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WAT IS EEN
BURN-OUT?
Uit resultaten van het ‘Permanent Onderzoek Leefsituatie’ van het wat is een burnout door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de tien werkenden
de afgelopen jaren burn-out klachten heeft gehad.
Uitgaande van een werkzame beroepsbevolking van 7 miljoen gaat het om 700.000 mensen
die kampen met burn-out verschijnselen.
Opvallend is dat het percentage mannen met burn-out klachten
even hoog is als het percentage onder vrouwen.
Burnout is een psychologische term voor het gevoel afgebrand,
uitgeblust of emotioneel uitgeput.
Allemaal termen die gebruikt worden voor dé beroepsziekte van deze tijd: burn-out.
Een burn-out hebben, betekent dat je er doorheen zit.
Dat geldt zowel in emotioneel als lichamelijk opzicht; geen energie of motivatie
meer te kunnen vinden voor de bezigheden op het werk en zelfs privé.
Het is belangrijk om werkstress serieus te nemen omdat het kan leiden tot een burnout.
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OORZAKEN & SIGNALEN

BELANGRIJKSTE
OORZAKEN VAN
EEN
BURN-OUT ZIJN:

Een te hoge werkdruk
Arbeidsconflicten,
Grote emotionele belasting,
Onredelijke werktijden.
Ingrijpende gebeurtenissen
Werk en privé moeilijk
kunnen combineren
Onzekerheid over de toekomst

Een Burn-Out begint met een overmate van stressprikkels.
Stress is een natuurlijke reactie op vervelende situaties.
Stress maakt je alert en maakt dat je op
zoek gaat naar oplossingen
Stress uit zich meestal in lichamelijke
en geestelijke spanningsklachten.
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Levensstijl

In welke mate jij stresssymptomen ervaart, hangt af van wie jij bent
en wat jij in je leven hebt meegemaakt.
Jouw manier van denken en je persoonlijke geschiedenis bepalen
waarom je in de ene situatie wel stress ervaart en in de andere niet.
Ook je leefstijl speelt een rol bij het hanteren van werkstress.
Het herkennen van stresssymptomen is de eerste stap
naar herstel van werkstress en het voorkomen van een Burn-out.
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Neurologische schade
Het limbisch systeem in de hersenen is centraal gelegen in onze grote hersenen.
Deze hersenstructuur reguleert emoties (waaronder het emotioneel geheugen),
motivatie en ook onze herinneringen.
Men zegt ook wel dat het limbisch systeem het oerinstinct van de mens vormt.
Waarom piekeren zo hardnekkig kan zijn en moeilijk af te leren heeft te maken met
drie belangrijke delen van het limbisch systeem in de hersenen, namelijk de:
1. de hippocampus, 2. de amygdala en 3. de prefrontale cortex

1. De hippocampus
is het hersengebiedje dat verantwoordelijk is voor navigeren, leren en onthouden.
Wanneer iemand veel stress heeft scheiden de bijnieren cortisol af.
Een verhoogde concentratie cortisol kan er namelijk voor zorgen dat er
beschadigingen ontstaan in de hippocampus
Zo is er door onderzoek ontdekt dat mensen die aan een depressie
lijden een kleinere hippocampus hebben.

WWW.HANSKLOOSTERMAN.COM

Bij chronische stress heeft de hippocampus niet de tijd en
de mogelijkheid om nieuwe hersencellen aan te maken.
Een chronisch verhoogde hoeveelheid cortisol zal er dus voor zorgen dat het geheugen
wordt aangetast en men minder snel oplossingen vindt voor een probleem.

2. De amygdala
is verantwoordelijk voor het sturen en verwerken van emoties en staat in
verbinding met de hippocampus.
Eén van de belangrijkste emoties die de amygdala reguleert is angst.
De manier waarop we emoties en stress beleven in het dagelijks leven wordt hierin
opgeslagen.

