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Voorwoord
Dit voorwoord wil ik graag starten met drie zinnen die aangeven hoe ik als persoon in het
leven sta.
De mens is een uniek wezen.
Uniek in zijn doen en laten.
En juist dit uniek zijn vraagt om een unieke aanpak!
Hoe ben ik de persoon geworden die ik nu ben?
Van jongs af aan ben ik bekend met de geneeskrachtige werking uit de natuur. Had ik
een wondje riep mijn vader gelijk “Doe er honing op”. En voor mijn wagenziekte had ik
een bergkristal aan een kettinkje omhangen. Mijn opa was imker en ik vond het leuk om
met hem de honingraten uit de diverse korven te gaan halen en hieruit de honing te
slingeren. Het beschermlaagje van was, smaakte prima als kauwgom. Ook was ik graag
buiten in de natuur, ik kwam er al snel achter dat de natuur rust bracht. Uren heb ik mijn
tijd met mijn pony in de bossen doorgebracht.
Al opgroeiende ben ik meegelopen met de grote stroom. Wat ik deed werd veelal bepaald
door anderen. Als puber kun je gewoon je leven niet overzien. Hierna verder, eerst een
baan, dan trouwen, een huis kopen en dan kinderen. Ik voel mij gezegend met alles wat
ik hier bereikt heb.
Echter, toen de kinderen wat groter werden ging er toch iets knagen. Een fijn huwelijk,
kinderen die veel vreugde brengen, echter ook een baan waar ik steeds minder passie
voor voelde. En dan?
Al zoekende naar hetgeen ik leuk vond kwam ik erachter dat mijn passie ligt in het
begeleiden van mensen.
Via een workshop voetreflexologie ben ik uiteindelijk doorgegroeid naar gediplomeerd
voetreflexologe. Alleen het werken op de voeten was voor mij onvoldoende. Vaak komen
er tijdens een voetreflexbehandeling emoties naar boven, hier wilde ik op de juiste
manier mee kunnen omgaan. De opleiding tot stresscounseller was een logische
volgende stap. En ook nu weer was mijn plaatje nog niet compleet. Ik voelde mij beperkt
in mijn mogelijkheden. De opleiding tot gezondheidstherapeut is inmiddels ook
doorlopen. Binnen deze opleiding heb ik ook mijn medische basiskennis volgens de
PLATO eindtermen voltooid. Omdat ik het belangrijk vindt dat ook mijn psychosociale
basiskennis voldoet aan de PLATO eindtermen volg ik deze nu binnen Instituut E.E.N.
Deze thesis is hiervan een onderdeel.
Waarom dit onderwerp?
Ik heb gekozen voor het onderwerp “Burn out, een opgebrand zenuwstelsel” omdat, ik
binnen mijn praktijk vaak met cliënten werk die een burn out hebben. Uit mijn
ervaringen heb ik geleerd dat een opgebrand zenuwstelsel een veelheid van klachten
veroorzaakt. Deze kunnen zowel psychosociaal als lichamelijk zijn.
Het is niet mijn bedoeling een uitputtende lijst met klachten en behandelvormen weer te
gaan geven. Ik zal proberen de meest voorkomende klachten en behandelvormen in deze
thesis te verwerken.
Ten slotte geldt:
Iedereen is uniek en heeft een voor hem of haar uniek klachtenpatroon. Dit unieke
klachtenpatroon vraagt ook om een unieke behandeling!

Burn out, een opgebrand zenuwstelsel.

Daphne Kempkens-Utens

	
  

1	
  

Inhoudsopgave
Voorwoord	
  
	
  
Inhoudsopgave	
  ....................................................................................................................................................	
  1	
  
	
  
Inleiding	
  .................................................................................................................................................................	
  2	
  
	
  
1.	
  Burn	
  out	
  .............................................................................................................................................................	
  4	
  
	
  
1.1.	
  Burn	
  out	
  gedefinieerd	
  .........................................................................................................................	
  4	
  
	
  
1.2	
  Hoe	
  ontstaat	
  een	
  burn	
  out?	
  ...............................................................................................................	
  5	
  
	
  
1.3	
  Symptomen	
  behorende	
  bij	
  een	
  burn	
  out	
  .....................................................................................	
  6	
  
	
  
2.	
  Burn	
  out	
  en	
  het	
  zenuwstelsel	
  ...................................................................................................................	
  8	
  
	
  
2.1	
  Werking	
  van	
  het	
  zenuwstelsel	
  .........................................................................................................	
  8	
  
	
  
2.2	
  Relatie	
  zenuwstelsel	
  met	
  burn	
  out	
  ...............................................................................................	
  10	
  
	
  
3.	
  Behandelmogelijkheden	
  ...........................................................................................................................	
  12	
  
	
  
3.1	
  Reguliere	
  aanpak	
  .................................................................................................................................	
  12	
  
	
  
3.2	
  Natuurgeneeskundige	
  aanpak	
  .......................................................................................................	
  12	
  
	
  
3.2.1	
  Gesprekstechnieken	
  ...................................................................................................................	
  12	
  
3.2.2	
  Voeding	
  ............................................................................................................................................	
  13	
  
3.2.3	
  Gastro-‐intestinale	
  therapie	
  .....................................................................................................	
  14	
  
3.2.4	
  Manuele	
  therapie	
  .........................................................................................................................	
  15	
  
3.2.5	
  Aanvullende	
  in	
  te	
  zetten	
  middelen	
  ......................................................................................	
  15	
  
3.2.6	
  Bach	
  bloemen	
  ................................................................................................................................	
  16	
  
3.2.7	
  Ontspanningsoefeningen	
  .........................................................................................................	
  18	
  
	
  
3.3	
  Mijn	
  aanpak	
  ............................................................................................................................................	
  18	
  
	
  
Slotconclusie	
  .......................................................................................................................................................	
  19	
  
	
  
Nawoord	
  ...............................................................................................................................................................	
  19	
  
	
  
Bronvermelding	
  ................................................................................................................................................	
  20	
  

Burn out, een opgebrand zenuwstelsel.

