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Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het 

werk. Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je 

te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe 

te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die 

altijd klaarstaat voor anderen. 

Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener, 

collega’s en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht 

en ademruimte op de werkvloer. Het boek verschaft je inzicht in wat 

een burn-out nu eigenlijk wel en niet is, welke factoren allemaal 

bijdragen tot het opgebrand geraken en hoe je dit kan voorkomen 

of behandelen. De adviezen zijn gebaseerd op recente wetenschap-

pelijke bevindingen en helpen je om meer inzicht te krijgen in je 

eigen burn-out en/of die van je collega of werknemer. Het boek 

bevat een aantal getuigenissen, is vlot en menselijk geschreven, 

van hulpverlener tot hulpverlener, en wil je helpen doorgroeien tot 

een vrije vogel in drukke tijden.

Nathalie Cardinaels is klinisch psychologe, gedragstherapeute en 

mindfulness trainer en gespecialiseerd in begeleiding bij burn-out 

en werkgerelateerde stress, mindfulness, kanker en chronische pijn. 

Naast haar werkzaamheden in een algemeen ziekenhuis coördineert zij 

psychologenpraktijk De Meiboom te Hasselt. Op haar blog “Vrije vogel 

in drukke tijden” geeft zij regelmatig psychologisch advies voor meer 

vrijheid en blijheid in je dagelijkse drukke leven: drukketijden.com.
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Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het tot stand komen 

van dit boek. Eerst en vooral mijn partner Thomas en de kleine mushi mushi in mijn 

buik, die me met haar getrappel fi jn gezelschap bezorgde tijdens het schrijven. Onze 

twee katten Sultan en Witje die elke dag de nodige afl eiding en entertainment 

brengen. Mijn (schoon)ouders en hun partners, de rest van mijn (schoon)familie en 

natuurlijk de vriendinnen die steeds weer als rots in de branding fungeren: Ragna, 

Ruth, Kristel, Lotte, Sarah, Silvie, Katleen, Elke, Isabel, Kathleen en Yasmine. Het Jessa 

Ziekenhuis en de artsen, collega’s en leidinggevenden van de diensten Borstcentrum 

en Oncologie. De collega’s van psychologenpraktijk De Meiboom. De zeer secure na-

lezers Inge, Griet en Ruth. Dr. Didier Nolens, die me spontaan en met regelmaat kran-

tenknipsels over burn-out bezorgde. De talloze hulpverleners die wilden meewerken 

aan dit boek door een persoonlijke getuigenis of ingevulde vragenlijst door te mai-

len. Michaël Portzky voor het uitgebreide telefonische consult over recente studies 

naar veerkracht bij artsen. Uitgeverij Acco en met name Nancy Derboven voor de 

kritische feedback en vlotte, aangename samenwerking. Fijn dat jullie allemaal jullie 

steentje hebben bijgedragen. Moge dit boek hulpverleners (en hulpverleners in aan-

tocht, namelijk de studenten) de gelegenheid geven om meer inzicht te krijgen in 

zelfzorg en hoe een gezond evenwicht gevonden kan worden tussen werk en privé. 

Dat we als hulpverleners minstens even goed voor onszelf leren zorgen als we dag 

in dag uit voor anderen doen.

Voor meer tips over omgaan met werkstress kun je surfen naar mijn blog ‘Vrije vogel 

in drukke tijden’ op www.drukketijden.com. Hier vind je op regelmatige basis psy-

chologisch advies voor meer vrijheid en blijheid in je dagelijkse drukke leven.
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Now, if you feel that you can’t go on
All your hope is gone

Life is fi lled with much confusion
Happiness is just an illusion

And your world is tumblin’ down
Darling, reach out

Reach out
Uit de song ‘Reach out I’ll be there’ van de Motown-band Four Tops

Now, if you feel that you can’t go on
All your hope is gone

Life is fi lled with much confusion
Happiness is just an illusion

And your world is tumblin’ down
Darling, reach out

Reach out
Uit de song ‘Reach out I’ll be there’ van de Motown-band Four Tops



Voorwoord

Burn-out schijnt ‘de ziekte van deze tijd te zijn’. Dat weet ik niet. Ik vrees dat burn-out 

een probleem van alle tijden is, alleen gaven we het vroeger misschien andere namen. 

Mensen hadden ‘last van hun zenuwen’, ‘konden tegen niet veel’, waren ‘overwerkt’ 

of ‘overspannen’. Omdat we geen juist label hadden voor een aantal samenhangende 

symptomen, hadden we ook weinig inzicht in de oorzaken. Sommige onderzoekers 

protesteren tegen het gebruik van de term burn-out omdat de metafoor van het uit-

branden geen juiste verklaring biedt van wat er fysiologisch aan de hand is. Ik heb er 

minder problemen mee. Om de werkelijkheid te representeren, gebruiken we taal en 

die taal kleurt inderdaad onvermijdelijk onze beschrijving. Taal is de bril waarmee we 

naar de werkelijkheid kijken. Dit houdt soms risico’s in om oorzaken over het hoofd 

te zien. “A way of seeing is also a way of not seeing” (Burke 1935: 49). Het voordeel 

van het herkenbare label burn-out is dat er tenminste aandacht is gekomen voor het 

fysieke en psychische lijden op het werk van een grote groep mensen, dat er inzicht is 

verkregen in het ontstaan van die klachten en hoe ze te voorkomen.

Wat we wel zeker weten, is dat burn-out als ziektebeeld eerst ontdekt werd bij hulp-

verleners, en pas later ook in andere beroepscategorieën werd geobserveerd. Dat het 

probleem meest duidelijk werd bij hulpverleners (en er sindsdien eigenlijk nooit is 

weggeweest), zegt iets over de karakteristieken eigen aan het werk van hulpverle-

ners en maakt direct duidelijk hoe elementen uit de werkomgeving burn-out kun-

nen beïnvloeden. Daarom is dit boek een belangrijke bijdrage tot het burn-out debat 

– het geeft een genuanceerd en divers beeld van de oorzaken en verschijningsvor-

men van burn-out. Burn-out staat de laatste jaren volop in de spotlights. Plots heeft 

iedereen een opinie over burn-out, opinies die helaas niet altijd uitblinken door ken-

nis van zaken. Al te vaak wordt de nadruk gelegd op één oorzaak: (1) Het is het indi-

vidu dat niet weerbaar genoeg is, (2) de organisaties maken de mensen ziek, (3) het 

is de moderne omgeving die druk legt op mensen, (4) er is een onevenwicht in hor-

monenhuishouding of neurotransmitters, (5) burn-out is een relationeel probleem, 

vaak een probleem met de leidinggevende. Niet zelden is zo’n verklaring ook een 

schuldvraag: wie is verantwoordelijk en moet het probleem dan ook maar oplossen?
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Het is de verdienste van Nathalie Cardinaels, enkele jaren geleden door onze eigen 

Gentse Alumni Psychologie nog genomineerd als Psycholoog van het Jaar, dat ze 

zich niet aan één dominante verklaring laat vangen. Ze schetst hoe het net de in-

teractie tussen al deze factoren is, die aan de basis van burn-out kan liggen. Geen 

enkele combinatie van factoren is determinerend. Soms kan alles tegenzitten, maar 

tonen mensen toch een merkwaardige veerkracht. Andersom kan een ongelukkige 

samenloop van factoren soms de sterkste medewerkers slopen. Dit boek schetst op 

een heel herkenbare manier de mogelijke situaties die tot gevoelens van burn-out 

kunnen leiden en geeft mensen praktische, concrete tips hoe ze hiermee om kunnen 

gaan. Ik hoop dat dit boek dan ook snel zijn weg vindt naar hulpverleners die zelf ook 

af en toe wat hulp kunnen gebruiken en in dit boek ook zullen vinden.

Frederik Anseel

Hoogleraar Arbeidspsychologie Universiteit Gent



Wat is een

burn-out?

1.
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 Maar als ik mijn ogen sluit
En goed kijk naar binnen
Dan kom ik deze cirkel uit
En kan ik elk moment opnieuw beginnen.

Rumi

 Te ver gaan
is even verkeerd
als tekortschieten.

Confucius

 Bij wijze van voorstelling komt een burn-out overeen met een ernstig probleem met 
de batterij. We beschikken over drie batterijen, die ons voorzien van respectievelijk 
fysieke, mentale en emotionele energie. Net zoals bij onze elektrische apparaten 
moeten we, wanneer de batterijen plat zijn, ze heropladen opdat ze hun vermogen 
zouden terugkrijgen. Maar als u ze nooit volledig en lang genoeg laat opladen, loopt 
de batterij het risico langzaamaan volledig uit te vallen en dan moet ze vervangen 
worden. Bij een burn-out gebeurt hetzelfde: men blijft functioneren op zijn reserves, 
de batterijen vertonen tekenen van zwakte, maar in plaats van ze terug op te laden, 
blijven we ze uitputten tot op het ogenblik dat het te laat is.

Stéphanie Leblanc, arbeidspsychologe. Interview door Dominique Léotard in het 
medisch magazine Tempo Medical (2015)

Stress

 Je kan de golven van het leven niet bedwingen, maar je kan er wel op leren surfen.

Jon Kabat-Zinn

 Volg niet de ideeën van anderen,
maar leer luisteren naar de stem in jezelf.

Dogen Zenji

Het woord ‘stress’ neemt vandaag iedereen weleens in de mond. We lijken allemaal 

onder spanning te staan. We hollen van de ene verantwoordelijkheid naar de an-

dere. Misschien heb ook jij het gevoel alsof je enkel nog op automatische piloot 

functioneert. Het lijkt alsof die to-dolijst alleen maar langer wordt, hoe hard we ook 

Maar als ik mijn ogen sluit
En goed kijk naar binnen
Dan kom ik deze cirkel uit
En kan ik elk moment opnieuw beginnen.

Rumi

Te ver gaan
is even verkeerd
als tekortschieten.

Confucius

Bij wijze van voorstelling komt een burn-out overeen met een ernstig probleem met
de batterij. We beschikken over drie batterijen, die ons voorzien van respectievelijk
fysieke, mentale en emotionele energie. Net zoals bij onze elektrische apparaten 
moeten we, wanneer de batterijen plat zijn, ze heropladen opdat ze hun vermogen
zouden terugkrijgen. Maar als u ze nooit volledig en lang genoeg laat opladen, loopt 
de batterij het risico langzaamaan volledig uit te vallen en dan moet ze vervangen 
worden. Bij een burn-out gebeurt hetzelfde: men blijft functioneren op zijn reserves,
de batterijen vertonen tekenen van zwakte, maar in plaats van ze terug op te laden,
blijven we ze uitputten tot op het ogenblik dat het te laat is.

Stéphanie Leblanc, arbeidspsychologe. Interview door Dominique Léotard in het
medisch magazine Tempo Medical (2015)

Je kan de golven van het leven niet bedwingen, maar je kan er wel op leren surfen.

Jon Kabat-Zinn

Volg niet de ideeën van anderen,
maar leer luisteren naar de stem in jezelf.

Dogen Zenji
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ons best doen om alle taken af te vinken. We kunnen ons afvragen of ons huidige 

stressniveau wel gezond voor ons is, of we vandaag niet te veel druk ervaren en, 

niet onbelangrijk, of we anders met spanning kunnen leren omgaan. Maar laten 

we beginnen bij het begin. Wat is stress eigenlijk? Hoe werkt ons stresssysteem? En 

wanneer wordt gezonde stress ongezond?

Wat is stress?

