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INTRO

Wat goed dat je mijn e-book hebt gedownload. Het betekent dat 
je actief op zoek bent naar oplossingen voor jouw situatie. Ik weet 
uit ervaring hoe eenzaam een burn-out kan voelen. Een burn-out is 
complex en niet zomaar opgelost.  

Toch is er hoop! Het is mij gelukt én ik heb tientallen vrouwen 
geholpen om weer terug op de rit te komen. En de beste versie 
van zichzelf te worden. Hopelijk kunnen deze 10 praktische tips je 
een eindje op weg helpen.  

Liefs, Fleur ♡



VOEDING #01
Met voeding kun je véél meer bereiken dan veel mensen denken. Alleen al 
door over te stappen op verse, biologische en zoveel mogelijk plantaardige 
voeding geef je je lichaam bouwstoffen die helpen bij het afbreken van 
stresshormonen en het aanmaken van andere hormonen die je helpen bij 
goede slaap en ontspanning. 

Het vermijden van bewerkte, opgewarmde, bevroren, ingeblikte, 
gefrituurde, vette voeding helpt bij het herstel. Ook alcohol, geraffineerde 
suikers en koffie zijn van grote invloed, dus het is beter om die te laten staan. 
Naast deze ‘algemene’ richtlijnen helpt het enorm om te weten wát er 
precies verstoord is in je energetische en hormonale systeem, zodat je heel 
gericht voeding en kruiden kunt toevoegen die je sneller in balans brengen.*

* Dit is te veel om uit te leggen in dit e-book, maar dit vormt wel de basis van mijn voedingsconsulten en herstelprogramma



REGELMAAT #02
Al lange tijd heeft jouw systeem (lichaam & geest) te maken met (extreme) 
stress — en is daarom wanhopig op zoek naar voorspelbaarheid en 
houvast. Vrouwen in een burn-out hebben dan ook vaak last van (extreme) 
controledrang en/of rigiditeit.  

Het grootste cadeau dat je jezelf kunt geven is regelmaat. Wij mensen 
zijn onderdeel van de natuur, en de natuur werkt als een klok (denk maar 
aan de krokussen die elk jaar tegelijk gaan bloeien in dezelfde periode). 
Ook in een hectisch leven zijn er een aantal dingen waar je invloed op 
hebt: het tijdstip van opstaan, naar bed gaan en de maaltijden. Hoe meer 
voorspelbaarheid je toevoegt in je leven, hoe ‘veiliger’ het voor jouw 
systeem voelt om te ontspannen. Hoe nauwkeuriger hoe beter. 



BEWEGING

Bewegen is gezond, dat weet iedereen. Toch is de vraag voor veel vrouwen met 
een burn-out: Moet ik nu wel of niet bewegen, want ik heb al zo weinig 
energie. Aan de andere kant zie ik vaak dat vrouwen extreem gaan sporten om 
zichzelf ‘even lekker leeg’ te maken en zichzelf daarmee nóg verder uitputten.  

Het antwoord zit hem in 2 dingen: balans en goed voelen. Beweging is essentieel 
bij het herstellen van een burn-out. Een (lichte) verhoging van de hartslag is goed 
voor de doorbloeding en dat is nodig voor al je organen én je hersenen, die heel 
hard aan het werk zijn om jou weer ‘gezond’ te maken. Wandelen is de beste 
optie: het is aardend en ontspannend, maar put je niet uit. Beweeg zoveel 
mogelijk in de natuur. Maar houd het mild: zeker in het begin is 15 - 20 minuten 
per dag meer dan genoeg. Luister goed naar je lichaam en stop op tijd! Als je 
energie over hebt, kun je beter later op de dag nog een rondje maken. 
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MASSAGES

Bij een burn-out staat je zenuwstelsel op scherp. Ik hoor vrouwen vaak 
zeggen dat ze zich voelen als een ‘open zenuw’. Dit komt door de enorme 
hoeveelheid cortisol die je constant in staat van paraatheid houdt en zo je 
zenuwstelsel feitelijk uitput.  

Massages - en in het bijzonder (Ayurvedische) oliemassages - zijn enorm 
effectief om het zenuwstelsel te kalmeren. Naast de aanraking, die zorgt 
voor de aanmaak van oxytocine, werkt de warme olie direct en diep in op 
het zenuwstelsel. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan 
specifieke drukpunten (marmapunten) die zorgen voor een doorstroom 
van de energie, het opheffen van blokkades en het opruimen van 
schadelijke stoffen. 
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EMOTIES

In alle jaren dat ik vrouwen help in mijn praktijk, heb ik geleerd dat onverwerkte of 
niet-doorvoelde emoties bijna altijd een groot deel van de stress veroorzaken. Ik 
vergelijk het altijd met een ballon die je steeds verder onder water drukt — het wordt 
steeds moeilijker om hem daar te houden. Deze emoties leiden tot onrust, 
gejaagdheid, angst om alleen te zijn en soms zelfs tot paniekaanvallen of 
hyperventilatie.  

