
 “Veertien maanden geleden kwam Bernard als 
een wrak terug van een zakenreis. Hij klaag-
de over misselijkheid en hartkloppingen en 

sliep vervolgens een gat in de dag. Het was me al vrij 
snel duidelijk dat het geen griepje was en ik nam hem 
mee naar de dokter. ‘Burn-out,’ constateerde die. ‘En 
een flinke ook.’ 
Bernard keek apathisch naar de muur. Ik vroeg me af 
of de woorden van de dokter wel tot hem doordrongen. 
Eenmaal thuis dook hij meteen weer zijn bed in, zon-
der nog iets te zeggen.
‘Je moet hem de tijd geven, verwacht voorlopig maar 
niets van hem,’ zei mijn vriendin Yvonne, die zelf met 
een burn-out te maken had gehad. Zij had de eerste 
weken hele dagen lang gehuild, vertelde ze. Het had 
bij haar bijna een jaar geduurd voordat ze er weer een 
beetje bovenop was. 
Een jaar? Bij die gedachte moest ik even slikken, maar 
al snel besloot ik dat ik Bernard door dik en dun zou 
steunen. In voor- en tegenspoed, nietwaar? 
De kinderen - Jonas en Evy, toen vijftien en twaalf jaar 
oud - nam ik na anderhalve week apart. Zij zagen hun 
vader als een zombie door het huis dwalen en vroegen 
zich af wat er aan de hand was. Heel eerlijk vertelde ik 
dat hun vader overwerkt was en dat hij rust nodig had. 
‘Laat hem voorlopig maar,’ zei ik. ‘Als er iets is, kom 
maar naar mij. Dan los ik het wel op.’
De oudergesprekken, de kerstviering op school - Ber-
nard liet mij alleen gaan. ‘Ik kan dat nu niet aan, hoor,’ 
zei hij, met een diepe, dramatische zucht. Ik begreep 
het en liet hem thuis, op de bank. 

Vanuit zijn werk kwam er gelukkig wel wat begrip. Een 
aantal collega’s en zijn baas staken hem een hart onder 
de riem en ook de bedrijfsarts leefde mee. Deze laatste 
spoorde Bernard ook aan om zijn burn-out goed aan te 
pakken. Beweging werd aangeraden, net als gesprek-
ken met een hulpverlener. Bernard vond een goede 
therapeut die in zijn verleden begon te wroeten. Twee 
stappen vooruit, weer een stap terug, zo leek het wel. 
Maar er gebeurde in ieder geval íéts, dus ik was allang 
blij. 
Thuis probeerde ik hem zo veel mogelijk te ontzien en 
hem vooral niet te confronteren met problemen. Daar 
werd ik een kei in. Kwam Jonas thuis met een lekke 
band? Voordat Bernard er erg in had, stond de fiets al 
bij de fietsenmaker. Kwam Evy overstuur binnen na 
een ruzie met een vriendinnetje? Binnen no-time lood-
ste ik haar weg van Bernard en loste ik het op. 
Na twee maanden kwam Bernard weer af en toe aan de 
eettafel zitten als we gingen eten en nam hij weer deel 
aan de gesprekken in huis. Het ging beter met hem, 
dat zag ik, en ik was blij dat er beweging in zat. Het viel 
me namelijk best zwaar om overal alleen voor te staan. 
Het pubergedrag van Jonas, de slechte cijfers van Evy, 
het huishouden, perikelen in de familie… Met Bern-
hard kon ik er niet eens over praten. Soms probeerde 
ik dat toch, tegen beter weten in. 
‘Dat kan ik er nu echt niet bij hebben, Margrit,’ zei hij, 
als ik eens een onderwerp aansneed dat me bezighield. 
Dan hield ik mijn mond maar. Na verloop van tijd is er 
dus een nieuwe dynamiek ontstaan, waarbij ik hem al-
leen informeer over de dingen die hij echt moet weten.

Bernard woont wel hier, maar maakt sinds zijn burn-
out niet echt meer deel uit van ons gezinsleven. 
Daarentegen luister ik wel naar hem als hij op zijn 
praatstoel zit. Ellenlange analyses over wat hij met de 
therapeut heeft besproken, of over wat voor inzicht hij 
nu weer heeft opgedaan. Maar ik kan bij hem dus niets 
kwijt over mijn kleine beslommeringen: Evy die voor 
de eerste keer verliefd is, de nieuwe inrichting van de 
voortuin, een verandering op mijn werk. De balans is 
weg. 
Voor een tijdje is dat niet erg, maar het duurt te lang. 
Het ergste is dat ik van Bernard nog steeds, na ruim 
veertien maanden, niks hoef te verwachten. Het is als-
of hij nog steeds alleen maar voor zichzelf leeft. Ook 
van mensen in mijn omgeving krijg ik maar weinig 
begrip. Er is niemand die vraagt: ‘Meid, hoe gaat het 
nu met jou? Het zal best pittig zijn voor je!’ 
Alleen Yvonne lijkt me te begrijpen, dus ik praat vaak 
met haar. Tegen Bernard durf ik er niet meer over te 
beginnen. Dat heb ik één keer gedaan en toen zei hij: 
‘Praat me maar een schuldgevoel aan! Alsof ik hier-
om heb gevraagd!’ Voldoende voor mij om me terug 
te trekken en het onderwerp niet meer aan te snijden. 
Maar dat verandert niets aan het feit dat ik me alleen 
voel en dat het me steeds zwaarder valt. 
Af en toe overweeg ik zelfs om de kinderen mee te 
nemen en ergens anders te gaan wonen. Dan moet 
ik nog steeds alles alleen doen, maar dan heb ik zijn 
problemen er in ieder geval niet meer bij. Ik ben zijn 
burn-out namelijk meer dan beu… Is er nog iets wat 
ik kan doen?” L

De man van Margrit zit al 14 maanden thuis

‘IK HEB HET GEHAD MET ZIJN BURN-OUT’
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De man van Margrit (51) heeft een burn-out en zit inmiddels al veertien maanden thuis.  
Margrit probeert hem zo goed mogelijk te ondersteunen, maar merkt dat haar dat steeds zwaarder valt.  

Soms overweegt ze zelfs met de kinderen te vertrekken. Wat kan ze nog doen?