Daphne Kempkens-Utens

	
  

2	
  

Inleiding
Een burn out, het zal je maar gebeuren!
Exacte cijfers over het aantal mensen dat in een burn out situatie terecht komt zijn er
niet. Dit komt omdat de “ziekte” burn out niet opgenomen is in DSM-V en er geen aparte
DBC geldt voor zorgverzekeringen.
DSM-5 staat voor Diagnostic and Statistical Manual, versie 5.

1

DSM-5 is een classificatiesysteem bedoeld om wetenschappelijk onderzoek en
communicatie te vergemakkelijken. 2
DBC-code staat voor Diagnose Behandeling Combinaties.
Een DBC beschrijft iedere stap in de behandeling van een bepaalde stoornis: vanaf het
eerste contact tot en met de laatste sessie. Dit vormt de basis voor de declaratie bij de
zorgverzekeraar. 3
Hierdoor is er geen verplichting voor de huisarts of een ander regulier medisch specialist
om de aantallen cliënten met een diagnose burn out te registreren.
In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met cliënten met burn out klachten. Als
counseller heb ik geleerd het gesprek met deze cliënten aan te gaan. Het mooie van
counselling is dat je uitgaat van de persoon die je voor je hebt. Daarbij stel je dusdanige
vragen dat er een bewustwordingsproces op gang komt bij de cliënt. Deze weet zelf heel
goed waar de schoen wringt en waar voor hemzelf de oplossingen liggen. Door de
gesprekken krijgt de cliënt inzicht en kan hij stappen gaan ondernemen om stress te
gaan reduceren en de burn out te overwinnen.
Vaak hebben deze cliënten ook lichamelijke klachten. Deze kunnen het gevolg zijn van
de burn out, of kunnen mede aanleiding zijn geweest tot het krijgen van een burn out.
Als counseller doe je hier niets mee. Ditzelfde zie ik ook in de reguliere geneeskunde.
Een cliënt wordt doorgestuurd naar een psycholoog en krijgt medicijnen voor zijn
lichamelijke klachten. Vaak levert dit voor een korte termijn resultaat op
(symptoombestrijding), echter, zeker wanneer de lichamelijke klachten de oorzaak zijn
van de burn out, levert dit vaak op langere
termijn een chronische ziekte of een
terugkerende burn out op.
De klachten waarmee mensen met een burn
out te kampen hebben zijn veelzijdig. Soms
heeft men enkele klachten, soms een heleboel.
Omdat ik gemerkt heb dat in mijn praktijk het
opgebrand zijn van het zenuwstelsel bij iedere
cliënt voorkwam, werk ik de relatie tussen een
een burn out en een opgebrand zenuwstelsel
verder uit in deze thesis.
In hoofdstuk 1 geef ik uitleg over het begrip burn out, bekijk ik het ontstaan van een
burn out en geef ik symptomen weer die bij een burn out naar voren kunnen komen.
In hoofdstuk 2 beschrijf ik de werking van het zenuwstelsel en leg ik de relatie uit tussen
de burn out en het zenuwstelsel.
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In hoofdstuk 3 beschrijf ik de behandelmogelijkheden die er zijn bij de behandeling van
een burn out. Hierbij kijk ik zowel naar de regulier aanpak als de natuurgeneeskundige
aanpak. Als laatste geef ik in dit hoofdstuk mijn visie op het behandelen van burn out
klachten.
In deze thesis gebruik ik de mannelijke schrijfvorm. Daar waar hij/hem staat kan ook
zij/haar gelezen worden.
Daarnaast maak ik gebruik van de term cliënt in plaats van patiënt. Dit is voor mij de
manier op aan te geven dat ik niet werk in de reguliere geneeskunde. Het betreft hier
dan ook voor mij een gevoelskwestie. Daar waar cliënt staat kan ook patiënt gelezen
worden.

Life isn’ t about waiting
for te storm to pass,
it’s about learning
how to dance in the rain.

1,2,3

R. van Deth, “Psychiatrie. Van diagnose tot behandeling”, p.18 (1) p.20 (2,3)
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1. Burn out
Veel mensen worden in hun leven geconfronteerd met een burn out. Dit kan zijn doordat
ze zelf een burn out krijgen of doordat iemand in hun naaste omgeving de diagnose burn
out krijgt. In beide situaties is het goed wanneer men meer af weet van hetgeen het
hebben van een burn out inhoudt. In dit hoofdstuk geef ik eerst aan wat de diagnose
burn out nu eigenlijk inhoudt en welke klachten allemaal kunnen voorkomen bij een
persoon met een burn out.

1.1. Burn out gedefinieerd
De vraag die in deze paragraaf centraal staat is: “Wat is de betekenis van burn out?”.
Op internet kom je wanneer je de zoekterm “Betekenis burn out” intypt al snel terecht bij
wikipedia. In onderstaand kader staat aangegeven wat wikipedia meldt over de betekenis
van burn out.

Burn-out is een psychische aandoening waarbij de patiënt emotioneel uitgeput is en
weinig kan presteren.
De term burn-out werd begin jaren zeventig voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse
psychotherapeut Herbert Freudenberger en Christina Maslach. De opvatting van de
laatste is inmiddels dominant geworden. Burn-out bestaat in haar opvatting uit drie, min
of meer samenhangende verschijnselen: uitputting (extreme vermoeidheid), cynisme
(afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en een lager
zelfbeeld van de eigen competenties. Dit zijn ook de drie aspecten die in de sinds 1984
bekende burn-out test Maslach Burnout Inventory (MBI) voorkomen.
Te veel stress op het werk en in de privésituatie zouden oorzaken van burn-out zijn. Een
sensitieve persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de
neiging tot perfectionisme zouden risicofactoren zijn.
Burn-out is duidelijk verschillend van depressie: burn-out is in eerste instantie een
'energiestoornis', en depressie een 'stemmingsstoornis'. Bij depressie is er per definitie
sprake van 'anhedonie', het zich nergens op kunnen verheugen.
Burn-out, overspannenheid en depressie hebben vergelijkbare symptomen, maar andere
oorzaken. In de wetenschappelijke literatuur wordt burn-out duidelijk onderscheiden van
depressie. Neurobiologisch komt burn-out meer overeen met het chronische
vermoeidheidssyndroom dan met depressie; de laatste hangt meer af van de
neurotransmitter serotonine. Het standaard handboek voor psychische aandoeningen
DSM 5 kent burn-out in tegenstelling tot de ICD-10 niet, hetgeen tot veel misverstanden
leidt.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Burn-out
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Daarnaast wordt in de literatuur het volgende vermeld over burn out.
Burn out: emotioneel, psychisch en fysiek ‘opgebrand’ of ‘uitgeblust’ zijn.4

Burn out: Syndroom van emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderde
prestaties; houdt vaak verband met het werk. 5

Burn out wordt dus omgeschreven als een energiestoornis. Je bent als het ware
opgebrand en niet meer in staat om op een “normale” wijze deel te nemen aan het
dagelijkse leven.