3. De prefrontale cortex
staat in voor het organiseren, ondernemen, impulsbeheersing, sociaal gedrag en het
nemen van (juiste) beslissingen.
Het speelt een voorname rol bij het 'goed kunnen functioneren' in het algemeen.
Bij een goed functionerend limbisch systeem is de prefrontale cortex
'de baas' over de processen die aangestuurd worden door de hippocampus
en de amygdala.
Met andere woorden zal de prefrontale cortex kunnen regelen dat bij stress-situaties
onze emoties en piekeren niet de overhand nemen.
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Gevolg

Fysiek

Mentaal & Emotioneel

WEINIG ENERGIE
WISSELENDE DRUK IN DE HERSENEN.
AANGEZICHTS SPANNING
WARMTEWISSELING
DRUK OP BORST, KEEL EN MAAG.
MISSELIJK GEVOEL IN DE MAAG.
STIJVE NEK.
TINTELING VAN DE HUIS/ZENUWBANEN.
KOUDE VOETEN.

,

ANGST- EN PANIEKAANVALLEN
EXTREEM GEVOEL VAN UITPUTTING
EXTREEM GEVOELIG VOOR PRIKKELS & DEPRESSIE.
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Tips tegen een Burn-out
Nu je al deze kenmerken en gezondheidsrisico’s van een burn out hiervoor hebt gelezen snap
je dat als je al een burn out hebt, het herstel van enorm belang en van grote invloed
op de rest van je leven kan zijn.
Met een burn out doorlopen maakt het alleen maar moeilijker om er weer vanaf te komen.
Andersom geldt ook dat als je tijdig de klachten herkent je er ook weer relatief makkelijk vanaf kunt komen.
Als je bij jezelf (of bij mensen in je omgeving) burn-out symptomen herkent,
Dan is het toch echt tijd om iets te doen aan je burn out.
Voorkomen of herstellen van burn-out heeft te maken met zelfzorg.
Je hebt dus manieren nodig om los te koppelen van je werk om
je batterijen opnieuw op te laden en opnieuw balans te vinden.

De volgende tips kunnen je hierbij helpen.
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1. Mindful mediteren

Mindful Mediteren.
Het zorgt voor een herstel van de balans in je hersenen.
Het geeft je elke dag een momentje voor jezelf.

Mediteren heeft als doel om inzicht te krijgen in jezelf
en jezelf te accepteren.
Door meditatie neem je echt goed de tijd voor jezelf..

Iets dat onmogelijk lukt op een doordeweekse dag
waarop je werkt en veel afspraken hebt.
Door elke dag een momentje voor jezelf te plannen
en dan te mediteren neem je afstand van de drukte en de stress.
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Het doel van mindfulness meditatie is vrij concreet,
namelijk je state of mind op zo’n manier focussen,
dat je je richt op hetgeen wat belangrijk is in het nu-moment.
Door je bewust te focussen op wat nu belangrijk is,
help je je brein actief om je gedachten te rangschikken.
Dit zorgt ervoor dat je meer focus hebt bij
hetgeen dat je moet doen, en juist minder aandacht schenkt
aan zaken die op dat moment onbelangrijk zijn.
Je bent dan echt even gericht op jezelf.
Hierdoor leer je om makkelijker met stress om te gaan.
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2. Mindfulness cursus - Stress reductie
Om herhaling te voorkomen is het wel belangrijk te
onderzoeken wat voor zoveel stress heeft gezorgd en
hoe je beter voor jezelf kunt zorgen.
De officiële 8-weekse Mindfulness Based Stress Reduction
training ondersteunt dit.
Daarbij blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat
deze mindfulness training stress en piekeren vermindert en
stressbestendig maakt.
De mindfulness oefeningen ondersteunen
het herstel van je stresssysteem.
Bovendien versterkt mindfulness je brein,
het keert de negatieve werking van stress op je brein om.
Inzichtoefeningen van de mindfulness training
helpen je stressfactoren, energiegevers en –nemers herkennen
en gezonder omgaan met stress.
Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking
heb je bij sommige verzekeraars recht op vergoeding
van de kosten die een mindfulness-training met zich meebrengt.
Check hiervoor :
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness
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3. Boek een Retraite
We ervaren momenteel veel stress in onze westerse maatschappij.
In het hoofd zitten en teveel gedachten hebben is soms lastig.
Verstilling en onthaasting is dan fijn.
Op een retraite ga je bezig met jouw vragen over:

hoe jij minder stress ervaart,
. hoe jij grenzen stelt, assertief bent
hoe jij, op tijd, rust en tijd voor jezelf neemt.
En misschien nog belangrijker:
hoe jij weer kunt geniet.
Oftewel; waar krijg jij (weer) energie van?
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Een retraite biedt je tijd en ruimte om een paar dagen
tot rust te komen met yoga. meditatie, mindfulness oefeningen
en gezond eten.
Dit helpt je naar binnen te keren en te richten op zelfonderzoek.
Je leert door te doen en op die manier train je de vaardigheden
die we allemaal in huis hebben, waaronder reageren vanuit
een ontspannende staat en opmerkzaamheid
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4. Yoga
Yoga helpt met ontspannen en bewustwording.
Doordat je leert ontspannen zal je meer in balans komen.
Yoga helpt je ook met het aanpassen van een hoge ademhaling naar je buik
Als je een burn-out hebt zal je herkennen dat je vaak hoog in ademhaling zit.
Een ontspannen ademhaling zorgt er voor dat je je beter voelt.
Yoga zal helpen bij het ‘uit het hoofd komen’ en naar het lichaam te gaan.

WWW.HANSKLOOSTERMAN.COM

5. QiGong

Qigong oefeningen zijn meestal op zichzelf staande oefeningen waarbij men
de lichaamsdelen volgens een voorgeschreven patroon beweegt,
en deze bewegingen enige malen herhaalt,
Verder wordt de nadruk gelegd op ademhalingsoefeningen.
Het herhaaldelijk bewegen en correct ademhalen
dient ter bevordering van de stroming van Qi (levensenergie) in het lichaam.
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6. EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
EMDR is een kortdurende vorm van therapie die kan worden ingezet
wanneer je last hebt van psychische problemen als gevolg van
een nare gebeurtenis, ongeluk of een een trauma.
Tijdens deze therapie wordt er aan je gevraagd om
terug te denken aan een bepaalde gebeurtenis.
In deze fase haal je gedachten op, vervolgens wordt er een stimulus
aangeboden in de vorm van het volgen van een bewegend beeld of geluid.
Door een deel van je geheugen te belasten treedt er een verzachting
van de emotionele lading op en wordt de gebeurtenis ‘verwerkt’ waardoor
de klachten uiteindelijk kunnen verdwijnen.
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7. Tapping
Emotioneel Freedom techniek wordt ook wel Meridiaan Tapping of kotweg Tapping genoemd.
Het is een manier van werken waarbij je door het kloppen op
vaste meridiaan punten (acupunctuur punten) en je concentreren
op je probleem, in zeer korte tijd verbetering in je gezondheid kunt veroorzaken.
Zowel op lichamelijk als geestelijk niveau.
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8. TRE oefeningen
(Tension release excersises)*
TRE is een serie van 7 unieke, eenvoudige oefeningen die onbewust
het trillen van bepaalde spieren activeert.
Dit trillen helpt bij het loslaten van diepe patronen van stress en
trauma in spieren en zenuwen.
Hierdoor ontspant het zenuwstelsel en ervaar je een gevoel van
innerlijke rust en kalmte.
(Tension release excersises) TRE lost spanning, stress en fysieke
klachten op diep niveau op.
Daar waar de spanningen in je lichaam ontstaan zijn en ook
vastgehouden worden.
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9. Neurofeedback
Neurofeedback is een methode waarbij je bij een psycholoog werkt met een computer en
neutronen op het hoofd.
Je kijkt naar een beeldscherm met beelden en geluid met muziek en tikjes die een balans
brengen tussen de linker en rechter hersenhelft en herstel bespoedigen.

