


Eerste hulp bij Burn-out
Een burn-out zet alles op zijn kop. De taken die anders zo 
van zelfsprekend zijn, kosten nu veel moeite of lukken 
misschien helemaal niet meer. Je lijf geeft allemaal 
signalen af. Je bent in de war. Je emoties nemen het over. 
Wat moet je nu doen?

Wat goed dat je ons e-book hebt gedownload! Heel 
moedig om die eerste stap naar hulp te gaan zetten. 

Wij helpen je met dit e-book op weg met eerste 
praktische tips om zelf mee aan de slag te kunnen. 
Wanneer je in een burn-out bent beland, is het altijd aan 
te raden om (professionele) hulp in te schakelen. Je hoeft 
het niet alleen te doen.

Na het lezen van dit e-book begrijp je beter wat een burn-
out inhoudt, weet je met welke dingen je aan de slag kunt 
om herstel in te zetten en heb je praktische tools in 
handen om weer balans te gaan aanbrengen in je 
activiteiten.

Succes!

Groeten

Renske en Petra



Feiten over Burn-out

Ons lichaam geeft signalen af over hoe het met ons gaat. 
Echter hebben wij geleerd daar niet meer goed naar te 
luisteren. We hebben geleerd om door te zetten en veel
tegelijk te doen. Waardoor de kans dat je over je grens
gaat groot is.

Iedereen kent wel periodes in zijn leven dat er wat stress 
of drukte is. Vaak herstellen we daar weer snel van als de 
stress weer weg is. 

Als je lang last hebt van stress en je lijf zich daar niet van 
kan herstellen, kun je een burn-out krijgen. Je ‘reserves’ 
zijn dan op en je lichaam en geest zijn uitgeput.

Het gevolg kan zijn dat je allerlei verschillende klachten
gaat ontwikkelen. Schrik daar niet van. Ze horen bij een
Burn-out. Als je klachten ontwikkelt waar je ongerust over 
bent, is het raadzaam je huisarts te bezoeken. Veelal zijn
de klachten een signaal van je lichaam.

Op de volgende pagina kun je lezen welke klachten veel
voorkomend zijn bij een burn-out.



Herken jij een Burn-out?

De symptomen en klachten van een Burn-out  
verschillen van persoon tot persoon. Er is 
geen eenduidig ziekte verloop. Een Burn-out 
kan geleidelijk ontstaan, waarbij de klachten
langzaam toenemen.  Ook kan een Burn-out 
voor je gevoel plotseling ontstaan. Het is in 
“ineens” te veel.

Er zijn psychische symptomen en lichamelijke
klachten.  Je bent bijvoorbeeld steeds vaker 
moe, slaapt slechter, krijgt hartkloppingen, 
piekert meer of je kunt je slechter 
concentreren.

Tot het niet meer gaat.... Je bent Burn-out.

Welke symptomen herken jij?



Een Burn-out 
kent 

verschillende 
Fasen

• Fase 1: Rust
Deze fase duurt een aantal 
weken tot een paar maanden.

• Fase 2: Herstellen en je balans 
weer zoeken.
Deze fase duurt 3 tot 6 
maanden.

• Fase 3: Hervatten van je leven 
en opbouw.

In welke fase zit jij?

Wij gaan je per fase uitleg en tips 
geven.



De Rust fase

In de rustfase is het belangrijk om goed uit te 
rusten. Van slapen rust je uit. Zorg er wel voor
dat je overdag niet zoveel gaat slapen dat je ‘s 
nachts gaat wakker liggen.

Er zijn nog veel meer manieren waarop je ook
kunt uitrusten. Even helemaal niets doen
bijvoorbeeld, buiten in de zon zitten, 
mediteren, muziek of een luisterboek
luisteren. In ieder geval iets zonder al te veel
prikkels. Eén ding tegelijk. En niet te lang 
achter elkaar.

Wat kun jij doen om uit te rusten?



Je Batterij is leeg

Je batterij opladen doe je niet met een
paar nachtjes goed slapen. Daar zijn al 
snel 3-6 weken uitrusten, lief zijn voor
jezelf, veel slapen en rusten voor nodig. 

