht, terwijl Clark 

Kent, Peter Parker of Don Diego de eenzame, “goofy”, brave mannen zijn. 

Voorbeelden van superheldinnen zijn er trouwens ook. 

Hoe dan ook, wat een eenzaam en onbevredigend bestaan is dat! Ik kan 

me voorstellen hoe Clark Kent zich s ’avonds op de bank voelde: leeg van 

alle heldendaden, verdrietig dat hij alleen is en vooral dat niemand echt 
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weet wie achter het masker zit. “EN IK DAN?”, is ongetwijfeld een vraag 

die hij zichzelf (net zoals jij) stelt. 

De volgende vraag is voor jou. Hoeveel mensen weten wie je echt bent, wat 

je behoeftes zijn, je dromen, je wensen en je beperkingen? Hoe opaak is je 

superheldenkostuum? 

Geen wonder dat we uitgeput raken door constant een dubbelleven te 

leiden. De ruimte die wordt gecreëerd door je eigen Peter Parker te 

omarmen is werkelijk fantastisch! Maar hoe doe je een kostuum uit dat je 

zo lang hebt gedragen? Dat doe je door kleine stappen te nemen. Je zal 

snel merken dat je elke dag tientallen kansen krijgt om eindelijk te laten 

zien wie je bent en dat gaat hand in hand met de emotie-check die we 

eerder hebben besproken. 

Laten we dit illustreren met dagelijkse voorbeelden: 

Je baas vraagt of je dat extra project kan oppakken omdat je collega ziek 

is. 

Jouw verklede superheld-reactie: “Ja natuurlijk, voor wanneer moet het 

klaar zijn? Vrijdag oh.. dat is best snel, maar ja ik ga mijn best doen.” 

Je baas: “Top. Laat me weten wanneer het klaar is. Ik moet het ook naar 

de directie sturen (extra druk).” 
Wat gebeurt er op zo een moment: 

Jouw echte JIJ probeert je iets in te fluisteren (Ik ben al zo druk. Ik ben 

moe. Waarom moet ik het altijd oplossen voor anderen, tja ze is ziek, en 

ik dan? Ik word straks ook ziek als het zo door gaat. Los het zelf lekker 

op…), maar de krachtige superheld-versie van jezelf neemt het over. Je 

kan hem niet de schuld geven, hij volgt alleen de instructies op die jij hem 

hebt gegeven (Mond houden, voorbeeldig zijn, alles doen voor anderen 

ook als het jou beschadigt). 

Ergens zou je wel je “doppelgänger” de mond willen snoeren, maar hij 

wordt ondersteund door krachtige gevoelens van schuld en een laag 

zelfvertrouwen. Het is dus niet makkelijk of comfortabel om een keer niet 

de superheld te zijn. 

En toch ga ik nu proberen je te overtuigen dat het leven van een super held 

echt niet goed voor je is. 

Ken je het gevoel wanneer je iets heb gedaan of gezegd wat eigenlijk het 

absoluut tegengestelde was van wat je echt voelde? Dat knagende gevoel 

van frustratie (tegenover jezelf en anderen), van verdriet misschien ook 

(waarom kan ik het niet voor mezelf opkomen?) en van boosheid. Slecht 

nieuws: je hebt je kans gemist. Goed nieuws: je krijgt nog vele andere 

kansen en nog belangrijker: je frustratie op dat moment is je eigen Clark 

Kent die zich los wil maken van je super alter-ego. 
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Je realiseert je op het moment wanneer zoiets gebeurt vrij snel dat je het 

eigenlijk niet was wat je ECHT WILDE. 
Wat zijn dan je opties: 

Ten eerste denk je dat je niet op iets terug kan komen dat je al toegezegd 

hebt. Waarom niet dan? Je trots, je ego, je imago? Onzin! 

 
Jij zegt tegen je baas “Kan ik je vandaag even spreken?” (Je wilt voor jezelf 

opkomen) 

 
Zij: “Ik heb het druk vandaag”! 

(je voelt je genegeerd, terwijl ze eigenlijk slechts haar eigen ruimte 

aangeeft) 

 
Jij: “Oh ok, begrijp ik, misschien later of morgen dan?” NEE! 

Jij: “Dat begrijp ik, maar het is belangrijk” (Op dat moment schaam je je 

misschien of twijfel je over de legitimiteit van je argumenten en begint je 

superheldenstem te protesteren met “Doe niet zo gevoelig”, “We gaan die 

opdracht gewoon doen, watje”. Maar je luistert goed naar jezelf en houdt 

vol. 

 
Zij: “Waar gaat het over, is het zo dringend dat het niet kan wachten”? (je 

analyseert haar toon en hoort haar irritatie. Dat kan zo zijn, maar 

misschien ook niet, misschien is ze zelf gestrest door extra opdrachten die 

ze van de directie heeft gekregen maar wat het ook moge zijn, het is op dit 

moment niet relevant voor jou). 

 
Jij: “Nee, zo belangrijk is het ook weer niet haha” NEE! Respectloos naar 

jezelf. 

Jij: “Ja, ik vind het zelf wel belangrijk. Kunnen we naar je kantoor gaan, 

ik wil liever niet in de gang praten”. 

(Hoe moeilijk het ook is, dit is een heel volwassenen manier van reageren. 

Je blijft jezelf serieus nemen met respect voor jezelf en de ander. 

 
Zij: “Nou vertel, wat is er aan de hand?” (Je hoort weer van alles in haar 

stem. De kunst is nu om niet te analyseren wat de ander denkt of wil, maar 

om alleen te focussen op je volwassen stem in jou). 

 
Jij: “Nou, ik heb nagedacht over de opdracht die je me gisteren gaf en het 

is een beetje veel”. 
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(Op zich een prima opening, maar wel aan de timide kant met heel veel 

ruimte voor de ander om zijn/haar eigen punt te maken.) 

Een alternatief had kunnen zijn: “Ik kom terug op je nieuwe opdracht. Ik 

heb erover nagedacht en het gaat me niet lukken om dit te combineren 

met mijn andere werkzaamheden. Ik zit nu al zo vol dat ik amper de 

overzicht houd, laat staan met een extra project erbij. Het zou niet alleen 

ongunstig voor het project zijn, maar vooral ook ongezond voor mij.” 

 
Zij: “Ja, maar dat is een beetje laat, je hebt gisteren ingestemd en nu heb 

ik het al intern gecommuniceerd.” (schuldgevoel en druk neerleggen bij 

jou. Egoïstisch gedrag. Ze denkt nu aan de consequenties voor zichzelf). 

“Zelfs de directie is op de hoogte en ze waren trouwens blij dat jij het ging 

doen” . (Ze maakt de opening steeds kleiner voor je. Ze speelt niet alleen 

in op je schuldgevoel maar ook op je trots. Ze spreekt nu door jou heen 

rechtstreeks met je super alter ego.). “Vraag aan Sylvie om je te helpen 

met je andere activiteiten, dan heb je meer ruimte voor het project. 

Opgelost zo, toch?”. (Ze is nu zogenaamd een goede manager die met je 

meedenkt in oplossingen voor jou). 

 
Jij: Oh. Ja dat begrijp ik, misschien kan ik inderdaad ruimte creëren met 

andere. Misschien kan Sylvie helpen. Ho, ho, ho! Wacht even. Niet gelijk 

antwoorden. Neem een paar seconden om na te denken. Jouw gedachten: 

Sylvie is altijd chagrijnig en zit bovendien ook niet te wachten op een 

extra opdracht. Ze wordt waarschijnlijk ook nog boos op mij. Trouwens, 

ze zou ook een puinhoop maken van mijn andere taken en ik heb daar 

geen zin in. En dat project wil ik gewoon niet. Het gaat me veel teveel 

stress geven. De deadline is te dichtbij. Ze lopen al achter op schema en 

nu moet ik dat zoals oplossen? En trouwens, heeft zij eigenlijk gevraagd 

hoe het me ging? Wat kan je dan zeggen? 

 
Jij: “Het is inderdaad jammer dat het nu al intern is gecommuniceerd.” 

(In andere woorden: jouw eigen schuld..). Gisteren werd ik een beetje 

overrompeld door je vraag. Het is een goede les voor mij voor de 

volgende keer (je geeft aan dat het gaat veranderen). Ik wil altijd het beste 

voor de organisatie en daarom zeg ik te vaak en te snel ja. (Je laat je inzet 

zien, je eigen verantwoordelijkheid in het proces, maar ook indirect die 

van je manager en de organisatie). Maar nu merk ik aan alles in mij dat 

dit project teveel is. Het idee levert me al stress op en ik denk niet dat ik 

onder die omstandigheden aan een nieuw project moet beginnen. (Jouw 

ruimte wordt groter en die van je manager kleiner alleen door dat je echte 



10. Koers veranderen 

-149- 

 

 

 

emoties laat zien). Is het niet een idee dat de nieuwe jongen dit project 

oppakt? Hij heeft nog weinig te doen en wil zich heel graag bewijzen met 

een groot project.” 

 
Zij: “Ja inderdaad, ik had er niet aan gedacht maar hij is bijna klaar met 

die andere klant. Hij kan zich gaan vastbijten in het nieuwe project. Het 

wordt wel een pittig karwei. Nou, goed dat je het aangegeven hebt. 

Misschien beter inderdaad.” 

Op dat moment zal je ego misschien keihard stuiteren met gedachten als: 

Straks gaat hij me vervangen en alle “credits” hier krijgen. Hij is maar 

een junior hoor, ik werk al tien jaar hier keihard en …… STOP! Je doel 

was om andere mensen (in dit geval je baas) kennis te laten maken met de 

mens achter het masker en met zijn emoties en grenzen. De echte Jij. Dat 

doel is behaald. Je hebt op een volwassenen manier gereageerd. Dat 

mensen op zoek zullen gaan naar andere superhelden is het beste wat jou 

kan overkomen en het heeft daarnaast geen enkele impact op je eigen 

competenties en de kwaliteit van je werk. 

 
Als je het zo bekijkt of leest is het vrij makkelijk om je te realiseren dat je 

inderdaad beter en vaker naar jezelf zou moeten luisteren. 

Om dit te bereiken moet je in eerste instantie toegeven aan wat er in jezelf 

gebeurt. Geloof mij, als je begint goed naar jezelf te luisteren zal je ook 

opeens veel goede adviezen van jezelf krijgen. 

In het begin zou het kunnen zijn net dat je, zoals in het voorbeeld 

hierboven, pas achteraf beseft dat iets niet goed voelt en anders had 

gekund. 

Dat je er op terugkomt is geen probleem. Laat vooral niet je trots of 

schuldgevoel in de weg staan van je echte gevoelens. 

Met tijd en oefening zal je steeds meer “in sync” met jezelf zijn, waardoor 

je meteen op een oprechte en volwassen manier op allerlei situaties zal 

reageren. 

 
Als we weer het voorbeeld nemen van je baas en haar verzoek, kan je op 

verschillende manieren reageren met behoud van respect voor je 

gesprekspartner en vooral voor jezelf. 

 
Je baas vraagt of je dat extra project kan oppakken omdat je collega ziek 

is. 
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Alternatief 1: 

“Wat goed dat je aan mij heb gedacht. Voordat ik ja of nee zeg, wil ik er 

graag goed over nadenken. Vind je het goed als ik er morgen op terug 

kom?”. 

 
Alternatief 2: 

“Ik vind het leuk dat je aan mij gedacht hebt, maar het is op dit moment 

niet te combineren met mijn andere werkzaamheden. Ik denk dat het 

zowel voor het succes van het project als voor mijn eigen gezondheid 

beter is als iemand anders het oppakt”. 

 
Er zijn uiteraard nog meer opties, maar het geheim ligt in het volgende: 

doordat je gelijk luistert naar je emoties voorkom je dat je later emotioneel 

gaat reageren. Een emotionele reactie komt namelijk juist door 

opgekropte emoties. 

 
‘Een emotionele reactie komt juist door opgekropte emoties.’ 

 
Als je boos en gefrustreerd wordt of moet huilen, is het een goede indicatie 

dat je in eerste instantie langs de lijn hebt gestaan en niet genoeg naar 

jezelf hebt geluisterd. 

Dit geldt overigens niet alleen op je werk of met je baas maar net zo goed 

wanneer je in gesprek bent met je partner, vrienden of kinderen. 

Wanneer je niet naar die verjaardag wilt, niet uit wil gaan of te moe bent 

voor het huiswerk van je kind, kan je je dezelfde reflectie gebruiken. 

Begrijp me niet verkeerd hier; ik zeg niet dat je nooit die extra stap moet 

zetten of dat je geen concessies moet doen, want die horen ook bij het 

leven. Alles is goed, zolang je het niet op de automatische piloot doet en 

vooral niet vanuit een superheldenambitie. 

Een goede truc, juist wanneer je nog te vaak de superheld wil spelen, is om 

ruimte te creëren voor een kort gesprek met jezelf. Het recht om over een 

vraag of verzoek na te denken heb je altijd. Het kan zijn dat je er de 

volgende dag op terug komt, maar het kan ook zijn dat je gewoon een 

pauze in het gesprek neemt. Heb je gemerkt dat heel weinig mensen dat 

doen? Waarom? Omdat het oncomfortabel voelt? Wat zal die ander van je 

denken? Weer die gedachten.. 

Aan de andere kant heb je misschien ook gemerkt dat de beste sprekers de 

mensen zijn die regelmatig pauzes nemen tussen de zinnen van hun 

speech. Ze stralen op die manier alles behalve onzekerheid uit. Ze 

luisteren juist veel beter, niet alleen naar het publiek maar duidelijk ook 
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naar zichzelf en dat maakt vaak hun argument veel sterker. Ga zelf er mee 

spelen in je dagelijks leven. Speels zijn in het algemeen is een ander aspect 

waar voor ons allemaal veel winst valt te behalen. 

 
- Oneerlijk en hypocriet 

 
Ik vind mezelf best zielig! Jij ook? Door steeds heldendaden voor iedereen 

te verrichten voel ik me al heel lang niet gehoord, geliefd, gerespecteerd 

en vooral zo moe. Altijd klaarstaan voor anderen. 

Ho, ho, ho. Even wachten. Laten we even stil staan bij de grootse paradox 

van de mensen met een burn-out. We zijn slachtoffer van een situatie die 

we grotendeels zelf hebben gecreëerd. Het is moeilijk te accepteren, maar 

als je een beetje gaat graven zal je het ook zien. 

Dat we constant klaarstaan voor de wereld is ergens best comfortabel. We 

kunnen ons op die manier altijd verstoppen achter de “Zie je wel!”, de 

“Niemand luistert naar me”, de “Ik word toch niet gezien of erkend” en de 

“Ik sta altijd klaar voor anderen en IK dan?”. Maar net zoals Clark Kent 

heb je ooit een bewuste keuze gemaakt; de keuze om anderen te redden en 

jezelf weg te cijferen”. 

Ik ontken niet dat de empathische, lieve, warme persoon echt een kant van 

jou is maar niet in tot het extreme wat je vaak laat zien. 

Door dit te doen heb je de kritische stem in jou ongetwijfeld het zwijgen 

kunnen opleggen, maar het heeft je vooral ook beperkt in je eigen 

zelfrealisatie. Je hebt talloze excuses bedacht om niet het risico te nemen 

om jezelf te zijn. 

“Ik ben te druk met mijn kinderen om mijn passie te kunnen volgen”, “Ik 

kan geen andere baan zoeken, want we hebben net een nieuw huis 

gekocht”, “Ik kan niet een eigen bedrijf beginnen, omdat mijn man altijd 

druk op zijn werk is”, “Ik kan geen nieuwe relatie aangaan, want ik wil 

altijd klaar staan voor mijn kinderen”. Allemaal echte en begrijpelijke 

argumenten, maar ook altijd gerelateerd aan anderen. Als iets niet lukt 

door anderen, is het per definitie nooit je eigen schuld. Best lekker hè? 

Maar wel hypocriet. 

Stel je voor dat je iets zou proberen en op je bek zou gaan? Dan moet je 

met de billen bloot en moet je de val incasseren. Je zou de schuld van het 

falen vooral voor je eigen rekening moeten nemen, in plaats van de ander 

ervoor verantwoordelijk kunnen maken. Geen fijn gevoel misschien, maar 

dan pas ben je aan het leven in plaats van alleen aan het overleven. Het 

andere probleem is dat je niet alleen tegen jezelf constant aan het liegen 
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bent, maar ook tegen de mensen om je heen. Je creëert vaak zelf de 

verwachtingen waar je op termijn niet aan kan voldoen. 

 
‘Het is beter om afgewezen te worden voor wie je werkelijk 

bent, in plaats van altijd geliefd zijn voor wie je pretendeert 

te zijn !’. 

 
Mijn zus heeft nu al een tijdje een relatie met een leuke jongen. Ze hebben 

het leuk met elkaar, maar ze vindt het af en toe moeilijk om ruimte te 

vinden voor deze extra dimensie in haar leven. “Ik moet leuk zijn”, is de 

gedachte. En aantrekkelijk, vrolijk, liefdevol en spontane vrouw. Wat haar 

in het begin makkelijk af ging wordt steeds moelijker. Ze is tenslotte ook 

nog een fulltime werkende moeder. Haar innerlijke stem fluistert vaak 

genoeg dat ze tijd voor zichzelf nodig hebt, rust moet nemen of alleen wil 

zijn, maar dat doet ze dus niet omdat ze de ander (met zijn eigen 

behoeftes) niet wil teleurstellen. 

