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Beste cursist, 
 
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om je te bedanken voor je investering 
in jezelf door je op te geven voor deze cursus.  
 
Deze cursus, De Reis naar Herstel, en dit e-book waren een werk van liefde. Ik heb 
mijn hart en ziel gestoken in het herstellen van mijn burn-out, het leren om een peer 
mentor, gastdocent en coach te zijn, en in elk van die rollen te groeien.  
 
Ik ben ontzettend dankbaar dat ik zo ver ben gekomen.  
 
Mijn grootste wens in het leven is dat mensen met psychische problemen, niet alleen 
burn-out, de zorg krijgen die ze verdienen. Ik kreeg de juiste zorg pas laat in mijn 
herstelproces. Dat was toen ik mentoren ontmoette, die uiteindelijk de richting van 
mijn leven veranderden.  
 
Mijn grootste pijn bleek mijn grootste geschenk te zijn. En nu deel ik dat geschenk 
met jou. 
 
Ik weet hoe moeilijk herstel is en ik weet hoe verleidelijk het kan zijn om in alles te 
trappen wat aanvoelt als een oplossing.  
 
Mijn grootste les is en blijft dat herstel in jouw handen ligt. Niemand anders kan het 
voor je doen. Met de juiste steun, kun je heel ver komen. Maar eerst moet je diep bij 
jezelf te rade gaan. En dat is wat ik je hoop te helpen doen tijdens deze cursus: jouw 
waarheid vinden, en omarmen, wat dat ook moge zijn. 
 
Om het meeste uit deze cursus te halen, moedig ik je aan om de komende weken te 
besteden aan reflecteren, opmerken, helen, rouwen, liefhebben, ademen, verbinden 
en alles wat je hoort en voelt toe te passen op je eigen herstel. Laat deze cursus het 
vuur zijn die jouw herstel doet oplaaien.  
 
Als je er klaar voor bent, laat me dan weten hoe het jouw herstelreis heeft beïnvloed. 
 
Veel liefs en veilige reizen, 
Emma. 

 
 

De Reis Naar Herstel Module 1 
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Energiemanagement  
 
 
Het grootste obstakel waar veel mensen tegenaan lopen bij een burn-out, is het totale 
gebrek aan energie; lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel. Het is heel normaal dat 
het energieniveau in de loop van de dag verandert en ook van dag tot dag. 

 

Wat hielp mij in deze tijd? 
 
 
1 – Het opmerken en bijhouden van mijn energieniveaus en mijn leven plannen rond de 
momenten waarop ik wist dat ik energie zou hebben. Dit hielp me te leren luisteren naar en 
het ritme te volgen van de behoeften van mijn lichaam. 
 

Dit kan jou ook helpen -> Weten wat je lichaam nodig heeft (bijvoorbeeld minder zuivel, 

minder plannen, een uitlaatklep voor racende gedachten), helpt je om er gericht iets aan te 
doen. 
 
2 – Bewust worden van de dingen die me energie geven of kosten, inclusief mijn eigen 
gedachten en gedrag.  
 

Dit kan jou ook helpen -> Leren 'nee' te zeggen tegen anderen en 'ja' tegen jezelf. 

 
Aan het eind van dit e-boek staan oefeningen om jou te helpen, mocht energiemanagement 
iets zijn wat je voor jezelf zou willen leren doen. 

 
Welke gewone energievreters verlengden mijn herstel? 

 
 
1 – Advies inwinnen en opvolgen van iedereen en iedereen (vooral het internet). Het kost 
tijd en energie om elke methode uit te proberen. 
 
2 – Geloven dat wat voor anderen werkte, ook voor mij zou moeten werken en mezelf de 
schuld geven als dingen niet werkten. De waarheid is dat we allemaal verschillend zijn, dus 
we hebben allemaal verschillende dingen die voor ons werken en dat is ok.  
 
3 – Dingen alleen doen uit schaamte voor mezelf en anderen niet tot last willen zijn. 
 

Zet een eerste stap -> Hoe vaak komt het voor dat jij (een van) deze dingen doet? Wat 

zal jouw eerste stap zijn om deze dingen minder vaak te doen? 
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Terugkijkend, wat zou me geholpen hebben om te weten wat jou nu kan 
helpen? 

 
 
1 – Dat ik mijn harde werkethiek toepaste op mijn herstel. Dit vertraagde mijn herstel en 
verhoogde het niveau van lijden dat ik onderging. 
 
2 – Ik werd me ervan bewust hoeveel energie het kostte om iemand de schuld te geven van 
mijn burn-out. Ik had deze tijd en energie kunnen gebruiken om mijzelf en mijn situatie te 
accepteren zoals die was. 
 
 

In Samenvatting 
 
Leren omgaan met je energie in de eerste fase van je herstel is iets dat een waardevolle 
levensvaardigheid zal blijven lang nadat je hersteld bent. De oefeningen aan het einde van 
deze document zullen je helpen deze vaardigheid te ontwikkelen. 
 

Om het meeste uit deze les te halen - 

 
Zet een eerste stap -> Denk terug aan waar je mij over hebt horen praten. Op welke 

punten heb jij je het meest in herkend? Wat neem je mee?  Neem een paar minuten de tijd 
om ze op te schrijven. Wat kun jij op jouw eigen herstelervaring toepassen?  
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De Reis Naar Herstel Module 2 
Permissie 

 
 
Gewoonlijk vragen we anderen om toestemming om ons te gedragen op een manier die 
ingaat tegen wat verwacht of gewenst wordt. Als we besluiten dingen te doen zonder het te 
vragen, en ontdekken dat we hun zegen niet hadden, vragen we achteraf vergiffenis. 
 