Volgens het woordenboek Van Dale (2015) staat stress voor “aanhoudende geeste-

lijke druk” en “spanning”. Mittendorff en van der Pool (2002) geven als definitie dat 

stress het gevolg is van het (gevoel) niet te kunnen voldoen aan verwachtingen die aan 

jou gesteld worden. Dat kan gepaard gaan met heftige gevoelens zoals angst (‘Wie 

weet wat de gevolgen zullen zijn als ik die deadline niet haal? Wat als mijn leiding-

gevende me hierdoor niet meer bekwaam vindt?’), frustratie (‘Ik heb niet voldoende 

tijd om een goed gesprek te hebben met de mensen die ik begeleid, hierdoor voel ik 

me tekortschieten’), machteloosheid (‘Hoe hard ik ook mijn best doe op het werk, 

ik krijg niet de waardering die ik zoek’) of boosheid (‘Het is verdorie altijd hetzelfde, 

die collega drijft toch haar zin door, ongeacht wat ik zeg of doe. Is dat teamwerk?!’). 

Vaak zie je dat in geval van stress bepaalde lichamelijke sensaties aanwezig zijn. Je 

lichaam bereidt zich immers voor om in actie te schieten, om aan de gestelde voor-

waarden te kunnen voldoen. Stel bijvoorbeeld dat je een groot aantal patiënten1 

moet opvangen op korte tijd en je weet dat minstens twee van hen bijzonder veel 

tijd en persoonlijke aandacht nodig hebben. Eigenlijk heb je de tijd niet om hun de 

aandacht en kwaliteit van zorg te schenken die ze nodig hebben. Je zou hun die aan-

dacht wel willen geven, maar door de huidige werkdruk is dat gewoon niet mogelijk. 

Je lichaam zet zich nu schrap om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en die klus 

(en dat innerlijke conflict) geklaard te krijgen. Je ademhaling versnelt, je begint te 

zweten, je spieren verkrampen, ... Kortom, je bent gefocust op het werk dat jou nu te 

wachten staat. Je kunt hierbij zeggen dat je lichaam uit evenwicht (lees: niet meer 

in een rustige toestand) is omdat het zich hier en nu klaarmaakt om te reageren 

op de stressor, namelijk de gesprekken die hier en nu ‘zo snel mogelijk’ maar toch 

ook zo goed mogelijk moeten plaatsvinden. Je wilt je patiënten zo tevreden mogelijk 

stellen en jezelf ook zo tevreden mogelijk voelen over je prestatie. Een stressor is hier 

datgene dat je lichaam uit balans brengt (de combinatie van je patiënten zien en de 

beperkte tijd die je maar hebt). Je reactie hierop, de stressrespons (zo alert mogelijk 

1 In dit boek wordt steeds de term ‘patiënt’ gebruikt voor de mensen aan wie de hulpverlener 
zorg verstrekt. Misschien gebruik jij op je werk de term ‘cliënt’, ‘gast’, ‘bewoner’, ... afhankelijk van de 
sector en de populatie waarbij je tewerkgesteld bent.
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zijn en je schrap zetten om die uitdaging aan te gaan; je lichaam dat zich klaarmaakt 

om over te gaan tot actie), probeert om dat evenwicht te herstellen (Sapolsky, 2004). 

In figuur 1 (zie paragraaf ‘Hoe werkt ons stresssysteem’) wordt die gedrags keten 

weergegeven, samen met de verschillende soorten evolutionair bepaalde stress-

responsen en de gevolgen hiervan op korte en langere termijn.

Hoe werkt ons stresssysteem?

Stel, het is ochtend. Je hebt zo dadelijk een belangrijke vergadering op je werk en 

staat hopeloos in de file. Of je moet vanmiddag een lezing geven waar veel van 

afhangt, maar je hebt last van een grieperig gevoel, brandende keelpijn en een 

schorre stem. Dergelijke situaties kunnen voor jou bedreigend zijn want ze geven je 

het gevoel dat je de situatie niet de baas kunt en hierdoor misschien zult falen. Als 

je te laat bent op de vergadering, kun je belangrijke informatie gemist hebben of 

maak je misschien een slechte indruk. Je presentatie kan minder goed overkomen 

bij je publiek omdat ze je niet zo goed verstaan door je schorre stem. Hoe meer je 

hierover begint te piekeren, hoe harder je hart gaat kloppen, hoe meer je keel dicht-

knijpt en, ja, zelfs je handen beginnen te trillen. De stress lijkt het helemaal van je 

over te nemen en de stressrespons zet allerhande reacties in gang in je lichaam.

 Verschillende fasen van de stressrespons

De stressrespons komt via twee verschillende zenuwbanen tot stand. Je hebt een 

snelle reactie van het autonome zenuwstelsel, waarbij adrenaline en noradrenaline 

geproduceerd worden vanuit het bijniermerg. Die hormonen heb je nodig om alert 

te zijn en de bedreigende situatie helder te kunnen inschatten. Ook het suiker-

gehalte in je bloed verhoogt zodat je voldoende energie hebt om de stressrespons in 

actie om te zetten (bijvoorbeeld: vechten of vluchten, zie verder). Volgens de Cana-

dees-Oostenrijkse endocrinoloog Hans Selye verloopt de stressrespons in drie fasen: 

de alarmfase, de weerstandsfase en de uitputtingsfase. 

De eerste fase, de alarmfase, kun je zien als de noodfase, waarbij je lichaam tracht 

om zo adequaat mogelijk te reageren op de acute stressor (Wynants, 2012). Tegelij-

kertijd met de snelle alarmrespons komt een langzamere reactie op stress tot stand 

via het circuit van de hypothalamus, hypofyse en bijnierschors, ook wel de HPA-as 

genoemd (van het Engelse hypothalamus-pituitary-adrenal axis). De bijnierschors 

gaat het stresshormoon cortisol afscheiden wanneer de stressor langere tijd aan-

wezig blijft. Dat is de weerstandsfase. Cortisol houdt je op de been terwijl de ‘gevaar-

lijke’ situatie langer duurt. Het zorgt ervoor dat je reserves niet te sterk aangetast 
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worden door de langdurige toestand van alertheid. Het maakt meer energie vrij in 

je lichaam waardoor je de stress en spanning gedurende langere tijd aankunt, maar 

het onderdrukt ook je immuunsysteem. Hierdoor daalt op termijn je weerbaarheid 

(Hoogduin et al., 2001; Mittendorf & van der Pool, 2002; Wynants, 2012).

Blijft de stressor lange tijd aanwezig, dan blijft je lichaam ook alert. De stressrespons 

blijft aanhouden waardoor je lichaam niet terug in rusttoestand komt. Chronische 

stress haalt je lichaam op lange termijn echter behoorlijk uit evenwicht, zeker als je 

tussendoor niet voldoende rustpauzes neemt. Je lichaam krijgt de tijd en de gele-

genheid niet om weer in balans te komen. Dat leidt tot een steeds grotere ontrege-

ling. Je bereikt uiteindelijk een toestand van oververmoeidheid en overbelasting, ook 

wel de uitputtingsfase genoemd (Wynants, 2012).

 De stressrespons evolutionair bekeken

Vanuit evolutionair perspectief blijkt dat in geval van gevaar of (vermeende) dreiging 

je lichaam je meteen klaarstoomt om te vechten of hard weg te rennen, ook de fight 

or flight-reactie genoemd. Dat gebeurt in de alarmfase (zie hoger). De adrenaline die 

wordt vrijgegeven in je lichaam, zet je spijsvertering op pauze. Het zorgt er ook voor 

dat je bloeddruk en hartslag stijgen, dat je sneller gaat ademen, dat je spieren zich 

spannen, dat je gevoeligheid voor pijn daalt en dat je lichaam zich klaarmaakt om in 

actie te schieten. Die fysieke veranderingen heb je nodig om te kunnen vechten of 

vluchten. Bevriezen (freeze), als het ware verlamd zijn en niet meer kunnen bewegen 

uit angst, is eveneens een mogelijke stressrespons. Maar dat is een passieve verde-

digingsreactie, terwijl vechten of vluchten de actieve reactie op gevaar is (Sapolsky, 

2004; Smith, 2006). Het vechten, vluchten of bevriezen heeft een beschermende 

(overleef)functie. Bij chronische stress ligt dat anders. De stressrespons is dan con-

stant aanwezig, terwijl dat eigenlijk niet (meer) nodig is.

Interessant om te weten is dat er man-vrouwverschillen bestaan in de soort stress-

respons die gesteld wordt. Mannen zullen eerder vechten of vluchten. Voor dat laat-

ste zullen ze eerder kiezen als ze van tevoren inschatten dat ze de strijd wellicht niet 

kunnen winnen. Vrouwen investeren eerder in sociale relaties. Dat kun je evolutio-

nair gezien in verband brengen met het bieden van veiligheid en bescherming aan 

hun kroost. Vrouwen richten zich daarom op de noden van de mensen in de groep 

waartoe zij behoren. Deel zijn van een groep biedt immers standvastigheid, veilig-

heid en bescherming. Die stressrespons kun je ook tend and befriend noemen. Bij 

dat laatste komt geen adrenaline vrij, zoals bij het vechten of vluchten, maar een 

ander hormoon, namelijk oxytocine. Dat ‘gelukshormoon’ geeft het gevoel dichter 

bij anderen te staan. Je gaat zo sneller sociaal contact zoeken, je hebt minder last 
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van angst en stress en je ervaart bemoederende gevoelens en zorgzaamheid (Taylor 

et al., 2000; Sapolsky, 2004).

Figuur 1 geeft een overzicht van wat er gebeurt zodra een stressor stress en dreiging 

uitlokt. De verschillende stressresponsen en de gevolgen op korte en lange termijn 

staan erbij beschreven.

stressor



situatie of gebeurtenis die stress uitlokt, bv. veel patiënten 
moeten verzorgen/ondersteunen op korte tijd, hoge werkdruk, 
niet de kwaliteit van zorg kunnen bieden die je wenst te geven

stress



gevolg van de stressor: lichaam en geest zijn uit balans, ver-
hoogde spanning
fysiek: zweten, verhoogde hartslag, spierspanning en alertheid
gedachten: ‘ik voldoe niet aan de verwachtingen’, ‘ik faal’ 
gevoelens: angst, frustratie, boosheid, machteloosheid

stressrespons



evolutionaire respons op de bedreigende stressor en de 
daaruit voortvloeiende stress/spanningen; de reactie om de 
bedreiging aan te pakken
gedrag: ‘fight’, ‘flight’, ‘freeze’ of ‘tend and befriend’

gevolg korte termijn lichaam is klaar om te reageren op de stressor

gevolg lange termijn afhankelijk van inadequate of adequate coping
adequate coping: herstel van evenwicht
inadequate coping: stress wordt in stand gehouden of neemt 
toe

Figuur 1. Stress en stressrespons.

Gezonde versus ongezonde stress

Stress kan positief zijn, bijvoorbeeld omdat de verhoogde alertheid je beter doet 

presteren. Denk maar aan de zenuwachtigheid voor een examen die je geest hel-

derder maakt. De angst om niet te slagen of een laag cijfer te behalen maakt dat je 

nog beter je best doet. Gezonde stress, die in een beperkte mate en slechts tijdelijk 

en kortdurend aanwezig is, heeft dus zijn voordelen. De adrenaline die wordt vrijge-

geven, maakt dat je meer gefocust bent en beter presteert. Ongezonde stress daar-

entegen maakt dat je zowel fysiek als emotioneel overbelast geraakt. Bijvoorbeeld: 

bij hevige faalangst sla je in paniek tijdens een belangrijk examen. Ook als je stress-

reactie chronisch wordt en je moeilijk je to-dolijst of andere zorgen kunt loslaten, is 

dat ongezond voor je welzijn. Je lichaam gaat het stresshormoon cortisol afscheiden 
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en geraakt uitgeput doordat het voortdurend op scherp moet staan. Ook emotio-

neel word je moe en futloos (Mittendorff & van der Pool, 2002).

Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen de uitdaging van de opdracht 

die je moet volbrengen en een voldoende hoog stressniveau dat hieraan aangepast 

is. Uit de wet van Yerkes-Dodson en de curve van Hebb blijkt immers dat je bij een 

simpele taak nood hebt aan stress om optimaal te presteren. Is je spanningsniveau 

te laag, dan ben je niet voldoende alert om de taak goed uit te voeren. Het is dan 

alsof je niet voldoende wordt uitgedaagd. Maar je prestatievermogen lijdt er ook 

onder als je stressniveau te hoog wordt. Het teveel aan spanning blokkeert je. Bij een 

ingewikkelde taak liggen de zaken nog anders: een verhoogd spanningsniveau is 

dan net niet gewenst omdat de verhoogde alertheid ( je alarmfase) je cognitief func-

tioneren gaat blokkeren. En dat cognitief functioneren heb je nodig voor de uitvoe-

ring van die opdracht. Het komt er dus op neer dat bij een complexe opdracht een 

laag spanningsniveau optimaal is voor de best mogelijke prestatie (Teigen, 1994; zie 

ook fi guur 2). Stress is dus zeker niet altijd slecht en kan je helpen om effi ciënter te 

werken. Het belangrijkste is: de juiste dosering in de juiste context.

Prestatieniveau

Hoog

Laag

Laag

Stressniveau

Hoog

: Ingewikkelde opdracht
: Simpele opdracht 

Figuur 2. De wet van Yerkes-Dodson en de curve van Hebb.

Bron: Teigen, 1994.
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Burn-out

 I declare I don’t care no more.
I’m burning up and out and growing bored.

Uit de song ‘Burnout’ van punkrockband Green Day (1994)

 Zonder modder geen lotusbloem.

Thich Nhat Hahn

 Enkele maanden geleden vroeg een collega me of ik een burn-out aan het krijgen was. 
Steeds weer duw ik die gedachte opzij. Dan zeg ik tegen mezelf: ‘Komaan, ik werk nog 
maar twee jaar op deze dienst.’ Maar toch, als ik lees over burn-out in het nieuws of 
op internet, herken ik verschillende symptomen bij mezelf.

Evelien, verpleegkundige

‘Ik ben helemaal op van de stress. Als ik al aan het werk denk, ook in het weekend, 

kan ik zo in tranen uitbarsten.’

‘Het werk was altijd zo belangrijk voor me en nu boeit het me niet meer.’

‘Ik kan mijn baan niet meer aan, ik presteer niet meer zoals vroeger, wat gebeurt er 

toch met me?! Het lijkt wel alsof ik steeds minder grip heb op mijn werk.’

Allemaal uitspraken van mensen die vanuit hun job zoveel stress ervaren dat ze zich 

steeds meer opgebrand voelen. Burn-out is een proces van jaren. Velen zagen het 

niet aankomen (‘Ik toch niet?’) maar als het zover is, eist het onverbiddelijk zijn tol 

op fysiek en mentaal vlak.

Cijfers

Exacte cijfers van het voorkomen van burn-out bij werknemers zijn moeilijk te achter-

halen. Dat heeft te maken met verschillende factoren. Over de definitie en sympto-

men van burn-out bestaan verschillende meningen. Werknemers met een burn-out 

stappen niet altijd naar de huisarts of bedrijfsarts. Een burn-out wordt regelmatig 

verward met een depressie of andersom. Bij meetinstrumenten die gebruikt worden 

om na te gaan of een burn-out aanwezig is, duiden werknemers soms meer stress-

klachten aan dan waar ze last van hebben, als een soort waarschuwingssignaal. 

I declare I don’t care no more.
I’m burning up and out and growing bored.

Uit de song ‘Burnout’ van punkrockband Green Day (1994)

Zonder modder geen lotusbloem.

Thich Nhat Hahn

Enkele maanden geleden vroeg een collega me of ik een burn-out aan het krijgen was.
Steeds weer duw ik die gedachte opzij. Dan zeg ik tegen mezelf: ‘Komaan, ik werk nog 
maar twee jaar op deze dienst.’ Maar toch, als ik lees over burn-out in het nieuws of 
op internet, herken ik verschillende symptomen bij mezelf.

Evelien, verpleegkundige
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Daarnaast worden verschillende soorten vragenlijsten gebruikt die niet altijd even 

goed differentiëren tussen het wel of niet aanwezig zijn van een burn-out (Hansez 

et al., 2010; Stichting Burnout, 2015).

 Burn-out in Nederland en België

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek in Nederland (2015) was er in 2010 

sprake van een burn-out bij 13% van de Nederlandse beroepsbevolking. Bij hoog-

opgeleide werknemers lag dat cijfer op 15%. Zij geraakten significant sneller opge-

brand dan werknemers met een lager diploma. De Stichting Burnout (2015) spreekt 

van 14% van de werknemers in 2011. Tien procent van de verpleegkundigen blijkt 

gebukt te gaan onder een burn-out (Aiken et al., 2012). Toch doet Nederland het 

qua werkstress nog vrij goed vergeleken met de rest van Europa (Fourth European 

Working Conditions Survey, 2005).

In België hebben twee op de drie werknemers last van stress op het werk, één op 

de vier krijgt hierdoor te maken met spanningsklachten. Een burn-out komt voor 

bij één op de tien werknemers (Securex, 2015). Vijfentwintig tot bijna 32% van de 

verpleegkundigen geeft aan last te hebben van emotionele uitputting (Aiken et al., 

2012; Vandenbroeck et al., 2012). Van de artsen en verpleegkundigen loopt 13,5% 

het risico om een burn-out te ontwikkelen; 6,6% is effectief opgebrand in zijn of haar 

werk (Vandenbroeck et al., 2012).

 Onderraportage van burn-out

Slechts een klein percentage van de opgebrande werknemers stapt ook effectief naar 

een arts. Dat kan te wijten zijn aan een gevoel van schaamte, van niet willen toege-

ven dat net zij, die altijd zo hard gewerkt en goed gepresteerd hebben, hun baan niet 

meer aankunnen. Ook lijken bedrijfsartsen een burn-out niet altijd als dusdanig (als 

een beroepsziekte) aan te geven (Volksgezondheid en Zorg, 2015). Een onderrapor-

tage van werknemers met een burn-out is daardoor een feit.

 Gevolgen voor werknemer, werkgever en maatschappij

De gevolgen van een burn-out zijn aanzienlijk, zowel voor de persoon zelf vanwege 

de psychische en fysieke uitputting, als voor de werkgever en de maatschappij. 

Gemiddeld blijven werknemers 96 tot zelfs 189 dagen thuis (Securex, 2015; Stich-

ting Burnout, 2015).
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Uit een steekproef van hr-dienstverlener Securex in 2013 blijkt dat vergrijzing en 

werkstress de grootste oorzaken zijn van werkverzuim en langdurig absenteïsme 

(langer dan een jaar afwezig op het werk). Ook blijkt de stijging van het langdurig 

absenteïsme meer zorgen te baren dan een kortdurende afwezigheid op het werk 

(Securex, 2014). Werkstress bleek in 2013 bij bijna 30% van de Vlaamse werknemers 

problematisch te zijn, tot zelfs acuut problematisch bij 9 à 10% van de mensen in 

loondienst (Werkbaar Werk, 2015).

 Verschil tussen mannen en vrouwen?

Vrouwen blijken in sommige studies meer last te hebben van een burn-out dan 

mannen. Hierbij kun je de opmerking plaatsen dat vrouwen zich in het algemeen 

sneller bij een arts melden in geval van klachten, vergeleken met mannen. Dat ver-

tekent wellicht de resultaten (Hansez et al., 2010). Daarnaast krijgen mannen vaker 

een leidinggevende functie en belonend werk toegewezen dan vrouwen, waardoor 

zij zich meer gewaardeerd voelen dan vrouwelijke werknemers (Schaufeli & Buunk, 

2003). Ook uit een burn-out zich anders bij mannen dan bij vrouwen. Mannen voe-

len zich minder gemotiveerd en stellen zich prikkelbaarder op op het werk. Vrouwen 

zullen eerder klagen over concentratieproblemen en melden zich sneller ziek voor 

een lange periode. Mannen en vrouwen hebben ongeveer evenveel last van slaap-

problemen, futloosheid en vermoeidheid in geval van een burn-out (Hansez et al., 

2010).

 Leeftijd

Wat de leeftijd betreft, zijn de cijfers niet altijd eenduidig. Werknemers tussen 45 en 

55 jaar blijken een risicogroep te zijn om opgebrand te geraken (Hansez et al., 2010; 

Bierings & Mol, 2012). Andere studies melden evenwel dat ook jonge werknemers 

snel opgebrand kunnen raken en sneller last hebben van uitputting op het werk. Dat 

kan een gevolg zijn van te weinig omkadering bij het omgaan met de werkdruk en 

een slechte tijdsverdeling tussen privé en werk (Erickson & Grove, 2007; Aiken et al., 

2012; Stichting Kwaliteitsbevordering van Bedrijfsgezondheidszorg, 2015). Schau-

feli en Buunk (2003) geven aan dat in de Verenigde Staten vooral jonge werknemers 

door een burn-out getroffen worden, terwijl in Europa net de oudere werknemers 

er vatbaar voor zijn. Dat heeft er wellicht mee te maken dat werknemers in Europa 

minder snel dan in de Verenigde Staten overschakelen naar een andere baan vanaf 

een bepaalde leeftijd, om redenen van sociale en financiële zekerheid en cultureel 

bepaalde normen en waarden. De Europese, oudere werknemers die zich opgebrand 

voelen in hun werk, voelen zich verplicht om op dezelfde plaats in dezelfde functie te 
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blijven werken. Het is dus wellicht niet zo dat de oudere groep sneller een burn-out 

krijgt in Europa (en de jongere groep in de Verenigde Staten). Veeleer het verschil in 

jobcultuur leidt tot die uiteenlopende percentages van burn-out in beide leeftijds-

groepen.

 Werkcontext

Uiteindelijk blijken geslacht en leeftijd niet zozeer een rol te spelen bij het ontwikke-

len van een burn-out wanneer hiervoor gecontroleerd wordt in onderzoek. Vooral de 

werkcontext weegt door (Smulders et al., 2013). Denk maar aan de constant aanwe-

zige werkdruk en jobontevredenheid die vaak boven op een emotioneel belastende 

baan komen. Bij verpleegkundigen komt dat vaak voor, samen met gezondheids-

klachten ten gevolge van chronische stress (Khamisa et al., 2013). Ook de persoon-

lijkheid van de werknemer speelt geen hoofdrol bij burn-out, hoewel je wel typische 

karaktertrekken kunt onderscheiden bij werknemers die opgebrand zijn door hun 

werk (World Health Organization, 2001). Coping, de manier waarop je met je pro-

blemen omgaat, blijkt wel van invloed te zijn in het wel of niet opgebrand geraken. 

Mensen die passief en verdedigend reageren op problemen in plaats van die pro-

blemen in de ogen te kijken en actief aan te pakken, lopen een hoger risico op een 

burn-out (Schaufeli & Enzmann, 1998).

Wat is een burn-out?

 I want a way out, but I’m stuck here
I need an excuse to be myself again

Uit de song ‘Fade away’ van de Amerikaanse punkrockband Ten Foot Pole (1994)

 Soms stellen we ons als hulpverlener boven de patiënt op. We denken de wijsheid in 
pacht te hebben en menen zelf onverwoestbaar te zijn. Toch heb ik al gemerkt dat 
de lijn tussen hulpverlener en patiënt zeer dun is. Voor je het weet, zit je zelf aan de 
andere kant.