Onlangs belde ze op en vertelde ze me hoe moe en gestrest ze was. Ze had 

tentamens en wilde zich in alles rust kunnen voorbereiden. Ze probeerde 

subtiel tegen haar vriend te zeggen dat ze de ruimte nodig had. Omdat ze 

niet samenwonen leek de oplossing vrij makkelijk. Hij kon zijn eigen gang 

gaan in het weekend in zijn huis, terwijl zij rustig alleen thuis kon zijn om 

te studeren. 

Zijn reactie was: “Geen probleem schat, ik laat je lekker werken en ga dit 

weekend lekker films kijken en klussen. Ik kan ook koken voor ons?”. Best 

lief allemaal toch? Maar de hint dat hij de weekend in zijn eigen huis moest 

spenderen pikte hij niet op. Kon ze dat hem kwalijk nemen? Nee, want 

haar boodschap was niet duidelijk genoeg. Ze gaf hem zelf teveel ruimte 

om zijn eigen behoeftes naar voren te brengen. Ze durfde er niet verder op 

in te gaan omdat ze hem niet teleur wilde stellen. Volgens haar zou hij niet 

begrijpen. Zijn beleving was dat wanneer je een goede relatie hebt, je 

samen goede en minder goede tijden door kan brengen. “Samen ben je 

juist sterker, toch?”. 

Resultaat: een gefrustreerde zus. “Hij begrijpt me niet! Waarom kan hij 

niet zien dat ik de ruimte voor mezelf nodig heb. Als hij er is ga ik toch 

proberen om er een leuk weekend voor hem van te maken, terwijl mijn 

hoofd er volledig niet naar staat en ik me alleen op mijn studie wil focussen 

en ook wil uitrusten.” 

 
Het antwoord op je vraag: “Waarom kan hij niet zien dat ik de ruimte 

voor mezelf nodig heb?” is vrij simpel, vertelde ik haar. Ten eerste heb je 
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die kant van jezelf (ruimte voor jezelf nemen en niet altijd klaar voor 

iemand anders staan) nooit aan hem laten zien. Ten tweede, en dat is heel 

menselijk, kijkt hij eerst naar zijn eigen behoeftes (groot gelijk). 

Haar reactie: “Ja dat snap ik, maar ik heb echt geprobeerd hem uit te 

leggen hoe ik me voel, echt”. 
“Oké”, zei ik. “Hoe heb je dat gedaan?” 

“Nou, ik heb gezegd dat ik op dit moment niet lekker in mijn vel zat en 

moest uitrusten. Ook heb ik hem verteld dat wanneer hij moe is, hij ook 

zijn eigen ding doet. Vorige week ging hij zelf met vrienden op stap. Dat is 

ook makkelijk voor hem. Hij heeft niet hetzelfde leven als ik. Zijn werk is 

veel relaxter. Hij is ook niet fulltime bezig met zijn kind zoals ik met drie 

kinderen.” 

“Met andere woorden, wil je hem dus overtuigen van wat jij nodig hebt!?” 

Zei ik. “Het probleem daarmee is dat je jezelf met hem vergelijkt, terwijl 

jullie twee verschillende individuen zijn. Op die manier gaan twee 

belevingen en twee verschillende behoeftes met elkaar botsen. Jij hebt iets 

nodig en hij iets anders nodig. Hij ziet het probleem niet in om bij jou zijn 

en je ruimte geven, terwijl het voor jou een dimensie is die je extra onrust 

geeft. Wie heeft dan gelijk? Niemand. Of beter gezegd: jullie allebei, want 

beide behoeftes zijn legitiem.” 
“Ik begrijp wat je zegt, maar hoe zou ik het dan anders moeten doen?” 

Vroeg zij. 

“Hoe egoïstisch het ook klinkt, je moet niet aan de ander denken wanneer 

je je boodschap brengt. Bedenk vooraf wat je eigen doel is. In dit geval wil 

je dit weekend alleen zijn en misschien zelfs totdat je tentamens klaar zijn 

zodat je rust en focus voor jezelf kan creëren. Je hoeft niet bot te zijn en 

kan hem nog steeds geruststellen over zijn eigen onzekerheden, zonder 

het gesprek daarop te focussen en vooral zonder afstand van jezelf te 

nemen. 

Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Schat, ik ben moe de laatste tijd en 

ook gestrest over de komende tentamens. Ik merk dat ik echt alleen moet 

zijn om meer ruimte te creëren voor mijn rust en mijn studie. Het heeft 

dus niks met jou te maken, maar als ik me zo voel ben ik ook geen leuk 

gezelschap voor jou. Zullen afspreken dat we dit weekend allebei onze 

eigen gang gaan?” 

 
Uiteindelijk heeft ze het gedaan en is ze het hele weekend alleen geweest. 

Ze vond het ontzettend moeilijk. Vooral de angst om zijn gevoelens te 

negeren was moeilijk (Hij gaat teleurgesteld zijn, hij gaat het niet 

begrijpen, ik breng ons relatie in gevaar etc.). 
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Ja, het kan allemaal. Hij heeft inderdaad het recht om te reageren op je 

boodschap en hij mag het niet begrijpen en het kan zelfs een deuk in jullie 

relatie veroorzaken. Maar dit is niet iets dat je moet willen controleren. 

Door jezelf te laten zien geef je een eerlijke kans aan de ander om je te zien 

voor wie je bent. Het kan een afknapper zijn of juist meer diepte geven aan 

een relatie. Het is beter om geliefd te zijn of afgewezen te worden voor wie 

je werkelijk bent, in plaats van altijd geliefd zijn voor wie je niet bent! 

 
De keus is aan jou. 

 
Voor de duidelijkheid heb ik een hele grote mond. Na negen jaar getrouwd 

te zijn geweest ben ik gescheiden. Na jarenlang alles te hebben gedaan om 

de perfecte man of schoonzoon te zijn, kon ik het niet langer. Alle gekropte 

emoties kwamen naar boven op het meest ongelukkig moment namelijk 

na de geboorte van mijn tweede kind. In een keer was alles teveel 

geworden en ik kon onze relatie niet meer aan. Ook ik heb voor mijn 

gevoel vaak genoeg hints gegeven over hoe ik me voelde en wat mijn 

behoeftes waren, maar ik was te subtiel en wilde altijd een uitleg geven en 

begrip kweken bij mijn vrouw. Zij was veel “efficiënter” in naar haar eigen 

behoeftes te luisteren en een man die steeds toegaf was voor haar best 

comfortabel. Het resultaat was dat ze volledig verrast werd toen ik de 

stekker uit wilde trekken. Hoe dan? Ik zat er zelf al jaren mee en ze zag het 

gewoon niet aankomen. Kan ik haar dat kwalijk nemen? Nee, niet 

helemaal, omdat mijn boodschap nooit helder was. Mijn behoeftes heb ik 

nooit duidelijk genoeg gemaakt. Ze waren verstopt achter mijn kostuum 

van superheld. Ergens mijn eigen schuld dus. Ik heb daardoor mezelf niet 

alleen pijn gedaan maar ik heb haar ook pijn gedaan. Het had aan beide 

kanten anders gekund, maar het resultaat van te lang mijn echte IK 

negeren was dat er geen weg terug was. Een geval van “Ik ben mezelf niet 

of al die jaren nooit geweest.” 

 
Dit voorbeeld geldt net zo goed op je werk waar je waarschijnlijk nooit je 

grenzen hebt willen laten zien. Vaak gebeurt dit uit angst om niet te 

worden erkend of te worden verlaten. Maar je weet inmiddels dat het 

volledig averechts werkt. De superheld in jou wordt wel geliefd en erkend, 

maar de ECHTE JIJ nooit. 

Stop met een superheld zijn. Laat de Clark Kent in jezelf zien. Je loopt het 

risico om niet geliefd te worden voor wie je bent, maar je integriteit is het 

grootste cadeau dat je jezelf kan geven. Het is de basis voor oprechte 

ontmoetingen en diepgaande relaties. 
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Het is makkelijker om dit te doen in nieuwe relaties (werk, 

vriendschappen, liefde) dan in bestaande. Ik waarschuw dus alvast dat 

niet iedereen blij zal zijn als je beslist om eindelijk jezelf te laten zien. Dat 

is logisch, want tot nu toe was je altijd de meegaande partner, medewerker 

en ouder. Opeens zullen mensen rekening met jou moeten houden. Het 

zal misschien leiden tot het verlies van mensen om je heen die geen zin 

hebben in de nieuwe JIJ. Maar geloof me, het zal een prachtige nieuwe 

dimensie geven aan de relatie met de mensen die wel de moeite nemen om 

jou te omarmen zoals je echt ben. Een “Lose/Win”-situatie waarmee je om 

moet leren gaan. 

 
Oh ja, een laatste advies voor de superhelden onder ons. Niet iedereen 

hoeft of wilt gered worden. In jouw constante zoektocht naar goede daden 

denk je vaak dat je alles kan oplossen voor de ander. Dit is niet alleen een 

illusie, maar ook een arrogante gedachte. Daarnaast kan je niet altijd 

mensen helpen zoals jij geholpen zou willen worden. Het volgende 

verhaaltje illustreert het heel goed. 

 
Er was ooit een hond. Hij was beste vrienden met een kat. De hond voelde 

zich een beetje sip de laatste tijd. Zijn vriend de kat vond het natuurlijk 

heel erg en wilde hem opvrolijken. Zo gezegd, zo gedaan en de kat ging op 

jacht. Even later kwam hij terug met een dode muis in zijn mond en liet 

het los voor de voeten van zijn vriend de hond. De hond reageerde met 

afkeer. De kat begreep het niet. Wat was tenslotte leuker dan een dode 

muis om mee opvrolijkt te worden? Het was natuurlijk goed bedoeld, 

maar met twee essentiële denkfoutjes: 

 
- Een hond is geen kat en wordt zeker blijer van een bot dan van een 

muis. 

- 

- Had de hond überhaupt honger? Is eten wat hij nodig had om zich beter 

te voelen? 

 
Wat een dom en simpel voorbeeld? En toch is het een fout dat wij, 

superlieve en empathische mensen, nog te vaak maken. 

Los van het feit dat altijd iedereen willen redden op termijn ziekmakend 

kan zijn voor jou, is het in tegenstelling tot wat je denkt niet wat iedereen 

van je verwacht en nodig heeft. 



10. Koers veranderen 

-156- 

 

 

 

Blijf vooral de wereld verbeteren wanneer je het kan, want mensen zoals 

jij hebben we nodig. Echter moet je wel jezelf blijven beschermen en niet 

altijd willen invullen wat de ander nodig heeft. En vergeet vooral niet dat 

de liefde van anderen een luxe is, terwijl de liefde voor jezelf noodzaak is. 

Gek genoeg komt het eerste vaak alleen als je jezelf het tweede gunt. 

 
Je donkere kanten 

 

Jezelf accepteren voor wie je bent is makkelijker gezegd dan gedaan. Het 

is niet allemaal rozengeur en maneschijn van binnen. Sommige kanten 

van jou vind je waarschijnlijk niet zo mooi. Wie heeft dat niet? Vaak doen 

we ons best om die kanten te verbloemen. Het wordt snel geforceerd en 

kost veel moeite om te blijven compenseren. Misschien vind je jezelf 

egoïstisch, oppervlakkig, ijdel of arrogant. Die kanten laat je liever niet 

zien. Sterker nog, zodra ze naar boven willen komen, duw je ze lekker 

terug naar de achtergrond. Dit is niet slim. 

Het kost je niet alleen moeite om ze te verstoppen, maar elke keer dat je 

dat doet lieg je tegen jezelf en ook tegen de buitenwereld. Het is essentieel 

om alle kanten van jou te omarmen. Je hoeft er niet blij mee te zijn, maar 

alleen door ze te accepteren kom je volledig tot je recht. 

 
Samuel vertelde me dat hij vaak gefrustreerd kon zijn op zijn werk. Heel 

vaak tijdens vergaderingen had hij goede ideeën of suggesties, maar er 

werd op één of andere manier niet naar geluisterd. “Ik kon me blijkbaar 

niet goed uiten want er werd weinig met mijn voorstellen gedaan. In 

plaats daarvan kregen de zelfverzekerde en altijd aanwezige collega’s 

het podium. Ik vond zelf hun bijdrage waardeloos en vond mezelf veel 

beter en om eerlijk te zijn ook intelligenter. Die arrogantie van mezelf 

probeerde ik te negeren, maar als ik er goed over nadenk is het altijd een 

op de achtergrond aanwezig geweest.” 

 
Samuel presenteerde zich dus als een meegaande medewerker terwijl er 

van binnen een goede dosis zelfvertrouwen zat. Dit constante conflict 

tussen binnen en buiten zal je nooit helpen. Ik zeg niet dat je opeens die 

arrogante klojo moet zijn, maar accepteer in ieder geval dat DIT OOK een 

onderdeel van jou is. 

 
Als je jezelf afvraagt welke kanten van jou in de doofpot zitten, heb ik een 

trucje voor je. 
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Kijk om je heen wat je bij anderen heel irritant vindt. De kans is groot dat 

waar jezelf een hekel aan hebt ook een gefrustreerde kant van jezelf is. 

Zelf kan ik mensen die altijd in de spotlight willen staan niet uitstaan. Die 

zijn onder andere op sociaal media heel snel te herkennen. Steeds nieuwe 

selfies, mooie verhalen over hun perfecte leven en ga zo maar door. Dat 

het misschien uit een grote onzekerheid voortkomt doet er niet toe. Ik kan 

oprecht zeggen dat ik egocentrische, narcistische, arrogante, overdreven 

aanwezige mensen haat. 

Betekent het per definitie dat ik ook narcistisch ben? Nee, maar wel een 

tikje arrogant. Het is best moeilijk te accepteren en die arrogantie wijs ik 

af met alle kracht die ik in me heb. Waarom? Omdat het me zogenaamd 

minder mooi maakt? Dat ik af en toe ook in de spotlight zou willen staan 

maakt mij geen slecht mens, maar gewoon een mens. 

Ook heb ik heel veel moeite met mensen die hun eigen behoeftes op de 

eerste plaats zetten. Het gaat volledig tegen mijn genereuze en 

empathische overtuiging in. Ben ik stiekem jaloers? Jazeker. Eigenlijk ben 

ik afgunstig dat het hen wel lukt en mij niet. Ik zou zelf vaker op de eerste 

plaats willen staan en naar mijn eigen behoeftes willen luisteren. 

Die “egoïstische” kant accepteer ik moeilijk, maar die hoort wel bij mij. 

Jentien Keijzer, psycholoog, coach en visionair, adviseerde mij om die 

donkere kanten figuurlijk uit te nodigen voor een kopje thee. Het betekent 

niet dat ze mijn beste vrienden moeten worden, maar ze mogen best op 

bezoek komen. Ik leer steeds om alle facetten van mijn identiteit te 

accepteren. Pas wanneer je je imperfecties en gebreken ontdekt en 

omhelst, creëer je de ruimte waar je al die jaren naar op zoek bent geweest. 

 
Alleen op uitnodiging 

 

Terwijl het essentieel is om alles van binnen jezelf te aanvaarden geldt 

het tegenovergestelde voor de buitenwereld. 

Met je sociale kameleon-skills is de kans groot dat mensen graag in je 

gezelschap willen zijn. Wat is tenslotte fijner dan een goede luisteraar en 

een empathische gesprekspartner hebben? Heb je gemerkt hoe snel en 

hoe graag mensen hun verhaal bij jou kwijt kunnen en willen? Je bent 

tenslotte leuk, gezellig en hebt vaak goed advies. Nog leuker is dat terwijl 

je jezelf naar de achtergrond schuift, jij anderen volop de ruimte geeft om 

zich te profileren. Die ruimte nemen ze maar al te graag, vergetend dat jij 

ook je eigen behoeftes hebt. 
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Dat jij deels verantwoordelijk bent voor de situatie hebben we uitgebreid 

besproken, maar we kunnen de anderen, door wie we zijn, niet zo 

makkelijk van hun egoïstische gedrag vrij pleiten. 

Stel je nu even voor dat je bij een kampvuur zit samen met alle mensen die 

graag in jouw gezelschap zijn. Stel je eens voor hoeveel mensen er zijn? 

Zijn dat vooral familieleden, vrienden of kennissen? Stel je nu voor dat je 

met elke aanwezige een-op-een een kort gesprek voert. Hoeveel mensen 

zullen afvragen hoe het met jou gaat? Ik praat hier niet over de 

oppervlakkige “Hoe gaat het met je? Goed. Oké”. Nee, ik bedoel hoeveel 

mensen zullen echt proberen om de muur om je heen te doorbreken? 

Nu kan je je ook afvragen met hoeveel mensen je liever geen gesprek zou 

willen hebben, omdat je weet dat het toch alleen over hen en hun eigen 

leven zal gaan. Je weet wie ik bedoel: de energiezuigers, de vampiers van 

je kracht. 

Als je erachter komt dat zij de meerderheid van je gezelschap vormen, is 

het voor jou tijd om een grote opruiming in gang te zetten. 

Ja, we hebben dat zelf gedaan. Ja, we trekken dit soort mensen aan door 

wie we zijn (zie superheld-syndroom), maar nu we ons daar bewust van 

zijn is er geen enkele reden om ze in ons leven te houden. 