Probeer de activiteiten die je veel
energie kosten te vermijden of houdt ze
kort. Welke activiteiten zijn dat voor jou?

Vraag gerust om hulp van je naasten. Zij 
kunnen je vast dingen uit handen nemen, 
zodat je meer tijd hebt om te rusten.



Voeding

Het is natuurlijk altijd belangrijk om 
gezond te eten. Maar wanneer je in de 
herstelfase zit van je Burn-out is dat
extra belangrijk. Maar soms ook extra 
moeilijk. Want ga maar eens een
gezonde maaltijd klaarmaken als je je zo 
uitgeput voelt. 

Vraag hulp bij het bereiden van de 
maaltijden, neem voorgesneden
producten en kies voor recepten met 
een korte bereidingstijd.  Dat maakt het 
makkelijker om toch iets gezonds op 
tafel te zetten.



Accepteren

Accepteren is makkelijker gezegd dan gedaan. Je voelt je zo rot! Dat wil je 
helemaal niet accepteren. Er tegen vechten heeft alleen zo weinig zin. Het 
helpt je niet verder, sterker nog… het kost alleen maar energie. Denk maar aan 
iets groots wat je in een kleine doos wilt stoppen. Je moet heel hard werken 
om het erin te krijgen. De doos staat onder spanning en als je de doos open 
maakt….

Hoe spannend het misschien ook voor je is. Nu is het moment aangekomen 
om te gaan voelen hoe het met je gaat. Het is nu zoals het is. Met alles wat je 
daarbij voelt en denkt. 

Pas op het moment dat jij erkent wat je voelt, kun je een start gaan maken 
met herstellen.

Maak een begin met accepteren door elke dag even bewust te voelen. 
Misschien zelfs nieuwsgierig. Naar jezelf, naar je lijf, naar je gevoel….

Probeer het maar. Het is oké.



Lichaamsbeweging
in de RUST fase



Fase 2 
Herstellen

Deze fase duurt 3 tot 6 
maanden. Deze tijd staat in het 
teken van conditie herstellen en 
opbouwen. 



Herstellen

In deze HERSTELfase is het erg 
belangrijk dat je leert waar je 
grenzen liggen. Leren luisteren naar 
je lijf. Voorkomen dat je weer gaat 
overbelasten.

Denk eens na over welke signalen 
jouw lijf afgeeft.



Herstel fase

In de herstelfase ga je bemerken dat je 
steeds weer wat meer energie hebt. Je 
kunt weer wat van je dagelijkse taken 
gaan doen. Denk goed na over hoe en 
wanneer. Maar ook over de duur van 
de taak. Houdt daarbij goed de 
signalen van je lijf in de gaten om te 
voorkomen dat je te veel doet.

Een dagstructuur of planning kan je 
hierbij helpen.



Herstelfase

Het is in deze fase tijd om weer aan
je werk te gaan denken.  Een
rustige opbouw volgens een goed
plan. 

Je ergotherapeut of re-integratie
coach kan je hier goed bij helpen.



Werk opbouwen

Je gaat je werk weer verder uitbreiden. Denk goed
na hoe je dat gaat doen. 

Houdt bij de opbouw de signalen van je lichaam in 
de gaten. Je lichaam weet heel precies hoe het met 
je gaat. Zie het maar als een soort barometer. Je kan
er prima op aflezen als je een stapje terug moet
doen of dat je juist wat meer kan geven. Soms duurt
het even voordat je evenwicht hebt gevonden.

Je ergotherapeut of re-integratie coach kan je hierbij
helpen.



Keuzes maken

In deze fase van je herstel zul je merken dat je 
moet leren keuzes maken. In het hervatten van 
je leven kom je er achter dat alles niet meer
opgepakt kan worden zoals je altijd hebt
gedaan. Dan ga je weer over de grens.  Het 
risico op een terugval is groot. Het is in deze
fase van je herstel goed dat je leert hoe je 
keuzes kunt maken. De verleiding is dan groot
om te kiezen voor alle “moet” activiteiten. 
Maar die kosten alleen maar energie. Houdt er 
bij het maken van keuzes rekening mee dat je 
ook regelmatig even moet opladen.