Als we jong zijn, vragen we onze ouders om toestemming. Toestemming om te ontdekken, 
fouten te maken en uit te groeien tot onafhankelijke volwassenen. Als volwassenen nemen 
wij het over en is het aan ons om onszelf op te voeden en onszelf toestemming te geven om 
onze eigen behoeften te vervullen terwijl we veranderen en groeien. 
 
 
Wat heeft toestemming te maken met herstel?  
 
Wachten op toestemming uit zich meestal in weerstand om iets te doen of te voelen, maar 
niet helemaal begrijpen waarom. Misschien herken je de volgende 3 thema's die ik 
tegenkwam: 
 
 

Wat zijn enkele gemeenschappelijke thema's rond toestemming in herstel? 
 
 
1 – Toestemming om ziek te zijn. Dit heeft te maken met de boodschappen die we ons eigen 
hebben gemaakt over ziekte. Het was de belangrijkste reden dat ik zo lang tegen mijn burn-
out heb gevochten. Ik gaf mezelf geen toestemming. 
 
 
2 – Toestemming om te voelen: Het gevoel dat onze gevoelens verkeerd, onterecht of 
beschamend zijn. Sommigen van ons voelen intense druk om de manier waarop we ons 
voelen te veranderen en een blij gezicht op te zetten voor de buitenwereld. (Toxic Positivity) 
 
3 – Toestemming om te genezen (op je eigen manier).  

a) Opgroeien met bepaalde overtuigingen (bijvoorbeeld, dat de dokter het het beste 
weet) maakt het moeilijk om een ander pad te kiezen. Ik moest mezelf toestemming geven 
om te kiezen mijn intuïtie te volgen in plaats van overtuigingen van mijn ouders over te 
nemen. 

b) Jezelf vergelijken met anderen die zich niet in jouw situatie bevinden kan ertoe 
leiden dat je jezelf de kans ontzegt om te genezen op een manier die bij jou past. Dit heeft 
meestal te maken met acceptatie van de burn-out. Herstel begint wanneer het geaccepteerd 
wordt. 
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Moment voor reflectie -> Denk na over welke boodschappen jij hebt geïnternaliseerd 

over ziekte en hoe dit jouw herstelproces beïnvloedt. 
 

 
Wat zijn 3 inzichten die ik had over herstel? 

 
1 – Depressie is meer dan een diagnose. Ik heb zoveel geleerd toen ik mezelf toestond om 
mijn overtuigingen over depressie uit te dagen. Ik leerde dat emoties zich in de loop van de 
tijd opbouwen en verwerkt en losgelaten moeten worden. Ik leerde ook dat sommige 
emoties er zijn om andere emoties te beschermen. (Boosheid beschermde mij van mijn 
verdriet te voelen want ik was nog niet aan toe om mijn verdriet aan te gaan). 
 
 
2 - De uitdrukking, "je bent 100% verantwoordelijk voor 50% van de relatie". Het is niet 
houdbaar om 100% verantwoordelijk te zijn voor 100% van al je relaties. 
 
 
3 – Ik zag mijn ouders als normale volwassenen en liet hen toe welke fouten ze ook 
maakten. Ik erkende dat zij hun uiterste best deden met de middelen die zij op dat moment 
tot hun beschikking hadden. Met deze toestemming was ik in staat om hen te vergeven voor 
vroegere discreties, groot en klein. 
 
 

 
 

 
Toestemming en vergeving zijn tegenpolen van dezelfde medaille. Ik ontdekte dat, om te 
kunnen vergeven, ik eerst toestemming moest geven. 
 
Toen ik eenmaal mijn eigen fouten toestond, door mijn behoeften zo lang te ontkennen, kon 
ik mezelf vergeven. Voor het niet weten van de dingen die ik niet wist. Voor het opofferen 
van wie ik was om iets te zijn waarvan ik geloofde dat de wereld wilde dat ik het was.  
Vergeving bevrijdde me van een zware last die ik had gedragen en ik nam een sprong 
voorwaarts in mijn herstel. En ik hoop dat mijn ervaring en inzichten jou helpen hetzelfde te 
doen. 
 

Moment voor reflectie -> 
 
1 Hoe voel jij je rond toestemming als je mij zo open hoort praten over mijn ervaring? 
2 Waar in jouw herstel voel je weerstand om bepaalde dingen te doen of te zeggen?  
3 Op wiens toestemming wacht jij? 
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De Reis Naar Herstel Module 3 

Emotioneel welzijn 

 
Misschien bereik je een punt in jouw herstel waar je je een slaaf voelt van je emoties. Ze zijn 
overal en overweldigend in hun omvang en intensiteit.  
 
Het grootste deel van mijn leven wist ik niet hoe ik met mijn emoties om moest gaan of hoe 
ik ze moest verwerken. Als jong kind kreeg ik veel kritiek omdat ik mijn emoties niet onder 
controle had. Maar ik wilde erbij horen; en om veroordeling te vermijden, leerde ik mijn 
emoties te verbergen.  
 
Burn-out was voor mij het keerpunt, omdat dit was het moment wanneer ik bewust werd 
dat ik op veel gebieden in mijn leven geleerd had om mezelf te verbergen.  
 

Wat hielp mij in deze tijd? 
 
1 – Inzicht krijgen in mijn relatie met mijn emoties en me bewust worden van wanneer en 
waarom ik hun bestaan ontkende. Dit hielp me om mezelf minder te oordelen en mijn 
emoties er laten zijn. Dit bewustzijn hielp mijn relatie tot mijn emoties te veranderen. 

 
Dit kan jou ook helpen -> Neem elke dag 5 minuten de tijd (of zoveel als nodig is) en 

leer om met je emoties te zitten. Ongemak, blijheid, verdriet; laat ze er zijn, en oefen om ze 
(of jezelf) niet te veroordelen of te bekritiseren. 
 