Dit kan best een pijnlijk proces zijn, vooral als die mensen in kwestie heel 

dichtbij ons staan, zoals je partner of je beste vriend(in). Helaas is wel een 

nodig proces. 

 
Hoe begin je eraan? 

 
1. Je sociaal media doornemen en “vrienden” die of geen of negatieve 

gedachten oproepen gelijk verwijderen. Sociaal media afschaffen is ook 

een optie. 

 
2. Hetzelfde geldt voor je telefoonlijst, alhoewel dat iets moeilijker zal zijn. 

 
3. Stop met contacten onderhouden die er niet toedoen of waar je niks aan 

hebt. Iemand een fijne verjaardag wensen alleen omdat je een melding van 

Facebook krijgt? Serieus? Verwijder ook de datum van je eigen verjaardag 

van Facebook. 

 
4. Dan heb je de mensen die een “hint” niet direct begrijpen. De “silent 

treatment” is niet alleen laf, maar ook te subtiel. Het wordt een 

interessante fase voor jou. Je zal waarschijnlijk volledig uit je comfortzone 
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moeten komen. Jouw taak wordt om bij elk gesprek met die mensen 

duidelijk je grenzen aan geven. 

 
Marc vertelde dat hij graag afstand wilde nemen van mensen waarvan hij 

letterlijk moe werd. Zijn voorbeeld was zijn directe collega. Best moeilijk, 

aangezien dat ze tegenover elkaar zaten. Elke dag moest hij zijn 

levensverhaal aanhoren. “In het begin had ik het niet in de gaten. Het ging 

gewoon over algemene dingen net zoals bij andere collega’s. Maar ik 

luisterde goed zoals altijd en gaf hem onbewust ook steeds meer 

adviezen. Voordat ik het wist werd hij steeds persoonlijker in zijn 

verhalen. Hij liet zijn kinderen, vrouwen, vrienden, hobby’s en meer de 

revue passeren. Ik werd een soort vertrouwenspersoon voor hem, 

waaronder voor werk gerelateerde zaken. Niet alleen leidde mij dat af 

van mijn werk maar ik vind hem ook absoluut niet interessant. Ik heb 

wel geprobeerd om aan te geven dat ik me op mijn werk moest 

concentreren, maar heeft hij denk ik niet helemaal begrepen”. 

 
In dit voorbeeld kan Marc niet zomaar (in ieder geval fysiek) afstand 

nemen van die persoon. Wel kan hij duidelijker zijn. Uit respect, gooit 

Marc het alleen op zijn concentratie en zijn werk, wat een goede eerste 

stap is. Echter wanneer de ander nog steeds doorgaat moet je je boodschap 

krachtiger en duidelijker maken. 

Je kan bijvoorbeeld beslissen om een gesprek te creëren in een andere 

setting (bijvoorbeeld door samen te lunchen). Het is hoe dan ook handig 

om het niet tussen twee e-mails door te doen, juist omdat je impact wilt 

maken. 

In het gesprek moet je duidelijk zijn: “Ik word niet alleen verstoord in 

mijn werk, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet graag naar je 

verhalen luister. Ik merk dat het me energie kost om steeds je problemen 

steeds aan te moeten horen. Dat het eenrichtingsverkeer is en dat je nooit 

naar mijn leven vraagt begrijp ik niet, maar ik vind het prima omdat ik 

hier ben om te werken….” 

Misschien past deze manier niet bij jou, maar je begrijpt de essentie. 
Of het nu je collega is of een vriend, de kans is aanwezig dat ze je reactie 

niet leuk gaan vinden en dat ze daardoor afstand van jou zullen nemen en 

dat is prima! 

Na afloop van je opruimsessie kan je je best alleen of eenzaam gaan voelen. 

Veel mensen zijn misschien weg uit je leven. Wat je verliest in contact en 

begrip, win je echter wel in respect. Respect van de mensen die overblijven 

en nog belangrijker respect voor jezelf. 
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Why? 

How? 

What? 

Golden Circle – Simon Sinek 

 

De enige valide conclusie is dat je tot nu toe niet de juiste mensen in je 

leven heb toegelaten, maar vanaf nu zal dat anders zijn. 

 
Golden circle 

 

Simon Sinek, bekend inspirator, coach en visionair heeft met zijn “Golden 

Circle” het concept achter succesvolle bedrijven en individuen op een 

simpele manier gedecodeerd. 

Als voorbeeld neemt hij vaak het bedrijf Apple en de man achter het 

bedrijf, Steve Jobs. De oorspronkelijke vraag is waarom dit bedrijf en deze 

man zo succesvol waren terwijl ze in essentie niets anders deden dan 

tientallen andere bedrijven. 

Het antwoord ligt niet in wat men doet maar waarom iemand het doet. 

De cirkel in kwestie heeft drie dimensies: de What, How en Why. 

 
What: 

Wat mensen doen, in dit geval computers, telefoons of muziekspelers 

produceren 

 
How: 

Hoe wordt het gedaan? Voor Apple is het: we maken apparaten die 

makkelijk en intuïtief te gebruiken zijn en die er ook nog fantastisch uit 

zien. Is het genoeg om meer producten te verkopen dan andere 

computerfabrikanten? 
Daarom is er de derde en meest belangrijke dimensie namelijk: 

 
Why: 

Waarom doen we wat we doen? Steve Jobs was van mening dat het anders 

kon en durfde tegen de bekende stroming in te gaan vanuit een risicovolle 

maar ook heel sterke overtuiging. 
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Het verschil ligt dus in wat je uitgangspunt is. Als je start met het 

oppervlakkige (Wat?) en daarna pas kijkt naar de diepere laag (Waarom?) 

verlies je overtuiging en inspiratie. Als je daarentegen start met de reden 

waarom je doet wat je doet wordt je bericht veel sterker. 

Vaak genoeg zie je bedrijven die beginnen met hun visie op papier te zetten 

wanneer het bedrijf al bestaat. Mooie woorden worden dan gebruikt om 

omzet maken te verpakken in een mooier en rechtvaardig doel. Sociaal 

verantwoord, milieu bewust, medewerker of klanten centraal zetten zijn 

bekende voorbeelden. Het resultaat: een lauw niet sprankelend visie die 

op termijn vervaagt voor zowel klanten als sterk medewerkers. 

Andere bedrijven starten wel vanuit een overtuigende visie maar laten die 

naar de achtergrond verdwijnen wanneer het bedrijf groter en succesvol 

wordt. Het is heel verleidelijk, makkelijk en misschien begrijpelijk dat bij 

het reilen en zeilen van een organisatie langzaam maar zeker kosten en 

omzet de hoogste prioriteit worden. Wat heb je nog te verkopen aan je 

klanten wanneer je als bedrijf zijn identiteit verliest? Een product of dienst 

dat ook door duizend andere bedrijven wordt verkocht? Zonde. 

 
Jarenlang heb ik gewerkt voor een bedrijf dat oorspronkelijk werd 

gecreëerd door twee vrienden. Ze hadden een sterke en vernieuwende 

visie die centraal stond in hun motivatie. 

Een paar jaar en wat nieuwe investeerders verder kennen nog maar weinig 

mensen het oorspronkelijke doel van het bedrijf. Na vele managers en vele 

nieuwe vestigingen werd de boodschap heel mechanisch in plaats van 

organisch. 

Tegenwoordig wordt het bedrijf vanuit de “what?” en “how” gepromoot, 

terwijl de “why” al lang vergeten is. Hoe het bedrijf zich profileert klopt 

ook al lang niet meer met de werkelijkheid. 

Als manager heb ik het “first-hand” mogen ervaren. Ik moest dagelijks 

meer druk voeren om meer te verkopen en tegelijkertijd ook een 

ongeëvenaarde dienst bieden. De “Why” moest worden uitgedragen door 

de medewerkers terwijl het bedrijf zelf steeds meer afstand nam van zijn 

oorspronkelijke “roots”. Beslissingen werden genomen op basis van omzet 

en kosten met de illusie dat het nog in lijn was met de oorspronkelijke 

visie. 

Vanuit directiestoelen blijven roepen dat we geweldig en uniek zijn maakt 

het helaas niet de werkelijkheid. Het droevige resultaat is dat zelfs de 

meest loyale medewerkers zich moesten distantiëren van het bedrijf 

waarvoor ze werkten. Niet alleen wordt het geloof in het bedrijf minder, 
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maar ook de inzet van de medewerkers wanneer men niet meer 

geïnspireerd wordt. Ik vraag me af of de oorspronkelijke trots van de 

eigenaren om iets neer te zetten op basis van een sterke overtuiging nog 

steeds aanwezig is als ze nu zien dat hun bedrijf haar ziel is kwijtgeraakt. 

Dit geldt niet alleen voor veel bedrijven maar voor veel mensen. Weet je 

zelf nog waarom je het werk doet wat je doet? Ik begrijp als geen ander dat 

je concessies moet maken om überhaupt te kunnen leven, maar zit er niks 

meer dan dat in je? Ga je naar huis met een trots en voldaan gevoel? 

 
De “Golden Circle” geldt voor ons allemaal. Het is tijd om niet meer te 

vertellen wat we doen, maar waarom we gemotiveerd zijn om iets doen. 

Misschien heb je ooit iemand horen vertellen over zijn passie. Het kan dan 

gaan om sport, werk of een hobby. De kans is groot dat je onder indruk 

was en misschien zelfs een beetje jaloers. “Hij sprankelt als hij dat vertelt”, 

“Het voelt zo levend”, “Ik wil dat ook”. En dan komen de maar’s van het 

leven. Bottom-line is dat jij het ook in je hebt om vanuit je eigen visie te 

leven. Als je onbewust beslist, net zoals ik toen, om te handelen vanuit de 

“What” in plaats van de “Why?” is de kans groot dat je met 

teleurstellingen, spijt en zelfbeschadiging zal worden geconfronteerd. 

In dat opzicht is een burn-out niet alleen een kwestie van teveel werken 

maar van werken met de verkeerde motivatie. Vaak doe je iets wat van jou 

verwacht wordt. Die doe je vol overgave en zo vergeet je langzaam maar 

zeker waarom je het doet. De strijd tussen wat zogenaamd hoort en waar 

jij echt in gelooft en de weerstand die je vanbinnen voelt is wat zoveel 

energie kost en je uitput. Als je negeert wie je echt bent en daar wat 

discipline en perfectionisme aan toevoegt, is het slechts een kwestie van 

tijd voordat je helemaal niet verder kan. 

Luister naar jezelf, onderzoek “De why” in jouw eigen “Golden Circle” en 

laat dat de richting bepalen van jouw leven. 

 
Moeiteloos is de key 

 

Hoe weet je dan dat je vanuit je kern leeft? Simpel. Wanneer je iets doet 

wat dichtbij jou staat, kost het je geen moeite. Één van de meest frequente 

aspecten van een burn-out is het verlies van energie. Zoals eerder 

besproken zijn overspannen mensen ontzettend moe. Dat is voor niemand 

erg verrassend. We zijn moe van de strijd tussen wat van ons verwacht 

wordt en wie we echt zijn. Hoe vaak heb ik zelf vergaderingen bijgewoond 

me afvragend wat ik daar deed. Meer omzet genereren, meer klanten 

aantrekken, minder kosten maken… Ik vond het volledig oninteressant. 
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Sterker nog, het ging tegen al mijn principes in. Ik was vooral 

geïnteresseerd in de klanten en medewerkers als mensen, maar daar was 

weinig animo voor. Was het arrogant van mij? Nee. Ik zeg niet dat mijn 

waarheid de enige echte waarheid is, maar alleen dat ik teveel heb 

geluisterd naar de overtuigingen van anderen en te weinig naar die van 

mezelf. 

Het is opvallend hoe de mensen met wie ik gesproken heb de wensen van 

anderen – vooral maar niet alleen op het werk – op de voorgrond hebben 

geplaatst ten koste van hun eigen identiteit. 

 
Ronnie was HR Manager en vertelde me hoeveel stress ze had niet alleen 

omdat ze constant voor medewerkers klaar moest staan, maar ook 

doordat ze constant bezig was met contracten, administratie, 

loonregistratie en vergelijkbare taken. Ook was ze steeds het beleid van 

het bedrijf aan het aanpassen voor de directie. Ze kon me heel duidelijk 

uitleggen wat ze niet leuk vond. 

Ze stond niet meer achter de visie van het bedrijf maar zij was wel degene 

die het intern moest communiceren. Toen ik haar vroeg wat ze wel leuk 

aan haar baan vond, had ze geen antwoord maar alleen tranen. 

Toen ik haar vroeg waarom ze voor die baan had gekozen, vertelde me dat 

ze P&O als studie had gekozen omdat ze mensen wilde helpen om het 

beste uit werk te halen. Niet alleen voor de organisatie maar ook voor 

henzelf. Ze was goed in mensen te motiveren en coachen. “Hoeveel van 

die competenties gebruik je in je werk?”, vroeg ik haar. “Bijna geen”, zei 

ze. “Ik heb geen tijd meer om echt met mensen bezig te zijn. Het is altijd 

druk en ik werk van deadline naar deadline. Af en toe krijg ik vragen van 

medewerkers die ondersteuning nodig hebben, maar ik heb zelfs de 

energie niet meer om te helpen.” 

Wat kunnen we concluderen uit het verhaal van Ronnie? Dat haar werk 

niet (meer) past bij haar past? Dat het bedrijf waar ze werkt niet de juiste 

omgeving is voor haar? Allebei misschien? Ze heeft duidelijk talenten, 

principes en visie die niet in lijn zijn met die van haar bedrijf en werk. Kon 

ze dat weten? Had ze die baan niet moeten nemen? Nee, het hoort bij het 

proces van jezelf vinden. Bovendien: elk persoon verandert constant 

waardoor je nooit precies kan weten waar je aan begint en waar het 

naartoe gaat. Wel had ze er eerder stil bij kunnen staan dat haar werk haar 

veel teveel energie kostte. Ik spraak Ronnie in september 2019. Ze was al 

5 jaar in dienst. Toen ik haar vroeg hoe lang ze zich minder goed te voelde 

op haar werk kwamen de tranen weer. “Al drie of vier jaar..”. Waarom is 

ze niet gelijk naar iets anders gaan zoeken? 
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Waarom heeft ze het niet besproken met haar leidinggevende? Waarom 

heeft ze niet een paar stappen terug gedaan? De antwoorden op die vragen 

heb je zelf waarschijnlijk ook. In één woord: Angst. Angst dat het aan jezelf 

ligt. Bang zijn om te falen. Schaamte omdat je je “aanstelt”. Per sé willen 

doorzetten en niet opgeven. Het is de tragische gedachtegang van veel 

mensen met een burn-out. Maar door de realisatie hiervan ontstaat 

motivatie om het totaal anders te gaan doen. 

Die fout heb zelf ik zo vaak gemaakt en die gedachten heb ik zo lang gehad. 

De enige conclusie is dat Ronnie, net zoals jij waarschijnlijk en ik sowieso, 

iets deed dat teveel van haar vroeg en dat ze dat weigerde te zien en te 

accepteren. 

Dat we niet volledig een vrije geesten kunnen zijn in deze maatschappij is 

een vast gegeven. We moeten allemaal concessies maken om überhaupt te 

leven, maar die concessies mogen je nooit, maar dan ook nooit 

beschadigen. De stekker er op tijd uit trekken is soms het beste wat je kan 

doen. 

Nog beter is natuurlijk om goed te kijken wat jou weinig moeite kost en 

daarin je weg te vinden. Als je gemak en plezier als uitgangspunten 

gebruikt zal alles helder worden. 

Laten we dit visueel maken. Als je nou gemak op de verticale as en plezier 

op de horizontale as neemt, kan je makkelijk toetsten wat echt bij jou past. 

Laten we in de grafiek hieronder het voorbeeld van het werk van Ronnie 

nemen. 
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Duidelijk verhaal, vooral als je weet dat 80% van haar werk bestaat uit 

administratieve werkzaamheden en het maken van beleid en strategische 

plannen volgens de wensen van de directie. Niet alleen doet ze niet wat ze 

leuk vindt en worden haar kwaliteiten niet genoeg ingezet, maar ze is 

vooral bezig met onaangename (lees in dit geval: tegen haar principes in) 

en moeilijke opdrachten die niet “vanzelf” gaan. Op lange termijn is dit 

het recept om opgebrand te raken. 

 
‘Je burn-out komt onder andere door de afstand 

tussen wat je doet en wat bij jou past’ 

 
Er zijn een aantal belangrijk concepten om uit die grafiek te halen: 

 
1. Zowel op je werk is als in het dagelijks leven zullen er activiteiten zijn 

die aan de linkerkant horen (onaangenaam). Het is niet erg om die 

concessies te moeten maken, zolang ze minder zwaar wegen dan alles wat 

aan de rechterkant staat (leuk, plezierig). 

 
2. Het is opvallend dat moeilijke dingen wel aan de goede kant 

(rechterkant) horen. Het betekent dat we uitdagingen niet per definitie uit 

de weg moeten gaan. Het “gewicht” van die uitdagingen wordt 

gecompenseerd door het plezier dat we eraan beleven, het gevoel van 

positieve spanning. Voorbeelden hiervan zijn aan een nieuwe studie 

makkelijk 

administratie motiveren 
coaching 

onaangenaam leuk 

training 
recruitment 

moeilijk 

 
beleid 

legal 
 

strategie 
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beginnen, een taal leren of een speech geven. Het kan ons uit onze 

comfortzone dwingen en toch heel positief voor ons zijn. 