Marianne, maatschappelijk werkster

 Ik denk dat ik een burn-out heb maar durf mijn leidinggevende hier niet over aan te 
spreken. Ik hoop nog slechts enkel jaren te werken om dan te kunnen stoppen. Eerlijk, 
ik zie mijn werk niet meer zitten.

Peter, verpleegkundige

I want a way out, but I’m stuck here
I need an excuse to be myself again

Uit de song ‘Fade away’ van de Amerikaanse punkrockband Ten Foot Pole (1994)

Soms stellen we ons als hulpverlener boven de patiënt op. We denken de wijsheid in 
pacht te hebben en menen zelf onverwoestbaar te zijn. Toch heb ik al gemerkt dat 
de lijn tussen hulpverlener en patiënt zeer dun is. Voor je het weet, zit je zelf aan de 
andere kant.

Marianne, maatschappelijk werkster

Ik denk dat ik een burn-out heb maar durf mijn leidinggevende hier niet over aan te
spreken. Ik hoop nog slechts enkel jaren te werken om dan te kunnen stoppen. Eerlijk,
ik zie mijn werk niet meer zitten.

Peter, verpleegkundige
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Zoals je eerder al las, krijgt iedereen weleens te maken met stress. Ook spanning op 

het werk is vandaag haast niet meer weg te denken. Er wordt veel van ons verwacht 

in de huidige maatschappij, door onze werkgever, de patiënten, ... Daarnaast leg-

gen we onszelf ook hoge doelstellingen op. We ‘moeten’ kunnen multitasken, steeds 

weer schakelen tussen verschillende prikkels (denk maar aan een verslag schrijven 

en ondertussen mails en telefoons beantwoorden) en overal het overzicht over be-

houden. Om nog maar te zwijgen van de stijgende werkdruk. Men spreekt ook wel 

van het citroenmodel. Gedurende 30-35 jaar geef je alles op de werkvloer tot je je 

uitgeperst voelt. Je moet het dan noodgedwongen rustiger aan doen of je beëin-

digt vroeger je loopbaan als een zure, verbitterde citroen. En dat terwijl je ingezet 

zou kunnen worden als een rijpe olijfboom die veel wijsheid te bieden heeft. Op 

langere termijn is het dan ook beter om de werkdruk en psychische belasting van 

de job meer te verdelen onder jongere en oudere werknemers, want ze hebben er 

allemaal evenzeer last van. Hierdoor zullen vijftigplussers bijvoorbeeld net vanuit 

hun ervaring de jongere collega’s kunnen aansturen in plaats van de handdoek in de 

ring te gooien (De Munnynck, 2012; Copers, 2013). We kunnen gerust concluderen 

dat werkstress niet ongewoon is. Maar wanneer spreken we niet meer van gewone 

werkstress, maar wel van een burn-out?

 Misschien herken je dit wel bij jezelf?

Je hebt al verschillende strategieën geprobeerd om met de stijgende overbelasting 

om te gaan, zoals op je tanden bijten, blijven vechten en over je grenzen gaan. Op 

een gegeven moment merk je echter dat je niet meer kunt presteren zoals je zou wil-

len. Je wilt wel, maar je kunt niet meer. Je bent veeleisend voor jezelf en misschien 

ook voor je collega’s. Wanneer iemand de kantjes ervan af loopt op het werk, merk 

je dat je je daar opvallend meer aan stoort dan je collega’s. Je kunt het moeilijker 

loslaten dan zij en je blijft erover piekeren. Mogelijk probeer je te compenseren voor 

zaken waarbij je collega’s tekortschieten. Je kunt moeilijk ‘nee’ zeggen of je zegt te 

graag ‘ja’ zonder rekening te houden met je workload. Allemaal zaken waardoor je 

uiteindelijk te veel hooi op je vork neemt. Het is je jarenlang gelukt om goed te blij-

ven presteren, maar tegenwoordig heb je steeds meer het gevoel dat je het niet 

meer aankunt. Het vuur dat eens zo hevig brandde, lijkt uitgedoofd te zijn. De passie 

en vastberadenheid waarmee je je vroeger op je werk stortte, lijken zich nu tegen je 

te keren en te veranderen in afkeer en onverschilligheid. Op zondagavond word je 

al gespannen en begin je misschien zelfs te huilen bij de gedachte dat de dag erna 

een nieuwe werkweek begint. Je kunt je emoties nog maar moeilijk bedwingen en 

voelt de controle over je gedrag op het werk steeds meer wegglippen. Dat is akelig, 

maar je probeert er niet te veel aan te denken en gewoon verder te doen zoals je 

bezig was. Wordt het te veel, dan steek je nog een tandje bij. En nog eentje, en nog 
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eentje, ... Tot je je begint af te vragen hoe dat verder moet. Je leeft van weekend 

naar weekend en van vakantie naar vakantie. Zelfs na een lange vakantie ben je niet 

uitgerust. Je bent gewoon op. Wanneer je naar de huisarts stapt, vraagt hij of je je 

opgebrand voelt. Je kijkt op en herkent meteen het gevoel dat jou al langer beheerst. 

Opgebrand, uitgeblust, ja, zo voelt het wel.

 Een burn-out is dus...

... een toestand van fysieke en emotionele uitputting ten gevolge van je werk, waar 

je in belandt na een jarenlange opbouw van overbelasting. Typerend zijn emotio-

nele uitputting, een gevoel van depersonalisatie ( je vervreemd voelen van anderen, 

cynisch worden, negatieve uitlatingen doen op de werkvloer, meer afstand creëren 

tussen jou en je collega’s of patiënten) en twijfelen aan je capaciteiten en prestatie-

niveau op het werk (Maslach & Goldberg, 1998; Maslach et al., 2001; World Health 

Organization, 2001). Het blijkt ook dat als je met een burn-out te kampen hebt, je 

effectief minder goed presteert op het werk en minder productief bent (Dewa et al., 

2014). Wellicht is dat een gevolg van de fysieke en mentale uitputting, de bijbeho-

rende slaapproblemen en het gebrek aan concentratie.

Om een diagnose van burn-out te kunnen stellen, moet zowel sprake zijn van emo-

tionele uitputting als depersonalisatie. Niet alle opgebrande werknemers twijfelen 

aan hun capaciteiten maar ze zijn wel allemaal ‘op’ en ze hebben meer afstand ge-

creëerd van hun collega’s en/of patiënten (Maslach et al., 2001). Maslach en Gold-

berg (1998) omschrijven een burn-out als “een tragisch eindpunt voor werknemers 

die hun baan gestart zijn met positieve verwachtingen, enthousiasme en toewij-

ding om mensen te helpen”.

Aanvankelijk dacht men dat vooral mensen in de sociale sector, die met andere men-

sen werken en ‘zorgen’ voor anderen, door een burn-out getroffen werden. Maar 

later bleek dat ook mensen uit andere sectoren opgebrand kunnen raken. Wel is het 

zo dat hulpverleners werkzaam in de algemene of gezondheidszorg een risicogroep 

vormen voor het ontwikkelen van een burn-out (Erickson & Grove, 2007).

Verpleegkundigen moeten een evenwicht leren vinden tussen enerzijds persoonlijke 

aandacht voor hun patiënten en kwaliteit van zorg en anderzijds de toenemende 

werkdruk, soms een lagere verloning en slechte omkadering en leidinggevenden 

die niet altijd oog hebben voor het menselijke aspect van de job (Erickson & Grove, 

2007). Humphries et al. (2014) merken hierbij op dat wetenschappelijk onderzoek 

de afgelopen jaren veel aandacht heeft besteed aan burn-out bij verpleegkundigen, 

omdat die doelgroep er frequent door getroffen wordt.
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Artsen voelen ook de toenemende werkdruk en hebben vaak een grote (eind)ver-

antwoordelijkheid voor het leven en welzijn van hun patiënten. Daarnaast is het als 

medicus not done om je kwetsbaarheid aan collega-artsen te tonen. Vaak heerst on-

der artsen de mentaliteit dat je je steeds sterk moet houden. Je gevoeligheid tonen 

wordt aangezien als een teken van zwakte. Studenten geneeskunde durven bijvoor-

beeld niet snel hulp te zoeken als ze mentaal vastlopen, uit angst voor represailles 

in hun verdere loopbaan en omdat ze niet als ‘zwak’ bestempeld willen worden. Met 

een collega bespreken dat je je werk niet meer aankunt en dat het je allemaal te veel 

wordt, zullen artsen dus niet snel doen (Chew-Graham et al., 2003; Spiegel, 2012).

 Artsen zullen niet snel de stap zetten richting een psycholoog uit angst voor reputa-
tieschade. Ze willen bijvoorbeeld vermijden om in de wachtkamer van de psycholoog 
een eigen patiënt tegen te komen. Momenteel wordt gekeken naar mogelijkheden 
voor dienstverlening aan huis, om artsen toch de ondersteuning te bieden die nodig 
is.

Michaël Portzky, neuropsycholoog en onderzoeker

Je zou misschien denken dat de inhoud van je baan ook bijdraagt aan het krijgen 

van een burn-out. Denk bijvoorbeeld aan contact met een bepaalde doelgroep van 

patiënten die emotioneel veel van je vraagt, zoals mensen met een persoonlijkheids-

stoornis (denk maar aan borderline) of mensen met kanker. Toch is de inhoud van 

je baan niet zozeer een factor die leidt tot overbelasting op je werk. Dat menselijke 

contact is net datgene wat je als hulpverlener drijft en wat je werk zo waardevol 

maakt, hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Zo blijkt dat hulpverleners in een pallia-

tieve setting geen hoger risico lopen op een burn-out dan hulpverleners die werken 

met een andere doelgroep (Pereira et al., 2011). Je werkt niet zomaar in deze sector. 

Het is wellicht iets dat bij je past, waar je je goed bij voelt en waar je je ei in kwijt 

kunt. Je hebt er zelf voor gekozen waardoor je de emotionele belasting ook beter 

kunt (ver)dragen.

 Artsen scoren hoog op het vlak van persoonlijke competentie. Ze geloven wel dat ze 
goed zijn in het beoefenen van hun functie. Wat vooral doorweegt bij burn-out, is 
stress door externe factoren: de toenemende bureaucratie, patiënten die veeleisender 
en zelfs agressiever worden, boetes als je verkeerd parkeert bij een huisbezoek... Ze 
stellen zich uiteindelijk vragen als ‘waar doe ik het nog voor?’ en ‘wat levert het me 
nog op?’.

Michaël Portzky, neuropsycholoog en onderzoeker

Artsen zullen niet snel de stap zetten richting een psycholoog uit angst voor reputa-
tieschade. Ze willen bijvoorbeeld vermijden om in de wachtkamer van de psycholoog
een eigen patiënt tegen te komen. Momenteel wordt gekeken naar mogelijkheden 
voor dienstverlening aan huis, om artsen toch de ondersteuning te bieden die nodig 
is.

Michaël Portzky, neuropsycholoog en onderzoeker

Artsen scoren hoog op het vlak van persoonlijke competentie. Ze geloven wel dat ze 
goed zijn in het beoefenen van hun functie. Wat vooral doorweegt bij burn-out, is
stress door externe factoren: de toenemende bureaucratie, patiënten die veeleisender 
en zelfs agressiever worden, boetes als je verkeerd parkeert bij een huisbezoek... Ze
stellen zich uiteindelijk vragen als ‘waar doe ik het nog voor?’ en ‘wat levert het me 
nog op?’.

