
20 SUCCESFACTOREN  
OM EEN BURN-OUT  
TE VOORKOMEN



Hoe houd je alle ballen hoog, wat zijn de factoren die ervoor 
zorgen dat je uit balans raakt en hoe zorg je dat je lekker in je vel 
blijft zitten, zowel op werk als privé?

Om je te helpen een burn-out te voorkomen hebben we dit eBook voor je 
geschreven. Hierin lees je allerlei succesfactoren die je kunt toepassen en 
die bijdrage aan een betere balans in je dagelijks leven.

1. Beweging
Bewegen en vooral duurinspanning zoals fietsen, wandelen, zwemmen, 
roeien, etc. levert een aantal voordelen op.Ten eerste zorgt het voor een 
betere fysieke conditie. Ten tweede wordt iemand door een betere 
fysieke gesteldheid ook mentaal sterker en weerbaarder. Ten derde zorgt 
duurinspanning voor de aanmaak van endorfines (het “feel good” 
hormoon). Daardoor voelt iemand zich gezonder en gelukkiger. Ten vierde 
zorgt het voor een verlaging van de stressniveau’s in het lichaam en
stimuleert het herstelproces.

 
2. Tijd, rust en ruimte voor jezelf
Iedereen heeft tijd en ruimte voor zichzelf nodig. De ene persoon meer 
dan de ander maar iedereen heeft het nodig voor een gezonde balans en 
een goede gezondheid. Tijd waarin je energiegevende activiteiten kunt 
doen of tijd waarin je je persoonlijk kunt ontwikkelen of waarin je jezelf 
rust gunt en kunt herstellen. Indien er onvoldoende ruimte en tijd is voor 
dit soort activiteiten dan zorgt dit op termijn voor chronische
stress.



3. Gezonde en ontspannen ademhaling
Een gezonde en ontspannen ademhaling is een ademhaling die vanuit de 
buik komt en een lage frequentie heeft. In rust is een aantal van 8 
ademhalingen in één minuut meer dan voldoende. Verder is het van 
belang om het volgende ritme aan te houden. In-Uit-Rust, In-Uit-Rust, 
etc. Met name de periode tussen de uitademing en de volgende 
inademing is van belang. Dat is het moment waarin de gaswisseling 
(zuurstof en koolzuur) plaatsvindt.

4. Gezonde Balans
Een gezonde balans bestaat uit meer dan een goede verhouding  
tussen werk en privé. Het gaat ook om een gezonde verhouding tussen 
verstand-gevoel, inspanningontspanning, inspanning-rust en energie- 
gevers en -vreters. Een disbalans zorgt voor energieverlies en op termijn 
voor klachten.

5. Voelen en bewaken van grenzen
Om grenzen te kunnen bewaken moet je ze kunnen voelen. Voelen kan 
pas echt goed als je er letterlijk bij gaat stilstaan of stilzitten. Vervolgens 
is het ook van belang om deze gevoelens serieus te nemen en er naar te 
handelen. De standaard reacties op stress (vechten, vluchten, bevriezen) 
zijn niet effectief. Assertief gedrag is de sleutel tot het bewaken van  
grenzen. Assertief gedrag kun je trainen!

6. Stimulerende overtuigingen
Onze overtuigingen bepalen ons gedrag. Als we gedrag willen veranderen 
dan zullen we de onderliggende overtuigingen moeten veranderen. 
Overtuigingen doen we op gedurende ons leven maar vooral in het begin 
van ons leven. Vervolgens raken deze overtuigingen diep geworteld en 
daarom zijn ze lastig te veranderen. Dat vraagt doorzettingsvermogen en 
veel oefening.



7. Gezond leven
Het lijkt een open deur maar in de praktijk blijkt het toch lastiger dan in 
theorie. In ons eten zit te veel suiker en dat vermijden vraagt echt om 
bewustwording en verandering van eetpatroon. Eten zorgt voor energie 
maar ook voor stress. Minder suiker zorgt voor rust en een betere 
vetverbranding. Door ons drukke leven en alle afleiding is voldoende rust 
en slaap een uitdaging. Rust en slaap zijn echter onze belangrijkste 
opladers van energie. Bewegen zorgt voor een sterk lichaam en een 
sterke geest maar tijdgebrek en vermoeidheid zijn de belangrijkste 
saboteurs. Ook bewegen geeft energie en vermindert stress.