2 – Ik werd me ervan bewust hoe het opgroeien in een cultuur waar toxische positiviteit 
wordt aangemoedigd, mijn behoefte om mijn gevoelens te verbergen versterkte. Het 
moedigde me aan om een masker op te zetten van 'alles is in orde'. Ik leerde mezelf te 
beschermen door mensen en media los te laten, zodat ik niet langer hoefde te vechten 
tegen anderen die me dwongen te veranderen hoe ik me voelde. 

 
Dit kan jou ook helpen -> Denk na over hoe toxische positiviteit jou laat voelen over 

jezelf en je situatie. Waar (of door wie) kom jij het vaakst tegen? Welke keuzes kun jij maken 
om dit te verminderen? 
 
3 – Tenslotte, mezelf toestaan te voelen wat ik voelde zonder schaamte of 
verontschuldiging. Dit hield in dat ik moest accepteren dat ik een emotioneel persoon ben. 
Mijn emotionele intelligentie en gevoeligheid is wat mij in staat stelt anderen te helpen bij 
hun herstel. En daar ben ik nu bijzonder trots op. 

 
Een moment van reflectie -> Voor welke emotie loop je het meest weg? Wat heb jij 

nodig om deze emotie te accepteren?  
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Wat zijn 3 dingen die mij hadden kunnen helpen om te weten? 
 
1 – Het zou geholpen hebben om te weten dat ik overgeneraliseerde wat ik voelde (door 
"JIJ" te gebruiken in plaats van "IK" om een situatie te beschrijven die ik had meegemaakt) 
en daarmee creëerde ik afstand, alsof de gevoelens aan iemand anders toebehoorden. Te 
veel afstand maakt het moeilijker om verantwoordelijkheid te nemen voor hoe je je voelt. 
Eerlijk zijn tegen jezelf en anderen zal je helpen in contact te komen met mensen die je 
kunnen of willen helpen. 
 

Een moment van reflectie -> Hoe vaak zie je jezelf overgeneraliseren? Oefen de 

volgende keer eens met het vervangen van "JIJ" door "IK". 
 
2 – Ik intellectualiseerde mijn emoties om mezelf te beschermen. Ik bekritiseerde mezelf 
vaak als ik me op een bepaalde, vaak negatieve, manier voelde en de schaamte activeerde 
dit beschermingsmechanisme.  Intellectualiseren is praten over gevoelens zonder ze te 
hoeven voelen. Als je iets meer wil weten hierover, ga terug naar de cursuspagina en klik op 
de blog link onder deze video. 
 

Een moment van reflectie -> Beantwoord deze vraag zo eerlijk mogelijk: hoe vaak merk 

jij dat je je emoties intellectualiseert? Welke situaties (of mensen) triggeren deze reactie? 
Wat heb je nodig om je veilig te voelen in het moment? 
 
3 – Bij mijn emoties blijven, vooral de pijnlijke, zou me het meest over mezelf leren en zou 
me uiteindelijk het meest helen. 
 

Een moment van reflectie -> Denk na over de emotie die je het sterkst voelt en waar je 

het hardst tegen vecht. Kijk naar deze emotie alsof het een klein kind is dat hard probeert 
jouw aandacht te krijgen. Accepteer dat het kind weggaat als je er eenmaal naar hebt 
geluisterd. Wat probeert het je te vertellen? 
 

 
 
 

Om het meeste uit deze film te halen, neem een paar minuten de tijd en schrijf op wat het is 
aan emoties dat het meest met je resoneert, zowel in positieve als in negatieve zin. Wat kun 
je anders doen als het gaat om het accepteren en verwerken van je emoties? 
 
 

Leestip: Permission to Feel, Marc Brackett, Ph.D. ISBN 1250212847  
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De Reis Naar Herstel Module 4 
Zelfzorg 

 
Het beoefenen van zelfzorg is de kern van herstel. Het verwaarlozen van zelfzorg zal 
gevolgen hebben op de lange termijn en kan je beïnvloeden om ongezonde manieren te 
zoeken om met de ongemakken van de burn-out om te gaan. Investeer in jezelf en neem de 
tijd om te leren wat zelfzorg voor jou betekent. 

 
Wat is zelfzorg? 

 
Zelfzorg is voldoen aan al je fysieke, mentale, spirituele en emotionele behoeften. Iedereen 
is anders, dus zelfzorg betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Zelfzorg is 
een daad van liefde, vriendelijkheid en waardering voor jezelf. Het komt wanneer de 
verschillende delen van ons worden gezien en gehoord, niet door onze ouders of onze 
partners, maar door onszelf. 
 

Wat vond ik nuttig als het ging om zelfzorg? 
 

1 - Het bijhouden van een lijst van manieren waarop ik graag aan zelfzorg deed. Dit lijstje 
bespaarde me beslissingsmoeheid, het hielp me gefocust te blijven en het was makkelijker 
verantwoording af te leggen aan mezelf.  
 
2 - Ik begon met een dagelijkse zelfzorgroutine die fysiek, mentaal, sociaal, emotioneel en 
spiritueel welzijn omvatte. Ik plande mijn dagen rond mijn zelfzorg routine. 
 

Wat zou hebben geholpen om te weten als het ging om zelfzorg? 
 
Hoe je aan zelfzorg doet zal veranderen en evolueren naarmate je verder komt in je herstel. 
In het begin moet je je richten op de basis. Het is ok als alles wat je kunt doen is je 
tandenpoetsen, je gezicht wassen en slapen als je moe bent. Het belangrijkste is om jezelf 
niet te veroordelen voor welke behoeften dan ook die vervuld willen worden. 
 

Wat zijn 3 van de meest waardevolle lessen die ik geleerd heb over zelfzorg? 
 
1 – Spitten door alle informatie die de zelfzorgindustrie je toewerpt is emotioneel en 
mentaal slopend. Een waardevolle les voor mij was om een overdaad aan informatie te 
vermijden en gewoon de basis te volgen totdat je sterk genoeg bent om meer te doen. Dat is 
meer dan genoeg. 
 