Burn	
  out	
  
Overspannen	
  
Langdurende	
  negatieve	
  
stress	
  
Spanning	
  

1.2 Hoe ontstaat een burn out?
Een burn out kan ontstaan indien een gezonde spanning (stress) ongezond wordt. Wordt
de spanning te hoog, duurt deze te lang en kan de spanning onvoldoende wegvloeien,
kan stress zich uiten in een verscheidenheid aan "spanningsklachten" zoals:
vermoeidheid, slecht slapen en pijn (zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, maagpijn, spierpijn).
Als de stress te lang aanhoudt en/of er geen tijd is om te herstellen, worden de gevolgen
op steeds meer gebieden merkbaar en kan het evenwicht permanent verstoord raken,
hetgeen kan uitmonden in een overbelasting.
Aan een burn out liggen meestal meerdere oorzaken ten grondslag. Enkele voorbeelden
kunnen zijn:
- het hebben van een baan en huishouden en sinds een jaar ook mantelzorger zijn,
- het nog niet verwerkt hebben van een trauma (bijv. overlijden/relatie
beëindiging/verkrachting) en het hebben van een huilbaby,
- het volgen van een opleiding, puberteit en een heel laag zelfbeeld, of
- het hebben van een baan, het niet kunnen loskomen van sociale media en het
opvoeden van kinderen.
Met bovenstaande voorbeelden wil ik aangeven dat een burn out tal van oorzaken kan
hebben. Het ontstaan van een burn out is dan ook weer voor iedereen uniek.
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1.3 Symptomen behorende bij een burn out
Alvorens er sprake is van een burn out worden er in de voorliggende periode (weken tot
maanden) vaak al bepaalde stress gerelateerde klachten ervaren. In onderstaand kader
worden deze vroege stress symptomen weergegeven.

Lichamelijke stress-symptomen
- slecht slapen
- pijn (spierpijn, hoofdpijn, rugpijn, nekpijn, etc.)
- maag-darmklachten (o.a. geen eetlust)
- overgevoelig voor licht en geluid
- verminderde weerstand
- overig (hartkloppingen, verhoogde bloeddruk)
- persisterende vermoeidheid, lusteloos
Psychische stress-symptomen
- geen rust vinden, gejaagd, onrustig, gespannen
- prikkelbaar, snel geïrriteerd
- somber, huilbuien, angst
- minder genieten
- piekeren, besluiteloos, concentratieverlies, vergeetachtig
Gedrag stress-symptomen
- minder presteren, meer en sneller fouten
- middelenmisbruik (meer koffie, roken, drinken, medicijnen, drugs)
- vermijden contact
Bron: https://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/burn-out/burn-out-symptomen.html
Indien de vroege stress symptomen niet opgemerkt en/of aangepakt worden kan na
enkele maanden een burn out ontstaan. Wanneer er sprake is van een burn out gaat een
deel van de vroege stress symptomen over in een ander symptoom, sommige vroege
stress symptomen blijven gewoon aanwezig.
In onderstaand kader worden de bij een burn out behorende symptomen weergegeven.
- Uitputtig
Het belangrijkste kenmerk van burn-out is gebrek aan energie, vermoeidheid; zelfs de
gewone dagelijkse dingen doen (boodschappen doen, huishouden, eten koken) kosten te
veel energie, maar ook ontspannen lukt niet goed. Vanwege die vermoeidheid wordt
vaak het advies gegeven om rust te houden vanuit de gedachte dat de vermoeidheid
afneemt (en de burn-out overgaat) als men rust houdt en inspanning wordt vermeden.
Dat laatste is slechts deels waar, juist in beweging blijven is ook erg belangrijk.
Inactiviteit leidt tot een vermindering van het gebruik van spieren, een verlaagde
tolerantie voor inspanning en een toenemende aandacht en gevoeligheid voor
vermoeidheidsklachten. Door alleen maar rust te houden, ga je jezelf niet fitter voelen.
Sterker nog, doordat je klachten niet verminderen, zul je je waarschijnlijk zelfs wel eens
hopeloos of machteloos voelen.
- Emoties
Heftige emoties in de vorm van huilbuien, toegenomen prikkelbaarheid, woedeuitbarstingen, angst- en paniekaanvallen.
- Lichamelijk
Spierpijn, duizeligheid, maagdarmklachten en slaapstoornissen.
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- Werk
Er is sprake van een afgenomen betrokkenheid en een veranderde houding ten opzichte
van het werk, werkgever en collega's. Vaak is er sprake van een negatieve en cynische
houding tegenover de medewerkers en het werk.
- Remming cognitieve functies
Het denken is geremd en gedachten willen niet goed komen. Creatief denken maakt
plaats voor piekeren, malen en besluiteloosheid. Het wordt steeds moeilijker hoofd- en
bijzaken te onderscheiden. Negatieve gedachten als "waar doe ik het allemaal voor?" en
"ik sta overal alleen voor" dringen zich op. De aandacht, concentratie en het geheugen
zijn slecht. Het lukt niet meer een film te volgen of een boek te lezen, men is snel de
draad kwijt en vergeten wat men net gezien of gelezen heeft.
Bron: https://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/burn-out/burn-out-symptomen.html

4

R. van Deth, “Psychiatrie. Van diagnose tot behandeling”, p.45
Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. “Psychologie, een inleiding”,
p.574.
5
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2. Burn out en het zenuwstelsel
Het zenuwstelsel zorgt samen met het endocien stelsel voor coördinatie en regulatie van
de verschillende orgaansystemen. Bij een burn out zijn beide stelsels overmatig belast.
Bij een burn out zal er daarom, naast het zenuwstelsel, ook altijd gekeken moeten
worden naar het endocrien stelsel. Omdat deze thesis specifiek de relatie burn out en het
zenuwstelsel behandeld bespreek ik het endocrien stelsel niet. Bij een cliënt zal dit wel
altijd samen bekeken en behandeld moeten worden.