Een gezonde leefstijl heeft veel invloed op de mate van stress en energie.

8. Intrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie is die motivatie die van binnenuit komt. Deze 
motivatie zorgt voor flow, bezieling en voldoening en kan zelf opgewekt 
worden. Externe motivatie is niet altijd voor handen en moet steeds 
opnieuw gevoed worden. Zorg voor werk en andere activiteiten waarvoor 
je ’s morgens met plezier je bed uitkomt.

9. Herkennen van stresssignalen
Ons lichaam is slimmer dan ons lichaam en geeft ons continue 
informatie over hoe het met ons gaat en advies over wat goed voor ons 
is. Leren luisteren naar het lichaam en de signalen die het afgeeft helpt 
bij het tijdig kunnen ingrijpen om erger te voorkomen en daardoor 
gezond te blijven. De signalen zijn echter zeer persoonlijk. Leer wat voor 
jou belangrijke signalen zijn.



Instatera is specialist in het voorkomen en verhelpen van  
stress en burn-out klachten.  
 
Onze unieke en bewezen succesvolle aanpak met fysieke en mentale 
oefeningen in de buitenlucht helpen je snel weer fit, gelukkig en vitaal 
te worden.

Direct ingrijpen bij stress en burn-out klachten is cruciaal. Daarom 
kennen we geen wachtlijsten en zijn we landelijk vertegenwoordigd. 
Na aanmelding kun je al binnen één week starten.

https://www.instatera.org/gratisintake?utm_source=E-BOOK


10. Momenten van stilte
Momenten van stilte zijn nodig om te kunnen luisteren naar de signalen 
van je lichaam en om je hoofd leeg te maken. Pas als we letterlijk 
stilstaan bij hoe we ons voelen kunnen we de signalen waarnemen. Stilte 
geeft daarnaast ook onze hersenen de tijd om informatie te verwerken 
en op te slaan.

11. Authenticiteit
Authenticiteit betekent dat je kunt zijn wie je bent. Onder alle omstan-
digheden. Vaak ervaren mensen te weinig veiligheid om dat te doen of 
hun (belemmerende overtuigingen) weerhouden hen ervan. Dat betekent 
dat iemand een rol aanneemt en gedrag vertoont die niet bij hem of haar 
past. Dat kost veel energie en zorgt voor veel stress.

12. Volg je hart!
Onze intuïtie en ons lichaam zijn slimmer dan onze ratio. Toch hebben 
we van jongs af aan geleerd om vooral te vertrouwen en te luisteren naar 
onze ratio en ons ego. Het is belangrijk om weer te leren vertrouwen op 
onze intuïtie en te luisteren naar ons lijf.

13. Waarden, normen en principes
We hebben allemaal principes en waarden die wij in het leven 
belangrijk vinden. Blijf trouw aan deze principes en waarden. Het 
structureel niet naleven van deze principes voelt niet goed en zorgt voor 
frustratie, onvrede en energieverlies. Waarden fungeren bovendien als 
een intern kompas. Het niet volgen van het kompas zorgt ervoor dat je 
uit koers raakt en verder van jezelf vervreemdt. Het is belangrijk om te 
uit vinden welke waarden belangrijk zijn en je te laten leiden door dit 
interne kompas.



14. Genieten
Genieten en gelukkig zijn vormen belangrijke basisbehoeften van 
mensen. Kinderen hebben dat van nature. Voedt het kind in jezelf en 
gun jezelf tijd om te kunnen genieten. Genieten is een belangrijke 
energiegever! En vormt een belangrijke tegenhanger van irritaties en 
frustraties.

15. Dromen, durven en doen
Onze dromen geven onze ambities en diepste wensen en behoeften weer. 
Ze geven richting en perspectief. Wie niet durft te dromen of zijn dromen 
laat ondersneeuwen door de interne criticus, geeft geen gehoor aan de 
behoeften en mist de richting voor een gezond en gelukkig leven. Snoer 
de interne criticus af en toe de mond en geef de dromer in jezelf de 
ruimte.