2 – Burn-out is het gevolg van chronische stress waardoor het stresshormoon, cortisol, alle 
andere hormonale functies gaat verstoren. Dit veroorzaakt veel schijnbaar ongerelateerde 
symptomen in de voortplantingscyclus, spijsvertering, slaap en nog veel meer. 
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3 – De belangrijkste les was dat ik besefte dat mijn hersenen ook een deel van mijn lichaam 
zijn. Je kunt de beste therapeut van de wereld hebben, maar als je hersenen overprikkeld of 
ondervoed zijn, zal niets van wat ze zeggen of doen blijven hangen. 
 
Het verschil tussen zelfzorg en coping: 
 
Als je emotionele pijn hebt en regelmatig te veel eet, drugs gebruikt of alcohol drinkt om de 
pijn te verdoven, is dat geen zelfzorg, maar een coping mechanisme. Coping helpt je 
misschien om je op de korte termijn beter te voelen, maar is schadelijk voor je welzijn op de 
lange termijn. Als je aan het verdoven bent, praat dan met jouw verzorger over de pijn die je 
ertoe aanzette om te verdoven. Zorgen voor jouw emotionele behoeften is zelfzorg, ook al 
voelt dat op dat moment pijnlijk. 

 

 
 
Leren voor jezelf te zorgen op een manier die jouw herstel bevordert, is een vaardigheid 
waar je lang nadat je hersteld bent profijt van zult hebben. Het is essentieel dat je zich in het 
begin concentreert op basishygiëne en een regelmatige, dagelijkse routine opbouwt om in al 
jouw behoeften te voorzien zodra je jouw energie begint terug te krijgen. Er is maar één jij 
en alleen jij kunt het beste voor jezelf zorgen. 
 
Dit kan jou helpen-> Op de volgende pagina’s vind je een voorbeeld van een zelfzorg 

routine plus een hulpmiddel om je eigen routine te creëren, mocht je hieraan willen 
beginnen. 
 

 
Hormonen  

Websitebronnen 
 
In het Nederlands: Ralph Moorman https://www.dehormoonfactor.nl 
In English:  Dr. Libby https://www.drlibby.com 

 
Brain Health 

Aanbevolen boek 

 
David Perlmutter, MD 1) Grain Brain 2) Brain Maker 

 
Algemeen Gezondheid 

Aanbevolen boeken 

 
Deep Nutrition Catherine Shanahan MD 
Burnout Burnout Emily Nagoski, PhD and Amelia Nagoski DMA 

https://www.dehormoonfactor.nl/
https://www.drlibby.com/
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De Reis Naar Herstel Module 5 

Ik dacht dat het alleen aan mij lag! 
 
Zoals je me in een eerdere film hebt horen zeggen, verstoren stresshormonen bijna alle 
andere hormonale functies in ons lichaam. Cortisol en adrenaline, de hormonen die ons alert 
houden en onze vecht- of vluchtreactie reguleren, krijgen, eenmaal geactiveerd, voorrang op 
alle andere hormonale processen in je lichaam. Wat betekent dat de rest wordt vertraagd of 
gestopt. (Denk aan een slechte spijsvertering, snel gebroken nagels of haaruitval. Geen van 
deze dingen krijgen prioriteit als je lichaam denkt dat het zichzelf moet beschermen tegen 
gevaar). 
 
Tenzij ze worden gereleased, zullen de stresshormonen in ons bloed blijven zweven, 
waardoor het uiteindelijk heel moeilijk wordt om een kalme staat te bereiken. In module 7 
ga ik in op manieren waarop je jezelf kunt helpen deze toestand te bereiken. 
 
Hieronder heb ik enkele van de klachten die ik heb ervaren: 

Wat maakte het erger? 
 
1 - Door de onvoorspelbaarheid en intensiteit van de symptomen werd en bleef ik 
ongelooflijk angstig. Ik wist niet wat me overkwam en zocht naar een oplossing voor elk 
afzonderlijk probleem. 
 

Een moment van reflectie -> Hoe ga jij om met de klachten? Wat heb jij nodig om 

minder last te hebben van de klachten? 
2 - Het identificeren met de burn-out en daarna de depressie verpestte mijn zelfbeeld. Door 
dit te doen, begon ik te twijfelen aan mijn geestelijke gezondheid. 
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3 – Kwaliteiten waar ik sterk in ben toepassen op mijn herstel, zoals een vechtersmentaliteit, 
zoeken naar makkelijke oplossingen en pijn vermijden. Deze kwaliteiten hadden absoluut 
geen plaats in mijn herstel en werkten me tegen. 
 

Een moment van reflectie -> Hoe vaak zet jij jouw oplossingsgerichtheid of 

vechtersmentaliteit in omdat je denkt dat het jouw herstel gaat helpen? Hoe zou je het 
anders kunnen aanpakken? 
 

Wat mij geholpen zou hebben? 
 
1 – Een dokter die ervaring had met burn-out. Bij het allereerste bezoek aan mijn huisarts 
kreeg ik antidepressiva voorgeschreven. Toen ik vroeg of ik burn-out had, kreeg ik te horen 
dat er weliswaar veel overlap was tussen burn-out en depressie, maar dat er wel medicijnen 
voor depressie waren en geen voor burn-out. Dus gingen we die kant op. Als mijn arts open 
had gestaan om over burn-out te praten, had ik misschien de kans gehad om de juiste 
behandeling te krijgen. 
 
2 - Weten dat burn-out een enorme diversiteit aan symptomen met zich meebrengt, en dat 
wat ik voelde normaal was, zou me geholpen hebben te accepteren dat ik burn-out had. Te lang 
twijfelen en in de onzekerheid zitten putte me uit. 
 