10. Voldoende slaap
Slaap zorgt trouwens niet voor herstel van de balans in het brein,
maar heeft wel positieve invloed op geheugen.
Een goede nachtrust doet goed, maar ook weer niet te veel
(meer dan 11 uur per 24 uur) en het liefst niet te veel overdag.
(want dan verstoor je op termijn je dag en nachtritme)

WWW.HANSKLOOSTERMAN.COM

11. Voeding
Eet voedsel met een hoog gehalte aan dopamine,
ook wel het gelukshormoon.
Dopamine is een prikkelende neurotransmitter die geproduceerd
word in de hersenen en die betrokken is bij de beloning van gedrag.

Naast de beloning van gedrag speelt dopamine ook een rol
bij vele andere hersenprocessen en aandoeningen:
van migraine en misselijkheid tot leren en motivatie,
en van de ziekte van Parkinson tot depressies.
Dopamine is ten dele verantwoordelijk voor de spierbeweging en
het reguleren van ademhaling, honger en eetlust.
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Eet voedsel dat rijk is aan tyrosine en fenylalanine.
Dopamine wordt in het lichaam aangemaakt uit het aminozuur tyrosine (L-tyrosine).
Een maaltijd met veel eiwitten en weinig koolhydraten kan helpen de dopaminespiegel te verhogen.
Tyrosine kan op zijn beurt in het lichaam aangemaakt worden door het aminozuur fenylalanine .

Eet bijvoorbeeld:
amandelen,
avocado’s,
bananen
zuivel
peulvruchten
zaden
noten
mager rood vlees
kip
kalkoen
zeevruchten
tofu.
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Antioxidants
Zorg ervoor dat je meer antioxidanten
binnen krijgt.
Dopamine oxideert gemakkelijk en
antioxidanten kunnen vrije radicalen
verhinderen om schade aan te brengen aan
hersencellen die dopamine produceren.

Veel soorten groente en fruit zijn
rijk aan antioxidanten, zoals:

Bladgroente
Oranje groente & fruit
Asperges
Broccoli
Bietjes
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Andere antioxidanten vind je ook
in voedsel die Vitamine C en E
bevatten.

Zie hieronder:

Vitamine C
Paprika’s
Sinaasappels
Aardbeien
Bloemkool
Spruitjes
Vitamine E
Noten
Zonnebloempitten
Bladgroente
Broccoli
Wortelen
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Andere Vitamines en Mineralen
die betrokken zijn bij de aanmaak van dopamine in het lichaam:

Foliumzuur
Ijzer
Magnesium
Vitamine B3 en B6

De juist voeding, zoals
groente, fruit en rood vlees, of
voedingssupplementen kunnen ervoor zorgen
dat je voldoende vitaminen en mineralen
binnen krijgt.
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Voeding die kan bijdragen aan je herstel.
Een belangrijke tip is om voedingsmiddelen te eten die je gegeven
worden door moeder natuur.
Denk hierbij aan :
√ Groente: groene bladgoenten, koolsoorten, vruchtgroenten, knolgewassen, stengelgewassen,
uien, knoflook etc.
√ Peulvuchten: bruine, witte en zwarte bonen, kapucijners, kievitsbonen (borlotti), limabonen, linzen,
kikkererwten, kidneybonen, sojabonen etc
√ Fruit: sinaasappels, appels, peren, bananen, manderijnen, aardbeien, bosbessen, druiven, kiwi's,
meloen, kersen etc. Minimaal 2 stuks fruit per dag.
√ Noten: amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten,
pistachenoten, macademianoten etc.
√ Volkoren graanproducten: Volkoren brood, -beschuit, -crackers, volkoren pasta, zilvervliesrijst etc
√ Aardappelen: Een bron van vezels en vitamine B6.
√ Vis en Vlees: vis (vooral vette vis), schaal- en schelpdieren, onbewerkt vlees, zoals kipfilet,
kalkoenfilet, mager gehakt, biefstuk, magere runderlappen, varkenshaas, mager lamsvlees etc
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Vermijdt stressbevorderende en ongezonde voedingsmiddelen

