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Lichamelijk en geestelijk opgebrand zijn 
als gevolg van langdurige blootstelling aan 
stress, het lijkt tegenwoordig meer regel 
dan uitzondering te zijn. We leggen ons-
zelf  te veel op en willen alle bordjes in  
de lucht houden, zowel zakelijk als privé. 
We willen hoger komen op de maatschap-
pelijke ladder en bezwijken onder de  
toenemende prestatiedruk. Niet alleen  
volwassenen, maar ook steeds meer jongeren 
hebben hiermee te kampen, met als gevolg 
een enorme toename van het aantal burn- 
outklachten.
Bij de behandeling van burn-outklachten 
wordt vaak alleen aandacht besteed aan 
de psychische overbelasting, terwijl het  
de fysieke overbelasting is die de burn-out 
veroorzaakt, namelijk een bijnieruitputting. 
Ons lichaam kan immers van nature prima 
overweg met – incidentele – stress. Dit 
hebben we te danken aan de hormonen 
cortisol en adrenaline. Deze zogenaamde 
stresshormonen worden aangemaakt in 
de bijnieren en afgegeven aan het bloed 
zodra er sprake is van acute stress. Zo 
zorgen deze hormonen er onder andere 
voor dat we heel alert zijn op gevaar  
en dat er energie vrijgemaakt wordt uit 
opgeslagen reserves.
Deze fysieke reactie op stress stamt nog 
uit de oertijd, waarin we soms oog in oog 
kwamen te staan met een sabeltandtijger 
of  ander gevaarlijk roofdier. Om te over-
leven waren er twee opties: vechten of  
vluchten. De vrijgekomen extra energie 
konden we dan goed gebruiken. Naast 
het leveren van de benodigde energie werkt 
cortisol ook als belangrijkste ontstekings-
remmer van het lichaam. Dit vergrootte 
de overlevingskans bij een eventueel  
opgelopen verwonding tijdens het gevecht 
of  de vlucht. Vandaag de dag is onze stress 
echter meestal niet levensbedreigend, maar 
meer een opeenstapeling van kleinere 

stressbelastingen die uiteindelijk kunnen 
leiden tot chronische stress. Bijzonder  
genoeg reageert ons lichaam precies het-
zelfde op deze vorm van stress als in  
de oertijd. Bij een langdurige disbalans 
tussen stressvolle situaties en ontspannings- 
momenten raken onze bijnieren over- 
belast. Wanneer de bijnieren zoveel stress- 
hormonen moeten gaan produceren dat 
ze uiteindelijk uitgeput raken, spreken  
we van een bijnieruitputting. Dan kunnen 
de hormonen cortisol en adrenaline niet 
of  nauwelijks meer aangemaakt worden 
en kan het lichaam dus niet goed reageren 
op bepaalde situaties. Hoe groter het  
verschil tussen het stressniveau en het  
tekort aan stresshormonen, hoe groter  
de nadelige gevolgen zijn.
Door verbetering van leefstijl en het eten 
van de juiste voeding kan de balans in  
de hormoonhuishouding weer hersteld 
worden. Want juist in periodes van stress 
hebben we vaak geen energie om te koken 
en grijpen we eerder naar een kant-en- 
klaarmaaltijd. Hierdoor krijgen we nog 
minder voedingsstoffen binnen en putten 
we onszelf  nog meer uit. Daardoor gaan 
we vaak meer koffie, alcohol en andere 
stimulerende middelen gebruiken om op 
de been te blijven. Nog belangrijker dan 
leefstijl en voeding is het om de oorzaak 
van de stress aan te pakken. Waar komt 
de stress vandaan? Wordt er te veel van  
je gevergd en sta je er wellicht alleen 
voor? Heb je voldoende tijd voor jezelf   
of  zijn er problemen in de relationele 
sfeer? Een burn-out is een noodkreet van 
je lichaam dat het nu echt anders moet. 
Als je je leefstijl niet aanpast, ga je alleen 
maar verder achteruit en kun je zelfs ernstig 
ziek worden. Voorkom een burn-out en 
probeer het gefluister van je lichaam op  
te merken, zodat het niet hoeft te gaan 
schreeuwen!  

Christel van Spengler is voedings-

deskundige, leefstijlcoach, kinder- 

eetcoach bij ‘Lekker Pûh!!!’ en  
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