3 - Leren de pijn tegemoet te treden in plaats van me ertegen te verzetten of het weg te 
duwen had ook geholpen, hoe moeilijk dat ook was. 

 
Mijn boodschap aan jou is dit… 

1 - Burn-out heeft tijd en ruimte nodig om zijn beloop te krijgen. Tegen dit proces vechten 
veroorzaakt immens veel leed en kan je verder uitputten. 
2 - Hoe eerder jij je burn-out accepteert, hoe eerder je kunt beginnen met het herstelproces. 
3 - Begin met het bijhouden van een dagboek en noteer zowel de goede als de slechte 
dingen. Dit helpt als je geheugen slecht is door de burn-out. Houd je ogen open voor 
lichtpuntjes die je op je pad tegenkomt; ze geven je moed, hoop en liefde en zullen je dragen 
in tijden dat je het het hardst nodig hebt.   
 

En als laatst… 
 

Wat je voelt is echt; het zit niet allemaal in je hoofd. 
Deze symptomen horen bij het proces, twijfel niet aan jezelf. 
Je hebt een burn-out, je bent geen burn-out. Identificeer daar vooral niet mee. 
Een vechtersmentaliteit zal je uitputten. Vecht niet; je hebt je kracht nodig voor het herstel. 
Burn-out is geen 'voor altijd toestand'; het is een tijdelijke fase in je leven en zal eindigen.  
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De Reis Naar Herstel Module 6 
Voorzichtig op weg met medicatie 

 
Mij wordt vaak gevraagd of ik voor of tegen medicatie ben bij burn-out. Het punt is, ik ben 
geen arts dus ik ben niet gekwalificeerd om een medische mening te geven. Wat ik wel kan 
doen is mijn ervaring delen en hopen dat anderen medicatie op een verantwoorde manier 
gebruiken.  
 
Mijn officiële gedachten rond medicatie zijn als volgt: de juiste medicatie, in de juiste 
dosering, mits goed gemanaged, kan je helpen bij je herstel. 
 
Ik geloof echter ook dat er geen snelle en makkelijke oplossing is voor burn-out. Het beste 
wat je kunt doen is jezelf ondersteunen op deze reis op manieren die ik in deze cursus heb 
uiteengezet. 

Mijn ervaring met medicatie 
 
Ik had in mijn leven al eerder te maken gehad met depressies, meestal als reactie op 
ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals emigreren of verandering van baan. Dus ik wist hoe 
dat voelde. 
 
Toen ik deze keer naar mijn huisarts ging, vroeg ik of het een burn-out was, want wat ik had, 
voelde niet als een depressie. 
 
Het antwoord dat ik kreeg was, 'ja, er is veel overlap tussen depressie en burn-out; maar ik 
heb geen medicatie voor burn-out, maar wel voor depressie. Dus, laten we die route 
nemen.' 
 
Dit antwoord gaf me een bepaald gevoel. Ik voelde boosheid omdat ik het gevoel had dat ze 
niet luisterde. Maar ik hoorde ook iets anders: ze wist waar ze heen moest. En ik hoorde dat 
er een oplossing was voor mijn probleem. Ik greep die oplossing met beide handen.  
 
We hebben alles geprobeerd.  
 
En als ik zeg dat we alles geprobeerd hebben, bedoel ik eigenlijk te zeggen dat ik alles 
geprobeerd heb. 
 
Ik probeerde antidepressiva, antipsychotica, slaappillen en kalmerende middelen. Ik nam 
zoveel verschillende soorten medicatie dat het moeilijk te zeggen was waar de burn-out 
ophield en de depressie begon. Ik wist niet waar de depressie ophield, en waar de 
bijwerkingen van de medicijnen begonnen. Ik was volledig verloren in een zee van pijn en 
lijden. Ik werd zieker dan ik al was. 
 
Na 4 maanden alles uitgeprobeerd te hebben, kreeg ik van mijn huisarts te horen dat het tijd 
was om de grote jongens in te schakelen. Huisartsen, legde ze uit, hebben beperkingen als 
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het gaat om wat ze patiënten kunnen voorschrijven; psychiaters daarentegen hebben veel 
meer middelen tot hun beschikking. Het was tijd voor mij om doorverwezen te worden naar 
een psychiater. Op dat moment wist ik niet eens wat een psychiater deed. Als ik dat wel had 
geweten, had ik misschien eerder gevraagd om naar een psychiater te worden 
doorverwezen. 
 
Ook dit deed me op een bepaald manier voelen. Ik voelde me als een opgebruikt 
proefkonijn. Verraden en in de steek gelaten. Het voelde alsof mijn huisarts de voorgaande 
maanden ‘deed maar wat’ en van alles voorschreef met de wetenschap dat dit niet haar 
specialiteit was – ik werd boos op mezelf dat ik iemand blind vertrouwde. Verdriet dat ik zo 
lang nodeloos heb moeten lijden. De diepte van mijn probleem was onderschat en ik voelde 
me niet gezien. Maar ik bedankte haar omdat ik was opgevoed respect te hebben voor 
artsen en nooit had geleerd om voor mezelf op te komen.  
 
De psychiater schreef 1 pil voor en gelukkig werkte het. Op 28 december 2014 werd ik 
wakker, keek in spiegel en ik herkende mezelf niet meer. Ik wist niet waar ik de afgelopen 4 
maanden was geweest, maar ik voelde opluchting dat ik eindelijk kon gaan werken aan mijn 
herstel. 
 

Wat zou me geholpen hebben als het op medicatie aankwam? 
 
1 - Een second opinion aanvragen bij iemand die gespecialiseerd is in het diagnosticeren van 

burn-out. Als dat goed was gedaan, hadden de volgende stappen misschien voorkomen 

kunnen worden. 