 
3. Tegelijkertijd kunnen taken die ons wel makkelijk af gaan aan de 

verkeerde kant horen. Als je teveel of te vaak iets doet, waardoor je niet 

geprikkeld wordt, kan het onder andere je eigenwaarde beschadigen. 

 
4. In de grafiek is niets te vinden over de hoeveelheid werk die gedaan 

wordt. Dat is natuurlijk een belangrijk aspect, maar in tegendeel tot wat 

we vaak denken, niet altijd het belangrijkste. Burn-outs worden vaak 

geassocieerd met teveel werken, maar dat is vaak niet (alleen) wat een 

burn-out triggert. Veel doen wat leuk is weegt in dat opzicht uiteraard 

minder dan dingen doen die we niet leuk vinden. 

 
5. Waar je altijd uit de buurt moet proberen te blijven is de hoek 

linksonder in de grafiek (je voelt je er niet goed bij en vindt het moeilijk 

om te doen). Het zal je niet altijd lukken, maar alleen al het bewust zijn 

van de gevarenzone is een enorme stap. 

 
6. Prikkel jezelf dus vooral in je leven, maar wel voor iets waar je achter 

staat en niet om het leven van een ander beter te maken. 

 
Je burn-out komt onder andere door de afstand tussen wat je doet en wat 

goed voor jou zou zijn. 

 
Ik nodig je uit om voor jezelf die grafiek te gebruiken. Dit kan net zo goed 

op professioneel gebied als op persoonlijk vlak. Het kan niet alleen helpen 

om achteraf te toetsen waar je staat in je leven maar ook vooraf om je eigen 

weg te bepalen. 

 
Vermijd allergenen 

 

Het lijkt bijna alsof je zelf de enige verantwoordelijke bent voor wat er met 

jouw leven gebeurt, zoals in ons geval onze burn-out. Zelf heb ik veel 

moeite gehad met het concept dat ik alles in eigen handen had. De pijnlijke 

conclusie is namelijk dat mijn burn-out mijn eigen schuld is. Hoewel het 

grotendeels waar is, kunnen we niet zomaar de buitenwereld uit de 

formule halen. 

Bijna iedereen met een burn-out gaf op zijn manier aan hoe zwaar de 

buitenwereld op een gegeven moment op zijn schouders woog. Heel vaak 
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heeft het met werk te maken, maar ook bijvoorbeeld met familie en 

vrienden. 

De kreten die vaak terug kwamen waren: “Iedereen wil iets van mij”, “Ik 

ben zo moe van me constant moeten bewijzen”, “En ik dan..”. Ja, die 

situatie hebben we zeker zelf gecreëerd, maar hebben anderen geen 

misbruik van ons gemaakt? 

Eerder heb ik de hypothese gesteld dat je burn-out vooral uit drie 
variabelen ontstaat: (1) wie je bent (aangeboren), (2) wat je mee hebt 
gemaakt (ontwikkeling) en (3) je omgeving (mensen, werk..). Het is bijna 
onmogelijk is om te veranderen wie je bent, en het is de vraag of je dat 
überhaupt moet willen. Het is moeilijk om het effect van je ervaringen te 
verzachten aangezien opvoeding of trauma’s zijn vrij diep in jou verankerd 
zijn. Echter, je omgevingsfactoren zijn ‘makkelijker’ beïnvloedbaar. 

Als ik terugkijk naar mijn eigen verhaal van de zogenaamde perfecte 
medewerker, man, vader en zoon, heb ik dat imago stap voor stap, door 
elke actie en reactie, zelf gecreëerd. Ik ben degene geworden op wie je 
altijd kon rekenen. Sommige personen hebben echter ook een talent om 
niet alleen gebruik, maar ook misbruik te maken van mensen zoals wij. 

In mijn verschillende interviews heb ik vaak gehoord hoe manipulatief 
bijvoorbeeld leidinggevenden kunnen zijn. Je bent tenslotte niet alleen 
een marionet, maar je bent de marionet die het altijd kan fixen. 

Op weg naar het bepalen van je eigen koers kan je natuurlijk leren om 
anders om te gaan met bepaalde situaties, mensen en omgevingen. Je kan 
leren je grenzen beter aan te geven, je te profileren zoals je echt bent en je 
behoeftes beter bekend maken. Tegelijkertijd is er niks mis mee om 
sommige externe factoren te vermijden die een negatieve impact op jou 
hebben. Dit zijn je psychosociale allergenen. 

Volgens de vaste definitie zijn allergenen onschadelijke stoffen die van 
buitenaf komen en die bij mensen die daarvoor gevoelig zijn een 
allergische reactie kunnen veroorzaken. Allergenen kunnen overal zijn en 
in verschillende vormen zoals pollen, pinda’s, geneesmiddelen of insecten 
gif. 

 

‘Voor de meeste onschadelijk zijn allergenen 
wel schadelijk voor mensen die ervoor gevoelig zijn!” 

 
Mocht er een allergie bij jou worden vastgesteld, dan volgt geen oordeel 
van anderen en nog belangrijker niet van jezelf. 
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Je constateert het, vindt het waarschijnlijk vervelend, je leert het te 
vermijden wanneer mogelijk en lukt niet, neem je medicatie om 
symptomen te verminderen. 

Allergenen van het leven zijn niet anders en toch gaan we daar vaak totaal 
anders mee om. 

Ik heb zo lang als ik me kan herinneren binnen “fast-pacing” industrie en 
bedrijven. Achteraf gezien, en twee burn-outs verder, kwam ik er eindelijk 
achter dat constante verandering absoluut mijn allergie was. 

In een gesprek met mijn leidinggevende vertelde ik dat ik zo moe was van 
altijd “aan” moeten zijn. Ik bedoelde daarmee dat er altijd iets was wat 
moest veranderen of opgelost worden, altijd een nieuwe deadline, altijd 
een andere visie. Het was slopend voor mij. Ik zag in zijn blik dat hij 
absoluut niet begreep wat ik bedoelde. Hij beleefde het blijkbaar totaal 
anders. 

Het was alsof je iemand probeert te overtuigen dat melk buikpijn geeft 
terwijl diegene makkelijk twee liter per dag achterover slaat. 

Als je deze situatie meemaakt – het kan overigens net zo goed in een 
relatie – kan je wel tegen windmolens blijven vechten, maar houd in je 
gevecht rekening met de kans dat jouw omgeving niet voor jou zal 
veranderen. 

Die inschattingsfout heb ik zelf gemaakt in mijn werk. Niet alleen was die 
omgeving (visie, beleid, cultuur) ongezond voor mij, maar ik had ook de 
arrogantie dat ik het zou kunnen veranderen. Het heeft me niet alleen 
uitgeput maar het heeft ook gezorgd een definitief afscheid van mijn werk 
door mijn burn-out. 

Er is een dunne, maar duidelijke lijn tussen iets vermijden uit angst (“dit 
gaat me toch niet lukken”) of uit gezond verstand (“dit is niet goed voor 
me”). Onderschat je allergie niet. 

‘Het leed wat wordt veroorzaakt door het constant pushen en 
trekken van mensen kan het niet verborgen blijven zijn.’ 

Niet alleen burn-outs, maar ook depressies, angsten of slapeloosheid zijn 
vaak allergische reacties op sommige aspecten van ons leven. 

Het is niet alleen heel vervelend voor de mensen die allergisch zijn, maar 
ook voor onze hele maatschappij. Denk onder andere aan de kosten van 
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verzuim en extra zorgkosten die door stress worden veroorzaakt 
bijvoorbeeld. 

Een groot deel van de verantwoordelijkheid om hier verandering in te 
brengen ligt bij bedrijven en misschien wel bij de overheid. Het is dus 
zeker niet alleen een probleem van de mensen die allergisch zijn. Geloof 
mij maar, als de lucht opeens iets zou bevatten waar mensen van ziek 
worden, zou niet worden gekeken naar de mensen die hier op reageren 
maar naar de lucht die het allergeen draagt. Kijk als voorbeeld naar de 
Coronavirus of Covid-19. Gelukkig kijken de meeste mensen en overheden 
niet naar mensen die besmet raken als medeverantwoordelijk voor hun 
infectie maar echt als slachtoffers. maar dat ze hen zien als slachtoffer van 
die infectie. Hetzelfde zou moeten gelden voor de slachtoffers van de 
stress die onder andere door onze maatschappij wordt veroorzaakt. 

Het is in dat opzicht net zo goed jouw taak om te zorgen dat je huis stofvrij 
is als dat het voor een bedrijf taak is om een stressvrije omgeving te 
creëren. Laten we organisaties en directies eindelijk verantwoordelijk 
maken voor de gezondheidsschade die bij medewerkers wordt 
veroorzaakt. Als het leed ontstaat door het constant pushen van mensen, 
zou dat moeten worden erkend. Je belangrijkste ‘KPI’ zijn je mensen! Het 
is niet genoeg om dat enkel zwart op wit te zetten of het hard te roepen in 
de hoop dat de buitenwereld het hoort. Het moet in het dagelijks 
management van je bedrijf terug te zien zijn. 

Hoe vaak heb ik zelf gehoord dat bedrijven hun medewerkers centraal 
zetten. Als je het in werkelijkheid aan de medewerkers zou vragen, kan het 
vaak niet verder van de waarheid zijn. Tegen die bedrijven zou ik willen 
zeggen: Doe het dan niet! Accepteer dat je een keiharde organisatie bent 
en dat alleen de “fittest” het werken bij jou aan kunnen. Dan ben je 
tenminste eerlijk. 

Mijn eerste les tijdens mijn studie Marketing Communicatie was dat de 
externe boodschap van een bedrijf (We zijn goed voor onze klanten, we 
zijn maatschappelijk betrokken, we laten geen “carbon footprint” achter, 
onze producten zijn de mooiste, de krachtigste, de meest ecologische, onze 
medewerkers zijn ons belangrijkste asset etc.) moet matchen met de 
interne beleving, oftewel medewerkers, en met de externe beleving, 
oftewel klanten. 

Er is ook niets erger voor klanten dan wanneer ze worden geconfronteerd 
met de afstand tussen marketing claims en de minder flatteuze waarheid. 
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Laten we een simpel verhaaltje nemen ter illustratie van waarom het ook 
voor medewerkers funest kan zijn. 

Bedrijf X verkoopt in zijn reclames aandacht, servicegerichtheid, 
gezelligheid en topfaciliteiten. Met andere woorden: een bedrijf waar je je 
thuis voelt en wat voorzien is van alle moderne gemakken. 

In plaats van alles om die beloftes heen in te richten, kiest de organisatie 
om in personeelsuren te snijden en minder in bestaande of nieuwe 
faciliteiten te investeren. Het resultaat voor klanten is meestal een hele 
koude douche. Nog erger is dat loyale en goede medewerkers zullen 
proberen om ondanks alles de belofte van het bedrijf waar te maken en 
dat ten koste van alles, inclusief hun eigen gezondheid. 

Op korte termijn zal een bedrijf (vooral het management dat ver van de 
werkvloer zit) alleen goede cijfers zien. Minder kosten en dezelfde omzet 
= meer winst. Dit is kortzichtig management door middel van cijfers. De 
schade op lange termijn zal namelijk enorm zijn en heel moeilijk om te 
herstellen. 

Wanneer de drukte op de werkvloer stijgt hebben medewerkers twee 
opties. De loyale, harde werkers en de perfectionisten gaan door, ze geven 
niet op en geven alles voor het bedrijf en de klanten. Ze branden zich zelf 
op! Ze vallen weg. Het is niet alleen een drama voor hen, maar een teken 
voor klanten dat er iets niet klopt. 

De minder harde werkers (of de slimmere medewerkers in dit geval) 
zullen juist een stap terug nemen. Het geloof, de trots en de loyaliteit gaan 
net zo hard om laag als dat de extra druk omhoog gaat. 

Medewerkers zoeken sneller een andere baan en op termijn zullen nieuwe 
collega’s minder makkelijk te vinden zijn. Wat voor soort reclame maak je 
voor je bedrijven met burn-out medewerkers of medewerkers die zo snel 
mogelijk een andere baan willen vinden? Die redenering zal er niet snel in 
gaan bij een managementteam, maar ik heb het zelf vaak zien gebeuren. 
Mijn ervaring ligt vooral in de dienstverlening, maar het geldt net zo goed 
voor bedrijven die producten verkopen. Op een gegeven moment wordt de 
druk zo hoog dat mensen in dienst openlijk bij klanten klagen over hun 
werkgevers. Werkgevers zijn vaak zo overtuigd en arrogant over hun 
beleid en visie, dat ze blij zijn met resultaten zonder te weten wat er echt 
speelt in het hart van hun organisatie. Zo jammer. 

Ik heb heel veel ideeën over hoe bedrijven het anders zouden kunnen 
doen, maar voor nu spendeer ik liever mijn tijd en energie aan de mensen 
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die het er echt toe doen. De mensen die met hun groot loyaliteitsgevoel, 
hun doorzettingsvermogen en goede werkethiek te ver gaan ten koste van 
zichzelf. 

Mijn advies aan jullie: 

Als je merkt dat je werk steeds meer moeite kost, dat de druk steeds 
omhoog gaat en dat de ruimte voor ontspanning en plezier ver te zoeken 
is, neem snel drie stappen terug en ga langzaam maar zeker op zoek naar 
een andere baan. Ik weet het, dit is niet wie je bent, je wil vechten, slagen 
en zeker niet opgeven maar geloof me: sommige gevechten moet je juist 
snel opgeven ten bate van je eigen gezondheid. 

‘There is no dishonor in giving up on a cause 
that you do not believe in.’ 

 
Misschien herken je het volgende: je zit thuis met een burn-out; je hebt 
alles gegeven, je bent echt kapot, je kan het niet meer en je vraagt je echt 
af waarom je dat heb gedaan. Langzaam maar zeker wordt je vergeten en 
vervangen terwijl jij nog lang met de naweeën van je burn-out moet leven. 

Mocht je nog niet zover zijn: niet doen! Mocht je al zover zijn: nooit meer 
doen :)!. 

Alles waar je allergisch voor bent mag je dus zeker vermijden. Of het nu 
teveel drukte op je werk is of een te veeleisende partner: je mag voor iets 
anders kiezen zonder enig schuldgevoel. Geloof mij maar als ik zeg dat 
niemand voelt zich schuldig voor hoe jij je vandaag voelt! 

 
 

Je hebt alles in je 
 

Waarschijnlijk heb je goed bedoelde adviezen gekregen zoals: “Laat het 

los” of “wees jezelf” of “Je bent goed genoeg zoals je bent”. Meestal hoor 

je dat van mensen die het beste met jou voor hebben. Die statements 

kloppen in principe ook allemaal en dat zie je ook wel in, maar het is zo 

moeilijk om die in je systeem te integreren. Door genoeg nieuwe positieve 

ervaringen te creëren zal het je op termijn ook lukken. Echter mis je na 

jarenlang controle over alles te hebben uitgeoefend en jezelf weg te hebben 

gecijferd nu het zelfvertrouwen nog om die woorden van binnen te laten 

resoneren. 
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Om jezelf te overtuigen dat je goed genoeg bent, dat je de moeite waard 

bent, dat je je eigen behoeftes mag uitspreken en dat je jezelf ook op de 

eerste plaats mag zetten, moet je eerst in jezelf geloven. Dit geloof komt 

juist door jezelf op de voorgrond te plaatsen. 
Catch 22 dus! 

Dit is precies wat het doorbreken van patronen zo moeilijk maakt. Aan de 

ene kant blijf je hangen in gedachten en gedrag dat je perfect kent 

(comfortzone) en tegelijkertijd hoop je dat de uitkomst zal veranderen. 
Dit is volgens Einstein de definitie van krankzinnigheid. 

De eerste stap is bewustwording. Het is niets anders dan vanaf een 

afstandje je eigen gedachten en gedrag observeren. Je hoeft nog niks te 

doen, maar alleen bewust ernaar te kijken. 

 
Voorbeeld: 

Je hebt gewerkt, je bent moe maar moet nog koken en de kinderen in bed 

doen. Jouw partner komt thuis. Het gevoel van moeheid en frustratie 

negeer je. Ja, je zou je man of vrouw kunnen vragen om te helpen maar je 

doet het toch beter en sneller. 

 
Observatie: 

Eigenlijk had ik hem liever laten koken, maar … 

Partner tevreden 

Geen schuldgevoel bij jou 

Je bent geïrriteerd en gefrustreerd 

 
Voorbeeld: 

Tijdens een vergadering vraagt je leidinggevende wie er zaterdag naar de 

beurs komt. Het is belangrijk dat het bedrijf goed wordt vertegenwoordigt. 

Jij hebt een weekendje weg gepland, maar aan de andere kant kan je best 

eerst langs de beurs en daarna weg. Het is niet handig omdat je ruim een 

halve dag verliest, maar je werk is ook belangrijk dus je gaat wel. 

 
Observatie: 

Eigenlijk ging ik liever niet zodat ik van mijn weekend kon genieten, 

maar… 

Baas tevreden 

Geen schuldgevoel bij jou 

Je bent geïrriteerd en gefrustreerd 
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Voorbeeld: 

Je gaat uit met je vriendin. Jij wil graag lekker met z’n tweeën gaan eten. 