16. Positief Denken
Positief denken zorgt voor energie en negatief denken zorgt voor energie-
verlies. De ene persoon is van nature optimistischer dan de ander maar 
dwing jezelf om een positieve kijk te ontwikkelen op het leven en datgene 
wat er in het leven gebeurt. Met andere woorden: Zorg dat je glas half 
vol is i.p.v. half leeg!

17. Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling is één van de basisbehoeften van de mens en 
maakt deel uit van de behoeftepiramide van Maslow. Persoonlijke ontwik-
keling zorgt voor energie, een beter zelfbeeld en ontwikkeling van vaar-
digheden die ons meer mogelijkheden bieden in het leven.



18. Autonomie en regie
Autonomie heeft te maken met de regelmogelijkheden en invloed die 
we kunnen uitoefenen om onze eigen situatie. Het heeft te maken met 
het gevoel regie en controle te hebben. In het werk betekent dat bijvoor-
beeld zelf invloed hebben op de hoeveelheid werk, het soort werk en de 
omstandigheden waarin dat werk moet worden uitgevoerd. Het gebrek 
aan autonomie en regie is een belangrijke stressfactor en daarmee een 
belangrijke energievreter.

19. Mild zijn voor jezelf
Veel mensen oordelen streng over zichzelf. Ons ego heeft een duidelijke 
mening over hoe we zouden moeten zijn en hoe we in werkelijkheid zijn. 
Als we niet voldoen aan het ideaal van het ego dan oordelen we streng 
over onszelf. We zijn te dik, niet succesvol, tedom, etc.

Het kan helpen om naar jezelf te kijken, zoals je om zou willen gaan met 
(je eigen) kinderen. Stimuleer en beloon jezelf en sta jezelf toe om 
fouten te maken en te leren inhet leven.

20. Alles wat aandacht krijgt groeit.
Dat geldt voor jezelf bekwamen maar dat geldt ook voor overtuigingen en 
je kijk op het leven. Als je ergens beter in wilt worden dan geldt globaal 
de 10.000 uren norm om ergens echt goed in te worden en uit te blinken. 
Oefening baart kunst. Maar het geldt zoals gezegd ook voor de manier 
waarop je naar situaties en naar jezelf kijkt. Benadruk je vooral datgene 
dat niet goed gaat of kijk je naar de dingen die wel goed gaan. Op deze 
manier heb je invloed op je gevoel voor eigenwaarde en
zelfvertrouwen.



BURN-OUT 
VOEDINGSADVIES

Gevarieerde en volwaardige voeding geeft je meer energie en draagt bij 
aan een energiek gevoel. Voeding is een belangrijk ondersteunend 
element bij het herstel van stress- en/of burn-outklachten.

Bij stress en burn-out klachten is de invloed van voeding nog sterk  
onderbelicht. Instatera wil daar verandering in brengen. We willen geen 
ingewikkeld en tijdrovend dieet voorschrijven. Het is immers voor  
mensen, die echt geen energie meer hebben, en het al een hele uitdaging 
is om voldoende en gezond te eten. Met een aantal eenvoudige voedings-
adviezen kunnen we het herstel al wel bevorderen. Met de onderstaande 
eenvoudige richtlijnen kan voeding bijdragen tot het herstel. Het spreekt 
voor zich dat hoe beter men zich aan het advies houdt, hoe groter het 
effect zal zijn.



Suiker
Suiker geeft je lichaam een korte “energy boost”, maar het effect is  
kortdurend en daarna komt een onvermijdbare dip. Als je dagelijks te 
veel suiker eet of drinkt, zorgt dit er voor dat je bloedsuikerspiegel  
onnodig gaat fluctueren. Daarmee schiet je energieniveau omhoog en 
omlaag. Daar komt nog bij dat veel mensen onrustig worden van suiker. 
Bij een bun-out ervaren mensen vaak al een grote onrust bij zichzelf.  
Suiker doet daar nog een schepje bovenop.

Door de suikers worden neurotransmitters in je hersenen extra  
gestimuleerd. Dat veroorzaakt het onrustige en nerveuze gevoel.  
Bovendien kan het leiden tot concentratieproblemen en lusteloosheid.