De oplossing? Voelen! Voor veel vrouwen is het ongelooflijk moeilijk om hier tijd en 
ruimte voor te maken. Angst voor wat er komt, speelt vaak een grote rol. Beweging 
(wandelen in stilte) en meditatie helpen je systeem te kalmeren, voordat je ‘klaar’ bent 
om het Grote Voelen aan te gaan. Let op: voelen is niet hetzelfde als analyseren. Het 
gaat hier echt om het toelaten van verdriet, boosheid of angst. In veel gevallen is het 
fijn om hier begeleiding bij te hebben, bijvoorbeeld van een coach, die je helpt het 
veilig en behapbaar te houden. 
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MEDITATIE

Meditatie is populair. En terecht! Regelmatig mediteren bevordert de 
aanmaak van serotonine en endorfine en verlaagt de afgifte van 
cortisol. Pure winst, dus. Het zenuwstelsel kalmeert, je hartslag wordt 
lager en je gedachten komen tot rust. 

Naast deze directe lichamelijke en psychische voordelen is meditatie heel 
belangrijk voor het herkennen (en uiteindelijk veranderen) van 
onderliggende overtuigingen en (gedachten) patronen, die ervoor hebben 
gezorgd dat je in deze situatie terecht kwam. Het is dus ook een tool voor 
persoonlijke groei. En die is nodig, als je wilt voorkomen dat je in de 
toekomst in dezelfde valkuilen blijft trappen. Ook hier geldt: begin klein en 
overdrijf niet: met 10 minuten per dag kom je al een heel eind!
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YOGA (NIDRA)

Yoga betekent ‘eenheid’ en draagt bij aan de verbinding tussen lichaam en 
geest. Deze verbinding is vaak verstoord bij mensen met een burn-out: zij leven 
‘in hun hoofd’. Yoga helpt de energie beter te laten stromen. Yogi’s let op: als je 
een burn-out hebt, kies dan uitsluitend voor hele milde yogavormen: yin yoga 
of kalme hatha. Ashtanga en met name bikram zijn sterk af te raden, omdat ze 
te verhittend zijn en bijdragen aan ‘yang’ energie. 

Yoga nidra betekent: de slaap van de yogi. Bij deze oefening blijf je minimaal 
20 minuten in ‘savasana’ (corps pose) liggen, muisstil en zónder in slaap te 
vallen. Op deze manier komt je zenuwstelsel in een diepe rust, die zelfs in slaap 
niet bereikt wordt (omdat je toch kleine bewegingen maakt). Onderzoek wijst 
uit dat 20 minuten yoga nidra gelijk staat aan 2 uur slaap. Heel effectief dus, 
om jezelf op te laden. De beste tijd om dit te doen is rond 16u in de middag.
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ADEMHALING

Pranayama ofwel ademhalingsoefeningen kunnen heel effectief zijn om 
stress tegen te gaan en de balans te herstellen in lichaam en geest. Er is 
één specifieke oefening die bijzonder effectief is: ’Alternate nostril 
breathing’ (Nadi Shodhana). 

Hierbij houd je eerst je rechter neusgat dicht met je ringvinger, en ademt in 
door de linkerneusgat. Dan sluit je je linkerneusgat en ademt uit door 
rechts. Dan opnieuw in door rechts en uit door links. Deze oefening zorgt 
voor de verbinding tussen de linker- en rechter hersenhelft en kalmeert via 
de nervus vagus direct het zenuwstelsel én het hormonale stelsel. Hoe 
vaker je het doet, hoe groter het effect (maar minimaal 5-10 minuten per 
dag).

#08



SLAAP

Slaap is essentieel bij het herstellen van een burn-out. De paradox is, dat ook slaap-
hormonen behoorlijk verstoord worden door stress. Je hebt moeite met inslapen, 
wordt regelmatig wakker of hebt het gevoel dat je niet uitgerust wakker wordt.  