2.1 Werking van het zenuwstelsel
	
  
Het zenuwstelsel kan worden omschreven als het orgaan dat prikkels uit het lichaam zelf
en uit de buitenwereld opvangt en verwerkt, en signalen uitzendt die het lichaam laten
functioneren en bewegen. 6

In onderstaand figuur wordt schematisch het zenuwstelsel weergegeven.
Zenuwstelsel

Animale zenuwstelsel

Centrale zenuwstelsel

Autonome zenuwstelsel

Perifere zenuwstelsel

Sympathische zenuwstelsel

Parasympathische zenuwstelsel

Het zenuwstelsel is verdeeld in een animaal zenuwstelsel, ook wel willekeurig
zenuwstelsel, en een autonoom zenuwstelsel, ook wel onwillekeurig of vegetatief
zenuwstelsel.
Het animale zenuwstelsel bestaat uit:
-‐ het centrale zenuwstelsel, bestaande uit de hersenen en het ruggenmerg, en
-‐ het perifere zenuwstelsel, bestaande uit de hersen- en ruggenmergzenuwen.
Via die animale zenuwstelsel wordt het contact met de buitenwereld verzorgd. Dit contact
kan via gewaarwording (via het sensibele deel) en via beweging (via het motorische
deel). Omdat de sensibele gewaarwordingen in de hersenen leiden tot bewustzijn, en
vanuit dit bewustzijn contact kan ontstaan met het motorische deel, ontstaan bewuste
bewegingen. Dit is gelijk ook de verklaring van het willekeurig zenuwstelsel. Dit
zenuwstelsel is beïnvloedbaar vanuit de wil (het bewustzijn).
Het autonome zenuwstelsel bestaat uit het:
-‐ sympathische zenuwstelsel en
-‐ parasympathische zenuwstelsel.

Burn out, een opgebrand zenuwstelsel.

Daphne Kempkens-Utens

	
  

9	
  

Dit autonome zenuwstelsel is verantwoordelijk voor de regeling van de orgaanfuncties
die niet direct de relatie met de buitenwereld bepalen. Dit betreffen dan de functies van
de bloedsomloop, de ademhalingsorganen, de spijsverteringsorganen, de
uitscheidingsorganen en de stofwisseling. Deze processen verlopen onbewust, het
menselijk lichaam continue op zoek is naar evenwicht (homeostase). Als persoon kun je
je wel bewust zijn van deze processen (bijvoorbeeld het kloppen van het hart), maar ze
verlopen zonder invloed van de wil. Hiermee is gelijk de verklaring gegeven waarom het
autonome zenuwstelsel ook wel onwillekeurig zenuwstelsel wordt genoemd.
Het centrale zenuwstelsel wordt gevormd door de hersenen en het ruggenmerg. De
hersenen worden weer onderverdeeld in:
-‐ het cerebrum (grote hersenen)
-‐ de truncus encephali (hersenstam)
-‐ het cerebellum (kleine hersenen).
Onderstaande afbeelding laat het centraal zenuwstelsel zien. Hierbij zijn ook al diverse
zenuwen, die tot het perifeer zenuwstelsel behoren zichtbaar.

Bron: http://slideplayer.nl/slide/10033700/
Het perifere zenuwstelsel bestaat uit:
-‐ 12 paar nervi craniales (hersenzenuwen)
-‐ 31 paar nervi spinales (ruggenmergzenuwen)
De hersenzenuwen ontspringen rechtstreeks uit de hersenen en de hersenstam. De
ruggenmergzenuwen ontspringen in het ruggenmerg en verlaten het wervelkanaal door
openingen tussen de wervelbogen.
Het autonome zenuwstelsel, dat intern gericht is, functioneert hoofdzakelijk via
reflexbogen, met afferente (naar centraal lopende) en efferente (naar perifeer lopende)
zenuwbanen.
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Het centrale deel van het autonome zenuwstelsel wordt gevormd door kernen in het
centrale zenuwstelsel, waarvan de hypothalamus de belangrijkste is. De hypothalamus
bestuurt alle vegetatieve organen, enerzijds door middel van het autonome zenuwstelsel
en anderzijds via de hypofyse en het, daardoor gereguleerde, hormonale stelsel. De
hypothalamus stuurt zowel het sympathische als het parasympatische zenuwstelsel aan.
Daarnaast liggen er nog regulerende kernen in de hersenstam welke behoren tot het
centrale zenuwstelsel.
Het sympathisch zenuwstelsel is verantwoordelijk voor actie terwijl het parasympathisch
zenuwstelsel verantwoordelijk is voor rust en vertering.
Een verschil tussen het sympathisch en het parasympathisch zenuwstelsel wordt
gevormd door de stoffen die aan het uiteinde van de zenuwvezels, dus in het doelorgaan,
worden afgescheiden. De overdrachtsstof van de sympathicus is noradrenaline en van de
parasympathicus is de overdrachtsstof acetylcholine.
In een gezond lichaam werken het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel
samen op zoek naar evenwicht/balans (homeostase).