Bovendien beïnvloedt suiker je immuunsysteem, dat toch al onder druk 
staat als gevolg van de verhoogde hoeveelheid stresshormonen in je lijf.

In heel veel producten is suiker toegevoegd. Dat geldt o.a. voor  
frisdranken en vruchtensappen, maar ook alle snoep en koekjes bevatten 
suiker. Met het eten van fruit krijg je al voldoende suiker binnen. Meer is 
dus echt niet nodig. Vermijd naast suiker ook andere zoetstoffen of  
voedingsmiddelen met suiker als ingrediënt (dus ook rietsuiker,  
kristalsuiker, glucose(stroop), maïssiroop, fructose, melksuiker,  
frisdranken of geconcentreerde vruchtensappen).

EET DEZE VOEDING NIET



Snelle Koolhydraten
Snelle koolhydraten zoals witte pasta, witbrood, aardappels laten, net als 
suiker, je suikerspiegel snel stijgen, waardoor je even het gevoel krijgt 
meer energie te hebben. Het effect is echter van korte duur. Je voelt je 
daarna vaak weer hongerig en lusteloos. Dat komt omdat deze voeding 
snel verteert en niet langzaam energie afgeeft zoals trage koolhydraten.
Voor snelle koolhydraten geldt, net als bij suiker, dat het immuunsysteem 
wordt aangetast en dat hierdoor het gevoel van onrust kan toenemen.

Snelle koolhydraten zorgen er ook voor dat je lichaam meer insuline moet 
aanmaken om de overtollige glucose (suikers) af te voeren en op te slaan 
als vet. De glucose dient als brandstof voor bijvoorbeeld de spier- en 
hersencellen en is nodig om te kunnen functioneren.

Een overschot aan glucose moet door het lijf worden afgevoerd, omdat 
een te hoge bloedsuikerspiegel schadelijk is voor je gezondheid en kan 
leiden tot allerlei gezondheidsklachten. De troef, die je lichaam heeft, is 
dat insuline alle cellen kan openen, dus ook je vetcellen. In de vetcellen 
kan glucose worden opgeslagen als vet. Vroeger was dat nodig om dat 
opgeslagen vet in tijden van voedselschaarste weer omzetten in glucose. 
Deze voedselschaarste kennen we echter niet meer. Wanneer je te veel 
(snelle) koolhydraten blijft eten, kan dat leiden tot overgewicht, een te 
hoog cholesterolgehalte en een te hoge bloeddruk. En op de langere 
termijn zelfs leiden tot diabetes type 2. Diabetes type 2 is samen met 
stress één van de belangrijkste welvaartsziektes.

Als je het gevoel hebt dat je bloedsuikerspiegel schommelt, dan kun je 
je glucosewaarden laten meten bij je huisarts.

Snelle koolhydraten zitten bijvoorbeeld in witte rijst, aardappelen, wit 
brood en pasta. Het idee dat een mens iedere dag brood en ’s avonds 
aardappelen, pasta of rijst nodig hebt om te functioneren, mag je laten 
varen.



Koffie (of andere dranken waar cafeïne in zit)
Koffie zorgt voor een stijging van je toch al verhoogde cortisolniveau en 
daarmee vergroot je het gevoel van onrust en stress.

Alcohol en andere stimulerende middelen
Alcohol gebruik is sterk af te raden. Door alcohol te drinken voel je je 
wellicht tijdelijk iets meer ontspannen. Helaas is dit effect van korte duur. 
Ook lijkt het in eerste instantie dat je makkelijker in slaap valt en 
lekkerder slaapt met alcohol, maar het tegendeel is waar.
 
Alcohol beïnvloedt de slaap in negatieve zin. Je slaapt minder diep en 
onrustiger. Daarnaast moet je lijf hard werken om de schadelijke stoffen 
af te breken en af te voeren. Het kost je dus per saldo energie en het 
levert niets op.



Voeding, die rijk is aan B-vitamines
Aanhoudende stress berooft je van je B-vitamines. Een tekort aan één 
of meerdere van de B-vitamines kan leiden tot uiteenlopende lichamelij-
ke en mentale klachten, zoals vermoeidheid en lusteloosheid, verstoor-
de stofwisseling, bloedarmoede, verslechterde zuurstoftoevoer en slecht 
zien.

