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W E R K- P R I V É B A L A N S

Overeind blijven als je bijna burned-out bent
4 dagen geleden

Een burn-out raakt je niet als bij toverslag. Daar gaan maanden of misschien zelfs jaren
van het negeren van chronische stress aan vooraf. De oplossing? ‘Práát erover.’
‘Nog heel even, dan is dit drukke project afgelopen en kan ik weer rustiger aandoen.’
Herkenbaar? In Nederland lopen miljoenen mensen rond met dit idee. Alleen, vaak wordt het
allesbehalve rustiger. In werkelijkheid loop je op je tenen tot je er écht niets meer bij kunt
hebben, tot je op een ochtend simpelweg je bed niet meer kunt uitkomen. Mariska
Cornelissen is communicatiewetenschapper, trainer en coach en sprak voor haar boek Nog

niet gevloerd met mensen die een burn-out hebben gehad. Ze wilde kijken wat zij ervan
hebben geleerd, en of ze met de kennis van nu dingen anders zouden aanpakken in de
periode voorafgaand aan hun burn-out.
Van die periode weet ze inmiddels dat die zeker een maand of zes duurt, als het niet (veel)
langer is. Dat is wanneer ze in de medische wereld spreken van een burn-out: als je minstens
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een halfjaar een behoorlijke mate van overspannenheid ervaart. Lang genoeg in ieder geval
om in te grijpen, gelooft Cornelissen. ‘Dat kan. Een burn-out kan zorgen voor belangrijke
inzichten, maar je hoeft echt niet thuis komen te zitten om die op te doen. Daar is niemand bij
gebaat.’

Mariska Cornelissen

Kwetsbaar opstellen
Van de mensen die ze sprak was vrijwel iedereen het erover eens. Hét advies aan iemand die
op een burn-out afstevent luidt: praat erover. Met je vrienden, met je familie, met je collega’s,
maar toch vooral met je leidinggevende. Om aan te geven dat het anders moet. Dit advies is
tegelijkertijd erg lastig, bekent Cornelissen, want het betekent dat je je kwetsbaar moet
opstellen tijdens een fase waarin je juist sterk het gevoel hebt dat je tekortschiet.
Sowieso gebeurt het ergens in die periode voorafgaand aan een burn-out dat stress
overloopt in een soort schaamtegevoel, vervolgt ze. ‘Onze maatschappij is natuurlijk erg
op prestaties gericht, maar veel minder op de moeite die nodig was dat resultaat te bereiken.
Al snel denk je dat de mensen om je heen helemaal geen problemen hebben, terwijl zij zich
misschien net zo gestrest voelen als jij – en net als jij dat niet aan de buitenwereld durven te
laten zien.’ Hoe minder we erover praten, omdat we het moeilijk vinden, hoe meer last we
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hebben van die schaamte. Bovendien weten we allemaal dat we onszelf stukken strenger
beoordelen dan een ander.
‘Zeker bij mensen met een perfectionistische inslag zie je dat,’ vervolgt de
communicatiewetenschapper. ‘Zij hangen hun eigenwaarde op aan een ideaalbeeld, een
vergelijking die vaak heel zwart-wit is en meestal ook te maken heeft met de goed- of
afkeuring van de ander. Daar komt natuurlijk nooit een einde aan, dus je bent zelf het
motortje dat dit proces in stand houdt. Juist als je dan op een gegeven moment last krijgt van
klachten zoals hoofdpijn of slapeloze nachten, of een veel te kort lontje, dan ga je nóg harder
werken om dat te kunnen bijbenen.’

‘Dan maar slaappillen’
Zelf zat ze ooit op die manier met burn-outverschijnselen bij haar huisarts, die haar kenbaar
maakte dat ze toch echt verkeerd bezig was. ‘Maar het enige waar ik aan kon denken was of ik
misschien een potje slaappillen mocht, zodat ik in ieder geval de nachten goed doorkwam,
zodat ik in dat tempo kon blijven doorwerken. Terwijl: het was een duidelijk signaal van mijn
lichaam dat het zo niet verder ging.’ Haar huisarts drukte haar op het hart dat ze te veel
ballen in de lucht wilde hooghouden en dat het oké was het een en ander te laten vallen.
Cornelissen: ‘Dat plantte een zaadje. Toen de opdrachtgever waarover ik me zo druk maakte
me kort daarna vroeg hoe het ging, kon ik niets anders dan uitbrengen dat ik zo’n last had van
slapeloze nachten. Heel gek, zoiets zou ik nooit zeggen tegen een zakelijke relatie. De
opdrachtgever zei echter direct dat ik zoiets serieus moest nemen en samen bedachten we
een stel oplossingen.’

Opluchting
Dat alleen al vormde op dat moment een grote opluchting, aldus Cornelissen. ‘Gezien en
gehoord worden is belangrijk.’ Het is een van de redenen waarom haar advies luidt: ga het
gesprek aan. ‘Ook met jezelf. Stel jezelf vragen: wat wil je? Wat geeft je energie?’
Zou het niet kunnen dat we en masse onze burn-outverschijnselen bagatelliseren omdat we
stiekem, diep vanbinnen, weten dat we wat anders zouden willen doen? Van de mensen die
Mariska Cornelissen sprak, is het overgrote deel in een andere baan beland, beaamt ze.
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‘Misschien ís het werk dat je nu doet ook niet waarvan je een gat in de lucht springt, maar dat
is ook oké. Jouw carrièrepad loop jij niet in één keer, en met kleine stapjes kom je ook bij je
doel. Soms is er nu eenmaal zoiets als de realiteit van je vaste lasten. Ga in dat geval
onderzoeken wat je eventueel wél zou willen doen en kijk op je huidige werk of er
aanpassingen mogelijk zijn waarbij je weer wat ruimte en vrijheid ervaart. Práát erover.
Kwetsbaarheid is geen zwakte.’
Als een mooi voorbeeld van de kracht van kwetsbaarheid noemt Mariska Cornelissen de
populaire gelijknamige TED-talk van de Amerikaanse Brené Brown, door wie ze zelf is
geïnspireerd om anderen op dit gebied te ondersteunen.

The power of vulnerability | Brené Brown

B U R N-OU T
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