.
Het is raadzaam om (tijdelijk) voedingsmiddelen te vermijden die je cortisol (stresshormoon)
aanmaak bevorderen, je bloedsuikerspiegel doen schommelen of erg ongezond voor je zijn
en daarmee je herstel kunnen tegenwerken:

X Suiker en producten waar veel suiker in zit.
Het leidt tot een disbalans in je bloedsuikerspiegel door een snelle stijging en daling.
X wit brood
X witte rijst
X witte pasta
X Cafeïne: koffie, cola, redbull
X Drugs: alcohol, nicotine en andere stimulerende drugs.
X Verzadigde vetten: het verhoogt je cholesterol gehalte, kan leiden tot overgewicht en
verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.
X Vet Rood vlees: het is moeilijk verteerbaar en bevat veel verzadigde vetten.
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12. Drink voldoende water!!
We bestaan voor 70% uit water.
Water is onmisbaar voor ons lichaam en reguleert talloze lichaamsfuncties.
Water zorgt er onder andere voor dat afvalstoffen uit het lichaam afgevoerd kunnen worden.

Een tekort aan water veroorzaakt stress in ons lichaam.
De bijnieren worden geprikkeld met tot gevolg dat
deze stress hormonen gaan afscheiden.
Stress zorgt vervolgens voor meer watergebruik.

De vicieuze cirkel kan doorbroken worden door dagelijks
voldoende water (1,5 tot 2 liter) te drinken.

WWW.HANSKLOOSTERMAN.COM

13. Maak een actie lijst
Maak een dagelijkse to-do lijst op papier.
Zorg voor een ouderwetse actielijst op papier en leg die in het zicht.
Dan blijf je alert op de dingen die je die dag wilt doen.
En je kunt er heerlijk taken op wegstrepen die af zijn, dat geeft een heerlijk productief gevoel,
want bij ieder vinkje komt er dopamine vrij in je hersenen
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Kortom
Luister naar je lichaam en neem je klachten serieus
Vraag om hulp van vrienden en familie
Ga er tussenuit; boek een retraite
Blijf in beweging
Zorg voor voldoende nachtrust
Pas je dieet aan; je bent wat je eet
Drink min. 1,5 liter water per dag.
Vraag om professionele hulp

Contacteer een Psycholoog of Lifecoach
Soms lijkt burnout een eindeloze weg.
Je doet wat je kunt, maar je weet niet goed waar het toe zal leiden.
Heb je burn-out verschijnselen, relatieproblemen of zit je om een andere reden niet lekker in je vel?
Een afspraak met de huisarts, psycholoog of lifecoach kan uitkomst bieden.
In gesprekken met de psycholoog of lifecoach probeer je er samen achter te komen waar de
precieze oorzaak van je problemen ligt en kijk je hoe je dit kunt verbeteren.
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Volg ons voor tips & oefeningen
@hanskloosterman2

+31 (0)6 27527941

Hans Kloosterman
@HansKloosterma1
Mindfulness Den Haag |
Hans Kloosterman

info@hanskloosterman.com
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MIJN BURN-OUT.
Supplementen.
http://www.mijnburn-out.nl/voeding-tijdens-je-burn-out/supplementen/
GGZ.
Burn-out Behandeling, Symptomen en Oorzaken van Burn-out.
https://www.ggzgroep.nl/klachten/burn-out
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MINDTUNING.
Burn-out.
https://mindtuning.nl/uw-probleem/burnout-stress/burn-out-symptomen/
STICHTING BURNOUT.
http://www.burnout.nl/
MENTAAL VITAAL.
Burnout.
https://www.mentaalvitaal.nl/burnout-watishet
FIT EN GEZOND LEVEN.
Hoe je kunt werken aan burn-out herstel – de top 6 beste tips.
https://www.fitengezondleven.nl/burn-out-herstel/
Optimale Gezondheid.
Burn-out behandeling.
https://www.optimalegezondheid.com/burnout-behandeling/
GEZONDHEIDSNET.
Hoe herken je een Burn-out?
https://www.gezondheidsnet.nl/stress-en-burn-out/hoe-herken-je-een-burn-out