Om voldoende vitamine B tot je te nemen is het raadzaam om voeding te 
eten zoals: groene groenten, asperges, erwten, champignons, zilvervlies-
rijst, avocado’s, bananen, eieren, noten en zaden.

Voeding, die rijk is aan vitamine-C
Vitamine C zorgt er onder andere voor dat de hoeveelheid cortisol in je 
bloed na een stressreactie sneller daalt. Daarnaast is vitamine C een 
sterke antioxidant, die schadelijke oxidatieprocessen tegengaat, waardoor 
de algehele afweer tegen ziekte toeneemt.

Voedingsmiddelen met veel vitamine C zijn: broccoli en bloemkool, papri-
ka’s, kool, rood fruit (aardbeien, frambozen, bramen), tomaten en citrus-
vruchten.

EET DEZE VOEDING WEL



Langzame koolhydraten
Langzame koolhydraten, ook wel ‘complexe koolhydraten’ genoemd, 
worden veel trager opgenomen in je lichaam dan de eerder genoemde 
snelle koolhydraten. Dit komt door de complexe samenstelling van de 
langzame koolhydraten. Onze spijsvertering doet er langer over om het 
zetmeel, wat hierin zit, af te breken en om te zetten in glucose. De 
moleculen van voeding met langzame koolhydraten moeten eerst uit 
elkaar gehaald worden. Het resultaat is dat het glucosedeel langzamer 
opgenomen wordt in je bloed. Daardoor is er minder insuline nodig en is 
het lichaam in staat om het insulineniveau op een gezond peil te houden.

Langzame koolhydraten zitten in volkoren- en spelt producten, groenten, 
boekweit, noten en zaden, peulvruchten en bonen.

Als je langzame koolhydraten combineert met de inname van eiwitten 
en gezonde vetten worden de glucose uit de langzame koolhydraten nog 
trager opgenomen in je lichaam. Langzame koolhydraten in combinatie 
met eiwitten en gezonde vetten vormen dus een gezonde manier van 
eten.

Magnesium
Bij stress- of burn-outklachten heeft je lichaam meer behoefte aan 
magnesium. Stress zorgt er namelijk voor dat het lichaam meer 
magnesium gebruikt. Dat komt, omdat stress je in een staat van 
paraatheid brengt en daar is magnesium voor nodig. Magnesium zorgt 
ervoor dat je je beter kunt concentreren en dat je geheugen goed blijft 
werken.

Magnesium is ook bij uitstek het antistress-mineraal, dankzij een 
kalmerende werking op spieren en bloedvaten. Een gebrek aan 
magnesium zorgt bijvoorbeeld voor meer spierspanning en kramp.

Magnesium zit in noten, bananen, rode paprika, tomaten, rozijnen, 
avocado, zaden, knoflook, schelpdieren en water. Er is ook specifieke 
magnesiumolie (of tabletten) te krijgen. Hiermee kun je de dagelijkse 
hoeveelheid magnesium ophogen.



Zink
Bij aanhoudende stress heeft het lichaam een hogere behoefte aan zink. 
Zink speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling in de hersenen en het 
is één van de belangrijkste mineralen voor je lichaamscellen en immuun-
systeem. Zink is aanwezig in: groene bladgroenten, pompoenpitten, 
sesamzaad en amandelen.

Omega-3 vetten (gezonde vetten):
Er zijn tal van onderzoeken gedaan naar de positieve effecten van 
Omega-3 vetten. Eén van deze effecten is dat het de productie van 
serotonine in de hersenen reguleert, wat zorgt voor een positieve(re) 
gemoedstoestand.
Omega 3 vetten vind je onder andere in: walnoten, vette vis zoals zalm, 
en in lijnzaad. Ook kun je visoliecapsules met omega 3 innemen.

Tryptofaan
Tryptofaan is een aminozuur. Een aminozuur is een onderdeel van 
eiwit. Eiwit zit in verschillende voedingsmiddelen zoals vlees en brood. 
Het blijkt dat voldoende tryptofaan kan bijdragen aan een goede 
gemoedstoestand. En dus kan het bijdragen aan het voorkomen of 
herstellen van een burn-out. De reden dat tryptofaan dit effect heeft, is 
dat tryptofaan in het lichaam wordt omgezet in serotonine.