2.2 Relatie zenuwstelsel met burn out
Bij een burn out lijdt men aan stress. Dit is de negatieve ervaring van stress. Om te
overleven heeft de mens stress nodig. Stress is een levensreddend mechanisme omdat
bij dreiging van gevaar in actie moet worden gekomen. Hierdoor is het ervaren van
stress een biologisch alarmsysteem dat de persoon in staat stelt zijn lichaam in staat van
paraatheid te brengen. Om het gevaar te bestrijden zorgt het autonoom zenuwstelsel
ervoor dat de benodigde energie wordt vrijgemaakt.
De hypothalamus controleert en beïnvloed de werking van het autonome zenuwstelsel.
Bij een stress-situatie wordt het sympatische deel van het autonome zenuwstelsel meer
geactiveerd terwijl na afloop het parasympatische deel van het autonome zenuwstelsel
meer geactiveerd wordt.
Het stressregulatiesysteem kent dan ook 4-fasen:
- fase 1: Reactiefase. De gevaarsignalen worden gesignaleerd en het autonoom
zenuwstelsel reageert.
- fase 2: Verdedigingsfase. Het lichaam wordt in staat van paraatheid gebracht, de
sympaticus krijgt de overhand, waardoor onder andere de hartslag wordt
verhoogd en de spijsvertering op een lager pitje gaat. Het lichaam is klaar om
te reageren.
- fase 3: Uitputtingsfase: Het lichaam heeft gereageerd, alle energiereserves zijn
aangesproken. Het lichaam is hierdoor “moe”.
- fase 4: Herstelfase. In deze fase krijgt het lichaam de kans om zichzelf te herstellen.
De energiereserves kunnen weer worden opgebouwd. Hierbij speelt de
parasympaticus een grote rol. Er komt een onder andere een rustigere
ademhaling en de spijsvertering gaat weer op een hoger niveau functioneren
zodat voedingsstoffen weer kunnen zorgen voor voldoende energie.
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In onderstaande figuur wordt het verloop van de 4-fasen bij een zenuwstelsel dat in
balans is weergegeven.

Reactiefase

Verdedigingsfase

Uitputtingsfase

Herstellingsfase

Cliënten met een burn out doorlopen deze 4 fasen niet meer geheel, ze blijven steken in
de eerste 3 fasen. Enerzijds staat hun lichaam continue in staat van paraatheid (snelle,
hoge hartslag/ademhaling, verminderde opname van voedingsstoffen), anderzijds zijn ze
compleet uitgeput (slecht tot niet meer slapen en continue moe zijn).
Wanneer dit bekeken wordt vanuit het autonome zenuwstelsel betekent dit dat het
sympatisch zenuwstelsel te hard blijft werken terwijl het parasympatisch zenuwstelsel
zijn werk niet kan doen.
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3. Behandelmogelijkheden
Bij de behandeling van een burn out zijn er verschillende aanpakken mogelijk. Daarbij is
er ook nog vaak een verschil in aanpak tussen de reguliere geneeskunde en
natuurgeneeskunde.

3.1 Reguliere aanpak
Bij de behandeling van burn out zijn gesprekstechnieken (vaak cognitieve
gedragstherapie), naast eventuele medicijnen, de meest gebruikte therapie in de
reguliere geneeskunde. Ook kijkt men vaak door of er geen sprake is van een psychische
stoornis zoals bijvoorbeeld een angststoornis of autisme.
Een burn out wordt meestal gediagnosticeerd door de huisarts, soms ook door een
bedrijfs-/arboarts of een psycholoog.
Via de huisarts wordt er meestal doorgestuurd naar de praktijkondersteuner GGZ, soms
worden er ook medicijnen verstrekt, zoals slaapmedicatie of antidepressiva. De
behandeling van de praktijkondersteuner GGZ is erop gericht om via het gesprek
adviezen te geven waardoor de cliënt weer in zijn kracht komt te staan. Hierbij worden
ontspanningsoefeningen (yoga, meditatie en mindfulness) ook steeds meer betrokken.
Indien de huisarts zelf niet de diagnose kan stellen of dat hij twijfelt of er geen sprake is
van bijvoorbeeld een depressie of angststoornis stuurt deze de cliënt door naar de
psycholoog. De psycholoog kijkt dan, mede aan de hand van DSM-5 (vaak ook nog DSM4), of er sprake is van een stoornis of een burn out. Bij de diagnose burn out zal de
psycholoog de cliënt vaak met behulp van cognitieve gedragstherapie behandelen.
Via de bedrijfs-/arboarts wordt vaak geadviseerd om in gesprek te gaan met een
maatschappelijk werker. Deze geeft ook adviezen om anders met situaties om te gaan.
Ook hier worden ontspanningsoefeningen vaak bij betrokken. Via de bedrijfs-/arboarts
kan ook geadviseerd worden een intensiever traject te doorlopen. Bij deze trajecten vindt
dan vaak een koppeling plaats tussen gesprekken met een psycholoog en beweging
onder leiding van een (fysio)therapeut.

