
Betty Schouten 

Stress is er misschien altijd wel. Dat hoor bij een 
gezonde spanning in je leven. Klachten ervan komen 

onverwacht en zijn uitermate vervelend.  

10 tips  
om langdurige 
uitval door burn-out 
te voorkomen   



2 Title of the book 

Introductie 
Als je nu burn-out klachten hebt is dat misschien een hele vreemde gewaarwording. Ik hoor 
regelmatig, ‘dat dit mij overkomt’, ‘ik zit in de verkeerde film’, ‘dit kan niet waar zijn’.  
Kortom een vervelende en soms nog onduidelijke situatie. 
 
Het kan zijn dat je niet meer slaapt, met je gezondheid kwakkelt en hoe je ook rust, je blijft moe. 
 
Je hoopt dat het wel weer over zal gaan. Helaas, je klachten zullen langer duren dan je verwacht.  
 
Misschien denk je, ‘ik ben helemaal niet de persoon voor een  
burn-out. Ik kan mijn eigen tijd indelen, ben een vakman of vakvrouw en ben gelukkig met mijn 
gezin’. Dan behoor je helaas tot de nieuwe groep mensen die plotseling instort door veel te lang 
en te hard werken. In tegenstelling tot veel aannames over burn-out treft het met name 
getalenteerde en krachtige mensen.  
 
Je hebt gewoon doorgewerkt, de signalen heb je ongemerkt niet goed ingeschat. Tenslotte raak 
je ingestort of geïmplodeerd. Dat is volgens de stress deskundige Theo Compernolle de nieuwe 
variant van stress die steeds vaker voorkomt.  
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Wat zijn nu  
burn-out klachten?  

Als we actief zijn, produceren we stresshormonen. Dat is gezond en draagt bij om te kunnen 
presteren. Het produceren van teveel stresshormonen geeft klachten. Je blijft te lang actief en 
de rustfase, waarin je lichaam moet herstellen, blijft te lang uit. 
 
\Veel processen in het lichaam gaan gelukkig ‘automatisch’ aan en uit. Bij het produceren van 
stresshormonen is aan dat automatisme een nadeel verbonden.  
 
De stresshormonen worden ook geproduceerd als we ons zorgen maken, ergens over piekeren 
of als we ons onveilig voelen. De rust in je lichaam weer te laten terugkeren, moet je zelf doen.  
Dat gebeurt niet automatisch. En niet voldoende, als je het afweegt tegen de hoeveelheid 
energie die het kost om actief bezig te zijn.  
  
Als je tot rust komen negeert, stapelen de stresshormonen zich in je lijf op en ontstaan er 
vervelende klachten.  

Waar begint het herstel 
van stressklachten?  
Het is net een huis bouwen: het fundament zorgt ervoor, dat de rest dat daar na komt, ook 
blijft staan. Als je het fundament overslaat en bijvoorbeeld meteen moet gaan ‘praten’, sla je 
iets heel wezenlijks over. Namelijk dat van je lichamelijke herstel.  Zodat je voldoende energie 
hebt.  
 
Zorg ervoor dat eerst je lijf weer goed in balans is. Dat betekend dat je het herstelmechanisme 
moet resetten en de schade aan je lichaam en geest die aangericht is door tekorten, moet 
herstellen.  
  
Het is niet een ding, energie is opgebouwd uit diverse componenten die invloed op elkaar 
hebben als een fijn netwerk van informatie dat moet kloppen. Vandaar dat je niet een tip krijgt, 
maar het samenspel de tips gaat het effect geven wat je nodig hebt.  
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Kun jij ‘nee’ zeggen?  
 
•  Ga je op tijd naar huis? 
•  Hoe is het thuis? 
•  Heb je een goed time management?  
•  Hoe is het met de communicatie in 

je bedrijf ?  
•  Is er waardering voor je of is het 

vechten tegen de bierkaai?  
  
Deze en meer achterliggende factoren 
kunnen voor iedereen anders zijn, 
maar er is één gemeenschappelijke 
factor: je dient ze te herkennen als 
energievreters. En als het mogelijk is: 
doe er iets aan, zodra je weer meer 
energie hebt.  
  
Je kunt jezelf blijven aanscherpen om 
lastige omstandigheden het hoofd te 
bieden. Dit kan veel rust geven.  

Patronen  
veranderen 
 Verder is het natuurlijk zo, dat bepaalde leef- of 
denkpatronen je in deze situatie hebben gebracht. Als je 
herstelt is het goed om deze patronen in een latere fase 
onder de loep te nemen en te kijken in hoeverre je hier 
lering uit kunt trekken. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit 
dat de weerbaarheid per leeftijd enorm kan verschillen. 
Jonge mensen kunnen lang fysiek doorgaan, maar zijn 
vaak mentaal en emotioneel minder weerbaar. Terwijl 
ouderen de nodige levenservaring hebben en de fysieke 
weerbaarheid achteruit gaat.  
 