Serotonine heeft een tegengesteld effect als stresshormonen. Serotonine 
zorgt er voor dat je je kunt ontspannen en minder stress voelt. Het zorgt 
ook voor de aanmaak van melatonine. Het hormoon, dat zorgt voor een 
goede en gezonde nachtrust. Bovendien blijkt tryptofaan bij te dragen 
aan een goed geheugen.

De natuurlijke variant van tryptofaan wordt l-tryptofaan genoemd en 
komt van nature voor in bananen, melk, yoghurt, tonijn, sojabonen, 
amandelen, pinda’s, granen, en in veel gevogelte zoals kip en kalkoen. 
En jawel….. het zit ook in chocolade. (vooral de pure variant met 70% 
cacao of meer).



Water
Kraanwater is zonder twijfel de goedkoopste dorstlesser, die ook nog eens 
goed voor je is. Het bevat allerlei mineralen die ons lichaam nodig heeft, 
maar geen suiker, zoetstoffen, vet of kleurstoffen. De Nederlandse drink-
waterbedrijven leveren kraanwater van super kwaliteit.

Kraanwater bevat van nature een aantal bouwstenen, die je lichaam 
nodig heeft. Niet alleen mineralen als calcium en magnesium, maar ook 
natrium en kalium.

Gemiddeld verliest een volwassene 2,5 liter vocht per dag. Dit moet 
worden aangevuld. De precieze hoeveelheid vocht, die we dagelijks nodig 
hebben, verschilt per persoon. Dit is afhankelijk van leeftijd, de 
(omgevings-)temperatuur, de mate van inspanning, het voedsel dat we 
innemen en onze gezondheidstoestand. Gemiddeld levert voedsel circa 
een liter water per dag. Daarnaast is drinken nodig om de resterende 1,5 
liter water binnen te krijgen. Kraanwater is daarvoor de beste optie.

Ons lichaam regelt veel met water. Water regelt onze lichaamswarmte en 
transporteert vitaminen, mineralen en voedingsstoffen naar onze cellen. 
Een andere belangrijke functie is dat het ons lichaam reinigt doordat het 
afvalstoffen afvoert. Als we onvoldoende drinken kan ons lichaam de 
afvalstoffen niet kwijt.



Kort samengevat:

Eet en drink zo weinig mogelijk: 

 •  Toegevoegde suikers (snoep, koekjes, frisdrank en  
  vruchtensap)
 •  Snelle koolhydraten (wit brood, witte rijst, pasta 
   en aardappelen).
 •  Koffie
 •  Alcohol

Eet en drink vooral: 

 •  Voeding, die rijk is aan vitamine B (groene groenten,  
  zilvervliesrijst, avocado’s, bananen, eieren, noten en zaden)
 •  Voeding, die rijk is aan vitamine C (bananen, citrusvruchten,  
  avocado’s, noten, rood fruit, broccoli)
 •  Langzame koolhydraten (volkoren- en spelt brood, groenten,  
  noten, zaden, peulvruchten en bonen).
 •  Omega-3 vetzuren (noten en vette vis)
 •  Magnesium (noten, bananen, paprika, tomaten, avocado en   
  evt. magnesium olie
 •  Zink (groene bladgroenten)
 •  Tryptofaan (bananen, melk yoghurt, tonijn, sojabonen, aman 
  delen, pinda’s, granen, kip kalkoen en chocolade)
 •  Water



Het is belangrijk om vroegtijdig bij stress en burn-out klachten bij te zijn. 
Vaak zijn er lange wachtlijsten en daarom kunt u bij Instatera direct 
terecht. We zijn specialist in het voorkomen en verhelpen van stress en 
burn-out klachten. Dit doen we met een unieke een bewezen succesvolle 
aanpak. Door middel van fysieke en mentale oefeningen in de buitenlucht 
helpen we je weer beter te voelen. 

Onze specialisten zijn door het hele land gevestigd. Zij zorgen voor een 
helder plan van aanpak met concrete doelstellingen, zowel voor zakelijk 
als particulier.

https://www.instatera.org/burnout-coaching-en-begeleiding?utm_source=E-BOOK
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