
 

‘Sharon ik kan mijn eigen verhaal nooit 
met iemand delen. Ik heb een 
geheimhoudingsplicht en mijn collega’s 
zijn ook druk. Ik zal ook niet zomaar 
vertellen dat ik het niet meer aankan.’ 
  
‘Ik schaam me dat ik patiënten/cliënten 
niet meer leuk vind. De mensen zijn 
tegenwoordig agressief en onbeschoft. 
Maar ja, ik kan er niet uitstappen. Ik heb 
studerende kinderen en een hypotheek.’ 
  
‘Het liefst doe ik helemaal niets meer. 
Maar dan ben ik bang wat de mensen 
gaan zeggen.’ 
  
‘Wanneer ik voorzichtig bij vrienden wil 
vertellen wat me dwarszit kletsen ze er 
snel overheen of ze zeggen: ‘O dat heb ik 
ook gehad. Gaat vanzelf over.’  
  
‘Ik word dan stil van binnen en voel me 
alleen staan.’  

Professioneel 
Het dragen van geheimen hoort bij het 
vak, maar voor iedere professional komt 
daar dan altijd onverwachts die ene dag 
dat het niet meer gaat. De dag dat je 
beseft dat je professionele schild barsten 
vertoont en de verhalen door die barsten 
binnendringen. 

 Dit zijn zomaar wat opmerkingen die ik 
krijg van de mensen met wie ik werk. 
En ik snap ze ook. Het is ook lonely 
wanneer je beroepsgeheim hebt.  
 
Mensen storten hun hart uit bij artsen, 
advocaten en bestuurders en zij dragen al die 
problemen met zich mee.  
 
Ze weten heus wel dat ze hun problemen niet 
mee naar huis moeten nemen, maar ja, zou jij 
het kunnen? Al die verhalen horen en daar dan 
’s avonds thuis niks over mogen delen?   
 

Kwetsbaar 
‘Ik voel me kwetsbaar. Ik word nu eerder 
emotioneel. Ik herken mezelf niet.’ 

 

 
 

    

 
It’s lonely  

Want je hebt beroepsgeheim 

 



Innerlijke Strijd 
Ik zie de innerlijke strijd tussen de persoon 
die je naar buiten toont en je ware ‘ik’ en ik 
weet dat die heftiger is dan je ooit had 
voorzien. Want wanneer je dit voorzien had 
was je beter voorbereid op de innerlijke strijd 
en de barsten in je professionele schild.   

 

 

 

 

• Hoe is het mogelijk dat die persoon 
zo onder mijn huid zit? 

• Hoe kom ik van die enorme 
uitputtende vermoeidheid af? 

• Wat houdt me tegen deze toxische 
omgeving te verlaten?  

 

 

 

 

 

                 

Ik ben niet gek 
‘Hoe moet ik hiermee omgaan. Ik weet 
echt niet hoe ik hieruit moet komen.’  
 
‘Heb je er weleens aan gedacht 
professionele coaching te vragen.’   
 
‘Hé coaching. Ik ben niet gek. Ik moet zelf 
mijn problemen kunnen oplossen. En zo 
erg is het nou eigenlijk ook weer niet.’  

En je gaat verder op de weg die je 
gewend bent te nemen.  

En dáárvan zie ik dat het anders zou 
kunnen. Want hoe stap jij dan uit je vicieuze 
cirkel zonder te rationaliseren, jezelf 
verwijten te maken of neer te halen met 
uitspraken als ‘watje, zwak en niet zielig’.   

Ik zie dat je stiekem best behoefte hebt om 
in stressvolle situaties te weten hoe je jezelf 
beschermd tegen de constante mentale 
druk die je positie met zich meebrengt.  

Ik zie dat jij je energie, die je vroeger tot 
onmogelijke prestaties bracht, echt wel 
weer terug wilt. Je wilt diep van binnen dat 
iemand eens naar jóuw verhaal luistert. 
Toch? 

Word je al geholpen? 
Ik weet wat je nodig hebt om jezelf net zo 
serieus te nemen als de mensen die jij 
bedient en je mentaal goed te voelen.   
En dat laat ik je zien in een (h)eerlijke 
workshop. Niet zomaar eentje! 



   

In deze workshop kun je daar in volledige 
privacy hele behulpzame antwoorden 
voor jezelf vinden met technieken die 
bijdragen aan hoe je je 
verantwoordelijkheden en geheimhouding 
vertaald naar winst voor je psychisch 
welbevinden. De negativiteit die 
zwijgplicht geeft is te ontkrachten wanneer 
je je essentiële waarden kent. 
 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een sterke energie en mentale gezondheid bij artsen, advocaten en 
bestuurders is cruciaal om de positie die ze bekleden goed uit te 
kunnen voeren en bovendien ook voor de veiligheid van de 
samenleving (denk daar maar eens over na!).  
 
Ik ben Sharon Burgler, professioneel Coach en Levenskrachtexpert 
voor Academici en ik help precies die medisch specialisten, 
advocaten en bestuurders die een (dreigende) burn-out ontwikkelen 
terug naar vitaliteit.  
 
Ik sta klaar om je met praktisch advies te leren hoe je jouw veerkracht 
versterkt, zodat je weet hoe je je psychisch welbevinden prioriteit 
geeft.    
  
 

Voor wie is deze workshop bedoeld: 
Voor op Aruba werkende artsen, advocaten, bestuurders en andere professionals die hun energie 
weer terug willen en die zich herkennen in de loneliness door hun beroepsgeheim.  
  
Dresscode 
Kom alsjeblieft lekker casual. Stap uit je werkkleding en laat je professionele schild in de auto achter. 
We gaan in een ontspannen sfeer knellende onderwerpen aansnijden.  
  
Waar en wanneer 
Kom op zaterdag 7 mei om 9 a.m. – 11 a.m.  
De locatie wordt later bekend gemaakt.  
  
Aanmelden 
Meld je aan op https://www.manitu.nu/workshop-its-lonely/. Voor maar € 39,- ben je erbij. Je 
deelname is definitief wanneer deze ontvangen is.  
Wacht niet te lang met inschrijven want er zijn slechts vijftig plaatsen beschikbaar.  

 

Je gaat naar huis met inzicht in: 
• Patronen die je problemen 

vergroten. 
• Gedrag welke je doelen 

benadelen. 
• Overtuigingen en aannames die 

je vooruitgang blokkeren. 
 
Ik geef je adviezen om de lasten van je 
beroepsgeheim en 
verantwoordelijkheden te verlichten. 


