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Het kon iedereen gebeuren: burn-out roken. Uit onderzoek
bl¡jkt dot 12 procent von de werknemers lost heeft vqn
burn-out. Opvollend is dot monnen voker lost hebben von
burn-out don vrouwen.
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BURN-OUT VOORKOMEN BU MANNEN:
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oop Boersemo (41) kon erover meeproten. Een

joorlongwerkte hij oon het herstel von een

burn-out, ochterof gezien een periode die hij

niet hod willen missen. Eindeloos longe wonde-

lingen, goede gesprekken met een hulpverlener

en focus vinden om'nee'te kunnen zeggen,

heeft hem het meeste geholpen.

"lk gof drie dogen per week les op een ROC, werkte

twee dogen per week bij Alphocursus Nederlond

en wos in onze kerk octief in ollerlei werkgroepen",

verteltJoop. "lk wilde heel groog fulltime voor God

werken. Zools onderen zich storten op een corrière

in de zokenwereld, zo gof ik me voor Gods konink-

rijk. lk deed ook dingen die niet bij me posten, moor

woorvon ik vond dot het 'moest'. Als ik terugkijk,

deed ik veel dingen vqnuit prestotiedrong en niet

zozeet uit zuivere possie. lk zie mezelf nog zitten

met mijn zoontjå ols boby op schoot: hij met een fles

en ik ondertussen tikkend op mijn loptop. Tijd om te

genieten of te ontsponnen, gunde ik mezelf niet."

Uiteindelijk breekt hetJoop op. Hij wordt steeds

vermoeideí rustelozer en somberder. Zelfs de

kleinste dingen worden zwoor "lk kon ertegenop

zien om een potje groente open te moken, zot
eindeloos nqor die dop te storen en vroeg me of:

'Hoe krijg ik dot ding erqfl' lk kon zelfs de letters op

mijn beeldscherm niet meer lezen. Eindelijk stopt

Joop noor een hulpverlener. "Die stelde een poor

confronterende vrogen, moor gek genoeg voelde

het ols een opluchting. Alsof ik groen licht kreeg om

te stoppen."

Joops hulpverlener odviseert hem om veel nqor

buiten te goon. "lk ging hele dogen wondelen,

over de dijk von Zwolle noor Kompen en weer

terug. Docrdoor kwomen mijn gedochten tot
rust en ik ging me reoliseren dot lichoom, ziel en

geest somenwerken. lk hod de olormsignolen

von mijn lichoom jorenlong genegeerd. Nq een

poor weken wondelen, ging ik ols vrijwilliger
helpen op een zorgboerderij. Klussen, schilderen,

in de mest scheppen; dot deed me goed."

Ondertussen goot)oop op zoek noor focus. "lk

vind veel dingen leuk, moor wot is echt mijn

roeping? Doorin wos ik verdwoold. lk probeer-

de vook mensen te behogen, te'pleosen'. lk

ontdekte dot ik niet ben wot ik doe, moor dot ik

er gewoon mog zijn, ols Cods geliefde kind. Te-

genwoordig kijk ik eerst of iets echt bij me post.

'Nee'zeggen is nu een stuk gemokkelijker." Joop
besluit zich bij te scholen tot cooch en begint

zijn eigen coochproktijk voor monnen, YouRoute

(wwwyouroute.nl).

"Mijn leven is nog steeds druk, mqor is meer in

balons. lk overleg voker met mijn vrouw. Woor ik

hoorvoorheen ols een rem eryoer bij mijn plon-

nen, woordeer ik hoor nu juist om dingen reolis-

tisch te bekijken. Ook ben ik goon hordlopen, ols

tegenwicht voor mijn mentole werk. lk heb het

nodig om te voorkomen dot ik weer burn-out

rook. Dot hoop ik nooit meer mee te moken."
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SPORTEN VOORI(OMT

BURN_OUT

ln2012 onderzochten wetenschcppers von de Universi-

teit van Tel Aviv het effect von sport en beweging op l-ret

humeur en de mentole drccAkrocht von werknemers. De

niet-sporters in het orrderzoek kompten het vcckst met

een depressie of burn-out. Hoe meer werknemers bewo-

gen, hoe kleiner de kons dct ze psychische klochten kregen

(nu.nl). Wccrom heeft sporten zo'n positieve uitwerking op

het voorkomen of herstellen von een burn-out?

o Sport beîhvloedt je hormonen. Door sporten komt het

hormoon endorfine vrij en dit geeft je een goed gevoel.

Zelfs hìjgen of zwoor cdemen tijdens het sporten werkt

positief: door deze diepere cdemholing breekt het stress-

hormoon cortisol sneller of err kun je beter ontsponnen.

o Door sporten doolt je bloeddruk. Mensen met spon-

ningen hebben vcok een verhoogde bloeddruk, mccr

sporten verlocAt je bloeddruk. Je rcokt je spcrnning kwijt.