3.2 Natuurgeneeskundige aanpak
Een opgebrand zenuwstelsel zal de kans moeten krijgen om zich te herstellen. Dit komt
er op neer dat er zowel lichamelijk als geestelijk rust geboden moet worden. Dit
geestelijk en lichamelijk rust bieden kan op meerdere manieren plaatsvinden. In
onderstaande sub-paragrafen geef ik een overzicht van diverse mogelijkheden.
3.2.1 Gesprekstechnieken
Ieder mens is uniek, dus ook zijn burn out. Niet een mogelijke psychische stoornis, maar
de problematiek, welke een oorsprong kan hebben in emoties maar ook in lichamelijke
klachten, van de unieke cliënt is leidend bij de gesprekken. De cliënt krijgt de
mogelijkheid, zonder dat hij veroordeeld wordt tot een psychische stoornis, zichzelf te
leren kennen doordat de therapeut vragen stelt die gericht zijn op zelfinzicht. Hierbij
wordt ook geadviseerd aan de cliënt om ook thuis te zorgen voor een of een klein aantal
vertrouwenspersonen, waarbij deze ook terecht kan op het moment dat het even moeilijk
wordt.
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Nadat de cliënt heeft leren te begrijpen hoe hij in elkaar zit kan gewerkt worden aan het
anders leren omgaan met situaties. Problemen kunnen dan gezien worden als kansen,
kansen om te groeien en zichzelf te herstellen.
Het verkregen inzicht zorgt voor geestelijke rust. Deze geestelijke rust zorgt er weer
voor dat het parasympatische zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor rust, weer meer
kans krijgt een tegenhanger te zijn voor het sympatische zenuwstelsel, dat
verantwoordelijk is voor stress.
3.2.2 Voeding
Het was Hippocrates (460-370 voor Christus) welke al een verband legde tussen een
ziekte en de voeding die men tot zich nam. Een van zijn
uitspraken betrof
“Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”.
Door de industriële revolutie zijn we steeds verder af geraakt
van de werkelijke voeding. Als oermens waren er geen
voedingsproducten (alle voedingsmiddelen die een of
meerdere bewerkingen ondergaan hebben), maar alleen
voedingsmiddelen (de daadwerkelijke voeding). Alles wat
men nodig had haalde men uit de natuur om zich heen.
Tegenwoordig wordt alles ingeslagen in de supermarkt en
wordt de keuze vaak bepaald door de snelheid waarmee het
voedsel bereidt kan worden.
Door anders te eten dan in wezen goed is voor het lichaam
ontstaat er een belasting op het lichaam. Ook het zenuwstelsel ondervindt stress als
gevolg van onjuiste voeding. De juiste voeding zorgt ervoor dat de spijsvertering
optimaal kan verlopen, dit in tegenstelling tot de voeding die nu vaak wordt ingenomen
en waarbij het zenuwstelsel continue geprikkeld blijft.
Door simpelweg anders te gaan eten en rekening te gaan houden met het toepassen van
de juiste voedingsmiddelen kan een cliënt zelf heel goed bijdragen aan het
genezingsproces. Door het nuttigen van de juiste voedingsmiddelen kan dan ook het
opgebrand zenuwstelsel tot rust gebracht worden.
Voorbeelden van adviezen die meegegeven kunnen worden om het zenuwstelsel via
voeding weer in balans te krijgen zijn:
- Laat alle pakjes, zakjes en potjes achterwege. In pakjes, zakjes en potjes zitten vaak
aanvullende stoffen die voor de conservering zorgen (waar onder zout, geur-, kleuren smaakstoffen). Deze aanvullende stoffen hebben geen toegevoegd waarde en
zorgen er alleen maar voor dat het lichaam extra ballaststoffen moet
verwerken/opruimen. Deze extra verwerking kost het zenuwstelsel alleen maar
energie die bij een burn out al te weinig aanwezig is.
- Neem voeding met vit. B en magnesium. Van vit. B en magnesium is bekend dat het
versterkend werkt op het zenuwstelsel. Vit. B bevindt zich in o.a. eieren en
visproducten. Magnesium bevindt zich in o.a. noten, zaden en pitten.
- Neem minimaal 2 maal per week een maaltijd met vis. Vis bevat omega 3 en 6. Beide
zijn van belang voor een goede werking van de hersenen. Alleen wanneer de hersenen
de juiste voedingsmiddelen als brandstof hebben kunnen ze het zenuwstelsel in balans
brengen.
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3.2.3 Gastro-intestinale therapie
Gastro-intestinale therapie is een verzamelbegrip voor therapieën die bedoeld zijn om
het lichaam te ontgiften. Doordat een lichaam vervuild is, bijvoorbeeld door veelvuldig
medicijngebruik of het eten van de verkeerde voeding, moet het harder werken om toch
de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen. Een vervuild lichaam vraagt dan ook meer
energie van het zenuwstelsel. Door het lichaam te ontgiften wordt er minder druk gelegd
op het zenuwstelsel zodat dit weer in balans kan komen.
De volgende gastro-intestinale therapieën kunnen ingezet worden:
- Zelfhulpremedies. Dit zijn remedies waarbij de cliënt thuis aan de slag gaat met het
ontgiften van het lichaam. Enkele voorbeelden van zelfhulpremedies zijn de kleikuur,
de betonietkuur, de oliekuur, de azijnkuur, de lijnzaadkuur, kruiden met een
reinigende werking, een borstelmassage en warme-koude baden.