Kies voor activiteiten die JIJ belangrijk vindt!

Hoe ga jij dat doen?



Hoeveelheid
prikkels vergroten

In de fase van je leven hervatten ga je 
merken dat je steeds meer prikkels kunt
hebben. Misschien heb je de radio weer
vaker aanstaan of vind je een kletspraatje
met collega’s weer fijn.

Wees er bij de opbouw alert op dat je 
niet te veel of te weinig prikkels krijgt. Je 
ergotherapeut kan met je uitzoeken
hoeveel en welke prikkels je nodig hebt
om je prettig te voelen. Dit is namelijk bij
ieder mens weer anders.  



Balans ervaren in je 
dagelijkse taken

Als er te weinig activiteit is, 
voelt je dag vaak leeg of 
doelloos. Je kunt je onrustig of 
sloom gaan voelen. 

Als er te veel activiteit is, raak 
je vermoeid, neemt je pijn toe 
of voel je stress. Je merkt dat je 
energie op raakt en dat je 
onvoldoende veerkracht hebt 
om extra dingen op te vangen.



Energiegevers en 
energievreters

In je dagelijks leven zijn er activiteiten zijn die je energie geven, 
activiteiten die energieneutraal zijn, maar ook activiteiten die energie 
kosten. Voor iedereen is dat weer anders! De ene persoon vindt het 
heerlijk rustgevend wanneer hij uit het werk komt lekker te gaan koken. 
Een ander vindt dat dat verschrikkelijk en zou het liefst elke dag wat 
afhalen.

Er zijn dus energiegevers en energievreters.

Om je in balans te voelen is het belangrijk dat de energiegevers en 
energievreters in evenwicht zijn. Op het moment dat er meer 
energievreters dan energiegevers zijn, zul je merken dat je energie 
weglekt. Er is te weinig energie om alle activiteiten te doen die je wilt 
doen.

Vergelijk het maar met je bankrekening. Als je meer geld uitgeeft dan dat 
er binnenkomt…. Dan sta je rood.

Dus het belang om je eigen energiehuishouding op peil te houden is net 
zo groot als het belang om je financiële zaken goed op orde te hebben.



Neem je energievreters onder de loep

Door kleine dingen aan je activiteiten te veranderen 
kun je een groot verschil maken met de hoeveel 
energie die een activiteit vreet.

Door de vragen hiernaast te beantwoorden, krijg je 
misschien al meer duidelijkheid.

Wist je dat een ergotherapeut gespecialiseerd is in 
activiteiten? Wij kunnen je heel goed helpen je 
activiteiten anders uit te voeren, zodat je meer 
energie over houdt aan het einde van je dag.



Wat zijn jouw 
energiegevers?

Om tussendoor weer op te laden is het belangrijk dat je in jouw 
dagelijks leven voldoende activiteiten hebt die je energie geven.

Vergelijk het maar weer met je bankrekening. Als je niet spaart en 
er geen inkomsten worden bijgeboekt op je rekening, is er 
onvoldoende geld om uit te geven. Je geld is eerder op dan je wilt. 
Zo gaat dat ook met je energie. Als je alleen maar uitgeeft en je 
zorgt er tussendoor niet voor dat er steeds wat energie bijkomt, 
dan is je energie eerder op dan je wilt.

Welke activiteiten zijn energiegevers voor jou?

Zijn er nieuwe activiteiten te bedenken die jou energie 
kunnen geven?



Hoe nu verder?

Wanneer je met dit e-book aan de slag bent 
gegaan, zul je meer inzicht gekregen hebben in 
wat een Burn-out is en hoe je kunt starten met 
herstellen. Hoe je meer balans kunt aan brengen. 
Natuurlijk is er meer nodig om je weer op de been 
te krijgen dan wat we je in dit werkboek kunnen 
bieden. Wellicht heb je al hulp van een 
professional. 

Ergotherapie Veerkrachtig is gespecialiseerd in het 
begeleiden bij een Burn-out, waarbij jouw 
dagelijks leven centraal staat.



Wil je meer weten?

Behandellocatie in Tiel, Zaltbommel en Culemborg. 
Ook is behandeling aan huis of online mogelijk.

Ergotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering.
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