2 - Het zou me geholpen hebben als ik naar een psychiater was gestuurd voor de juiste 

medicatie. De psychiater wist de juiste vragen te stellen waardoor zij in staat was in een keer 

de juiste medicijn voor te schrijven. Het experimenteren bemoeilijkte mijn herstel omdat het 

een trauma veroorzaakte dat er eerder niet was. 

3 – Wetend dat pillen soms meer schade kunnen verrichten dan dat ze oplossen. 

4 - Als mijn arts of apotheker me had geholpen met het beheren van al mijn medicijnen, maar 

niemand vroeg me ooit hoe het met me ging.  

5 - Het zou ook geholpen hebben als iemand dichter bij huis betrokken was geweest bij het 

helpen beheren van mijn medicijnen. Het was moeilijk om te onthouden wat ik op welk 

moment moest innemen. Maar ik wist niet hoe ik het moest vragen. 

In samenvatting 

De juiste medicatie, in de juiste dosering, goed beheerd, kan helpen bij herstel. Maar er zijn 

geen snelle en gemakkelijke oplossingen voor burn-out of depressie.  Het beste wat je kunt 

doen is jezelf ondersteunen in je herstelproces op manieren die ik in deze cursus heb 

geschetst. Een actieve rol nemen in dit proces en iemand om hulp vragen als je het moeilijk 

hebt, verlicht je last.  

Als jij twijfelt over de diagnose, aarzel niet om een second opinion te vragen. Als jij dit 
moeilijk vindt, vraag iemand uit jouw omgeving die met jou meegaat naar de arts en die 
jouw herstel ondersteunt.  
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Mocht jij het nodig hebben, het volgende hulpmiddel kan jou helpen jouw medicatie te 
beheren. 

  
Dit is een voorbeeld. Op de volgende pagina vind je een leeg exemplaar. 
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De Reis Naar Herstel Module 7 
Help! Ik ben in paniek! 

 
Een veel voorkomend obstakel bij het herstel van een burn-out is angst en paniek. Als gevolg 
daarvan is dat sommigen van ons zich afzonderen als een middel om zichzelf en soms 
anderen te beschermen.  
 
Bang zijn is geen slechte emotie; het doel ervan (evolutionaire gezien) is om je te 
beschermen tegen negatieve uitkomsten en ons kans op overleving te vergroten. Het heeft 
wel de neiging om een hebzuchtige, opportunistische, en enigszins luie emotie te zijn. Het is 
zelf-onderhoudend. Het doel ervan is ons te beschermen tegen kwaad, maar als het niet in 
toom wordt gehouden, ontgroeit het zijn doel en ervaren we emotionele instabiliteit. 
 
Liefde daarentegen is een gulle, helende emotie. Het is gevend. Haar doel is te verbinden en 
ondersteunt groei. Het laat zich zien als er creativiteit en speelsheid is.  Wanneer liefde 
aanwezig is, verliest angst zijn kracht. 
 
Vanuit dit perspectief, vraag jezelf dit af: hoe versterkt jouw gedrag de aanwezigheid van 
liefde of angst? 
 
 

Herken jij je in de 3 dingen die ik deed die mijn angst voedde? 

 
 
1 - Nieuwsconsumptie. Mezelf voeden met veel ellende en lijden veroorzaakte een gevoel 
van machteloosheid. Machteloosheid versterkte het negatieve beeld dat ik van mezelf begon 
te krijgen. 
 

Herken jij je hierin? Hoe (of op welke momenten) kun jij jouw nieuwsconsumptie 

beperken of schrappen? 
 
2 – Sociale media consumptie. Facebook en Instagram versterkten mijn onzekerheden. Het 
kostte moeite om me niet slecht over mezelf te voelen als ik mezelf vergeleek met alle blije, 
energieke gezichten die ik online zag. 
 

Herken jij je hierin? Hoe (of op welke momenten) kun jij jouw social media gebruik 

beperken? Is het tijd om een pauze ijn te lassen? 
 
3 – Mijn dag overplannen. Een plan hebben is goed, maar te veel plannen maakt je 
kwetsbaar voor mislukking, vooral als dingen langer duren dan gepland. Omdat je een back-
up plan nodig hebt. En te veel plannen levert veel druk op. Deze vicieuze cirkel voedt angst. 
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Herken jij je hierin? In theorie is het logisch dat mensen als reactie op dingen niet willen 

vergeten te veel op een dag gaan inplannen; het voelt helpend naar is dat niet. Houd het 
basic en leg de lat niet te hoog voor jezelf. Een hulpmiddel vind je aan het eind van deze 
hand-out, mocht je dat nodig hebben. 
  

Wat zijn 3 dingen die mij geholpen hebben? 
 
 

1 – Zintuigen hacken. Dit ontdekte ik bij toeval. Mijn angstreactie (vechten of vluchten) werd 
getriggerd door harde geluiden, vieze geuren of te vel licht. Ik vroeg me af, als bepaalde 
dingen de vecht- of vluchtreactie activeren, kan ik mijn zintuigen gebruiken om een ‘kalme’ 
reactie te activeren?  
 
Ik experimenteerde met basilicum en lavendel. Toen ik de blaadjes in mijn handen wreef en 
echt diep rook, bracht basilicum herinneringen naar boven aan familiediners met mijn 
ouders. De geur van lavendel bracht me terug naar de tijd toen ik ontdekte dat ik zwanger 
was van mijn eerste kind, en we de dag erna een lavendelveld bezochten. Beide deden me 
denken aan gelukkiger tijden en brachten me in een rustiger stemming. 
 
Toen ik paniekaanvallen had, werkte het hacken van mijn zintuigen omdat ze me afleidden 
en me uit mijn hoofd haalden. Het openen van een kan gemalen koffie en er diep aan ruiken 
bracht me letterlijk terug bij mijn zintuigen.  
 