Zij wil uitgaan omdat die leuke jongen er straks ook is. Je hebt haar lang 

niet gezien en wilde liever rustig bijpraten. Je hebt een drukke week gehad 

en zit niet op te wachten op de hele avond naast haar staan, terwijl ze 

alleen met die jongen bezig is. Je wilt een goede vriendin zijn en ga dus uit 

met haar. 

 
Observatie: 

Eigenlijk had ik echt geen zin om uit te gaan, maar… 

Vriendin tevreden 

Geen schuldgevoel bij jou 

Je bent geïrriteerd en gefrustreerd 

 
Voorbeeld: 

Je kinderen willen graag vandaag naar het zwembad. Je bent moe van de 

week en hebt echt geen zin om in je zwembroek/badpak daar rond te 

lopen, maar je wilt je kinderen ook blij maken dus je gaat wel. 

 
Observatie: 
Je had echt geen zin om weg te gaan, maar… 

Kinderen tevreden 

Geen schuldgevoel voor jou 

Je bent geïrriteerd en gefrustreerd 

 
Zoals je ziet zijn genoeg voorbeelden te vinden in je dagelijks leven waar 

je je eigen gevoelens en emoties negeert. Hoe simpel de voorbeelden ook 

zijn, ze brengen hele interessante conclusies met zich mee: 

 
1. Er is niks mis mee om je werk, partner, vrienden, kinderen op de eerste 

plaats te zetten, mits het om de juiste redenen is. 

 
Als je het doet om je imago van perfecte vader of moeder, partner, vriend 

of vriendin of medewerker te bevestigen, dan moet je het niet doen. 

Als je het doet alleen om de strenge stem in jou te bedwingen en zodat je 

je niet schuldig voelt, dan moet je het niet doen. 

Als je het doet uit angst (om je baan, vriend of partner te verliezen), dan 

moet je het niet doen. 
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Als je het doet omdat je op dat moment oprecht geeft om je vriendin, 

omdat je de extra ruimte hebt voor je baan, omdat je “quality time” wilt 

creëren met je kinderen, omdat je er voor je partner wilt zijn die ook altijd 

voor jou zorgt, dan moet je het vooral wel doen. 

 
2. Wanneer je vaak genoeg observeert, zal je merken dat er allerlei emoties 

in jou leven. Het zal je misschien verrassen, maar je kan dus ook boos of 

geïrriteerd of gefrustreerd zijn. Mooi zo! Misschien is het een kant van jou 

dat je niet wilde zien, maar je moet het juist koesteren. Dit is een prachtige 

stap richting jezelf. 

 
3. Als je overweegt om in een bepaalde situatie echt naar je emotie te 

handelen zal je vaak een heel sterk en zeurend schuldgevoel voelen. Geloof 

me, ik weet het. Het voelt niet goed! Het voelt niet goed, niet omdat het 

niet goed is, maar alleen omdat je er niet aan gewend bent. Helaas zal die 

ruimte voor jezelf pas echt ontstaan wanneer je over die drempel van dat 

vervelende gevoel heen stapt. Dit is door van alles (“nature & nurture”) zo 

diep in jou verankerd dat het bijna onmogelijk voelt om er overheen te 

stappen, maar dat is niet zo. 

 
4. En nu misschien het belangrijkste en meest confronterende conclusie. 

Jouw zogenaamd heilige gedrag is nep! Nee, dat is niet fair. Laten we het 

anders formuleren. Je bent oprecht een empathisch mens, meelevend, 

aardig en lief voor anderen. Dat zit echt in je en dat moet je vooral niet 

veranderen (dat kan je waarschijnlijk ook niet). Je overschrijdt alleen 

steeds je eigen grens met dit gedrag en dat creëert frustratie én dat is ook 

wat jou beschadigt, de oorzaak van je burn-out. 

 
De keus die je hebt lijkt nu nog oneerlijk: 

Óf kiezen voor het schuldgevoel dat je krijgt wanneer je aan jezelf denkt óf 

de beschadiging van jezelf accepteren wanneer je de buitenwereld op de 

eerste plaats zet. 

 
Allereerst is het natuurlijk niet zo zwart-wit. Er is een grijs gebied waarin 

je een aardig mens blijft, maar wel met een scherp wakend oog je eigen 

grenzen, behoeftes en identiteit in de gaten houdt. Een 

veiligheidsvoorschrift dat duidelijk aangeeft dat je ten alle tijden eerst 

moest jezelf moet redden voordat je nuttig voor anderen kan zijn. 

Ten tweede - dat is de moeilijkste deel –moet je jezelf de kans geven om 

over het ongemak van het schuldgevoel heen te stappen. Er is daarvoor 
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geen makkelijke methode. Je moet steeds meer en vaker voor jezelf kiezen 

en het ongemak accepteren. Op termijn zal je merken dat het meevalt en 

dat het vooral niet in verhouding is met het gevoel van ruimte voor jezelf 

dat dan ontstaat. 

Het enige wat je in het begin nodig hebt is een kleine dosis (wellicht 

geforceerd) vertrouwen in jezelf. 

 
En nu komen we terug bij de titel van deze hoofdstuk: “Je hebt alles in je”. 

Het verschil met “Je bent goed genoeg zoals je bent” is klein, maar 

essentieel. “Je hebt alles in je” betekent niet dat je goed of slecht bent maar 

je waardevol bent zoals je bent. Je bent een mens met mooie kanten en 

minder mooie kanten. Sommige aspecten vind jij misschien handig en fijn 

en andere aspecten van jezelf zijn voor jou misschien niet aangenaam. Dit 

is vaak echter slechts een oordeel ten opzichte van de wereld om je heen. 

 
In dat opzicht valt er veel te leren van kinderen. Het boek van hun leven 

is nog blanco, waardoor ze zich precies laten zien wie ze zijn. Er is geen 

berekening of geheime agenda. Ze zijn vrolijk, eigenwijs, verdrietig, 

koppig of egoïstisch… Het maakt helemaal niet uit. We zeggen vaak dat 

kinderen puur zijn, maar ik denk dat ECHT een beter woord is. Alles wat 

ze in het leven nodig hebben, hebben ze al in zich. Niet meer, niet minder. 

Pas later, door onder andere opvoeding, ontmoetingen en ervaringen 

worden kinderen volwassenen en gaan ze zich aan de maatschappij 

aanpassen. Aanpassingsvermogen is absoluut nodig tenzij je een volledige 

outcast wil zijn, maar het mag nooit ten koste van jezelf gaan. 

 
‘Aanpassingsvermogen is absoluut nodig, maar het mag 

nooit ten koste van jezelf gaan.’ 

 
Jarenlang heb ik zelf gevochten met het idee dat ik me zo “goed genoeg” 

voelde, zonder ooit er echt in te kunnen geloven. Ik besloot op een gegeven 

moment een theatercursus te volgen. 

Het was tijd voor mij om ook op het podium te staan, letterlijk en 

figuurlijk. Bij de eerste sessie gaf onze docent aan dat bij theater niks goed 

of fout was, vooral niet bij improvisatietheater. “Je hebt alles in je wat je 

nodig hebt” zei ze. Dankjewel hiervoor Malu. 
Het was een eyeopener voor mij. 

Ik zie mezelf nog in de auto onderweg naar de tweede sessie. In mijn hoofd 

ben ik scenario’s aan het voorbereiden van wat en hoe ik zou kunnen 

spelen. Onvoorbereid ergens naartoe gaan was ondenkbaar voor de 
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strenge versie van mezelf. Uiteraard was het onzin, maar het gaf me toch 

een illusie van grip op een onbekende situatie. Toen moest ik denken aan 

de zin: “Je hebt alles in je wat je nodig hebt”. Dat was ook zo. Het ging dus 

niet om dat ik goed genoeg zou zijn, maar dat ik aanwezig moest zijn en 

mee ging doen met de interne gereedschappen die ik tot mijn beschikking 

had. 
Met andere woorden: ik hoefde alleen mezelf te laten zien. 

En daar zat je dan op een stoel, wachtend tot jij ook naar voren ging om te 

acteren. Doodeng. Mijn hoofd draaide weer op volle toeren om iets leuks, 

beters en grappigs te bedenken voor wanneer ik aan de beurt was. Het 

was zo makkelijk voor anderen, het ging mij niet lukken… Het bekende 

cirkeltje. 

Maar langzaam maar zeker, sessie na sessie, gebeurde er iets in me. Ik ging 

echt improviseren. Ik liet mijn gedachten los en dook in het moment van 

het doen. Het was niet altijd grappig, het was niet altijd “goed” of beter, 

maar het gebeurde moeiteloos. Ik had alles in me wat nodig was. De enige 

momenten wanneer het weer moeizaam werd, was wanneer ik weer in 

mijn hoofd ging zitten met alle bekende lagen van onzekerheid en angst. 

Uiteraard wilde de gemene stem in mij me duidelijk maken dat ik vooral 

niet moest proberen om die kleine successen in mijn leven verder toe te 

passen. “Je hebt misschien alles in je om onbelangrijke theaterstukjes te 

spelen, maar zo zit het echt niet in het echte leven. Je moet echt in controle 

zijn, de beste zijn en hard werken om erkend en gezien te worden en om 

je goed te voelen in alle andere gebieden van het leven.” 

Toen dacht ik inderdaad dat het bijvoorbeeld op werk anders was. Altijd 

iets voorbereiden en altijd presteren… 

Maar tegelijkertijd werd de waarheid opeens helder. De enorme stress die 

ik altijd ervaarde op mijn werk ontstond juist steeds wanneer ik probeerde 

iets te laten zien of doen wat eigenlijk ver was van mijn eigen kracht. Ik 

was constant mezelf aan het voorbereiden op een situatie in plaats van te 

denken dat ik juist alles in me had om met elke situatie om te gaan. 

Wellicht niet zoals ik dacht dat goed was of misschien niet zoals het precies 

van mij werd verwacht, maar ik kon met elke situatie omgaan zoals ik was. 

 
De conclusie was opeens zo simpel. Ja, je kan je competenties verbeteren 

door ervaringen of door te studeren, maar je alles wat je echt nodig hebt, 

zit al in je. De pijn en angst sluipen in jou door de overtuiging dat je iets 

anders nodig hebt en anders moet zijn dan wie en wat je bent. 

Wanneer je omarmt wie je bent (en dat weet je zelf echt), komt er een heel 

fijn gevoel van rust en ruimte vrij. 
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Als je een analytisch persoon bent moet je vooral die competentie 

gebruiken in je werk (of je leven). Het geldt net zo goed voor je chaotisch 

of empathische kanten, je gevoel voor humor of gestructureerd 

persoonlijkheid. 

Nogmaals, ik zeg niet dat je jezelf niet moet ontwikkelen of prikkelen, 

maar te vaak werken we vanuit wat we beter moeten doen in plaats van 

vanuit wat we al wel kunnen. 

 
Een ander interessant aspect aan de rand van filosoferen is wat ik de 

opluchting van noodlottigheid noem. 

Ik heb me namelijk afgevraagd of burn-out of overspannenheid 

tegenwoordig net zo vaak voor komen als vroeger. Om eerlijk te zijn heb 

ik het niet verder onderzocht. Ik denk hier in ieder geval aan de generatie 

van mijn oma of overgrootmoeder. Toentertijd hadden mensen minder 

vrijetijdsactiviteit of gewoon minder vrije tijd in het algemeen. Geen 

vakantie. Het leven was vaak keihard. Je werd geboren in een bepaalde 

situatie en dat was wat het was, als je bijvoorbeeld 60 uren per week in de 

fabriek moest werken. Ik vroeg me af of de noodzakelijkheid van de 

situatie waar men mee te maken had wellicht niet ook een bepaalde ‘rust’ 

gaf. Voor mijn gevoel had je weinig andere keus dan het bestaan 

accepteren waar je in beland was. ‘Keus’ is dan een van de sleutelwoorden. 

Waren mensen toen constant aan het vechten om onmogelijke doelen te 

bereiken die volgens de maatschappij de norm zouden moeten zijn? Ze 

werden ook niet geconfronteerd met ‘Sociaal Media’, waar iedereen per 

definitie het zogenaamd beter doet of het beter voor elkaar hebt dan een 

ander. 

Mijn betovergrootmoeder was schapenherder. Ze had een simpel bestaan 

op het platteland. Simpel en ook best hard. Er waren toen ook mensen die 

het beter hadden. De graaf in zijn kasteel bijvoorbeeld. Was ze jaloers of 

afgunstig? Nee. Het hoorde gewoon bij een wereld die ze nooit zou 

kennen. Er was geen ambitie om op die plek te komen. De afstand tussen 

haar leven en het leven van de graaf was nou eenmaal te groot. Ze had er 

vrede mee en kon daardoor genieten van de mooie kanten van haar eigen 

bestaan. Tegenwoordig komt, onder andere door de komst van internet, 

de kleine groep zeer succesvolle mensen heel dichtbij (ik zeg bewust niet 

gelukkig). De verminderde afstand van die succesverhalen veroorzaakt bij 

iedereen een enorme druk. Het lijkt alsof de norm wordt gedefinieerd door 

een zeer klein aantal mensen die continu op een bereikbaar podium staan. 

Het is natuurlijk een grote illusie. Het geheim van geluk is juist om zich te 
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distantiëren van de prestaties van anderen en dichtbij jezelf blijven met je 

eigen talenten en persoonlijkheid. 

Nogmaals, dit is allemaal puur filosoferend giswerk van mij. Mijn punt is 

echter wel dat het vechten om iets te bereiken wat niet in de jouw 

toebedeelde kaarten staat net zo goed een fantastische levensmissie kan 

zijn als een destructieve ambitie. Je talent en identiteit gebruiken om 

verder te komen kan daarentegen wél heel constructief zijn. Maar genoeg 

filosofie geneuzel voor nu en terug naar iets concreets. 

 
Als je ooit een beoordelingsgesprek heb gehad weet je uit ervaring dat de 

conclusie bijna nooit is “Je doet het fantastisch en ga zo door”, maar meer 

iets in de geest van “Dat doe je wel goed, maar hier moet je aandacht aan 

geven”. Wat het letterlijk betekent: je bent niet perfect. Fantastische 

conclusie want perfect zijn of willen zijn is voor sukkels! En dat zeg ik als 

eerste tegen mezelf, maar wel met een glimlach. Om eerlijk te zijn hoop ik 

dat je altijd lekker dezelfde negatieve punten terug hoort in je jaarlijkse 

gesprek, want dan doe je je namelijk iets goeds: niet perfect zijn. Dat het 

verder een trucje van de management om je geen of minder beloning te 

geven is een feit maar dat is hier niet eens belangrijk. Het zal je dwingen 

om niet meer dan je best te doen. 

 
‘Je bent niet perfect. Fantastische conclusie 

want perfect zijn is voor sukkels!” 

 
Volgende keer dat je naar je werk gaat, een vergadering hebt of een 

gesprek met je partner voert, herhaal voor jezelf dat je echt alles in je hebt 

wat nodig is. Als er constant wordt gevraagd naar wat je niet hebt, is de 

conclusie niet dat je niet goed genoeg bent, maar dat je niet op de juiste 

plek bent of niet naast de juiste personen. 

 
Je kompas 

 

De kans is groot dat je net als alle volwassen mensen goed luistert naar de 

wereld om je heen. Je hebt ongetwijfeld geleerd om te horen wat van jou 

wordt verwacht. De stemmen van je werk, je familie, kinderen, partner of 

vrienden weten je altijd goed te bereiken. Dit is het leven toch? Nee! Dit 

heet functioneren. Dit is een hele praktische visie en het helpt natuurlijk 

in tal van situatie, maar het is niet de weg naar geluk. 
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Het probleem met een leven dat naar buiten gericht is, is dat je vergeet 

wat er vanbinnen gebeurd, terwijl die stem in jezelf juist je meest trouwe 

en liefdevolle adviseur is. 

 
‘We denken te vaak dat het kind in ons moet leren volwassen 

te worden, terwijl wij als volwassenen 

juist zoveel van het kind in ons kunnen leren.’ 

 
In tegenstelling tot volwassenen, zijn kinderen juist “in sync” met hun 

binnenwereld. Er is bijna een 1 op 1 correlatie tussen wat een kind voelt 

en wat hij doet en laat zien. Ze huilen wanneer ze verdrietig zijn of pijn 

hebben, lachen hard als ze blij zijn en gillen als ze boos zijn. Er is geen 

geheime agenda achter hun gedrag. Wat voor ons soms heel egoïstisch 

gedrag lijkt te zijn, is eigenlijk voor hen een manier om te feilloos te voelen 

en te doen wat goed voor hun is. 

Zelf heb ik twee kinderen, waarvan de oudste van 14 jaar oud midden in 

de puberteit zit. De verandering van gedrag is frappant en dan heb ik het 

niet eens over de hormonaal veranderingen. Aan de ene kant is een puber 

duidelijk bezig met het vormen van een eigen identiteit met de bijhorende 

opstandigheid, maar tegelijkertijd begint hij zich nu al aan te passen aan 

de maatschappij. Pubers beginnen te begrijpen dat er een spel wordt 

gespeeld. Hoe word ik geaccepteerd? Hoe word ik geliefd? Hoe zorg ik 

dat ik erbij kan horen? Dit zijn essentiële vragen die hen bezig houden. 

De puurheid en de onschuld van het kind trekt zich terug om die reden. 

Het spel en die vragen nemen in de loop der jaren steeds meer ruimte in 

ons leven. 