- Vasten. Hierbij onthoudt een cliënt zich gedurende een bepaalde periode van zowel
vast als vloeibaar voedsel. Het belangrijkste doel van deze kuur is het stimuleren van
het zelfgenezend vermogen van het lichaam door het lichaam relatief snel te
ontgiften.
- Sapkuur. Hierbij nuttigt de cliënt gedurende een bepaalde tijd alleen groenten- en/of
vruchtensappen. Hierbij mag ook kruidenthee en bronwater genomen worden. De
sapkuur is een mildere kuur dan vasten echter het doel is hetzelfde.
- Colon hydrotherapie. Deze therapie bestaat uit een hoge darmspoeling met een
lauwwarme vloeistof gecombineerd met een buikmassage. Met deze therapie wordt
specifiek de dikke darm actief gereinigd.
Bij een opgebrand zenuwstelsel is het wel belangrijk om te kijken welke gastrointestinale therapie wordt ingezet. Wanneer er te snel gereinigd wordt legt dit een nog
grotere belasting op het zenuwstelsel hetgeen juist een averechts effect heeft. Met de
juiste gastro-intestinale therapie wordt bereikt dat het zenuwstelsel weer meer tot rust
wordt gebracht. Het sympatische en parasympatische zenuwstelsel gaan weer meer in
evenwicht functioneren. Voedingsstoffen worden beter en gemakkelijker opgenomen en
afvalstoffen worden beter en gemakkelijker uitgescheiden.
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3.2.4 Manuele therapie
Onder manuele therapie worden de massagetherapieën verstaan. De volgende manuele
therapievormen kunnen onder andere ingezet worden bij een opgebrand zenuwstelsel.
-‐ Ontspanningsmassage. Deze massage heeft tot doel de cliënt in een diepe
ontspanning te brengen. Door de massagegrepen wordt het lichaam ondersteunt
om de verkrampte delen te ontspannen.
-‐ Dermasegmentale reflexologie (DSR). DSR is een dieptemassage welke werkt via
dermatomen. Dermatomen zijn huidsegmenten welke in verbinding staan met
bepaalde organen. De dieptemassage heeft een reflectorische werking, waarbij
enerzijds de huid goed doorbloed wordt en anderzijds het zelfgenezend vermogen
van het orgaan wordt geprikkeld. De DSR-massage wordt uitgevoerd op de
huidsegmenten, het spierweefsel, het bindweefsel en het bot. Deze massage moet
langzaam opgebouwd worden.
-‐ Podosegmentale reflexologie (PSR). PSR vindt zoals de naam “podo” ook al
aangeeft plaats op de voeten. Ook de voeten bevatten gebieden overeenkomend
met delen van het lichaam. Door deze gebieden op de voeten diepgaand te
masseren wordt de doorbloeding van het overeenkomende gebied gestimuleerd
en hierdoor ook het zelfgenezend vermogen. PSR wordt vaak in combinatie met
DSR toegepast, waarbij de eerste behandelingen alleen DSR wordt toegepast en
bij latere behandelingen ook behandeling via PSR plaatsvindt. Ook hier geldt dat
deze behandeling rustig opgebouwd dient te worden.
-‐ Manuele lymfedrainage (MLD). MLD is een heel zachte en rustige massage. De
massage is erop gericht het lymfestelsel te stimuleren zodat het lymfevocht weer
goed door het lichaam kan stromen. Het doel van MLD is het ontgiften van het
lichaam en het versterken van de immuniteit. Deze massage is vooral nuttig
wanneer de cliënt ook gastro-intestinale therapie toepast.
De meeste massages zijn bedoeld om spierspanningen op te heffen, om organen te
ondersteunen en om afvalstoffen af te voeren. Zowel spierspanningen als overbelaste
organen als een vervuild lichaam zorgen voor een extra belasting van het zenuwstelsel.
Door deze extra belasting te doen verminderen komt het zenuwstelsel weer meer in
evenwicht.
3.2.5 Aanvullende in te zetten middelen
Voorbeelden van aanvullende in te zetten middelen die een positieve werking op het
zenuwstelsel hebben zijn;
-‐ Kruidengeneeskunde/fytotherapie. Bij kruidengeneeskunde/fytotherapie wordt
gebruik gemaakt van de geneeskrachtige werking van (delen van) een kruid.
Deze kruiden kunnen onder andere verwerkt worden tot een infuus, maceraat,
tinctuur, zalf, crème en sap. Afhankelijk van de soort klacht en de persoon bij de
klacht kan een keuze voor een van voormelde toedieningsvormen geadviseerd
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het drinken van een kruidenthee met
lavendel, citroenmelisse en passiebloem. Dit kruidenmengsel zorgt onder andere
voor meer rust en beter slapen.
-‐ Lipidetherapie. Bij lipidetherapie wordt gebruik gemaakt van de geneeskrachtige
werking van plantaardige oliesoorten. Plantaardige oliesoorten hebben, in
tegenstelling tot de dierlijke vetten, een gezondheidsbevorderende en genezende
werking. De goede vetten zorgen voor o.a. een optimale hersenwerking hetgeen
de werking van het zenuwstelsel weer ten goede komt.
-‐ Aromatherapie. Aromatherapie maakt gebruik van etherische oliën (EO). Deze EO
worden bereid, via destillatie, van aromatische bloemen en kruiden. EO kan zowel
inwendig als uitwendig ingezet worden waarbij zeker vermeld moet worden dat er
een diepgaande werking uitgaat van EO. Denk hierbij aan het verspreiden van de
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-‐