Michaël Portzky, neuropsycholoog en onderzoeker
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Zoals gezegd, blijkt de werkcontext sterk door te wegen bij de ontwikkeling van een 

burn-out. Een blijvende stijging van de werkdruk, personeelstekort, (te) weinig steun 

van je collega’s, een moeizame band met je leidinggevende, weinig zeggenschap in 

je baan, weinig feedback, voltijds tewerkgesteld zijn, te weinig tijd overhouden voor 

je privéleven en daardoor confl icten krijgen thuis, al deze factoren kunnen bijdragen 

aan het feit dat je in je job aan het opbranden bent (Maslach & Goldberg 1998; 

Bakker et al., 2005; Bierings & Mol, 2012; Humphries et al., 2014). Een teveel aan 

werk met daarbovenop weinig autonomie, een laag loon, confl icten met collega’s 

of situaties op het werk die tegen je eigen normen en waarden ingaan, eisen uit-

eindelijk hun tol. Ook andere factoren kunnen meespelen, zoals besparingen van-

uit de directie en/of overheid waardoor je zowel praktisch als emotioneel niet meer 

dezelfde kwaliteit van zorg kunt bieden (Maslach & Goldberg, 1998). Ook fysieke 

werkomstandigheden die niet optimaal zijn, zoals de hele dag moeten rechtstaan 

of niet beschikken over voldoende technische middelen om je werk goed te kunnen 

doen, wegen door (Bakker et al., 2005).

Opvallend is dat werknemers met een gezin en thuiswonende kinderen minder klach-

ten van burn-out vertonen dan alleenstaanden (Bierings & Mol, 2012). Vermoedelijk 

lukt het hun beter om af te grenzen en prioriteiten te stellen. Wellicht kunnen ze 

door de vele zorgtaken thuis hun taken en verantwoordelijkheden op het werk be-

ter relativeren en loslaten. Een andere mogelijke factor is dat aan mensen met een 

gezin minder extra gevraagd wordt. Een alleenstaande werknemer krijgt misschien 

sneller overuren en extra werk aangepraat en voelt wellicht ook de druk om hiermee 

akkoord te gaan (‘want ik heb toch geen gezin dat thuis op me wacht’).

 Het opgebrand geraken herken ik bij mezelf en bij collega’s aan het wegvluchten in 
het bureau. Mails lezen en je daar blijven verstoppen, in feite niets concreets uitvoe-
ren. Wegvluchten uit de realiteit, geconfronteerd worden met zaken die aangepakt 
moeten worden maar er niets mee doen. Mopperen over problemen die zogezegd 
altijd veroorzaakt worden door anderen, waardoor je er toch niets aan kunt doen. 
Gedachten als ‘ik heb me zolang ingezet en kijk wat het me oplevert!!’.

Piet, verpleegkundige

We kunnen stellen dat er bij een burn-out sprake is van een gedeelde verantwoorde-

lijkheid van werknemer en werkgever. De combinatie van een problematische werk-

context en de werknemer die zich te veel geeft, kan leiden tot de eindtoestand van 

fysieke en emotionele uitputting. Vanuit beide kanten moet er aandacht zijn voor 

preventie en/of herstel (Maslach & Goldberg, 1998; Maslach et al., 2001; Schaufeli 

Het opgebrand geraken herken ik bij mezelf en bij collega’s aan het wegvluchten in 
het bureau. Mails lezen en je daar blijven verstoppen, in feite niets concreets uitvoe-
ren. Wegvluchten uit de realiteit, geconfronteerd worden met zaken die aangepakt 
moeten worden maar er niets mee doen. Mopperen over problemen die zogezegd 
altijd veroorzaakt worden door anderen, waardoor je er toch niets aan kunt doen. 
Gedachten als ‘ik heb me zolang ingezet en kijk wat het me oplevert!!’.

Piet, verpleegkundige
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& Buunk, 2003). De wetgeving in België en Nederland speelt in op die gedeelde ver-

antwoordelijkheid door het belang van preventie te benadrukken. Meer informatie 

hierover vind je in deel 3, ‘Preventie van burn-out’.

Wist je dat?

... je de termen workaholisme, overspannenheid, burn-out en engagement niet 
zomaar over dezelfde kam kunt scheren? Lange tijd werd aangenomen dat het al-
lemaal één pot nat was en de drie begrippen op hetzelfde wezen, namelijk graag 
en (te) hard werken. Enige nuance is hier evenwel op haar plaats. Hieronder vind je 
een overzicht van wat elke term precies betekent.

Workaholisme
Workaholisme is de oncontroleerbare innerlijke behoefte om overmatig met je 
werk bezig te zijn. Je kunt niet zomaar de pauzeknop indrukken of de klik ma-
ken als je naar huis gaat om je werk los te laten. Het voelt aan alsof je niet anders 
kunt dan grenzeloos voor je baan te blijven gaan. Je doet hierbij meer dan van je 
gevraagd wordt. Je bent zo sterk gefocust op je werk dat je de neiging hebt om je 
privéleven te verwaarlozen.
Workaholisme kan schadelijke gevolgen hebben en is eigenlijk een verslaving. Het 
verschil met een burn-out is dat je bij workaholisme erg betrokken bent bij je werk. 
De uitputting ten gevolge van een burn-out zorgt evenwel voor meer afstand en 
onverschilligheid ten opzichte van je werk. Als workaholic loop je wel het risico om 
op termijn uitgeput en opgebrand te geraken. Interessant om te weten is dat work-
aholisme op termijn niet noodzakelijk voor betere prestaties zorgt en kan leiden tot 
gezondheidsklachten.
Wayne Oates, die de term ‘workaholisme’ introduceerde, was als psycholoog ge-
richt op het begeleiden van mensen met een alcoholverslaving. Hij merkte op dat 
hun attitude ten aanzien van alcohol niet zoveel verschilde van zijn eigen attitude 
ten aanzien van zijn werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat je niet zonder 
alcohol/werk kunt of steeds weer je behoefte om te drinken/werken wilt bevredi-
gen. Een alcoholverslaving kun je ook vergelijken met een werkverslaving wanneer 
je niet of moeilijk kunt stoppen met drinken/werken. Je voel je grenzen niet meer 
aan of je negeert ze (al dan niet onbewust). Je verwaarloost je privéleven ten voor-
dele van de alcohol/je werk.

Overspannenheid
Burn-out is een proces waarbij je steeds onverschilliger en afstandelijker wordt ten 
aanzien van je werk; overspannenheid is veeleer een toestand van tijdelijke emo-
tionele overbelasting. Door voldoende te rusten merk je dat je weer in evenwicht 
geraakt. Bij een burn-out is de uitputting zo ver gevorderd dat gewoon rust nemen 
niet (meer) voldoende is.
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Burn-out
Burn-out is een uitputtingstoestand specifi ek gerelateerd aan het werk. Het is het 
gevolg van een jarenlange overbelasting en overschrijden van de eigen grenzen. 
Typisch is dat je je minder betrokken voelt bij je werk, terwijl je vroeger net erg of 
zelfs te betrokken was. Je bent emotioneel uitgeput. Het lijkt alsof je op je werk 
tekortschiet en steeds minder goed functioneert. Het kan ook zijn dat je je onvol-
doende gesteund voelt door je collega’s en/of leidinggevenden. De hoge eisen die 
je aan jezelf stelt op de werkvloer, beginnen je te veel te worden. Misschien heb je 
die hoge standaard wel zelf in de hand gewerkt. Vaak is er sprake van (te) hoge en 
onrealistische verwachtingen ten opzichte van jezelf. Op termijn wordt het moeilijk 
tot bijna onmogelijk om hieraan te (blijven) voldoen.

Engagement
Engagement is je op een positieve manier betrokken voelen bij je werk, waardoor je 
je tijd en energie er met plezier in investeert. Eigenschappen zoals nauwgezetheid 
en professionele effi ciëntie zijn hierbij typerend. Het gaat om een positieve drive 
die je aanzet tot toewijding aan je baan. Je hebt het gevoel dat je goed bent in wat je 
doet en je voelt je gesteund door je collega’s en leidinggevenden. Je ervaart controle 
over je werk en vindt dat je voldoende ruimte krijgt om je eigen ding te doen. Aan-
vankelijk dacht men dat engagement het tegenovergestelde was van een burn-out. 
Toch blijken het twee aparte fenomenen te zijn. Je kunt namelijk én geëngageerd 
én toch ook opgebrand zijn, maar vanuit je engagement blijven voortploeteren.

Bronnen: Oates (1971); Porter (1996); Maslach & Goldberg (1998); Hoogduin et al. 
(2001); Mittendorff & van der Pool (2002); Schaufeli & Bakker (2004b); Schaufeli 
et al. (2008); Shimazu et al. (2010); Sussman (2012); Dewa et al. (2014); Itzhak 
Harpaz (2014).

Wat is een bore-out?

 I can’t take it anymore
I don’t believe I’ve ever been this bored
It really doesn’t make me happy
Still I’m begging for more
But no more
I’m so bored

Uit de song ‘Bored’ van de Nederlandse popband Krezip (2007)

 Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen. Mensen ook.

Phil Bosmans

I can’t take it anymore
I don’t believe I’ve ever been this bored
It really doesn’t make me happy
Still I’m begging for more
But no more
I’m so bored

Uit de song ‘Bored’ van de Nederlandse popband Krezip (2007)

Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen. Mensen ook.

Phil Bosmans
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Een teveel aan werkdruk kan voor behoorlijk wat stress zorgen. Te weinig werkdruk, 

je systematisch vervelen op het werk, te veel routinetaken, je niet voldoende uit-

gedaagd voelen of zien dat anderen uitdagingen aangeboden krijgen terwijl jij het 

gevoel hebt ter plaatse te blijven trappelen. Het zijn allemaal factoren die voor ie-

mand met een gezonde werkdrive belastend kunnen zijn. Je wordt niet voldoende 

uit je comfortzone gehaald, wat op termijn erg verstikkend en deprimerend kan zijn. 

Natuurlijk droom je weleens van een lege agenda op momenten dat je het erg druk 

hebt en het gevoel hebt dat te veel taken tegelijkertijd op je afkomen. Maar stel dat 

je dag in dag uit weinig te doen hebt. Of dat je takenpakket ver onder je niveau ligt, 

terwijl je je graag meer wilt bewijzen. Dat houd je een tijdje vol, maar op termijn 

creëert zo’n werksituatie gevoelens van ontevredenheid, vermoeidheid en gewoon 

minder zin om je nog verder te engageren. Dat fenomeen noemen we een bore-out 

(Rothlin & Werder, 2008).

Vijftien procent van de werknemers zou zich stierlijk vervelen op het werk. Hulp-

verleners in de gezondheidszorg zullen hier wellicht niet snel bijhoren, omdat de 

werkdruk in de sociale sector doorgaans heel hoog ligt. Er is vaak te veel werk dat 

door (te) weinig mensen afgehandeld moet worden. Toch kan het gebeuren dat 

je plots naar een andere afdeling of dienst overschakelt waar je in plaats van te 

veel, te weing werk hebt. Zeker voor iemand die dynamisch en ondernemend is, die 

voldoende geprikkeld moet worden en verder wil groeien, kan dat heel frusterend 

zijn. Ook als jonge werknemer je in je werk storten om er dan achter te komen dat 

je na een bepaalde tijd nog steeds onder je niveau werkt, kan je werkijver danig 

ondermijnen. Dat leidt uiteindelijk tot verveling en afvlakking (Rothlin & Werder, 

2008).

Zowel bij een burn-out als bij een bore-out ervaar je stress ten gevolge van je werk. 