ALLE tips die ik hiervoor genoemd heb helpen je om beter te slapen – begin daar 
dus mee. Probeer verder blauw licht te vermijden (zet je telefoon op nachtstand, 
ook overdag), houd schermen buiten de slaapkamer. Maar het allerbelangrijkste: 
luister naar je lichaam. Op het moment dat jij begint te gapen (bij veel mensen is 
dit al zo rond 21u) is het tijd om te gaan afronden. Zorg ervoor dat je vóór 22:30 het 
licht uit hebt, zodat jouw organen (in het bijzonder de lever) ’s nachts hun werk 
kunnen doen om cortisol af te breken, zichzelf te reinigen en essentiële hormonen 
aan te maken. Slaap je minder goed? Sta toch op tijd op en ga er ’s avonds op tijd 
in.
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DE JUISTE HULP

Een burn-out is angstig en heel eenzaam. Je hebt het gevoel dat 
niemand je kan helpen en jeweet niet waar je moet beginnen. Dit is 
normaal: niemand kan dit alleen.  

Blijf er dan ook niet mee rondlopen en zoek hulp. Een psycholoog 
kan helpen om inzicht te krijgen in de mentale oorzaken van een 
burn-out. Maar onthoud: jouw hele systeem is overspannen (dus 
niet alleen je mind). Alle onderdelen (mentaal, fysiek, 
hormonaal, emotioneel, spiritueel) zijn met elkaar verbonden. 
Probeer dan ook voor alle onderdelen passende ondersteuning te 
vinden, om te voorkomen dat je van de regen in de drup valt. 
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Zelf kreeg ik op mijn 28e een burn-out. Mijn ‘oh zo 
goed geregelde’ leven stond stil en mijn lichaam 
was totaal van slag.  

Na een jarenlange zoektocht vond ik de sleutel tot 
herstel in de holistische kijk, waarin voeding, 
massages en hormoonbalans de hoofdrol spelen.  

Samen met een Ayurvedisch arts ontwikkelde ik 
een programma, waarmee ik in de afgelopen jaren 
al tientallen vrouwen succesvol heb geholpen bij 
het (terug)vinden van balans – en een ontspannen 
leven dat hen vervult. Dit gun ik iedere vrouw ♡. 

Wil je meer weten over mij of wil je een afspraak 
plannen? Kijk dan op burnoutcoach.amsterdam.

IK BEN FLEUR
Burn-out coach voor 

vrouwen

http://www.burnoutcoach.amsterdam


MIJN PROGRAMMA
Voor een burn-out bestaat geen quick fix. En al helemaal geen ’one size fits all’. Elke situatie 
is uniek en dus is mijn programma maatwerk. Ik gebruik hierbij Ayurveda, de 5000-jaar oude 
Indiase ‘Science of life’ als basis, omdat hier gekeken wordt naar oorzaken in plaats van 
symptomen. Maar mijn aanpak is alles behalve zweverig! Ik sta met beide benen op de grond. 

In mijn 3-maanden durende Burn-out Basis traject besteed ik aandacht aan:  
> Voeding  
> Hormonen  
> Lifestyle 
> Patronen & overtuigingen  
> Emoties (uit je hoofd, terug naar lichaam en hart)  
> Werk, zingeving en relaties 

We beginnen met het wegnemen van de acute stress, zodat jij je snel wat beter voelt. Daarna 
kijken we dieper, naar wie je bent en hoe je hier terecht kwam – zodat je duurzaam herstelt en 
de beste versie van jezelf kunt zijn. En het leven kan leiden waar je gelukkig van wordt.  Lees 
meer op www.burnoutcoach.amsterdam



HORMONEN

Een burn-out ontstaat door een langdurig overschot aan het stress-
hormoon cortisol in je lichaam. 

Stresshormonen hebben een direct effect op de geslachtshormonen 
(oestrogeen en progesteron). Vrouwen met een burn-out hebben daarom 
naast ‘directe stress’ ook heel vaak te maken met een verstoring van de 
geslachtshormonen: menstruatieklachten, PMS, hormonale acné of migraine. 
De hormonen balanceren is daarom ook van cruciaal belang bij herstel.  

Met de juiste voeding & levensstijl, het gebruik van bepaalde (adaptogene) 
kruiden en leven in afstemming met de maandelijkse cyclus kun je een 
heleboel bereiken. Hier besteed ik in mijn programma dan ook uitgebreid 
aandacht aan. 
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Fleur Oude Voshaar | Burn-out coach voor vrouwen

Meer weten?
Klik hier voor tarieven en pakketten 

of mail me jouw vraag.

http://www.burnoutcoach.amsterdam/services
mailto:fleur@fleuroudevoshaar.nl