Een waardevolle tip -> Als lawaai je angstig maakt, investeer dan in een hoofdtelefoon 

met ruisonderdrukking. Let er niet op hoe je eruitziet als je ermee rondloopt.  
 
2 - 5-vinger ademhaling. Het reguleren van de snelheid van je ademhaling door met een 
hand langs de vingers van je andere hand te bewegen doet een paar dingen; het activeert de 
tastzin, wat troostend is.  En een diepe ademhaling stuurt een signaal naar je zenuwstelsel 
dat een crisis is afgewend en dat je veilig bent.  Je zintuigen gebruiken is de snelste manier 
om je terug te brengen naar een staat van kalmte. In de link hieronder (Dr. Jud Brewer, MD, 
PhD) wordt uitgelegd hoe je dit doet (het begint op 3:30, voor en nadat je de wetenschap 
erachter hoort). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5QVqMaWrP-s 
 

Een waardevolle tip -> Aan het eind van deze folder staat een lijst met andere 

zintuiglijke tips waarmee je kunt experimenteren. 
 
3 -Het Nederlandse tijdverdrijf "uitwaaien". Op een winderige dag naar het strand gaan om 
al je zorgen te luchten. Dit helpt mij nog steeds om uit mijn hoofd te komen en als je in de 
buurt van een strand woont, raad ik het ten zeerste aan. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5QVqMaWrP-s
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In samenvatting 
 
Angst en liefde zijn tegengestelde kanten van dezelfde medaille. Vaak heb jij de medaille in 
jouw hand en mag jij kiezen of je jouw angst of liefde gaat voeden. Begin met de liefde die je 
voor jezelf hebt (bijvoorbeeld, zelfzorg) en bouw het van daar verder uit. 
 

Om het meeste uit deze les te halen 

 
 
Hoe groot is de rol van angst in jouw leven op dit moment? Welke zintuigen ben jij het 
meest gevoelig voor? Op welke manier zou jij die kunnen hacken om een kalme reactie te 
activeren?  Je bent welkom om het met mij te delen! emma@devuurproef.com 
 
 
Zintuigen die je kunt hacken om kalm te worden of om je af te leiden als je paniek ervaart: 
 
 

 
 
 

Opmerking: ik heb smaak niet aan deze lijst toegevoegd om te voorkomen dat voedsel wordt 
gebruikt om angst te kalmeren. 
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De Reis Naar Herstel Module 8 
Wie ben ik? 

 
Voor de burn-out was ik een zeer loyale, productieve harde werker. Dat veranderde toen ik 
lichamelijk en geestelijk niet meer kon functioneren. Ik had het gevoel dat ik wachtte op de 
volgende trigger: een stemmingsverandering, of een nieuwe klacht. Ik was wanhopig om 
terug te keren naar wie ik was voor de burn-out.  
 
Dat begon allemaal te veranderen toen ik me realiseerde dat ik niet wist wie ik was in het 
huidige moment. Wie was deze persoon, deze Emma die altijd down was, en geen energie 
had, wachtend op de volgende trigger?  
 
Ik realiseerde me dat, als je een nieuw apparaat koopt, er altijd een gebruiksaanwijzing bij 
zit, zodat je weet hoe het werkt, en hoe en wanneer je het moet onderhouden. Dus, half 
gekscherend, besloot ik mijn eigen persoonlijke gebruiksaanwijzing te maken, zodat ik kennis 
kon maken met deze versie van mezelf.  
 
Het bleek een van de nuttigste dingen te zijn die uit mijn herstel voortkwamen. Want de pijn 
en wanhoop van het niet weten wie ik was, werd vervangen door nieuwsgierigheid.  
 
Alles wat je aandacht geeft, groeit. Wat zou er gebeuren als je stopt met je aandacht op het 
verleden te richten? Wat zou er gebeuren als je begon op te merken wat je hart en geest op 
dit moment bezighoudt? Hoe zou dat je kunnen helpen? Ik wilde weten: wat heb ik nodig 
om goed te functioneren en me te helpen herstellen? 
 
Een gebruiksaanwijzing is niet de oplossing voor burn-out, maar het kan een waardevol 
hulpmiddel zijn om de basis over jezelf te leren kennen. Het helpt je je grenzen af te tasten 
en reduceert het geklets in je hoofd. De tijd nemen om op te merken wat je doet en hoe 
dingen je laten voelen is een eerste stap in het verwerven van zelfkennis. En meer zelfkennis 
is de sleutel tot weten wat je moet veranderen en anders moet doen om je herstel te 
ondersteunen. 
 

Hoe heeft mijn gebruiksaanwijzing mij geholpen? 
 
1 - Het hielp me los te komen van het beeld dat ik had van de persoon die ik vroeger was. Ik 
begon mijn nieuwe realiteit te accepteren, deze versie van mezelf in burn-out. Ik leerde 
meer te leven in het nu.  
2 - Ik werd bewust van bepaalde patronen bij mezelf wat mij hielp te veranderen. 
3 - Door op te merken wat me wel of niet hielp, werd ik duidelijk over wat ik nodig had -en 
wilde- om goed te functioneren. 
4 - Ik ervoer minder chaos in mijn hoofd, en ik begon mijn grenzen weer te voelen. 
5 - Ik ervoer mezelf anders waardoor frustratie en wanhoop afnamen en compassie voor 
mezelf groeide. 
 



 
 

De Reis Naar Herstel Online Course: De Vuurproef 
 

27 

 
Hoe goed ken je deze versie van jezelf?  
 
 
Mocht het idee van een gebruiksaanwijzing jou aanspreken, schrijf de komende 10 dagen 
alles op wat je merkt dat je doet als het gaat om bepaalde aspecten van je leven - en hoe je 
je daarna voelt. Een paar voorbeelden: 
 
 

 Hoe je slaapt en wat jou echt helpt om uit te rusten 

 Wie je ziet en hoe jij je daarna voelt 

 Wat je eet en hoe jij je daarna voelt (lichamelijk en emotioneel) 

 Situaties die leiden tot onrust of juist rustgevend zijn.  
 