Door levensgebeurtenissen, teleurstellingen, ervaringen en 

verwachtingen schuift onze kern, het kind in ons, naar de achtergrond. 

En uiteraard is het ook maar goed dat we door volwassenen te worden 

voorbereid zijn op het leven. Echter denken we te vaak dat het kind in ons 

moet leren volwassen te worden terwijl wij juist nog zoveel van het kind 

in ons kunnen leren. 

Burn-out raken gebeurt in essentie wanneer jouw strenge volwassen kant 

het volledig heeft overgenomen van je innerlijke kind. Als je het zo ver 

hebt laten komen, is het best een uitdaging om weer terug naar de basis te 

gaan en naar het lieve, vrolijk, enthousiaste, emotioneel kind te luisteren. 

Het goede nieuws is dat die stem slechts sterk gedempt is, maar nooit weg 

is geweest. 

Het wordt een kwestie van geduld hebben, blijven oefenen en niet 

opgeven. 
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‘Het wordt een kwestie van geduld hebben, 

blijven oefenen en niet opgeven.’ 

 
Daarvoor heb   je   de   belangrijkste   gereedschap   tot   je   beschikking 

namelijk jouw kompas. 

Dat klinkt vaag maar het is in feite een heel concreet hulpmiddel. De beste 

manier om dit te illustreren is met een voorbeeld. Het typische en bekende 

schema van mensen die een burn-out mee maken is als volgt: 

 
1. Er gebeurt iets, er wordt iets aan je gevraagd. 

2. Je voelt iets. Het kan weerstand zijn of een bepaalde emotie zoals 

boosheid, frustratie, verdriet of onbegrip. 

3. Je negeert het gelijk. De strenge volwassene in je neemt het over en je 

gaat in tegen je eigen gevoel. 

4. Soms probeer je om wel iets met je gevoel mee te doen, door 

bijvoorbeeld iets te zeggen tegen ander. Dan word je door die andere 

overruled, maar ook door die strenge stem (“stel je niet zo aan”). 

5. Je kiest voor de ander. Je doet wat van jou wordt gevraagd, wat er van 

jou wordt verwacht. 

6. Het brengt rust. Het is een bekend terrein. Lekker in je comfortzone. 

Het is voor nu snel opgelost! 

 
Herken je dat? Hoe vaak maak je iets vergelijkbaars mee? 

 
Je denkt keer op keer de weg van de minste weerstand te nemen terwijl je 

juist het tegenovergestelde doet. Het voelt alleen makkelijker omdat je 

geen andere manier kent. 

Wat interessant is, is dat de echte oplossing zich voor een kort moment 

aan jou toont in de vorm van het eerste gevoel die je hebt. 
“Je voelt iets. Het kan weerstand zijn of een bepaalde emotie zoals 

boosheid, frustratie, verdriet of verdriet.” 

Dit is je kompas. Tussen alle leugens, illusies, angsten, verwachtingen of 

dromen, is je gevoel de enige waarheid. Het enige wat daadwerkelijk en 

volledig aan jouw kant staat. 



10. Koers veranderen 

-181- 

 

 

 
 

 
 

‘Tussen alle leugens, illusies, angsten, verwachtingen of 

dromen, is je gevoel de enige waarheid, het enige wat volledig 

aan jouw kant staat!” 

 
Alle keuzes die we maken zijn gebaseerd op dat kompas. Er zijn talloze 

opties, maar in essentie alleen twee richtingen die je kan kiezen: angst of 

liefde! 

 
Probeer het zelf eens. Sta de komende tijd stil bij de keuzes die je maakt 

en kijk of ze uit liefde of uit angst zijn gemaakt. 

De typische angsten die bij mensen tot een burn-out leiden zijn: 

De angst om: 

- niet goed genoeg te zijn 
- niet geliefd te zijn 

- anderen teleur te stellen 

- controle te verliezen 

- ons imago te beschadigen 

- mensen te verliezen 
 

Het is interessant om je te realiseren dat de angsten voor 90% aan anderen 

gerelateerd zijn. Je wilt mensen zoals je partner, kinderen, familie, 

vrienden en collega’s niet teleurstellen. De reden daarvan, en dit is een 

essentieel punt, is dat de fundering van je identiteit grotendeels bij 

anderen ligt. 
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Het is pure waanzin, maar de blik of het oordeel van de ander bepaalt dus 

blijkbaar voor een groot deel wie wij zijn. Het is natuurlijk heel menselijk 

om leuk gevonden te willen worden en het kan zelfs een heel goede motor 

zijn voor onze ontwikkeling op alle gebieden van ons leven. Het moet 

alleen met mate gebeuren omdat het anders juist averechts en destructief 

kan werken. 

 
‘Hoe meer afhankelijk je bent van de goedkeuring 

van anderen, hoe minder je jezelf te bieden hebt.’ 

 
Een gebroken hart is een perfect voorbeeld van dit fenomeen. 

 
Verliefde mensen nemen altijd op een bepaalde manier afstand van hun 

eigen identiteit om een gezamenlijke identiteit te creëren. De IK wordt dan 

WIJ. Het klinkt op papier heel mooi en romantisch, maar dit is niet zonder 

gevaar. Mocht je geliefde je verlaten, is het niet alleen het gemis wat pijn 

doet, maar vooral je verscheurde identiteit. Dit is ook de reden dat het zo 

lang duurt om te herstellen van liefdesverdriet. Je moet weer beseffen dat 

je identiteit niet afhankelijk is van iemand anders is… totdat je weer 

verliefd wordt. 

 
Een burn-out is in dat opzicht echt vergelijkbaar met een gebroken hart. 

Je bent je individualiteit onderweg kwijtgeraakt ten behoeve van iedereen 

voor wie je klaar wilde staan. Jezelf vergeten is niet alleen schadelijk (je 

vraagt te lang teveel van jezelf), maar ook moeilijk te herstellen. Het is heel 

confronterend en moeilijk wanneer je beseft dat het fundament van je 

leven altijd wankel is geweest. Omdat je je beslissingen vaak hebt 

gebaseerd op een grote onzekerheid of op een “niet zeiken maar 

doorgaan”-opvoeding, is je kompas in de loop der jaren eenzijdig 

geworden. Je beslissingen zijn bijna altijd uit angst genomen. En ook als 

de goedkeuring van anderen misschien zorgt voor gedempte angsten, 

zorgt het ook dat jij als individu minder te bieden heeft. Dit is de grootste 

paradox en drama voor mensen met een burn-out. 

 
Na een burn-out – net zo goed als bij een gebroken hart – moet je daarom 

jezelf als individu opnieuw vinden. Je burn-out en al zijn symptomen 

geven je geen andere keus dan sommige essentiële vragen te moeten 

beantwoorden zoals: “Wie ben ik? Wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Wie 

neem ik mee in deze reis en wie laat ik achter? Wat zijn mijn talenten? 

Wat gaat me makkelijk af? Wat kost met teveel energie? Wie heeft een 
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goed invloed in mijn leven? Wat vind ik zelf het belangrijkste? En ‘last 

but not least’: WAT IS GOED VOOR MIJ!?” 

 
Door jezelf die vragen steeds te stellen zal je kompas zich vanzelf weer 

goed instellen. En wees vooral niet bang om de leuke, aardige, 

empathische JIJ kwijt te raken. Je zal niet opeens een heel egoistich mens 

worden. Het zit gewoon niet jou. Het enige verschil is dat je zal kiezen 

wanneer en waarom je er voor andere wil zijn in plaats dat je dit op de 

automatische piloot gaat doen. 

 
‘Wacht niet tot je je slecht voelt om aan jezelf te denken, zorg 

juist goed voor jezelf wanneer het al goed gaat.’ 

 
Anna heeft 2 jaar geleden een burn-out meegemaakt. Toen het net 

gebeurd was, had ze geen andere keus dan aan zichzelf denken, voor 

zichzelf te zorgen en zichzelf te beschermen. Het voelde voor haar in eerste 

instantie niet goed om de mensen om haar heen op de tweede plaats te 

zetten. Dat had ze tenslotte nooit gedaan. De uitputting, de angsten, de 

stress, de sombere gedachten oftewel haar burn-out herinnerden haar 

echter dagelijks dat er geen andere optie was dan uit liefde voor zichzelf te 

moeten kiezen. 

 
“Toen ik me eindelijk steeds beter ging voelen had ik heel snel de neiging 

om weer terug te vallen in mijn oude patronen. Nu dat ik me weer 

“levend” voelde wilde ik weer gaan geven en dacht dat ik zo de draad 

weer op te pakken. Ik wilde mijn werk en sociale leven weer ‘gewoon’ 

hervatten. Als ik aan die periode terugdenk, denk ik dat meer mezelf 

wilde bewijzen tegenover anderen dan dat ik dat echt zelf wilde. 

Onbewust ging ik opnieuw beslissingen nemen uit angst. 

 
Ik was er bijvoorbeeld van overtuigd dat mijn omgeving niet nog veel 

langer geduld zou hebben met mij. Ik was tenslotte een dure afwezige 

kracht op mijn werk en een alles behalve gezellige vrouw thuis. Ik was 

bang om mensen of dingen te verliezen. Mijn schuldgevoel voerde de 

boventoon. Toen ik na een tijd merkte dat ik me weer slecht begon te 

voelen realiseerde ik me pas echt dat ik dingen anders moest gaan doen. 

Ik bleef mijn best doen, maar ik bedacht eerst heel goed waar mijn eigen 

grenzen lagen. Af en toe had ik misschien liever harder willen werken of 

vaker leuke dingen willen doen met mijn vriend, maar mijn lichaam en 

geest gaven heel snel aan of dat echt goed voor mij zou zijn. 
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Ik kwam tot het besef dat het enige wat ik hoefde te doen was goed naar 

mijn eigen gevoel luisteren. Af en toe nog confronterend om ‘beperkt’ te 

zijn, maar wat een ruimte heeft het mij gegeven! Dat kompas gebruik ik 

nog dagelijks. Ik vraag me af waarom ik het niet eerder heb ontdekt.” 

 
Wat Anna beschreef zal waarschijnlijk herkenbaar zijn. Frappant om te 

zien hoe natuurlijk het is om je eigen kompas te gebruiken, wanneer je nog 

in overlevingsmodus bent en hoe moeilijk het wordt wanneer het beter 

met je gaat. Het geheim is een open deur: wacht niet tot je je slecht voelt 

om aan jezelf te denken, zorg juist goed voor jezelf wanneer het al goed 

gaat. 

 
Het heeft mij zelf jaren gekost om het jojo-effect een halt toe te roepen. 

Telkens als ik me beter voelde ging ik weer volop aan de slag met van alles 

en gaf ik weer voorrang aan iedereen behalve mezelf. Vandaag ben ik veel 

meer in staat om mijn keuzes uit liefde in plaats uit angst te maken en dat 

is niet alleen een “life-saver” maar ook een “identity-saver”. 

 
Toets je ambities 

 

Bronnie Ware, een Australische verpleegster die de afgelopen 12 jaar 

patiënten bijstond op hun sterfbed, beschrijft in haar boek “The Top Five 

Regrets of the Dying” waar mensen het meest spijt van hadden in hun 

leven. 

 
Het eerste wat opvalt is hoe helder elke patiënt die op het punt van sterven 

stond kon vertellen hoe zij/hij anders had moeten leven. Ik maak de 

aanname dat dit komt omdat alle angsten die samenhang met het leven 

eindelijk los worden gelaten. Wanneer de dood nadert zijn mensen niet 

meer bang voor het leven. Hoe paradoxaal en vooral treurig is dat? 

 
‘Wanneer de dood nadert zijn mensen niet meer bang voor 

het leven.’ 

 
Wat zou je zelf anders doen in je leven als je die waarheid nu al diep in je 

systeem zou kunnen integreren? De kans is dat je hetzelfde zou zeggen als 

de verzamelde betuigingen van Bronnie: 
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1. “Ik had de moed willen hebben om mijn eigen koers te bepalen en niet 

leven volgens de verwachtingen van anderen.” Klinkt dat bekend? 

 
Dit is de meest voorkomende spijt van mensen die nu nog alleen naar het 

verleden kunnen kijken. Doodgaan met de wetenschap dat ze hun dromen 

niet hebben nagejaagd. In plaats daarvan hebben ze misschien mensen 

blij gemaakt en tevreden gehouden met hun eigen gedoofde passie. Laat 

het niet met jezelf gebeuren. Als je gezond bent, heb je eigenlijk alles wat 

je nodig hebt om je leven te bepalen. 

 
2. “Ik heb te hard of teveel gewerkt.” 

Achter deze spijt schuilt het gevoel dat tijd anders en beter had kunnen 

worden gespendeerd. Men had meer van hun kinderen, familie en 

vrienden willen genieten in plaats van een carrière na te jagen. 

 
3. “Ik had mijn gevoelens en emoties meer moeten uiten.” 

Waarom heb ik me niet laten zien zoals ik was, is de onderliggende vraag. 

Om geliefd te worden, om gerespecteerd te worden, om conflict te 

vermijden en vrede te waarborgen? Het resultaat is een ‘grijs’ leven zonder 

glans en zonder al te veel frustraties. 

 
4. “Ik heb te weinig aandacht aan vriendschap gegeven.” 

Door het bekende excuus “Ik ben druk, druk, druk” werden gouden 

vrienden verwaarloosd. Waarom heb ik niet de moeite genomen om hem 

of haar in mijn leven te houden, is een pijnlijke vraag. 

 
5. “Ik had mezelf meer geluk moeten gunnen.” 

Het besef dat geluk eerder een keuze is dan een feitelijk gegeven komt 

keihard aan wanneer het leven bijna over is. Lekker comfortabel in ons 

warme nest nemen we geen risico meer. We zijn tevreden met de illusie 

van veiligheid en voldoening. 

 
Hoe schokkend deze getuigenissen ook zijn, ze zijn helaas niet verrassend. 

De meesten van ons hebben die conclusies ergens geparkeerd in het 

onderbewustzijn. Het is menselijk om niet te willen worden 

geconfronteerd met de pijnlijke waarheid. Wat we dan doen is 

compenseren door oppervlakkig en vaak materialistisch gedrag te 

vertonen. 
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Wat heeft dit te maken met een burn-out en waarom snijd ik nu zo een 

droevig onderwerp aan? Simpel! De crisis die je nu meemaakt met je burn- 

out kan die realisatie makkelijker maken. Het signaal dat je tijdens je 

burn-out zo sterk en duidelijk krijgt is in dat opzicht je grootste cadeautje. 

Alles wat je nu meemaakt kan vertaald worden naar: je hebt tot nu toe 

overleeft maar niet geleefd. Tijd om van koers te veranderen. Je hebt een 

kans gekregen die niet veel mensen krijgen. Je wordt geconfronteerd met 

je verkeerde keuzes terwijl je nog een heel leven voor je hebt. Wees er 

dankbaar voor en grijp die kans! 

 
Ik zeg hier niet dat je niet meer achter een carrière aan moet gaan, maar 

dat je dat alleen moet doen om de juiste. Omdat het een passie voor je is, 

omdat je je levend voelt door je werk, maar niet omdat het zo hoort of 

omdat het van jou wordt verwacht. 

 
Zelf ben ik toen heel snel gegroeid in mijn werk. Ik ging van promotie naar 

promotie en iedereen vond het fantastisch. Ik had tenslotte iets om te 

laten zien toch? Echter, als ik vaker even stil had gestaan had ik snel beseft 

dat dat pad loodrecht stond op wie ik echt was. Ik heb jarenlang tegen de 

stroming van mijn ziel in gezwommen en dat is uitputtend. 

Naar aanleiding van het boek van Ware, “The Top Five Regrets of the 

Dying” heb ik me afgevraagd wat op mijn grafsteen zou staan of wat de 

mensen die mij kenden over mij zouden zeggen wanneer ik er niet meer 

was. “Hij was lief. We konden op hem rekenen. Een goede vader, een 

goede man?” Misschien ben ik dat ook, maar er is zoveel meer wat ik aan 

de wereld wil laten zien. En jij? 

Vergis je niet. Dit is geen somber onderwerp, maar juist een ode aan het 

leven dat we moeten gaan leiden. 

Wayne Walter Dyer a bekende Amerikaanse schrijver en spreker zei ooit: 
“Don't die with the music still in you.” Dit is precies wat het is. Er zitten 

woorden in jou, melodieën en klanken die eruit willen. Laat het horen. Je 

bent het niet alleen aan jezelf schuldig, maar ook aan de rest van de 

wereld! 
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11. Herontdek jezelf 

 

I have no ambition to be anything other than a grain of sand, 

a leaf, a petal or a drop, 

but one that will touch your feet, brush your arms, tickle your nose 

or wet your cheek. 

I have no need to be something as grand as a rock, a branch, 

a flower or a lake, 

but just to own every parts, bits and pieces of who I am. 

I have no desire to be seen, loved, admired or respected 

for what is expected of me, 

but simply touch the world for a second, an instant or a moment and 

leave behind a minuscule but true, lively and playful trace of me. 

 
 

Met de stroming mee. 
 

Gevoelig, loyaal, hardwerkend, eerlijk, bescheiden, empathisch, serieus, 

aardig, lief, sociaal, meelevend, efficiënt, perfectionistisch, veeleisend, 

kritisch, respectvol, meegaand, onzeker, verantwoordelijk, behulpzaam, 

communicatief.. 

 
Herken jezelf in die eigenschappen? Zo ja, mag je daar best trots op zijn. 