Hoe dan ook, het probleem burn-out vraagt erom dat je 
negatieve patronen kunt veranderen.  
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10 signalen 
 die veroorzaakt worden 

door stress 
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1.  Slapeloosheid 

2.  Irritatie 

3.  Hartkloppingen 

4.  Spijsverteringsklachten 

5.  Minder weerstand 

6.  Spierpijn/krampen 

7.  Angst  

8.  Zoetbehoefte 

9.  vetbehoefte/junkfood 

10.  concentratieproblemen 

Het herstel 
 
Het herstellen van stress of burn-out klachten heeft met een paar elementen te maken. Eerst rust 
creëren in je hoofd en je lijf. Stressklachten zijn op zich ook zo vervelend, dat ze weer angst 
kunnen opleveren. Zeker de hartkloppingen en slapeloosheid, veroorzaken bij veel mensen angst.  
  
Daarna ga je onderzoeken wat je nog meer kunt doen of laten, om uit de gevaarlijke d.w.z. 
chronische stress te blijven. 
  
Deze tips zijn voor de eerste periode. Het is een goed begin, daarna is er meer voor je te doen. Ik 
vertel je na afloop wat Beyond Stres voor je kan betekenen. 



Accepteer je situatie, vanuit acceptatie is het effectiever om te 
herstellen dan vanuit boosheid en frustratie. Dat stopt de 
herstelcyclus eerder.  

 
Rust, je hebt het echt nodig. Na activiteit neem je een kwartier rust.  
‘s Middags neem je een uur rust waarin je niets doet.  
Het kan zijn dat slapen nog niet lukt vanwege verstoringen in je 
energie balans. Neem dat nu voor lief. Het is niet anders.  

 
Gezelligheid, gezelschap, je vrienden, familie, een sportclub etc. als 
je maar onder de mensen komt. Zoek steun bij je partner, familie of 
vrienden. Zorg ervoor dat je er niet alleen voor staat. Ga naar een 
paar vrienden of familie en stel ze op de hoogte van je situatie. Hoeft 
niet lang te duren. Een kort bezoek kan al een hoop schelen. Maak 
afspraken om elkaar op een vast tijdstip in de week te zien.  

Beweeg. Beweeg niet te intensief, ga wandelen, dat is het beste.  
Ga naar buiten. Vooral ’s morgens heb je weer licht nodig om je 
energiesysteem aan te zetten. Een ochtendwandeling is uitstekend 
om de dag te beginnen.  
 
Je lichaam heeft het ook nodig om af te reageren. Sport indien je dit 
gewend bent, maar niet te fanatiek. Je kunt wel kort boksen of een 
klein stukje hard lopen. Wandel zo’n 20-30 minuten. Daarna ga je 
weer rusten.  
 

Mentaal ontspannen, nergens aan denken. Luister naar 
(rustgevende) muziek of kijk naar een fijne film, schilderijen. Doe 
yoga neem een ontspaningsmassage, ga floaten, of lekker knuffelen.  

Inspannen. Werk als het mogelijk is, doe leuke klussen, 
administratie, opruimen. Wat luchtigs lezen etc. Niet achter elkaar, 
met tussenpozen.  
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Eten. Neem goede voeding. Groente en fruit zijn je hulptroepen. Ze 
zorgen voor energie, helpen je afvalstoffen te verwijderen en het is 
nog lekker ook. Maak voor jezelf regelmatig een stuk fruit, smoothy, 
salade of soep met veel groenten.  
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Even niets hoeven. Ga leuke dingen doen of blijf zitten met de 
dekens over je heen en doe gewoon even niets. Wen er maar aan, dit 
hoort ook bij een gezonde leefstijl.  

Slapen. Ga op tijd naar bed, ook al kun je niet slapen. Hoe eerder je 
weer in het goede slaapritme komt, hoe beter. Blijf zo veel mogelijk in 
bed als je niet kunt slapen en hou het donker. Dus geen telefoon of 
andere verstorende lichten. Die maken je weer wakker.  

Zoek deskundige hulp. Het is een dermate gevaarlijke situatie waar 
je in beland bent, dat het verstandig is deskundige hulp in te 
schakelen bij je herstelproces.  

Denk je dat je het zelf hebt opgelost, stressmechanisme zijn een fenomeen waar je 
goed mee moet leren omgaan, anders val je snel terug. Ik raad je aan om je hier meer 
in te verdiepen om een herhaling te voorkomen.  
  