Terwijl je bij een burn-out een overbelasting ervaart door een te hoge werkdruk, 

zorgt een bore-out ervoor dat je depressieve gevoelens ontwikkelt door verveling, 

onvoldoende werk en/of onvoldoende uitdaging op de werkvloer (Rothlin & Werder, 

2008). Een burn-out komt vaak voor bij mensen die veeleisend zijn voor zichzelf en 

zulke hoge verwachtingen van zichzelf hebben dat ze te veel taken op zich nemen. 

Bij een bore-out zie je eerder dat onzekerheid meespeelt (‘Ligt het aan mij, doe ik 

iets verkeerd dat ik me verveel op het werk?’) samen met een schuldgevoel omdat 

het niet klopt dat je ‘te weinig’ doet. Omdat je je verveelt, word je nog vermoeider. 

Van daaruit wordt het lastig om jezelf weer aan te zetten tot actie en meer drive te 

ervaren in je baan (Intermediair, 2008).
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Wist je dat?
 Een teveel aan routine en een gebrek aan uitdagingen kunnen je concentratie op 

de werkvloer doen afnemen.
 Als het je niet lukt om je te concentreren, gun je jezelf het best wat rust (even 

buiten een frisse neus halen) om daarna verder te doen met de taak waar je mee 
bezig was. Jezelf forceren om toch maar door te gaan blijkt contraproductief te 
werken.

 Het kan interessant zijn om na te gaan waarom je vaak taken uitstelt op je werk. 
Angst voor een negatieve beoordeling van het eindresultaat kan een reden zijn 
(bij weinig zelfvertrouwen of een te sterk aanwezig perfectionisme gecombi-
neerd met faalangst). Ook houd je jezelf misschien voor dat het geen zin heeft 
om die taak te doen zolang je er geen zin in hebt.

Bron: Salzberg (2014).

Onderscheid tussen burn-out en andere aandoeningen

 Timon: “Djee, he looks blue.”
Pumbaa: “I’d say brownish-gold.”
Timon: “No no no, I mean he’s depressed.”

Uit de Amerikaanse animatiefilm The Lion King (1994)

 There’s a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

Leonard Cohen

Een burn-out wordt niet altijd tijdig herkend. Er is helaas ook (nog) geen offi ciële 

diagnose van terug te vinden in de psychiatrische handleiding DSM-5 (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders; APA, 2014). Verschillende andere aan-

doeningen hebben gelijkaardige symptomen, waardoor opgebrande werknemers 

vaak niet de juiste diagnose krijgen.

Een burn-out lijkt sterk op een depressieve stoornis, maar het verschil is dat je je bij 

een depressie op verschillende of zelfs alle levensdomeinen niet goed in je vel voelt. 

Bij een burn-out functioneer je meestal nog vrij goed in je privéleven en is de stress 

hoofdzakelijk gerelateerd aan je werk. Bij een depressie staat een depressieve stem-

ming op de voorgrond. Een werknemer met een burn-out kan zich erg opwinden als 

Timon: “Djee, he looks blue.”
Pumbaa: “I’d say brownish-gold.”
Timon: “No no no, I mean he’s depressed.”

Uit de Amerikaanse animatiefilm The Lion King (1994)

There’s a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

Leonard Cohen
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hij over het werk vertelt of erg verdrietig zijn om werkgerelateerde problemen, maar 

voelt zich niet ‘ziek’. Iemand met een burn-out komt ook levendiger over dan een 

persoon die kampt met een depressie. Bij beiden zie je wel dat ze minder actief bezig 

zijn. Bij een depressie is dat een gevolg van de verminderde stemming. De inactivi-

teit bij een burn-out is een rechtstreeks gevolg van de fysieke en mentale uitputting 

door het harde werken. Ook zal iemand met een burn-out moeilijk de slaap kunnen 

vatten door het vele piekeren over het werk of ‘s nachts hiervan wakker worden. 

Iemand met een depressie is vaak vroeg in de ochtend plots klaarwakker. Daarnaast 

horen zwarte gedachten en het leven niet meer zien zitten eerder bij een depressie 

dan bij een burn-out (Hoogduin et al., 2001). Een burn-out kan wel leiden tot een 

depressie. Iemand die worstelt met een burn-out, vecht nog steeds om erkenning 

en status. Zodra je die strijd opgeeft ‘omdat het toch geen zin heeft’, kan van een 

depressie gesproken worden. Mensen die zich minderwaardig en onzeker voelen en 

eventueel ook statusverlies ervaren, lopen een hoger risico om een depressie te ont-

wikkelen bij stress op de werkvloer (Brenninkmeyer et al., 2001).

Belangrijk bij een diagnosestelling is de duur van de klachten, dus hoelang ze al aan-

wezig zijn. Als je symptomen van een burn-out ontwikkelt binnen de drie maanden 

na een stresserende gebeurtenis, kan er eerder sprake zijn van een adaptatiestoornis. 

Een burn-out krijg je namelijk niet zomaar van de ene dag op de andere. Het is een 

sluipend proces van jaren ten gevolge van systematische overbelasting. Je hebt dat 

vaak niet door omdat je gewend bent om steeds maar weer over je grenzen te gaan. 

Overbelasting is een gewoonte geworden, waardoor je de waarschuwingssignalen 

negeert of zelfs niet meer herkent. Een burn-out is vaak al minstens een half jaar 

aanwezig vooraleer de diagnose gesteld wordt (Hoogduin et al., 2001).

Zoals eerder aangegeven, zijn workaholisme en een burn-out twee verschillende 

dingen omdat je bij een workaholic dwangmatige trekken aantreft, wat niet zozeer 

typisch is bij een burn-out. Workaholisme kan wel een risicofactor zijn om erboven-

op een burn-out te ontwikkelen. Een dwangstoornis (of OCD, obsessief-compulsieve 

stoornis, van het Engelse obsessive-compulsive disorder) dient ook duidelijk onder-

scheiden te worden van een burn-out. Het verschil zie je bijvoorbeeld als iemand al 

een maand thuis is met ziekteverlof. Iemand met een dwangstoornis zal nog steeds 

systematisch de agenda van het werk checken, berekeningen maken, ... De persoon 

met een burn-out is net blij dat hij even van alle werktoestanden verlost is (ondanks 

het schuld- en schaamtegevoel) (Schaufeli et al., 2008).

Door de vermoeidheidsklachten, uitputting en lichamelijke spanningsklachten 

denkt men bij een burn-out ook weleens aan het chronischevermoeidheidssyn-

droom (bij extreme vermoeidheid) of fi bromyalgie (als vooral fysieke spannings- en 
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pijnklachten aanwezig zijn). Kenmerkend voor die aandoeningen is dat fysieke klach-

ten op de voorgrond staan, terwijl bij een burn-out de stress om het werk centraal 

staat. Ook worden fysieke klachten bij fi bromyalgie en de vermoeidheid bij CVS niet 

veroorzaakt door het werk, wat wel het geval is bij een burn-out (Hoogduin et al., 

2001; Hansez et al., 2010). Daarnaast zie je bij iemand met een burn-out een ty-

pische negatieve attitude ten aanzien van het werk. Dat is niet altijd aanwezig bij 

iemand met chronische vermoeidheid (Schaufeli & Buunk, 2003).

Kleinschalige bevraging over burn-out bij hulpverleners

Ter voorbereiding van dit boek werd aan hulpverleners in algemene ziekenhuizen, 

psychiatrische instellingen, geestelijkegezondheidszorgcentra en groeps- en 

solopraktijken gevraagd om een zelf opgestelde vragenlijst in te vullen. Zesenvijftig 

hulpverleners, waaronder verpleegkundigen (zowel algemene als gespecialiseer-

de), artsen (zowel huisartsen als specialisten), psychologen, pastors, maatschap-

pelijk werkers, moreel consulenten, ergotherapeuten, psychomotore therapeuten, 

... hebben die vragenlijst ingevuld. Hieronder vind je een aantal zaken die uit de 

vragenlijsten naar voren kwamen. Let wel, dit zijn geen bevindingen uit een weten-

schappelijke studie. Het gaat slechts om een kleinschalige, kwalitatieve bevraging 

over de ideeën en overtuigingen van andere hulpverleners in de gezondheidssector.

 Opvallend was dat, bij het bevragen van de belangrijkste kenmerken van burn-

out, vooral vermoeidheid, prikkelbaarheid en futloosheid vermeld werden. Ook 

het gevoel niet meer te voldoen aan de verwachtingen en geen interesse meer 

kunnen opbrengen voor het werk werden vaak aangehaald.

 Opvallend hoe overbelasting plots een burn-out kan worden. Ik vind dat be-

angstigend.

 Ik merk het opgebrand geraken aan het op zondagochtend slechtgehumeurd 

zijn omdat ik de volgende dag weer moet gaan werken. Ik kijk dan al uit naar 

vrijdagavond...

 Naar mijn mening is de risicozone wanneer de jeugdige naïviteit en het en-

thousiasme worden getemperd door het besef dat je maar weinig essentieels 

kunt doen. Je dient je doelstellingen te herformuleren. Valt die omwenteling 

samen met persoonlijke problemen, dan loop je in mijn ogen meer risico op 

het krijgen van een burn-out.

 Iedereen kon wel minstens één fysieke stressplek aanduiden bij zichzelf, dat wil 

zeggen: een fysieke klacht die meestal op de aanwezigheid van stress wijst. 

Hoofdpijn, rug- en schouderklachten en maagpijn werden vaak vermeld.

 Maagzuur is typisch iets waar ik last van heb als de stress op het werk weer 

te hoog wordt.
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 Mijn reuma is deels mijn barometer. Wanneer die zich laat voelen, weet ik 

dat een grens bereikt is. Dan moet ik op zoek naar de ‘trigger’. Het heeft me 

jaren gekost voor ik dat begreep en kon toepassen. Nu zie ik de reuma als een 

compagnon die mee over me waakt.

 Ten tijde van mijn burn-out was ik doodmoe. Mijn omgeving drong erop aan 

dat ik zou bewegen en leuke dingen zou doen. Dat was voor mij op dat mo-

ment (nog) niet haalbaar. Ik vond het dan ook erg vervelend om telkens op-

nieuw te moeten horen dat ik MOEST bewegen en genieten.

 Van de term compassion fatigue (moeheid in het meeleven met anderen, zie 

ook paragraaf ‘Secundaire traumatische stress, vicarious traumatization en 

compassion fatigue’) hadden slechts tien hulpverleners van de 56 gehoord. In-

houdelijk herkenden 50 van de 56 hulpverleners dat wel bij zichzelf.

 Ik herken het wel, bij mezelf en bij collega’s, maar het is moeilijk bespreekbaar. 

Het is taboe om hierover te beginnen. Je voelt dat de collega’s meteen ongemak-

kelijk worden. Je mag die dingen niet denken, ook al voel je ze wel, zo lijkt het.

 Vaak heb ik last van gedachten als ‘mens, wat kun jij zeuren’, ‘hoe zeer wij als 

hulpverleners ook moeite doen, het zal nooit genoeg zijn’, ‘mensen worden 

steeds onredelijker in hun eisen’ en ‘het is hopeloos, de dingen veranderen 

toch niet.’

 Ons publiek slorpt veel energie op. Op die momenten kun je dat soms niet 

meer opbrengen. Kritiek en negativiteit op ‘te aandachtvragende patiënten’ 

is een teken van compassion fatigue, denk ik. Je vindt patiënten sneller verve-

lend en stuurt hen dan wandelen.

 Bij risicofactoren om een burn-out te ontwikkelen werd werkdruk steevast aan-

gehaald als hoofdoorzaak. Ook het niet kunnen ventileren bij collega’s over 

een moeilijke patiënt of over privéproblemen was een antwoord dat hier vaak 

gegeven werd.