 
Bekijk na 10 dagen wat je ontdekt hebt en schrijf voor jezelf op wat wel of niet helpend is in 
jouw leven op dit moment. 
 
 
En als laatst: maak een afspraak met jezelf om de dingen die je niet meer dienen/ vooruit 
helpen te elimineren, te beperken of te veranderen. De rest zet je op je gebruiksaanwijzing 
op de volgende bladzijdes en richt je in op de dingen die jou echt helpen. 
 
 
Tip: dit lijst is dynamisch en dient om de zoveel tijd geëvalueerd te worden. Naar mate jij 
jouw kracht terugkrijgt zal je behoeftes veranderen en kun je meer aan. 
 
 
Succes! 
Emma. 
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Hoe heeft het beginnen met een gebruiksaanwijzing jou geholpen? Ik ben benieuwd wat je 
ontdekt hebt! Stuur me een mailtje naar emma@devuurproef.com. 

mailto:emma@devuurproef.com
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De Reis Naar Herstel Module 9 
Waar wil jij naartoe? 

 
 
Onze tijd samen op dit deel van je reis is tot een einde gekomen.  
 
Waar ga je nu naar toe? 
 
Elke reis is een proces. Herstel is een proces, en je zult onderweg veel dingen over jezelf 
geleerd hebben. Elke reis is gevuld met keuzes: Waarheen te gaan, welke richting te nemen, 
wat mee te nemen, of wie we uitnodigen om met ons mee te gaan. De bestemming is een 
hoogtepunt van de keuzes die je elke dag maakt.  
 
Mijn reis ging over het ontdekken van de vele lagen van beschermende maskers en emoties 
voordat ik eindelijk begreep wat de onderliggende oorzaak van mijn burn-out en 
uiteindelijke depressie was.  
 
Toen ik eenmaal in het centrum van mezelf was, stond ik voor een keuze: ik kon mijn 
waarheid blijven ontkennen en boos blijven op alles wat verkeerd ging in mijn leven; ik kon 
ervoor kiezen om angst mijn leven te laten blijven bepalen en verborgen te blijven achter de 
maskers. Of ik kon ervoor kiezen om in de pijn te duiken, te rouwen om wat gerouwd moest 
worden en in het leven te verschijnen als de persoon die ik altijd al had willen worden: 
mezelf.  
 
We hebben altijd de macht om te kiezen, zelfs als het niet zo voelt. Onze gedachten, onze 
angsten, zullen heel hard proberen om ons te laten geloven dat we geen keuze hebben. Of 
dat we geen kracht hebben om te kiezen. Maar dat is niet waar. 
 
Als je er echt klaar voor bent, zal elke cel in je lichaam je laten weten dat het bereid is om te 
doen wat nodig is om te genezen. Vertrouw op de wijsheid van je lichaam. Bereid het voor 
op deze reis. 
 
Elke keuze die we maken brengt verantwoordelijkheid met zich mee. De consequenties van 
onze keuzes aanvaarden en erachter staan is beangstigend maar ook bevrijdend als je de 
praktijk eenmaal onder de knie hebt. 
 
Ik wil graag nog de wijsheden die voortkwam uit mijn herstelervaring met jou delen: 
 
Kies om te rusten 
Kies ervoor om ja te zeggen 
Kies ervoor om nee te zeggen 
Kies ervoor om te stoppen met beschuldigen 
Kies ervoor om verantwoordelijkheid terug te geven aan de rechtmatige eigenaar 
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Kies om te erkennen 
Kies ervoor om je maskers te laten vallen 
Kies ervoor om de dingen en mensen los te laten die je niet langer dienen 
 
Kies ervoor om te rouwen 
Kies ervoor om je te verbinden 
Kies ervoor om jezelf toestemming te geven om te voelen, te genezen en er te zijn zoals je 
bent 
 
Kies ervoor om anderen te vergeven 
Kies ervoor om jezelf te vergeven 
Kies om te accepteren 
Kies ervoor om weg te lopen en je te verstoppen 
Kies ervoor om te blijven en de waarheid onder ogen te zien 
Kies ervoor om kwetsbaar te zijn en jezelf te laten zien 
 
Kies ervoor om de ongeschreven regels af te leren waarvan je dacht dat ze je veilig zouden 
houden 
 
Kies ervoor om in je kracht te stappen 
Kies ervoor om je kracht weg te geven 
Kies ervoor om in anderen te geloven 
Kies ervoor om in jezelf te geloven 
Kies ervoor om lief te zijn voor jezelf 
Kies ervoor om te helen 
Kies ervoor om alle delen van jezelf te zien en te accepteren 
Kies ervoor om het leven aan te gaan zoals je bent 
Kies ervoor om je stem te gebruiken en je verhaal te vertellen 
Kies ervoor om je verhaal te gebruiken om anderen te helpen 
 
Kies en neem verantwoordelijkheid voor al je keuzes. 
 
Hoe ga jij kiezen? 
 
Ik hoop dat je wat waardevolle lessen hebt geleerd van mijn reis. 
Moge de rest van je reis veilig en helend zijn. 
 
Tot ziens. 
 
Gefeliciteerd met het doorlopen van deze cursus. Stap voor stap heb je enige struikelblokken 
ontdekt die jouw herstel in de weg staan. Bewustzijn is niet voldoende voor herstel, het is 
wat je met de kennis doet. Ben je klaar voor de volgende stap? Bespreek wat je ontdekt hebt 
met je zorgverleners of maak een afspraak met mij en zie wat ik als coach voor jouw herstel 
kan betekenen.  