. Sporten brengtje hoofd tot rust' Tijdens duursporten

ols wcrndelen, fietsen en hordlopen komt je lichoom in een

zekere ccdons. Dccrdoor vertrcAen ook je gedochten.

. Sporten bevordert creotieve gedochten. Door het spor-

ten komt er ruimte in je hoofd; ru¡mte voor stilte, moor

ook voor nieuwe ideeën en perspectieven. Die ontstccn

niet omdct je er zo hc rd over noden kt, mcor juist omdot

je dot níét doet

o Sporten geeft nieuwe energie. Melrsen met burn-out

zijn vook moe en lusteloos. Door toch te gcan sporterr,

voelen ze ziclr errergìeLer..

. Sporten versterktje mentole krocht. Door te sporten,

doorbreekje de spirccl von negctieve gevoelens en

gedochterr. Nìet voor niets is een vcrn de beroemdste

sportmerken - ASICS - de ofkorting vcrn een Lctijnse

sprer,rk: Animc Sono ln Corpore Sono -'een gezonde

geest in een gezond lichcom'.

. Sporten brengtje noor buiten. Diverse onderzoeketr

tonen ccrn hoe gezond het is om in de lrotuur te zijn. Heb

je lost von spcnningen, ga don rliet noor een sportschool,

mccr go wondelen, fietsen of rennelr door het bos, de

polder of het pcrk.
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Henk Stoorvogel (37) is voorgonger von een snelgroei-

ende gemeente, schrijver von boeken en leider von de 4e

Musketieri een monnenbeweging die inmiddels in ocht

londen qctief is (www.de4emusketier.nl). ls hij nooit

bong om burn-out te roken? Henk: "Dot vrogen mensen

me regelmotig. En jo, het blijft continu een zoektocht

noor bolons. Toch zot ik een poor joor geleden meer in

de gevorenzone don nu. Toen kreeg ik lost von hyper-

ventilotie en extreme vermoeidheid; duidelijke tekenen

dot ik grenzen oon het overschrijden wos."

Twee dingen hielpen Henk het meeste om uit'het rode

gebied'te komen: sporten en 'nee' zeggen. "Door de

4e Musketier ben ik goon hordlopen. Als voortrekker

von monnenweekenden met flinke fysieke uitdogingen

kon ik notuurlijk niet ochterqon lopen puffen. lk moest

fit zijn! De eerste keer hordlopen, hield ik het net één

kilometer vol. Uitgeput strompelde ik terug noor huis.

lnmiddels vind ik het heerlijk. Bovendien heeft mijn

fysieke uithoudingsvermogen ook zijn weerslog op mijn

mentole krocht."

Het verboost Henk niet dot steeds meer monnen burn-

out roken. "Het gros von de monnen verdient zijn geld

met zitten, proten en storen noor een beeldscherm. Als

je dot te long volhoudt, sloon vonzelf een keer de stop-

pen door", zegthij. "Niet voor niets werd de mens von

oorsprong door Cod geplootst in een tuin die hij mocht

onderhouden. lk denk dot een heleboel monnen zouden

opknoppen von een moestuin. Onze monier von werken

is misschien niet te veronderen, moor wot doe je er-

noost? We moeten ons leven in bolons brengen met veel

buiten zijn en sporten. Misschien melden doorom zo

veel monnen zich oon bij de 4e Musketier. Een weekend



in de buitenlucht, zonder telefoon, outo en portemon-
nee, werkt heel zuiverend."

Volgens Henk denken veel mensen dot ze energie
kwijtroken olszezich fusiek insponnen. "En dus goon
monnen een holf uurtje op de bonk liggen, terwijl uit
onderzoek blijkt dqt je von een holf uurtje hordlopen
meer energie krijgt. En wot zelfs nog meer energie geeft,
is een holf uurtje in de tuin werken."
Als je burn-out bent, heb je weinig energie om te spor-
ten. "Toch helpt dotje erbovenop, dus doe het. En ols
je niets met sport hebt, zoek doh iets onders om buiten
bezig te zijn. Co helpen bij een plontsoendienst of op
een boerderij. Je zult merken dot het je energie geeft.
Ontwikkel vervolgens een routine in je leven von won-
delen, fietsen of hordlopen. De tijd dot dit kost, is een

investering: je krijgt er nieuwe energie voor terug. Die
extro energie moet je notuurlijk niet gebruiken om weer
longer te kunnen doorwerken ochter je beeldscherm,
moor voor je gezin en je reloties met ondere mensen."

Pro Life vergoedt vonuit verschillende

oonvullende verzekeringen christelijke

psychosociole hulpverlening. Deze

hulp kon verleend worden door een

mootschoppelijk werker of psycho-

loog die lid is von de Nederlondse Ver-

eniging von Vrijgevestigde Christen

Hulpverleners of de Christelijke Ver-

eniging von Psychioters, Psychologen

en Psychotheropeuten. Ook is er een

vergoeding voor Leefstijltroiningen.

Meer informotie en voorwoorden:

www.prolife.nllvergoedingen
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