 200% werkdruk, te weinig mensen om al het werk te doen, geen communica-

tie, geen goede sfeer, enkel werk. Dat merk ik zelf op als risicofactoren bij ons 

op de werkvloer.

 De ‘klaagcultuur’ op het werk vind ik erg vervelend. Sommige collega’s willen 

frequent ventileren over hun ongenoegen en frustratie over patiënten, het werk, 

het gezondheidssysteem, de maatschappij, ... Af en toe ventileren kan goed 

doen, maar het kan ook een patroon worden dat voor een negatieve sfeer zorgt.

 Je cijfert jezelf voortdurend weg voor patiënten en artsen, maar niemand 

vraagt ooit hoe het met jou gaat.

 Wanneer gevraagd werd naar advies aan een collega met een burn-out, werd 

vooral gezegd om goed voor zichzelf te zorgen, voldoende rust te nemen, taken 

te delegeren en erover te praten.
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 Tijd, neem je tijd. Begin niet te snel opnieuw. Slaap bij, sport, eet goed. Herstel 

je lichaam, dan volgt je geest.

 Je moet niet heiliger willen zijn dan de paus. Je hoeft jezelf niet altijd een hulp-

functie aan te meten. Je moet met patiënten omgaan om henzelf te leren 

helpen, in plaats van alles van hen te willen overnemen. Dat heb ik geleerd.

 Neem tijd voor jezelf. Je job goed doen, betekent niet dat je elke dienstverga-

dering moet bijwonen of bij elke bijscholing aanwezig moet zijn. Je hoeft niet 

voor elke patiënt overuren te maken, elke collega te helpen, op elk gesprek diep 

in te gaan, ... Probeer een evenwicht te vinden hierin. Zeker als je je job als hulp-

verlener nog lange tijd wilt blijven doen, moet je ook aan jezelf denken! Vroeger 

zei ik op alles ‘ja’. Als ik mijn job wil volhouden (ik doe hem zo graag!), moet ik 

soms kiezen. Want ik wil er blijven ‘zijn’ voor de patiënten. Ze hebben ons nodig.

 De respondenten gaven aan dat de volgende zaken hen vooral helpen om de 

balans tussen werk en privé gezond te houden: ontspannende activiteiten in de 

privétijd die volledig losstaan van het werk, begrip van de werkgever voor het 

privéleven in het kader van werkuren en vakantie opnemen, ...

 Ik probeer thuis rust te vinden. Ik doe aan yoga, pas ademhalingsoefeningen 

toe, ga regelmatig wandelen, ... Ik probeer ook mijn werk minder perfect te 

willen doen. Als iets niet af is, geef ik het door aan mijn collega.

 Zelfkennis, boeddhisme en mindfulness helpen me om een frisse geest te be-

waren. Ook regelmatig intensief en gepassioneerd sporten brengt me even 

weg van alles.

 Ik probeer de weekends vrij te houden voor familie en dan niet te veel of zelfs 

geen sociale verplichtingen in te boeken. In het weekend doe ik enkel de din-

gen die ik wil. Daarom zijn de symposia en congressen er vaak te veel aan. Die 

vinden meestal ’s avonds en in het weekend plaats.

Overtuigingen, ideeën, behandeling van burn-out door de jaren 
heen (evolutie)

 In een samenleving waarin mensen behoefte hebben aan vooruitgang
is het van essentieel belang dat ze vrijheid bezitten.

Dalai Lama

 We kunnen spreken van een syndroom met een belangrijke groei tijdens de laatste 
dertig jaar. Om dit te verklaren, noem ik meerdere factoren waaronder enerzijds de 
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hyperbereikbaarheid, die niet meer toelaat dat men ‘loslaat’ en recupereert, ander-
zijds zijn er de professionele vereisten wat betreft snelheid van werkuitvoering en 
werkdruk en ten slotte zien we een toename van de agressiviteit van de omgeving 
parallel aan een daling van de erkenning.

Stéphanie Leblanc, arbeidspsychologe. Interview door Dominique Léotard in het 
medisch magazine Tempo Medical (2015)

Wat het gebruik van de term ‘burn-out’ en de ideeën en visies hierover betreft, is 

er heel wat veranderd door de jaren heen. Het is interessant om hier even bij stil te 

staan om de achtergrond beter te kunnen schetsen.

Burn-out avant la lettre

Lang voordat burn-out als officiële term gebruikt werd, werden de uitingen ervan al 

beschreven. Schwartz en Will beschreven in 1953 de casestudy van Miss Jones, een 

verpleegkundige die werkzaam was op een afdeling psychiatrie. De werksfeer zat 

er niet goed en de moraal van de collega’s was laag. Dat had een (negatief) effect 

op de kwaliteit van de patiëntenzorg. Miss Jones geraakte zo gedemotiveerd door 

die omstandigheden dat ze meegetrokken werd door de attitude en het gedrag van 

haar collega’s. Ook zij ontwikkelde een lage moraal, waar de patiënten uiteraard op 

reageerden. Op een gegeven moment kreeg Miss Jones therapiegesprekken om de 

vicieuze cirkel te doorbreken en haar verwachtingen van de job meer in overeen-

stemming te brengen met wat haalbaar was. Dat gebeurde met succes.

Graham Greene schreef in zijn roman A burnt-out case (1960) over de wereldbe-

roemde architect Querry die zich terugtrekt in Congo nadat hij naam en faam had 

vergaard en verscheidene noemenswaardige kerken had gebouwd. Hij ‘besefte’ plots 

dat de vrouwen die hij had liefgehad en de gebouwen die hij had neergezet, eigenlijk 

niets voorstelden. Het was allemaal nep, zinloos en het deed er volgens hem niet toe 

in het leven. Hij verbleef in Congo bij de leprozenkolonie en wilde niets meer met 

zijn werk en zijn oude leven te maken hebben. Hij wenste gewoon met rust gelaten 

te worden. Dokter Colin noemde zijn situatie “a burnt-out case”. Hierbij maakte hij 

de vergelijking met lepralijders die alle fasen van hun ziekte doorlopen hebben. Ze 

kunnen anderen niet meer besmetten met hun ziekte, maar gaan nu wel door het 

leven met de beperkingen ten gevolge van lepra. Verder in het verhaal werd Querry 

door dokter Colin en de paters van de leprozenkolonie er toch toe aangezet om met 

hen mee te werken en te helpen om een kerk voor de melaatse patiënten te bouwen. 

hyperbereikbaarheid, die niet meer toelaat dat men ‘loslaat’ en recupereert, ander-
zijds zijn er de professionele vereisten wat betreft snelheid van werkuitvoering en
werkdruk en ten slotte zien we een toename van de agressiviteit van de omgeving
parallel aan een daling van de erkenning.

Stéphanie Leblanc, arbeidspsychologe. Interview door Dominique Léotard in het
medisch magazine Tempo Medical (2015)
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Ook al bleef Querry zich verschuilen achter zijn cynisme, zijn omgeving zag dat hij 

eigenlijk een goede man was die voluit ging voor zijn werk.

Het gebruik van de term ‘burn-out’

In 1969 gebruikte H.B. Bradley de term ‘staff burnout’ wanneer hij het functioneren 

van de hulpverleners beschreef die meewerkten aan een programma voor jeugd-

delinquenten. Toch werd niet hij, maar de New Yorkse psychiater Herbert Freuden-

berger gezien als diegene die de term ‘burn-out’ voor het eerst introduceerde. In 

1974 publiceerde Freudenberger namelijk een paper naar aanleiding van zijn werk 

voor de Free Clinic, waar jonge vrijwilligers meehielpen in de begeleiding van drugs-

verslaafden. Hij merkte op dat de vrijwilligers enthousiast startten, maar dat hun 

toewijding gaandeweg begon te slinken. Ze kregen ook last van spanningsklachten 

en voelden zich uiteindelijk... opgebrand. De formulering ‘opgebrand zijn’ werd ook 

gebruikt om de gevolgen van jarenlang drugsgebruik aan te duiden. De vrijwilligers 

herkenden zich meteen in die term. Plots werd in woorden duidelijk hoe ze zich al 

een hele tijd voelden (Schaufeli & Buunk, 2003).

Aan de andere kant van de Verenigde Staten, in California, richtte ook sociaal-psy-

chologisch onderzoekster Christina Maslach zich toevallig tegelijkertijd op het fe-

nomeen ‘burn-out’, maar ze spitste zich eerder toe op het meten van de kenmerken 

ervan. De Maslach Burnout Inventory (MBI) die zij ontwikkeld heeft, is vandaag een 

van de meest gebruikte meetinstrumenten om de aanwezigheid van een burn-out 

te bepalen (Maslach & Jackson, 1981). De Utrechtse Burnout Schaal (UBOS; Schaufeli 

& Van Dierendonck, 2000) is hier de Nederlandse versie van. Aangeraden wordt om 

onder meer die vragenlijst te gebruiken in de diagnostische fase van een burn-out.

Evolutie in wetenschappelijk onderzoek naar burn-out

Aanvankelijk werd niet echt wetenschappelijk onderzoek verricht naar burn-out. 

Nadat Freudenberger (1974) met de term op de proppen kwam, richtten hulpver-

leners zich voornamelijk op gevalsbeschrijvingen, mogelijke behandelingen en 

preventieworkshops (de zogenaamde pioniersfase). De media pikte hier meteen op 

in. Dat burn-out binnen de wetenschap (nog) niet serieus genomen werd, merkte 

Christina Maslach toen ze het manuscript over haar vragenlijst, de Maslach Burnout 

Inventory, instuurde bij verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Vele wezen 

het manuscript meteen af. Sommige redacteurs gaven aan dat het niet eens gelezen 
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werd omdat ze geen ‘poppsychologie’ publiceerden. Andere redacteurs wilden het 

manuscript eventueel wel publiceren als ze de term zou veranderen in ‘werkstress’ 

(Maslach & Jackson, 1984).

In de pioniersfase werd dus eerst aandacht gegeven aan wat burn-out is en wat 

je eraan kunt doen, in de vorm van kwalitatief onderzoek. Geleidelijk aan vond er 

toch ook kwantitatief onderzoek plaats, wat de empirische fase inluidde (Schaufeli 

& Buunk, 2003). Daarna volgde de expansiefase, waarbij men de focus richtte op 

een precieze defi niëring van burn-out. Tegelijkertijd werden studies over burn-out 

grondiger aangepakt (Hoogduin et al., 2001).

 Pioniersfase

De term ‘burn-out’ werd, na de introductie door Freudenberger (1974), meteen erg 

populair. Heel wat hulpverleners herkenden zichzelf of collega’s hierin. Het was alsof 

er eindelijk een naam gegeven werd aan iets dat iedereen al langere tijd aanvoelde, 

maar er niet de vinger op kon leggen. Echt wetenschappelijk onderzoek naar burn-

out werd nog niet verricht, maar de media pikte het fenomeen wel op. Steeds meer 

hulpverleners boden trainingen aan om met een burn-out te leren omgaan of te 

leren voorkomen. Maar omdat een duidelijke definitie van een burn-out nog altijd 

ontbrak, werd het concept te breed voorgesteld (Schaufeli & Buunk, 2003). Hulpver-

leners zagen het wel als een sociaal probleem. Men richtte zich in deze fase vooral 

op gevalsbeschrijvingen en persoonlijke ervaringen op de werkvloer (kwalitatief 

onderzoek). Beklemtoond werd dat opgebrand geraken op je werk niet ongewoon 

was. Als je dat zou ervaren, dan was je zeker niet de enige.

Maslach ontdekte dat coping een belangrijke rol speelde bij welzijn op het werk. 