Dit zijn allemaal prachtige kwaliteiten. Je weet alleen inmiddels dat ze ook 

een goede basis vormen om overspannen te raken. 

Daarmee komen interessante vragen naar voren zoals: 

Zijn bepaalde mensen gevoeliger voor een burn-out? 

Zijn sommige mensen immuun voor overspannenheid? 
Zijn alle burn-out hetzelfde ? 

 
Op de eerste vraag kunnen we vrij snel “JA” antwoorden. Wie je bent 

beïnvloedt uiteraard je gedrag en je gedachten, en op termijn kunnen die 

beiden je welzijn beïnvloeden. Ik ga je eigenschappen niet één voor één 

onder de loep nemen maar we kunnen kort de bocht stellen dat als je 

kritisch bent tegenover jezelf en altijd het best voor anderen wilt en daar 

bovenop nog een tikje gevoelig bent… 
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Tja, dat is denk ik een goede verklaring voor waarom je zo ver bent gegaan 

of kan gaan zonder rekening te houden met jezelf. 

 
Zoals al eerder gezegd, gaat het zeker niet om jezelf te veranderen, maar 

wel om bewuster te worden van wat je doet, hoe het voelt en op basis 

hiervan je grenzen duidelijk te bepalen. 

 
Hoe dan ook hebben sommige mensen duidelijk meer kans op een burn- 

out dan anderen. Als ik naar mezelf kijk, met mijn ervaring en kennis van 

nu, had ik mezelf 20 jaar geleden 80% kans op een burn-out kunnen 

geven. Jij? 

 
Dit laat ook zien hoe belangrijk het is om dit vroeg te herkennen en 

mensen gelijk goed te begeleiden. Je kan op die manier niet alleen geld 

besparen, maar je bespaart vooral heel veel leed en beschadiging bij deze 

mensen. 

 
Maar ja, moeten we iedereen in de gaten gaan houden? Kan iedereen een 

burn-out krijgen dan? Ja en nee! Het antwoord op deze vraag is meer 

genuanceerd. Als iemand, ongeacht zijn achtergrond, lang genoeg aan 

zware stress of zware inspanning wordt blootgesteld kan zij/hij 

overspannen raken. Er moet voor sommige mensen dus veel meer 

gebeuren voordat ze in de rode zone van de burn-out komen. 

 
Ik heb tijdens mijn onderzoeken maar 2 mensen ontmoet die niet de 

standaard profiel hadden van de burn-outer. Wat ik hiermee bedoel is dat 

ze niet stressgevoelig waren, absoluut niet onzeker, best dominant en niet 

bepaald meelevend. Ze waren zich overigens allebei ook bewust van die 

eigenschappen. 

 
De ene is een professioneel sporter en de ander de directrice van een groot 

bedrijf. 

Het viel me op dat hun uitleg over de oorzaak van de burn-out veel meer 

“straight forward” was dan bij de meeste interviews die ik had gehad. Er 

werd weinig gesproken over gevoelens, over jeugd of onzekerheid. 

Allebei konden heel duidelijk maken dat ze heel veel hadden gewerkt of 

getraind en te weinig rust of hersteltijd hadden genomen. Het ging dus 

vooral over “teveel, te hard, te lang” maar niet zozeer over de “en ik dan”, 

“anderen willen altijd iets van me” of “ik deed het met tegenzin”. 
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Deze twee mensen waren niet alleen overtuigd van zichzelf, maar voelden 

geen weerstand tegen wat ze deden. Ze stonden volledig achter hun keuzes 

en konden echt genieten van hun successen en het aanzien die ze kregen. 

Zoals deze atleet tegen mij zei: “Ik heb best een groot ego”. 

Hij had het ook zonder te weten bij het goede eind. Naast een bepaalde 

gevoeligheid voor de wereld om je heen, vergroot een laag zelfbeeld ook 

de kans op een burn-out. 

 
Om een extreme tegenpool als voorbeeld te nemen, zal een narcistisch 

persoon niet zo snel aan zichzelf twijfelen. De schuld van eventuele 

mislukking zal hij nooit bij zichzelf zoeken. Het oplossen van een 

probleem zal hij aan anderen overlaten. Bij iemand met een groot ego is 

er weinig ruimte voor zelfreflectie, wat betekent dat zij niet naar zichzelf 

zullen ijken voor verbetering. Aan de andere kant van het spectrum 

mensen die sneller een burn-out krijgen. Voor hen is juist elke tegenvaller 

een reden voor zelfkritiek. Die strenge spiegel zorgt voor nog meer werk, 

meer inzet, meer moeite en nog meer zelfkleinering wat op zijn beurt het 

destructieve proces in stand houdt. 

 
Mensen die een burn-out hebben gekregen enkel door hun passie te 

volgen vormen dus een uitzondering. De gevallen gewoon “te lang en 

teveel” zijn in de minderheid. Van dat type burn-out herstel je ook 

makkelijker. Het gaat in die gevallen meer om rust nemen en minder om 

je hele persona onder de loep te moeten nemen. Het verschil tussen de 

verschillende types burn-out ligt dus onder andere in hoe lang je met hoe 

veel weerstand hebt geleefd. 

 
Een rivier is een perfecte metafoor om dit te illustreren. Net als je diepste 

aard wilt een rivier stromen! Volledig in osmose met zichzelf zal het water 

altijd kiezen voor de weg van de minste weerstand. Stel je nu voor dat de 

rivier jouw leven is en jij de zwemmer bent. Een ‘gezond’ persoon zal 

lekker met de stroming mee gaan en kijken waar het haar brengt. Nog 

steeds blijft zij aan de stuur en bepaalt of ze naar links of naar rechts gaat. 

Die persoon zal ongetwijfeld obstakels tegenkomen zoals rotsen, 

afgebroken taken, stroomversnellingen of zelfs watervallen. Niet altijd 

makkelijk, maar wel altijd met de stroming mee. Het leven dus. 

En natuurlijk, ook als je met de stroming mee gaat kan je uitgeput raken 

door bijvoorbeeld met teveel ambitie te gaan zwemmen. 

Als dat gebeurt, kan je jezelf weer laten drijven om uit te rusten, terwijl je 

dezelfde koers behoudt. 
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Maar dan heb je de mensen zoals jij en ik die om vreemde redenen 

beslissen om tegen de stroming in te zwemmen. 

Alles wie je bent geeft duidelijk aan in welke richting je innerlijke rivier 

vloeit en toch negeer je het door telkens tegen de stroming in te gaan. Dit 

garandeert niet alleen uitputting, maar het is ook volledig inefficiënt. Je 

verbruikt al je energie zonder vooruit te komen terwijl het leven en haar 

stroming aan je voorbij gaat. 

 
Niemand kan dat volhouden en vroeg of laat zal je moeten opgeven en uit 

overlevingsinstinct eindelijk met de stroming mee moeten gaan. Dit is wat 

je burn-out ook voor je doet. 

Vergeleken met mensen die met de stroming mee overspannen zijn 

geraakt heb jij het nadeel dat je niet alleen uitgeput bent geraakt, maar dat 

je ook nog moet begrijpen waarom je al die weken, maanden of jaren tegen 

de stroom in hebt gezwommen. Ook moet je nog accepteren dat 

moeiteloos met het water mee gaan goed voor jou is. Op een afstandje is 

het zo helder, zo makkelijk te begrijpen maar dit kunnen integreren in 

jouw eigen systeem kan een lang en ingewikkeld proces zijn. 

 
Moet je dan nog steeds blij zijn met wie je bent als je zo lang zo “dom” ben 

geweest? Jazeker. Tegen de stroom in zwemmen was voor jou de manier 

om onder meer voor anderen klaar te staan. Jouw empathische en 

bescheiden persoonlijkheid is fantastisch. Echt waar! Jij bent echt de 

vriend of vriendin die ik zou willen hebben. Je moet alleen bewust zijn dat 

jouw sterke kanten (zoals alle sterke kanten) ook je valkuilen kunnen zijn. 

Het gaat net zoals op biologisch niveau om balans en osmose. Een te 

scherp afgesteld afweersysteem zal bijvoorbeeld de eigen lichaamscellen 

aanvallen en een auto-immuunziekte veroorzaken. Bij een burn-out 

kunnen onderdelen in je brein, zoals je amygdala, ook te gevoelig zijn 

geworden en prikkels niet meer goed meer filteren. 

 
Uiteraard kunnen we niet generaliseren en iedereen blijft anders. Zoals 

eerder gezegd is werk ook niet de enige oorzaak van een burn-out. Er zijn 

genoeg andere gebieden in je leven waar je over je grenzen heen kan gaan. 

 
Wat me verder opvalt is dat in tegenstelling tot wat mensen kunnen 

denken mensen met een burn-out alles behalve zwakkelingen zijn. Sterker 

nog, ze zijn (helaas voor hen) de grootste bikkels. Dit zijn geen mensen die 

je zomaar na een week hard werken zal horen piepen. Voordat een burn- 

out ontstaat, moet heel veel, heel lang gebeuren. 
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We praten meestal over jarenlang je eigen grenzen overschrijden en jezelf 

voor anderen wegcijferen. Des te sterker je bent, des te langer je het 

volhoudt en des te langer en harder je val zal zijn. 

 
“Des te sterker je bent, des te langer je het volhoudt en des te 

langer en harder je val zal zijn.” 

 
Tegen iedereen die ons bekritiseerd en veroordeeld wil ik het volgende 

zeggen: verplaats jezelf in de schoenen van de ander. Probeer voor een 

week de rol van perfectionist en empathisch mens op je te nemen. Cijfer 

jezelf volledig weg en bekommer je alleen om het geluk van je baas, je 

partner, vrienden en kinderen en vertel me na afloop hoe fit je je nog voelt. 

Vermenigvuldig dit gevoel met honderd en dan heb je een idee van hoe 

iemand met een burn-out zich voelt! Mocht het je niet lukken om deze 

oefening te doen of kan/wil je jezelf niet verplaatsen in mensen die 

overspannen zijn, is het niet erg maar probeer dan minder snel te 

oordelen. 

 
Ik probeer hier geen medelijden op te wekken voor mensen met een burn- 

out, maar ik probeer hen de erkenning te geven die ze verdienen. 

In de eerste instantie zijn het allemaal mensen die zover zijn gekomen 

vanwege de passie voor wat ze deden, hun ongelimiteerde inzet en hun 

liefde voor anderen. 

 
Mensen met een burn-out zijn gewoon leuke mensen! Het is geen gratis 

schouderklopje maar een compliment gebaseerd op de vele interviews die 

ik heb gehad. Waarom zijn ze dan leuk? Ze hebben een warm hart, een 

sterk empathisch vermogen en een grote dosis loyaliteit. 

Maar er is meer dan dat! Om in een burn-out terecht te komen ben je vaak 

gevoeliger voor de wereld om je heen dan gemiddeld. Er wordt vaak 

gesproken over overgevoeligheid/hoog sensitiviteit. Hierover kan je heel 

zowel on- als offline veel materie vinden. Het gaat erom dat je prikkels 

minder goed verwerkt dan een gemiddeld persoon. Het voordeel is vaak 

dat je ook meer ziet en meemaakt dan meeste mensen. Je antennes zijn 

scherper afgesteld en hebben een groter bereik dan meeste mensen 

hebben. Wanneer je een kamer binnenkomt, kan je bijvoorbeeld gelijk de 

algemene sfeer proeven en daarnaast ook nog eens de “vibes” oppikken op 

individueel niveau. 
Dit is ook de reden dat mensen met hun burn-out vaak worden gezien als 

“mensenmens”. 
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Je weet namelijk vrij snel wat de behoeftes van anderen zijn. Je kan goed 

luisteren, interpreteren en adviseren. Het maakt jou niet alleen een goede 

vriend maar vaak ook een goede coach. De paradox en tegelijkertijd de 

uitdaging voor hoog sensitieve mensen is dat ze door die gevoeligheid heel 

goed met mensen zijn en tegelijkertijd ook uitgeput kunnen raken van 

mensen. De kunst voor hen is niet om in een donkere kamer te gaan zitten 

(soms overigens wel), maar om goed de balans tussen prikkels en rust te 

bewaren. Het verschil tussen voor en na je burn-out is daarom ook vaak 

dat je je vaker terugtrekt om je batterij op te kunnen laden. Voor je burn- 

out had je dit ook nodig, maar toen wilde je het nog niet zien. “The sky was 

the limit” en je inzet, energie en passie waren volgens jou helemaal 

onuitputtelijk. Maar ja, wanneer je te vurig bent is de kans dat je 

opgebrand raakt vrij groot. 

Zonder al te erg te generaliseren, kan gesteld worden dat mensen die een 

burn-out mee maken vaak emotioneel hoogbegaafd zijn. Het klinkt leuk, 

maar het heeft – net zoals alle sterke ontwikkelde talenten – ook zijn 

keerzijden. In dit geval wordt de rekening gepresenteerd in de vorm van 

een burn-out. 

Zoals vaker gezegd gaat het niet om veranderen wie je bent, maar om hoe 

je ermee omgaat. Bewust zijn van wie je bent, van je talenten je en 

beperkingen, is dus je eerste verdedigingslinie tegen overspannenheid. 

Je hebt heel veel aan de wereld te bieden en je ambities om anderen te 

helpen is nobel, maar op de lange termijn kan je alleen een verschil maken 

als je eerst jezelf helpt. 

En vergeet het niet, je hoeft alleen met de stroming van je innerlijke rivier 

mee te zwemmen. 

 
Word wie je bent. 

 

Als Nietzsche volgens dit motto de mens oproept zichzelf te transformeren 

en te overtreffen, gaat het voor ons gewone mensen om goed te luisteren 

naar ons innerlijk stem. 

 
Zelf ben ik een gevoelig iemand, empathisch en ik maak graag een verschil 

voor anderen. Ik ben niet erg geïnteresseerd in bezittingen, macht en 

glorie. Helaas voor mij vraagt de maatschappij constant naar prestatie ten 

koste van de welzijn van mensen. Mijn kwetsbarheid, liefde voor andere 

moet ik dus vaak verstoppen om niet volledig “gezogen” te worden door 

de veeleisend wereld waar we in leven. 



11. Herontdek jezelf 

-193- 

 

 

 

Ik heb heel lang geprobeerd om aan alle eisen van alles en iedereen te 

voldoen. Door mijn ware zelf te onderdrukken heb ik me volledig uitgeput; 

beschadigd zelf. Om een parallel te trekken met transgenders die geboren 

zijn in een lichaam dat niet overeenkomt met hun echt identiteit heb ik 

zelf wat ik noem een “transpersoonlijkheid”. Ik heb altijd gevochten tegen 

mezelf om me aan te passen aan wat de normen van onze maatschappij 

van mij verwachten. Maar ik ben anders en het is tijd om hiermee uit de 

kast te komen. 

 
Ik zag onlangs op televisie een reportage over transgenders op televisie en 

werd getroffen door de gelijkenis tussen hun strijd en de uitdagingen die 

ik zelf aan moest. Er werd aan verschillende transgenders gevraagd naar 

hun ervaringen. Het verhaal van een van die vrouwen raakte me vooral. 

Geboren als man had ze bijna 50 jaar geleefd in een mannelijke kostuum 

terwijl ze zich diep van binnen altijd vrouw had gevoeld. Meer dan de helft 

van haar leven had ze geprobeerd om te leven volgens de codes en normen 

die met mannen geassocieerd. Senior executive bij een bank trouwde HIJ 

en kreeg kinderen. Hij zorgde voor het comfort van zijn familie maar was 

zelf nooit gelukkig. Op 47-jarige leeftijd deed een schijnbaar onschuldige 

gebeurtenis hem beslissen dat het nu “genoeg was". Maar hoe maak je dan 

deze verandering begrijpelijk voor je ouders, vrouw, kinderen, werkgevers 

en collega's? De schuldgevoel is dan enorm. Er vroeg van HEM heel veel 

moed om, begeleid door artsen, psychologen en chirurgen, de lange reis te 

ondernemen om HAAR ware aard eindelijk tot leven te brengen. Ze 

besefte zelf ook hoe het psychologisch moeilijk was voor de mensen om 

haar heen. Ze sloot af door te zeggen: "Je kunt alleen gelukkig zijn door te 

accepteren wie je bent". 

 
Wij die ook (op wellicht minder spectaculair wijze) ook ons echte "zelf" 

onderdrukken, is de strijd vergelijkbaar. Wanneer we beslissen dat we niet 

meer moeten liggen tegen onszelf krijgen we dezelfde schuldgevoelens 

tegenover ons omgeving. We hebben ook veel moed nodig om om te gaan 

met de acceptatie van deze drastisch verandering. Ook wij moeten 

gecoacht worden om te worden wie we werkelijk zijn. De mensen om je 

heen zullen de verandering in houding ook niet begrijpen. Wat heeft 

hij/zij opeens? Normaal gesproken altijd zo meegaand bied hij/zij opeens 

weerstand!? 

 
Tijdens hetzelfde programma getuigde een moeder over de 

transgenderpersoonlijkheid van haar kind. Een klein meisje dat al heel 
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vroeg, ongeveer 3 of 4 jaar oud, begreep dat ze een jongen was en weigerde 

een lichaam die niet overeenkwam met wat ze voelde. Jong behandeld, 

was ze ontsnapt aan de hormonale veranderingen van de puberteit. 