Goed begrijpen hoe het stressmechanisme werkt en hoe belangrijk je eigen rol is, in het 
managen van stress, leer je bij Beyond Stress. Daar zitten onderdelen in, die je goed 
kunnen helpen tegen het malen, tegen  je onrust en je slapeloosheid.  
  
Er is geen officiële stressmeter. Er zijn wel verschillende testen om te meten hoe het 
met je gesteld is. Omdat stress veel uitputting geeft van je hormoonsysteem, is het net 
of alles anders gaat in je lijf en in je hoofd. Laat ik er duidelijk over zijn: stress is 
gevaarlijk voor je gezondheid, als je er niet goed mee omgaat. En dat kan jaren van je 
leven kosten. 
  

Controle over je stress betekent blijvend oefenen. 
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Na het intake gesprek krijgt ze natuurlijke medicatie om zich wat rustiger te voelen. Ze leert 
meer over stress. Ze begrijpt steeds beter wat ze van zichzelf vraagt en dat dit zo niet 
langer door kan gaan. In de volgende sessies leert ze de stress signalen beter te herkennen 
en hoe ze daarop kan reageren. Dit lukt aardig snel. Ze geeft duidelijker haar grenzen aan. 
En ze beseft dat het tijd is om aan haar eigen overtuiging te werken, wanneer iets gewoon 
goed is te stoppen. Want voor haar was het eigenlijk nooit goed genoeg. 
  
Ze wordt rustiger, leert beter te reageren als ze irritatie voelt. Er ontstaat meer balans in 
haar werk. Zich ziek melden? Dat hoeft niet meer! Ze was aan het twijfelen of ze de 
zwaardere opdracht aan zou aannemen en ze voelt dat ze die nu zeker aan kan. 
  
Na het programma voelt zich fitter dan 
ooit , door de veranderingen die ze zelf 
heeft aangebracht. Meer sporten en 
minder ervaren stress door te hoge eisen 
die ze aan zichzelf stelde te veranderen in 
haalbare eisen.  
 
Ze heeft geleerd tussenstappen met rust 
in te calculeren om echt goed te 
presteren, als dat nodig is. De lat mag 
best hoog liggen, als de strategie daarop 
is aangepast. De nieuwe opdracht kan ze 
makkelijk aan. Ze is in een betere conditie 
en kan meer aan. 
 

Jantine was  
uitgeput 

Jantine, 52 jaar, zelfstandig ondernemer, komt met uitputtingsklachten 
bij Beyond Stress. Ze wil zich ziek melden en de grote opdracht die ze 

aangeboden krijgt weigeren.  



Wat kan Beyond Stress voor 
je betekenen? 

Vraag een 
adviesgesprek aan 
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Ik heb je de eerste stappen gegeven op 
weg naar je nieuwe balans en meer 
energie. Hoe eerder je hiermee begint, hoe 
eerder je lichaam en geest weer in staat 
zijn te herstellen. Dat heeft echt tijd nodig. 
  
Kun je je voorstellen hoe het is als je in 
overzichtelijke stappen richtlijnen en 
natuurlijke therapie krijgt die passen bij de 
herstelfase waarin je zit?  
  
Je zorgt zo voor optimale omstandigheden 
die je lichaam en geest nodig hebben om 
te helen.  
  
Soms blijven mensen weken thuis zonder 
begeleiding. Er gaat dan kostbare tijd voor 
je verloren en het wordt nog moeizamer je 
herstel in te zetten.  

Wil je weten wat voor jouw 
situatie een passende aanpak is, 
speek dan een adviesgesprek met 
me af. Dan kunnen we verder 
praten over jouw situatie en op 
welke manier je het beste 
geholpen kunt worden.  
  
Ik wens je een goed herstel.  
  
Betty Schouten. 

  
Zoals gezegd hebben wij een 
programma ontwikkeld met 
therapie, informatie, praktische 
tips, oefeningen en overdenkingen 
om je stap voor stap in je herstel te 
begeleiding.   
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Beyond Stress is gespecialiseerd in het 
behandelen van burn-out met natuurlijke 
geneeswijzen. Waardoor je 
herstelsysteem zelf kan herstellen en je 
lichamelijk meer in balans komt.  
  
De training die wij geven bevat 
informatie waarin je steeds meer leert 
over de achterliggende oorzaken en hoe 
je dit kunt aanpakken om weer in balans 
te komen.  
  
De combinatie van therapie en training is 
uniek en zeer effectief.  
  
Het uiteindelijke doel is je te coachen 
naar een gezonde leefstijl, waarin je 
gewoontes hebt ontwikkled die je 
moeiteloos fit houden.  

Weg met stress.  
De kracht van succes, zonder stress 