In deze pioniersfase ging de aandacht vooral uit naar de innerlijke processen van 

de persoon met een burn-out en de emotioneel belastende relatie met patiënten 

(hoewel dat later toch niet zo’n grote rol bleek te spelen in de ontwikkeling van een 

burn-out) (Maslach et al., 2001).

 Empirische fase

In de jaren 1980 werd het onderzoek naar burn-out wetenschappelijker (kwantitatief 

in plaats van kwalitatief onderzoek). In plaats van interviews en gevalsbeschrijvingen 

werd nu gebruik gemaakt van (zelfrapporterings)vragenlijsten en ging men niet één 

persoon maar grote groepen van mensen bestuderen. De Maslach Burnout Inventory 

werd hierbij vaak toegepast. Toch ontbrak nog een theoretische achtergrond waardoor 
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de resultaten uit de vele onderzoeken niet in een ruimer perspectief geplaatst wer-

den (Hoogduin et al., 2001; Maslach et al., 2001; Schaufeli & Buunk, 2003).

 Expansiefase

Vanaf de jaren 1990 steeg de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek naar 

burn-out opmerkelijk. Er werd verder gekeken dan het definiëren van een burn-out. 

Ook oorzaak-gevolgrelaties werden nu mee in rekening genomen. Zo werd ook aan-

dacht besteed aan absenteïsme op het werk en de werkcontext. Studies gingen op 

langere termijn na wat de impact van een burn-out was op werknemers. Er werd niet 

alleen gekeken naar de sociale sector en het onderwijs. Ook in andere sectoren werd 

burn-out onderzocht. Er werd nu meer vanuit theoretische modellen gewerkt en sta-

tistisch werden de studies grondiger aangepakt (Hoogduin et al., 2001; Maslach et 

al., 2001).

Verklarende modellen

Het stressweerbaarheidsmodel is een eenvoudig model dat uitlegt hoe je tot overbe-

lasting (en uiteindelijk een burn-out) komt. De stressweerbaarheidsgrens staat hier-

bij centraal. Men vertrekt vanuit de aanname dat stress cumulatief werkt, dat wil 

zeggen dat je verschillende stressoren het best ziet als een steeds groter wordende 

hoop spanning. Zeker als je tussendoor niet voldoende ventileert of ontspant, blijft 

stress zich tijdens de dag ophopen. Op die manier ga je al sneller over je stressweer-

baarheidsgrens, dat is de limiet die je aankunt qua spanning in je leven. Ga je een 

paar keer over die grens, dan kun je daar nog wel goed van herstellen. Maar blijf je, 

zoals vele harde werkers, er systematisch overgaan, dan merk je dat je psychologi-

sche flexibiliteit mettertijd sterk gaat dalen. Hierdoor geraak je sneller overbelast 

(zie figuur 3) en daalt je stressweerbaarheidsgrens (Schacht, 2004).

Het voordeel bij het stressweerbaarheidsmodel is dat dit goed en simpel uitgelegd 

kan worden aan een werknemer met een burn-out. Je kunt aangeven dat acute 

stressoren (bijvoorbeeld: net de trein gemist, te laat zijn op een vergadering) en 

chronische stressoren (bijvoorbeeld: een moeizame relatie met je leidinggevende, 

ondergewaardeerd worden op het werk) bij elkaar opgeteld moeten worden. Door 

de aanwezigheid van chronische stressoren ervaar je mogelijk al een hoog basis-

niveau van spanning. Zelfs een relatief kleine acute stressor die hier bovenop komt, 

kan je in dat geval over je stressweerbaarheidsgrens doen gaan. Bijvoorbeeld: een 

stagiair op het werk maakt een typische fout, je barst hierop in woede uit, maar ach-

teraf vraag je je af wat je op dat moment in godsnaam bezielde. Of nog: er is niets 
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noemenswaardigs gebeurd en toch kom je vermoeid en geprikkeld thuis. Soms is de 

chronische stress op zich al zo hoog dat er niet veel hoeft te gebeuren om overbe-

last te geraken. Hoe snel je je stressweerbaarheidsgrens bereikt, heeft te maken met 

biologische (erfelijkheid, aangeboren stresstolerantie, ...) en psychologische factoren 

(opvoeding, heftige gebeurtenissen in je kindertijd, ...) (Wanten & Schacht, 2011).

Stress

Tijd

Stressgrens

Totaal stress

Acute stressoren

Chronische stressoren

Figuur 3. Stressweerbaarheidsmodel.

Bron: Wanten & Schacht (2011).

Het Job Demands-Resources Model geeft aan dat hoe meer van je verwacht wordt 

op de werkvloer (hoe hoger de werkvereisten zijn), hoe meer risico je loopt op uit-

putting. Wanneer er schaarste aan middelen is (te weinig omkadering door fi nanci-

ele beperkingen, een laag loon, materiaal op de werkvloer dat niet meer up-to-date 

is, ...), ga je je mogelijk minder engageren en word je onverschilliger over je baan 

(Demerouti et al., 2001). Hoge vereisten en weinig middelen leiden sneller tot uit-

putting, demoralisatie, cynisme en uiteindelijk een burn-out. Bij een aanhoudende 

werkdruk kunnen middelen als steun van collega’s, feedback over je werk en een 

goede relatie met je leidinggevende het risico op uitputting doen afnemen. Autono-

mie gaat uitputting en cynisme ten aanzien van je werk tegen (Bakker et al., 2005).

Het Werkstressoren Energiebronnen Burn-out (WEB)-model wijst erop dat elk be-

roep zijn eigen risicofactoren ter ontwikkeling van burn-out heeft. Die risicofactoren 
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worden verder onderverdeeld in werkstressoren (bijvoorbeeld: hoge werkdruk) en 

energiebronnen (bijvoorbeeld: doorgroeimogelijkheden, sociale steun). Een burn-out 

is het gevolg van enerzijds je persoonlijke reserves die opgebruikt zijn door jarenlang 

maar ‘door’ te gaan. Anderzijds zorgt een gebrek aan middelen op je werk, die nodig 

zijn om je doelen te bereiken (bijvoorbeeld: niet de opleiding kunnen volgen die nodig 

is om je job naar behoren te doen), uiteindelijk voor een gevoel van falen. Dat maakt 

dat je steeds meer afstand neemt van je werk en cynischer wordt. Je hebt immers 

gefaald, niet omdat je niet wilt presteren, maar omdat je tegengehouden wordt van-

uit beperkingen op het werk. Energiebronnen op het werk, zoals sociale steun van 

collega’s, kunnen als een buffer dienen tegen de negatieve invloed van de werk-

stressoren (zoals een te hoge werkdruk). Maar andersom kan een heel hoge werk-

belasting ook zo zwaar doorwegen dat zelfs de steun van je collega’s geen voldoende 

effect meer heeft op je welzijn als werknemer (Bakker et al., 2000b; Hoogduin et al., 

2001).

Andere interessante visies op burn-out

Naast de bovenmelde modellen bestaan er nog heel wat visies op factoren die 

een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van een burn-out. Schaufeli en Buunk 

(2003) bieden een helder zicht op die visies in hun overzichtsartikel van vijfen-

twintig jaar onderzoek naar burn-out. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

visies met nadruk op wat er zich in de persoon zelf afspeelt, benaderingen die 

focussen op de band tussen hulpverlener en patiënt en ten slotte ook de rol van 

het bedrijf waarin de werknemer opgebrand geraakt.

Burn-out wordt in verband gebracht met:

 een te hoog en geïdealiseerd zelfbeeld;

 narcisme;

 een worsteling tussen onze gevoelige en onze rationele kant;

 te hoge en onrealistische verwachtingen;

 een sterke reactie op het niet behalen van gestelde doelen;

 moeizaam omgaan met verlies van status of extralegale voordelen.

Edelwich en Brodsky (1980) beschreven vier stadia van burn-out:

 enthousiasme, of gedrevenheid;

 stagnatie: vastlopen omdat je ziet dat de werkelijkheid sterk contrasteert met 

je aanvankelijke idealen;

 frustratie;

 apathie: onverschilligheid en afvlakken op je werk.

Burn-out leek aanvankelijk gerelateerd te zijn aan de emotioneel belastende con-

tacten met patiënten, maar verder onderzoek wees uit dat dit niet klopt. Wel dra-
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gen opwaartse vergelijkingen met mensen (die het beter doen dan jij) bij aan het 

opbranden in je job. Zeker als je je hierbij minderwaardig voelt in plaats van hen 

als rolmodel te zien, is dat een factor van invloed. Ook emotionele besmetting, 

waarbij collega’s met een negatieve attitude je mee neigen te slepen richting 

werkcynisme en een dalende motivatie, kan bijdragen aan de ontwikkeling van 

een burn-out. Denk hierbij maar aan Miss Jones (zie § ‘Burn-out avant la lettre’).

Een burn-out op jonge leeftijd hoeft niet per se negatief te zijn. De jonge werk-

nemer leert immers al vroeg hoe hij zich noodgedwongen moet aanpassen aan 

stress op het werk. Dat zijn lessen die hij meeneemt naar de toekomst. Een burn-

out kun je ook zien als het gevolg van een mismatch tussen de persoon en de 

werkcontext (lange dagen werken, weinig steun van collega’s, ...). Het inhoude-

lijke aspect van je werk speelt hier zelfs geen doorslaggevende rol.

Bronnen: Edelwich & Brodsky (1980); Schaufeli & Buunk (2003).

Aan de slag

Ondertussen weet je al meer over wat een burn-out precies inhoudt, hoe ons stress-

systeem werkt en welke visies over burn-out er tot nu toe waren in de hulpverlening 

en de wetenschappelijke wereld. Het tweede deel van dit boek handelt over de toe-

passing in de praktijk. Hoe herken je iemand die (bijna) met een burn-out worstelt? 

Wat zijn typische kenmerken van een opgebrande werknemer? Welke werkgerela-

teerde risicofactoren kunnen een burn-out in de hand werken? Hoe moeilijk is het 

om als hulpverlener zelf aan de bel te trekken en hulp te vragen? Welke typische 

redeneringen maken dat je toch maar blijft doorworstelen, in plaats van hier en nu 

voor jezelf te zorgen? Hoe ga je om met leidinggevenden met een andere visie, of 

hoe ga je als leidinggevende om met de sandwichpositie tussen de mensen onder 

en boven je? Ook kun je aan de hand van een zelftest nagaan of je kenmerken van 

een burn-out bij jezelf herkent.
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Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het 

werk. Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je 

te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe 

te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die 

altijd klaarstaat voor anderen. 

Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener, 

collega’s en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht 

en ademruimte op de werkvloer. Het boek verschaft je inzicht in wat 

een burn-out nu eigenlijk wel en niet is, welke factoren allemaal 

bijdragen tot het opgebrand geraken en hoe je dit kan voorkomen 

of behandelen. De adviezen zijn gebaseerd op recente wetenschap-

pelijke bevindingen en helpen je om meer inzicht te krijgen in je 

eigen burn-out en/of die van je collega of werknemer. Het boek 

bevat een aantal getuigenissen, is vlot en menselijk geschreven, 

van hulpverlener tot hulpverlener, en wil je helpen doorgroeien tot 

een vrije vogel in drukke tijden.

Nathalie Cardinaels is klinisch psychologe, gedragstherapeute en 

mindfulness trainer en gespecialiseerd in begeleiding bij burn-out 

en werkgerelateerde stress, mindfulness, kanker en chronische pijn. 

Naast haar werkzaamheden in een algemeen ziekenhuis coördineert zij 

psychologenpraktijk De Meiboom te Hasselt. Op haar blog “Vrije vogel 

in drukke tijden” geeft zij regelmatig psychologisch advies voor meer 

vrijheid en blijheid in je dagelijkse drukke leven: drukketijden.com.
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