Daarnaast, de mensen om haar heen, beperkt tot haar enige familie in 

haar kindertijd, hadden minder moeite gehad om de verandering te 

accepteren. Dit is een onderwerp die veel verschillende meningen en 

reacties kan triggeren maar de essentie van dit voorbeeld is simpel met 

name: 

Hoe eerder je besluit niet meer tegen jezelf en andere te liggen over wie je 

bent hoe minder tijdrovend en moeilijk het zal zijn om je waar identiteit 

de ruimte te geven. 
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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 heb geleefd voor jezelf 

en anderen. 

 
Ik weet zelf hoe zwaar je het hebt. Ik weet hoe somber alles eruit ziet op 

dit moment. Maar geloof me: je komt er bovenop! 

 
Vergeet ook niet dat je alleen zo ver bent gekomen omdat je een prachtig 

mens bent. Mensen die jou in hun leven hebben mogen van geluk spreken. 

Ja, echt waar! 

 
Zowel jouw genetische achtergrond als jouw opvoeding en ervaringen 

maken jou tot wie je bent: een liefdevolle, empathische, gepassioneerde 

doorzetter. Prachtige eigenschappen die in jouw geval op een gegeven 

moment te zwaar werden om te kunnen dragen. Of beter gezegd, je hebt 

die eigenschappen teveel of onhandig ingezet. 

Die blijven natuurlijk een onderdeel van jou maar dankzij je burn-out ben 

je nu je gedwongen bewust geworden van je beperkingen. Je kan nog 

steeds klaarstaan voor de wereld mits je eerst en ten allen tijde eerst voor 

jezelf gaat zorgen. 

 
‘Je kan nog steeds klaarstaan voor de wereld mits je eerst en 

ten allen tijde eerst voor jezelf gaat zorgen.’ 

 
Door dit nieuwe pad en door jouw verandering van koers zal je 

ongetwijfeld mensen teleurstellen of kwijtraken. Dit is niet omdat je 

opeens minder leuk wordt, maar omdat je niet meer wil of kan geven wat 

sommige mensen om je heen gewend zijn van jou te ontvangen. 
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Je zal nog vaak genoeg de fout in gaan en je eigen grenzen overschrijden, 

dat is oké! Niet alleen zal het steeds minder vaak gebeuren, maar je zal 

ook sneller voelen wanneer je te ver ben gegaan. Dankzij je burn-out is je 

waarschuwingssysteem superscherp afgesteld. Dat zal ongetwijfeld 

confronterend zijn. Je superkrachten laten je nu in de steek: wees blij en 

wees dankbaar daarvoor! Je kan eindelijk een gewoon leven leiden, maar 

wel op een fantastische manier door te zijn wie je echt bent. 

 
Zelf vraag ik me nog vaak of ik iets niet doe uit vermijding of uit 

bescherming. Het antwoord kan ik niet altijd vinden. Jezelf uitdagen na 

een burn-out is even moeilijk als belangrijk. Je hebt te veel moois te 

bieden om dat alles uit angst niet te uiten. In dat opzicht is het een kwestie 

van vallen en opstaan. Hoe vaker je je kompas gebruikt, hoe beter 

afgesteld het zal worden. Blijf vooral met je innerlijke zelf communiceren, 

haast niet wanneer je een beslissing moet nemen. Als je het de kans geeft, 

zal je gevoel altijd weten wat goed voor jou is. 

 
‘Als je het de kans geeft, zal je gevoel altijd weten wat goed 

voor jou is.’ 

 
Vergeet dus nooit dat wie je bent gewoon fantastisch is en dat je alles in je 

hebt wat je nodig hebt. Wanneer je je in een situatie bevindt waarin het 

voelt alsof je niet goed genoeg bent, heeft het niks met jou te maken maar 

enkel en alleen met de behoeftes van anderen. Je moet je dan heel goed 

gaan afvragen of je dan weer je superheldenpak weer aan wilt doen of niet. 

 
Een belangrijke vraag blijft altijd of je liever mensen wilt ‘pleasen’ door je 

voor te doen als iemand anders of dat je misschien mensen teleur moet 

stellen door te zijn wie je bent. Die vraag laat ik je zelf beantwoorden. 

Weet alleen dat het ene antwoord leidt tot verdriet en pijn terwijl de 

andere de weg is naar rust en vrijheid. 

 
Als conclusie wil ik terug komen op twee vragen die ik tijdens mijn 

onderzoek heb gesteld aan mensen die een burn-out hebben meegemaakt. 

Die antwoorden waren zo verhelderend dat ik die ook graag met jou wil 

delen. 

 
• Had je liever geen burn-out gehad? 

• Hoe belangrijk vond je jezelf voor de burn-out? En nu? 
(1 is helemaal niet belangrijk en 10 het meest belangrijk wat er is) 
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Op de eerste vraag antwoorde iedereen zonder uitzondering “NEE”. De 

uitleg die erbij gepaard ging was in de trant van: 
“Nee, het moest gebeuren, het was voor mij nodig”. 

“Nee, gelukkig is het gebeurd anders weet ik niet waar ik nu zo zijn”. 

“Nee, het heeft me gered”. 
“Nee, ik kon zo niet langer doorgaan”. 

“Nee, hoe pijnlijk het ook was, ik had het nodig om mijn leven te 

veranderen”. 

“Nee, het was mijn wake-up call”. 

“Nee, ik heb hierdoor veel geleerd over mezelf”. 

“Nee, ik ben nu blij met wie ik ben”. 

 
Mocht je nog midden in je burn-out zitten, verwacht dezelfde “wijsheid” 

niet bij jezelf. 

Zo positief kon ik zeker niet denken toen ik uitgeput op de bank zat. Die 

mensen hebben het allemaal meegemaakt en hebben het of achter de rug 

of zijn bezig met hun herstelproces. 

 
Het antwoord op de tweede vraag “Hoe belangrijk vond je jezelf voor de 

burn-out? En nu?” was simpelweg verdrietig en ontroerend tegelijkertijd. 

 
Verdrietig omdat ik tegenover mensen zat die zich voor de burn-out 

volledig hebben verwaarloosd. Ze vonden zichzelf op een schaal van 1 tot 

10 gemiddeld niet belangrijker dan een bescheiden 4!! 

 
Ik herkende natuurlijk het beschadigde zelfbeeld bij mezelf, maar om het 

bij andere, stuk voor stuk, mooie en waardevolle mensen te zien was 

schokkend. Die mensen hadden allemaal verschillende achtergrond, maar 

allemaal hadden ze zich weggecijferd voor de wereld om hen heen, op alle 

gebieden en/of in alle relaties. 

 
Wat ontroerend was, is hoe belangrijk ze zichzelf vonden nadat de donkere 

wolk van de burn-out was overgewaaid. Gemiddeld was dat cijfer met 4 

punten gestegen naar een zelfwaardering tussen de 8 en 9!!! 

 
Hoe duidelijk kan je het maken en wat voor mooiere conclusie kan er zijn. 

Allemaal, inclusief ikzelf, hebben we ons gerealiseerd dat de burn-out niet 

alleen geen vijand is geweest, maar misschien zelfs onze beste vriend. 
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‘De burn-out is niet alleen geen vijand geweest maar zelf 

misschien wel ons best vriend.’ 

 
Het heeft jou op een heftige manier wakker gemaakt omdat je anders niet 

wakker zou zijn geworden. Het heeft je als enige van binnen kunnen 

bereiken en je keihard de waarheid verteld namelijk dat er iets 

fundamenteel mis was met de manier waarop jij jouw leven leidde. Nu is 

het aan jou om iets met deze waarheid te gaan doen. 

 
Je burn-out is een emmer ijskoud water voor mensen die te diep slapen. 

Maar nu dat je wakker bent, kan je zorgen dat je niet meer slaapwandelend 

door het leven gaat. 

 
‘Nu dat je wakker bent kan je zorgen dat je niet meer 

slaapwandelend door het leven gaat.’ 

 
Het zal niet altijd makkelijk zijn. Voor niemand. Maar vooral niet als je 

van nature al gevoelig bent. 

 
Er wordt ons geleerd dat je keihard moet zijn omdat de wereld keihard is. 

In andere woorden, het bekende “survival of the fittest”. Maar de 

wereld verandert. 

 
Afgelopen jaren, met onder andere de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën, hoefde je niet meer de sterkste te zijn. Opeens was 

intelligent of slim zijn net zo belangrijk als sterk zijn. De nerds, of beter 

gezegd de slimme jongens onder ons, stegen op de sociale ladder en 

werden ontzettend succesvol in carrières die 20 jaar geleden niet 

bestonden. 

De “survival of the smartest”, zou je kunnen zeggen. 

 
Wat je vandaag de dag ziet gebeuren is een omslag in hoe mensen willen 

leven. Steeds meer en steeds vaker willen mensen graag afstand nemen 

van de materiële, oppervlakkige consumptiemaatschappij om terug te 

keren naar pure waardes, oprechte relaties en weer in contact te komen 

met de natuur. De mensen die dit al beseffen voelen zich nu nog best allee, 

maar het idee wordt steeds breder gedeeld. 
De tijd van de “survival of wisest” is aangebroken. 
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Dit alleen om je te herinneren dat wie je ook bent en waar je ook in gelooft, 

het is altijd goed, zolang je dichtbij jezelf blijft. Je toegevoegde waarde in 

deze wereld is meer dan je ooit zal beseffen. De loterij hoef je niet meer te 

winnen om gelukkig te zijn, het geluk heb je al gekregen op de dag van je 

geboorte. Wat was de kans dat jij de race zou winnen en niet een ander 

zaadje. Nou, 1 op 100 of meer miljoen. Ter vergelijking: de kans op de 

jackpot bij de loterij is ongeveer 1 op 4 miljoen. Dit is allemaal mooi, maar 

het helpt niet als je je ellendig voelt denk je misschien. Het zou je wel 

moeten helpen om anders naar het leven te kijken. 

 
Het gaat namelijk om het volgende: 

 
Stel je nu voor dat je 10 levens zou krijgen. In dat geval zou niet zo rigide 

zijn met je huidige leven toch. Lekker genieten, lachen, gek doen, zeggen 

wat je denkt, doen wat je wilt en ga zo maar door. 

Stel je nu voor dat je al 9 levens hebt gekregen en de huidige je laatste is. 

Dan zou je daar het beste van willen maken. Volop genieten, niet bezig zijn 

met wat anderen denken… tot het uiterste gaan in elk opzicht. Alle andere 

levens tussen de eerste en de laatste zijn nu niet belangrijk; het waren 

slechts experimenten, zou je kunnen zeggen. Maar nu! Nu zitten we 

allemaal in ons eerste en laatste leven. Is dit het moment om zo spastisch 

te leven? Om je schuldig te voelen over alles en iedereen, onbewust af te 

stappen van wie we zijn? “I don’t think so!” 

 
100 % jezelf zijn is dus niet alleen de oplossing voor jou, maar dit ben je 

ook aan de wereld verschuldigd. Je hoeft niks te forceren, maar alleen je 

gevoel voelen en je hart volgen. 

 
Zoals eerder gezegd zijn de mensen die een burn-out hebben gekregen 

door enkel en alleen hun passie te volgen een uitzondering. De gevallen 

gewoon “te lang en teveel” zijn in de minderheid. Meestal is de component 

weerstand bepalend. Je hebt te lang tegen de stroom van je innerlijke 

rivier in gezwommen en dat weet je inmiddels heel goed. 

 
Dankzij de harde werker, die strenge perfectionist die al die tijd aan de 

roer is geweest heb je het ongetwijfeld ver geschopt op vele gebieden. Dit 

moet je niet zomaar van tafel vegen. Sterker nog: wees er vooral trots op. 

 
Te vaak hebben mensen met een burn-out de neiging om het leven van 

voor de burn-out als negatief te zien. Dit leven heeft je tenslotte in een 
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burn-out gebracht? Die visie is natuurlijk te kort door de bocht en komt 

alleen door hoe je je vandaag voelt. De “niet klagen maar doorgaan”- 

mentaliteit is ook een fantastische motor geweest. Mensen met een burn- 

out zijn juist daardoor vaak op professioneel of sociaal gebied snel ver 

gekomen. 

 
In essentie is het echter wel zo dat je te snel en te geforceerd vooruit bent 

gegaan en niet hebt stilgestaan bij je emoties en je behoeftes, wat nodig is 

om de koers van je leven beter te kunnen bepalen. Dit is exact wat je door 

je burn-out eindelijk kan en moet doen. 

Wanneer je de kostuums uit doet en het masker laat vallen, kom je 

eindelijk bij jouw eigen naakte waarheid en alleen daar vandaan zal je 

geluk kunnen creëren. 

 
En uit eindelijk is de conclusie heel simpel: 

Observeer steeds, voel vooral of leer weer te voelen wat je innerlijk stem 

je wilt vertellen. Dit is je beste vriend. Dit weet wie je echt bent. Die 

eerlijkheid is niet alleen belangrijk voor jezelf maar voor alle 

ontmoetingen. Als je durft jezelf te laten zien, zullen alleen oprechte 

relaties ontstaan. Die relaties op werk of persoonlijk gebieden zullen niet 

alleen per definitie mooier zijn maar ze zullen je ook veel minder energie 

kosten. Stop dus in leugens te leven, accepteer alles van je, de zon, de 

blauw lucht maar de wolken regen of stormen. Het zal niet makkelijk zijn, 

het zal geduld, moed, doorzettingsvermogen vragen maar oh wat een 

mooie leven wacht dan op jou. 

 
En geloof mij: Je valt harder door jezelf niet te zijn dan door jezelf durven 

te laten zien. 
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Nawoord: 
 

Je burn-out is nooit je vijand geweest. Sterker nog, is het de enige vriend 

die je de keihard waarheid heeft durven te vertellen. Een moeilijke 

waarheid om te horen, namelijk dat je de koers van je leven moest 

veranderen. Maar ook de grootste cadeau dat je kon krijgen. Een nieuwe 

kans om het anders te doen en vooral om met de - oh zo vermoeiende – 

strijd met jezelf te stoppen. Alles wat je nodig hebt, heb je al in jezelf. 

Wanneer je alle redenen om niet jezelf te zijn opzij zet, zal de allerbeste 

versie van jezelf eindelijk zichtbaar worden. Dit zal niet alleen een enorme 

opluchting zijn en je ruimte geven waarvan je geen idee dat die bestond, 

maar je zal ervoor worden erkend en geliefd. 

 
Zulke openbaring kan alleen door een zware crisis komen. Tijdens deze 

moeilijke reis ben je niet alleen. Je wordt vergezeld door alle mensen die 

net zoals jij het hebben meegemaakt en ook door alle anderen die met hun 

liefde en geduld wachten tot jij uit je cocon komt. 

 
Ik hoop met heel mijn hart dat mijn woorden je bevestiging, hoop en 

vertrouwen hebben gegeven. Als je nog in de donkere tunnel loopt, weet 

dat ik aan de andere kant onder de zon op jou zit te wachten. 

 
‘Als je nog in de donkere tunnel loopt, weet dat ik aan de 

andere kant onder de zon op jou zit te wachten .’ 

 
Zelf wil ik heel graag alle fantastische mensen bedanken die aan de andere 

kant van de tunnel ook op mij met open armen hebben gewacht. Ook 

bedank ik de mensen die zich bloot hebben gegeven en hun pijn maar ook 

hun inzicht en verlossing met mij hebben gedeeld. Dit boek is voor en van 

hen. 

 
Bedankt Anna, Arthur, Alyssa, Carmen, Carolien, Cor, Charlie, Cristel, 

Dewi, Dan, Guusje, Jesse, Jordy, Joyce, Juliet, Marc, Mees, Mira, Mitja, 

Nadia, Najoua, Patricia, Pieter, Petra, René, Ron, Ronnie, Samuel, 

Sandra, Sophie, Stefan en Yvette. 

 
Mijn dank gaat ook uit naar de mensen die voor jullie allemaal klaar 

stonden. Partners, coaches, vrienden, psychologen, familie, artsen. 
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Voor mij waren dat mijn lieve familie, loyale vrienden. Zij hebben me 

tijdens de moeilijke tijden allemaal bijgestaan. 

 
Daarnaast ben ik heel dankbaar voor alle begeleiders die mijn pad hebben 

gekruist. Ze hebben met niet alleen ondersteund, maar ook geïnspireerd. 

Bedankt Carlène Veldhuizen (Natuurgeneeskunde). 
Frank Vernooij (Psycholoog/Mindfulness), Ilse Baas (Psycholoog), 

Jan Machek (Psycholoog), Jentien Keijzer(Psycholoog), Malu van den 

Heuvel (dramatherapeut), Mascha Timp (Psycholoog), Tanja van Doorser 

(Homeopaat) en Theo van der Heijden (Psycholoog). 

 
Allemaal hebben ze me een stuk van mijn puzzel gegeven, waardoor ik 

eindelijk een compleet beeld van mezelf kreeg. 

 
Ook wil ik alle mensen die een burn-out meemaken of hebben 

meegemaakt bedanken. Jullie zijn geen slachtoffers, maar maken dankzij 

jullie gevoeligheid, empathie en nederigheid van de wereld een mooiere 

plek. 

 
Last but not least, ben ik zo dankbaar voor mijn twee fantastische 

kinderen. Dankzij hun liefde is vaderschap het enige in mijn leven waar ik 

nooit aan getwijfeld hebt. Ik houd zoveel van jullie, mijn boys. 