geur van lavendel via een diffuser. Lavendel zorgt voor rust. Vanuit deze rust kan
het parasympatische zenuwstelsel weer beter functioneren.
Gemmotherapie. Ik noem gemmotherapie hier als aparte therapie, terwijl deze
eigenlijk tot de kruidengeneeskunde/fytotherapie gerekend wordt. Het verschil
met de kruidengeneeskunde/fytotherapie is dat bij gemmotherapie alleen gebruik
gemaakt wordt van de bladknoppen (spruiten, botten of scheuten) van bomen of
struiken. Daarbij worden gemmopreparaten verwerkt in een maceraat van water,
alcohol en glycerine. Omdat gemmopreparaten bereidt worden uit het embryonale
weefsel van de struiken en bomen bezitten ze ook een zeer grote geneeskrachtige
werking. Gemmotherapie vertrekt dan ook van hoog energetische knoppen
waarvan de inhoudsstoffen met hun sterke energie over worden gedragen in het
maceraat.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gemmopreparaat Crataegus Laevigata
(tweestijlige meidoorn). Dit gemmopreparaat werkt sederent op het zenuwstelsel.
Het herstelt met name het evenwicht van het vegetatieve zenuwstelsel.

Ook bij de aanvullende middelen is het belangrijk te kijken naar de cliënt en zijn
klachten. Het behandelen van een opgebrand zenuwstelsel is leidend, echter het
totaalbeeld aan klachten bepaald het advies dat je geeft met betrekking tot aanvullende
middelen.
3.2.6 Bach bloemen
Aan de wieg van de Bach bloemem remedies stond dr. Edward Bach (geboren 24
september 1886). Van jongs af aan was Edward Bach er zich van bewust dat de structuur
van de persoonlijkheid en de gewoonten van mensen een zekere weerslag moesten
hebben op hun algemene gezondheidstoestand.
Hij ontwikkelde 38
enkelvoudige preparaten
en 1 samengestelde
remedie (rescue
remedie). Deze
preparaten worden
heden ten dage nog
steeds gemaakt zoals
Edward Bach deze
ontwikkelde vanuit de
bloesems van bloemen,
de knop van de
paardenkastanje en
bronwater vanuit een bron in Wales. De werking van deze Bach bloemem remedies werd
door Edward Bach opgeschreven in het werk dat “Genezing door bloemen” heet.
De Bach bloemem remedies werken niet in op lichamelijke ziektesymptomen maar op
gemoedstoestanden en geesteshoudingen. Bij de Bach bloemem therapie gaat men
ervan uit dat gevoelens (emoties) de aanwijzers zijn van een verbroken innerlijke
harmonie. Ieder mens kan gevoelens ervaren die gemoed en geest beïnvloeden en het
innerlijke evenwicht in meer of mindere mate verstoren. Dit kan zich uiten op meerdere
manieren. De Bach bloemem remedies zorgen ervoor dat het innerlijk evenwicht weer in
balans komt. Omdat ieder mens uniek is wordt iedere Bach bloemem remedie apart
klaargemaakt en afgestemd op de persoon waarvoor deze bereid wordt.
Bij een zenuwstelsel dat opgebrand is kunnen diverse Bach bloemen als ondersteuning
ingezet worden om de geest tot rust te brengen.
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Als voorbeelden wil ik hierbij noemen:
- Olijf (Olive)
à voor cliënten die totaal opgebrand zijn, zowel geestelijk alsook
lichamelijk. Olijf zorgt voor balans richting rust en vitaliteit.
- Veldiep (Elm) à voor cliënten die zichzelf voorbij gelopen zijn omdat ze niet kunnen
delegeren. Veldiep zorgt voor balans richting het delen van
verantwoordelijkheid en te delegeren waar mogelijk is.
- Eik (Oak)
à voor cliënten die uit plichtsbesef maar doorgaan en zich geen
ontspanning gunnen. Eik zorgt voor balans in het herkennen van
klachten en het nemen van pauzes indien dit nodig is.
Hierbij wordt opgemerkt dat dit slechts een uitleg is voor 3 soorten Bach bloemen. Bij het
samenstellen van Bach bloemen voor een cliënt met burn out klachten wordt gekeken
naar die betreffende cliënt. Alle Bach bloemen hebben hun specifieke werking op het
gebied van de geest. Door de cliënt met zijn klachten centraal te stellen en te bekijken
waar de disbalans is ontstaan kan uiteindelijk het juiste mengsel aan Bach bloemen
worden samengesteld. De Bach bloemen, die specifiek in een mengsel voor de cliënt met
een burn out worden samengesteld, zorgen ervoor dat het parasympatische zenuwstelsel
weer meer zijn werk kan doen. Bach bloemen werken dan ook balancerend voor het
zenuwstelsel.
Onderstaand een afbeelding van alle Bach bloemen (inclusief de rescue remedie die
wordt ingezet bij een acute emotionele belasting).
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3.2.7 Ontspanningsoefeningen
Een cliënt met een burn out heeft moeite met zich te ontspannen. Dit lijdt tot
spierspanningen, verminderde orgaanwerking (beide behandeld onder paragraaf manuele
therapie) en een niet volledige ademhaling. Al deze klachten kunnen onder andere
teruggebracht worden tot een overactief sympatische zenuwstelsel.
Er zijn diverse soorten ontspanningsoefeningen die aan de cliënt geadviseerd kunnen
worden. Denk hierbij aan:
- het oefenen van de buik-/flankademhaling,
- het dagelijks gaan wandelen,
- het beoefenen van yoga, tai chi of qi gong en/of
- meditatie (kan zowel gericht zijn op ademhaling als op visualisatie).
Deze oefeningen kunnen in tijdens de behandeling geoefend worden, waarna de cliënt er
zelf thuis verder mee aan de slag gaat.
Op deze manier leert de cliënt ook dat hij in stressvolle situaties zelf ervoor kan zorgen
dat hij meer evenwicht brengt in zijn zenuwstelsel.

3.3 Mijn aanpak
Binnen mijn praktijk behandel ik cliënten, zo ook cliënten met een
burn out, op 3 vlakken. Deze vlakken zijn:
1. Gesprekstechnieken. Door goed te kijken, luisteren en de juiste vragen te stellen
kom je veel te weten over de cliënt. Hierbij ga ik ervan uit dat ieder mens de
sleutel tot zijn eigen herstel bij zich draagt. Door de juiste vragen de stellen
openbaart deze sleutel zich dan. De cliënt wordt op deze manier geholpen op de
manier die bij hem past.
2. Manuele therapie. Er is voor iedere klacht wel een manuele behandeling. Met
name voor cliënten met een burn out is het belangrijk ontspanning te bieden.
Daarnaast kan het ook nodig zijn om middels massage prikkels te sturen naar een
orgaan of orgaanstelsel.
3. Aanvullende middelen. Dit is de verzameling van andere mogelijkheden. Voeding
is hierbij een heel belangrijk aspect om aandacht voor te hebben. Dit bespreek ik
dan ook met iedere cliënt. Voor de andere middelen zoals bijvoorbeeld Bach
Bloemen, fytotherapie, gastro-intestinale therapie geldt dat deze afgestemd
worden op de cliënt zelf.
Uit bovenstaande volgt dan ook dat ik in mijn behandeling de cliënt centraal stel en niet
zijn ziekte. Hierdoor is er geen standaard behandeling en kan ik op voorhand ook niet
aangeven welke mengvorm van therapievormen ik inzet
Door mijn aanpak heb ik gemerkt dat er evenwicht komt in het lichaam en de geest van
de cliënt. Terugpakkend naar het onderwerp van deze thesis betekent het dat door het
op 3 vlakken aanpakken van burn out klachten het sympatische- en parasympatische
zenuwstelsel weer goed gaan samenwerken; er ontstaat een evenwicht.
Er is ten slotte niets mooiers om na afloop van een behandeltraject een cliënt te zien die
met recht kan zeggen: “Ik heb mijn burn out overwonnen”.
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Slotconclusie
Bij de klachten zoals deze worden ervaren door cliënten met een burn out ligt er een
relatie met de werking van het zenuwstelsel. Met name het uit balans zijn van het
autonome zenuwstelsel maakt dat de cliënten niet meer de rust vinden die nodig is voor
het lichaam en de geest om in balans te komen.
De behandeling van deze klachten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zowel op
het gebied van de reguliere geneeskunde als op het gebied van de natuurgeneeskunde
zijn er meerdere mogelijkheden. Hierbij ben ik wel van mening dat het van belang is dat
gekeken wordt naar de cliënt als persoon en niet naar zijn ziekte.

	
  

Nawoord
Met veel toewijding en plezier heb ik gewerkt aan deze thesis. Het is een document
geworden over en voor cliënten met een burn out waarbij op verschillende manieren is
gekeken naar de behandelvormen, specifiek gericht op de werking van het zenuwstelsel.
Ik besef dat de keuze om alleen de link te leggen met een opgebrand zenuwstelsel maakt
dat ik een heleboel niet heb vermeld over de werking van de geest en het lichaam dat in
een burn out situatie zit.
In mijn praktijk neem ik deze aspecten wel allemaal mee.
Iedere cliënt is uniek,
Uniek in zijn doen en laten,
En juist dit uniek zijn vraagt om een unieke aanpak!

En tenslotte vergeet niet:
JIJ BENT UNIEK!
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