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WAT IS EEN BURN OUT 

Ons lichaam is erop gemaakt om goed om te 
kunnen gaan met stressmomenten. Je lichaam gaat 
dan als het ware in de overlevingsmodus, want het 
zorgt ervoor dat er bloed naar de spieren gaat, het 
legt (tijdelijk) de darmen stil, de bloeddruk en de 
hartslag gaan omhoog, zintuigen worden 
aangescherpt, het immuunsysteem wordt 
geactiveerd, de pijngevoeligheid daalt en het lichaam 
bereid zich voor op vechten of vluchten. Als de 
stressmomenten te vaak voorkomen, of als de 
stressmomenten te lang duren, krijg je klachten. 
Dan spreken we van een burn out.  
 
Stressmomenten bestaan niet alleen uit werkdruk of 
sociale druk, maar ook verkeerde voeding roept 
stress op in je lichaam. Zo heb je meerdere keren 
per dag een stressmoment, dat ook weer overgaat. 
Als je lichaam echter te veel stress heeft, komt het 
niet tot rust en blijft het in de overlevingsstand. De 
klachten die je dan kunt ervaren, zijn onder andere:  

- Slaapproblemen 
- Darmklachten en obstipatie 
- Depressie/stemmingswisselingen 
- Heel moe zijn 
- Schildklierproblemen 
- Libidoproblemen 
- Verhoogde pijngevoeligheid 
- Piekeren. 

 
 

BELANGRIJKE STOFFEN DIE EEN 
ROL SPELEN BIJ BURN OUT 

In acute stress maakt het lichaam adrenaline aan. 
Adrenaline brengt het lichaam in de 
overlevingsmodus. Daarbij wordt in het 
zenuwstelsel de sympaticus geactiveerd. Als de 
stress voorbij is, wordt de parasympaticus 
geactiveerd en komen we tot rust. Als de stress niet 
voorbij gaat, wordt de zogenaamde HPA-as in het 
lichaam geactiveerd: het lichaam gaat cortisol 
aanmaken (in de bijnieren). Cortisol is een 
belangrijke ontstekingsremmer in het lichaam, het 
zorgt er ook voor dat we ’s morgens wakker worden 
en het onderdrukt het immuunsysteem. Cortisol 
heeft daarnaast effect op de darmen, de lever, de 
bijnieren, het hart, de nieren, de alvleesklier en de 

hersenen. Langdurig hoge aanmaak van Cortisol is 
belastend voor de bijnieren en kan leiden tot 
bijnieruitputting.  
Ook neurotransmitters, zogenaamde signaalstoffen 
die prikkels tussen zenuwen mogelijk maakt, spelen 
ook een rol bij stress, want bij stress worden veel 
neurotransmitters gebruikt, waardoor tekorten 
kunnen optreden. Met name dopamine, dat 
overzicht geeft, zorgt dat we zin hebben om dingen 
te ondernemen, zorgt dat we bewegen en ons 
concentratievermogen helpt, kan een ondergrens 
bereiken, waardoor we besluiteloos en apathisch 
worden. Maar ook serotonine speelt een belangrijke 
rol, want dit stofje zorgt dat we ons prettig voelen, 
dat we goed kunnen slapen en het dempt de 
pijnbeleving. Te weinig serotonine geeft een 
verstoord slaapritme, stemmingswisselingen, maar 
ook obstipatie.  
Een andere belangrijke neurotransmitter waar vaak 
een tekort aan is bij een burn out is GABA. GABA 
zorgt voor rust en kalmte voor lichaam en geest en 
bij een tekort blijven we piekeren, hebben we 
angsten of fobieën en hebben we vaak hoofdpijn.  
 
 
BEHANDELINGEN BIJ BURN OUT 
KLACHTEN 

Omdat een Burn out zoveel invloed heeft op ons 

hele lichaam, helpen voetreflexbehandelngen om 

het lichaam te ondersteunen om de stress aan te 

kunnen. Het stimuleert ons zelfgenezend 

vermogen, vermindert darmklachten en kan de 

slaap verbeteren. Daarnaast is het goed om 

voedingsadviezen op te volgen en supplementen te 

gebruiken.  

Algemene adviezen zijn onder andere: 

- Pak de stress aan! Waar heb je de meeste 

stress van? En kun je hier iets aan 

veranderen? 

- Sta op als het licht wordt en ga naar bed 

als het donker wordt: ritme is heel 

belangrijk. 

- Volg een dieet met zo min mogelijk 

exorfinen, dus een dieet zonder gluten, 

schimmels (kaas, champignons), soja en 

spinazie. 

- Eet niet vaker dan 3x per dag. Eten is een 

verstoring van rust in het lichaam. 

- Ga ontspannen bewegen: wandelen, fietsen 

of in de tuin werken. 

- Doe ontspanningsoefeningen of ga 

mediteren. 

- Doe dingen waar je energie van krijgt, 

geen dingen die energie kosten. 



 

- Neem supplementen die je lichaam helpen 

om sneller te herstellen. 

- Voorkom dat je nog een keer een burn out 

krijgt! Verander (als dat mogelijk is) dat 

waar je zoveel stress van krijgt.  
 
 
SUPPLEMENTEN BIJ BURN OUT 

In mijn praktijk is een test beschikbaar om uit te 
zoeken aan welke neurotransmitters je het grootste 
tekort hebt, als gevolg van stress en burn out. Aan 
de hand van deze test krijgt je voedingsadviezen en 
adviezen over welke supplementen je kunt slikken.  
 
Om voldoende neurotransmitters beschikbaar te 
hebben, heb je bijvoorbeeld ook vitamine B11 en 
B12 nodig, maar ook vitamine B6, zink, magnesium, 
vitamine C en ijzer.  
 

 
GEEN ACTIE IN DE MAAND 
SEPTEMBER 

In verband met het feit dat ik de komende 
maand(en) meer mantelzorg zal gaan verlenen bij 
mijn ouders, is er deze maand geen actie. Ik hoop 
volgende maand wel weer een actie te kunnen doen! 
 
 
WIJZIGINGEN STEMPELKAART 

De voorwaarden voor de stempelkaart gaan 
veranderen. Als je op dit moment gebruikt maakt 
van een stempelkaart, is er niets aan de hand en 
gelden de oude voorwaarden nog tot eind van dit 
jaar. Als je aan een nieuwe stempelkaart toe bent, 
gaat er wel het een en ander veranderen: 

- De stempelkaart kan gebruikt worden voor 
de behandelingen die niet voor vergoeding 
in aanmerking komen (massages, Reiki, 
Oorkaarsen, e.d.). 

- De stempelkaart is twee jaar geldig na 
datum van afgifte. 

- De stempelkaart is vol met 20 stempels. 
Elke betaalde behandeling van 30 minuten 
geeft recht op 1 stempel, een betaalde 
behandeling van een uur geeft recht op 2 
stempels.  

- Een volle stempelkaart geeft recht op een 
gratis Reikibehandeling, behandeling met 
oorkaarsen, een metamorfosemasage, Vital 

Feet Bowl-massage of een massage van 30 
minuten. 

 
Voor mensen die voetreflexbehandelingen niet 
vergoed kunnen krijgen, gelden andere 
voorwaarden. Vraag hiernaar bij je volgende 
bezoek aan mijn praktijk.  
 
 

AGENDA 

Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, weetjes 
en acties en kortingen, dus houdt ook deze pagina in 
de gaten: www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik direct 
telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch 
spreekuur tussen 17.00 en 18.00 uur op 
telefoonnummer 0251-201649 voor het stellen van 
vragen, het maken van afspraken of het bestellen 
van producten.  
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