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D
at betekende nog niet dat 
ik een weg had gevonden 
in mijn studie. Het was 
begin jaren ’70 en ik had 
een grote nieuwsgierigheid 

naar het functioneren van groepen 
en samenlevingen. Door de studie 
Sociologie hoopte ik bij te kunnen 
dragen aan het verbeteren daarvan. 
Maar wat ik kreeg was een hordenloop 
van tentamens over abstracte theorieën 
die me weinig tot niets zeiden. Daarin 
meegaan werd een doel op zichzelf. Wat 
mij in mijn studie overkwam, was dat 
ik uit mezelf getrokken werd, uit mijn 
oorspronkelijke motivatie.
Dat ik hierin niet alleen stond en sta 
bevestigen de cijfers. Uit een vergelij-
king uit 2019 tussen onderzoeken door 
het Interstedelijk Studenten Overleg 
bleek dat meer dan 70 procent van 
de studenten kampt met een hoge 
prestatiedruk en bijna 53 procent met 
burn-outklachten.[1] Bijna negen pro-
cent vormt een suïciderisico. Daarmee 
is het een serieus probleem van de 
samenleving.

Als we jong zijn hebben we onze dro-
men. Naarmate we ouder worden, lijken 
deze geleidelijk plaats te maken voor 
de maatschappelijke ‘realiteit’ dat we 
iets moeten ‘bereiken’. Waar we hopen 
onze passie, ons hart, te kunnen vol-
gen, gaan we deze maatschappelijke 
‘realiteit’ verinnerlijken. In de plaats van 
onze verlangens komt de prestatiedruk, 
vaak bestaand uit het reproduceren 
van ingenomen kennis en feiten of het 
volgen van gebaande paden. Daarmee 
drijven we van ons hart weg en leren we 

In mijn studietijd had ik gemiddeld wekelijks een migraineaanval. Zo een waarbij je wegkruipt in het 
donker en de stilte en wacht tot het over is. Ik vroeg duidelijk te veel van mezelf. Of eigenlijk moet ik 
achteraf vaststellen dat de studie te veel vroeg van mij. Bij toeval ontdekte ik yoga en raakte daarmee 
van de migraine af. Het is in die heftigheid ook nooit meer teruggekomen. Ik had een weg gevonden om te 
ontspannen en daarmee weer de relatie met mezelf aan te gaan.

Stress

simpel zijn als zelf een tafel timmeren 
of een maaltijd klaarmaken, iets tast-
baars creëren. Het is niet voor niets 
dat het advies vanuit een burn-out vaak 
is om te gaan schilderen of schrijven, 
jezelf tot expressie te brengen. Door 
‘makerschap’ herstel je de verbinding 
hoofd-hart-handen.
Mijn eigen reis leidde uiteindelijk tot de 
begeleiding van cliënten, familiesys-
temen en teams. Daarbij vond ik weer 
het verlangen terug om vanuit mijn 
oorspronkelijke nieuwsgierigheid bij te 
kunnen dragen aan een betere wereld. 
Het verrassende voor mij is dan elke 
dag opnieuw dat dit werk me nauwe-
lijks stress oplevert. Het past me. a 
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ons denken en onze wilskracht centraal 
te stellen. En we gaan het gewoon vin-
den. Pink Floyds ‘The Wall’ is daar een 
mooie expressie van. De ACE-studies 
(Adverse Childhood Experience) laten 
zien dat dit een rechtstreekse invloed 
kan hebben op het functioneren van ons 
hart en bloedvatenstelsel.[2]

Stress en burn-out vinden naar mijn 
idee hun grondslag waar we vervreemd 
raken van onze diepste drijfveren. Het 
kost ons in een latere fase van ons leven 
vaak veel moeite hier weer contact mee 
te maken. Dit staat dan ook niet zelden 
centraal in de begeleiding van stress- en 
burn-outklachten. Ik herinner me een 
jonge cliënt die na haar derde burn-out 
naar Frankrijk vertrok om daar tassen te 
gaan maken die ze via internet verkocht. 
Ze durfde eindelijk gehoor te geven aan 
een sterk innerlijk verlangen.

Binnen de kunsten wordt in dit verband 
wel gesproken over ‘makerschap’, van-
uit de eigen creatieve bron iets con-
creets tot stand brengen. Dat kan zo 

‘door ‘makerschap’ herstel je de verbinding 
hoofd-hart-handen’
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