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Een Burn-out is anders dan “overspannenheid”, het gevolg van een 

jarenlange disbalans tussen draagkracht en draaglast en behelst een 

diepgaande ontregeling van het hele systeem. In relatie tot alle 

levensgebieden heeft een gevoel van allesoverheersende uitputting zich 

als een olievlek uitgebreid. 

Mensen met een Burn-out  komen dan meestal via de huisarts in het reguliere circuit terecht, waar al 

naar gelang de diversiteit aan klachten een even breed en wisselend behandelaanbod gegeven 

wordt. Niet zelden zijn uiteindelijk drie of meer therapeuten en of instanties betrokken bij het 

herstelproces, waarbij men mag hopen dat er een onderlinge samenhang wordt afgesproken en 

nageleefd. Overvraagde mensen zijn vaak uitgeput en kunnen daardoor somberheidsklachten 

ontwikkelen. Dit is een adequate reactie op een ongezonde situatie. Helaas komt het nog te vaak 

voor dat huisartsen al bij aanvang (een vorm van) anti-depresiva voorschrijven. Daarmee wordt de 

kans belemmerd om op een meer gezonde wijze te leren reageren op grensoverschrijdende 

ervaringen en wordt de afhankelijkheid van medicatie in de hand gewerkt. 

Juist voor mensen met een Burn-Out is het in die gevallen moeilijk om het overzicht te bewaren, op 

tijd de juiste grenzen voelen en te stellen waar dat nodig is en het vertrouwen te geven aan een 

hulpverlener, terwijl men tot dan toe altijd de controle in eigen hand heeft  gehad. 

 

Benadering vanuit de Chinese Geneeskunde: 

Binnen de Chinese Geneeskunde worden psychische 

aandoeningen niet als een aparte categorie gezien, 

maar als een onderdeel van een fysiologisch energetisch 

patroon. Binnen  dit patroon zijn de lichamelijke en 

mentaal-emotionele reacties zo met elkaar verweven, 

dat een strikte scheiding niet te maken valt. Sterker, de 

Chinese Geneeskunde benadert in de meeste gevallen 

een psychische aandoening op dezelfde wijze als 

lichamelijke aandoeningen en gaat er vanuit dat deze 

twee gesteldheden elkaar wederzijds beïnvloeden.  

Elke emotie heeft een specifiek effect op de Qi stroom in ons lichaam en deze raakt dan op termijn 

verstoord.  Emoties zijn interne ziekteoorzaken die rechtstreeks een interne disbalans geven .  Dit 

gebeurt echter alleen wanneer bepaalde emoties langdurig aan houden of zeer intens zijn. Bijv. als 

een bepaalde (werk)situatie frustrerend is of zelfs constant woedend maakt, dan zal daardoor de 

lever beïnvloed worden en een interne disbalans veroorzaken 

Uit bovenstaande blijkt dat de TCM een andere benadering hanteert. De fysieke, mentale en / of 

emotionele disbalans vormt gezamenlijk  één of meerdere patronen en zijn tegelijk het 

behandelprincipe. Deze wordt uitgevoerd door dezelfde behandelaar. 

 

De voordelen van een geïntegreerde behandeling.  

Binnen mijn praktijk zie ik de laatste jaren een toename van mensen met uitputtingsverschijnselen  

en andere werk gerelateerde klachten. Dit is het gevolg van een jarenlange kaalslag op de eigen 

energievoorraden. De grens tussen een privéleven en werk is vervaagt, relaties staan soms onder 
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druk, inadequaat gedrag is ontstaan om de spanning te vermijden of te onderdrukken en emotionele 

klachten als somberheid en een verlaagd zelfbeeld verminderen het perspectief op betere 

vooruitzichten……. 

Het is duidelijk dat de behandeling van een Burn-Out op verschillende levensgebieden ingezet moet 

worden. Het gaat dan om veranderingen op het fysieke- en  emotioneel en mentaal niveau, 

veranderingen in de leefstijl, gedrag en soms ook in relaties. Dit ziet er voor iedereen anders uit en  

vraagt om maatwerk. En dat is precies wat Chinese Geneeskunde in zich heeft.  

Binnen mijn praktijk kan ik de verschillende behandelstrategieën die nodig zijn voor een optimaal 

herstel aanbieden, zoals: 

Acupunctuur 

Kruiden  

TuiNa  (massage) 

Moxa behandelingen 

Begeleiding en coaching 

voedingsadviezen 

QiGong  (bewegingsleer, zie www.qigongzee.nl) 

 

Ik heb jarenlang in de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg mensen behandeld en begeleid met een 

Burn-Out. Ook deze kennis en ervaring zet ik zo nodig in binnen mijn praktijk. 

In enkele gevallen zal ik adviseren om een bloedonderzoek af te laten nemen via de huisarts of is het 

toch raadzaam om meer specifieke psychologische hulp in te schakelen om onderliggende processen 

die naar voren kunnen komen beter te begeleiden. Deze overwegingen gaan uiteraard altijd in 

overleg met de patiënt.  

 

 

Sanne van der Zee 

Acupuncturist 
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