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Wie ben ik? Steffie Desart

 PhD kandidaat KU Leuven 
Bestuurslid Vereniging van Erkende Stress & Burn-

out Coaches
Regioverantwoordelijke Burn-out.Vlaanderen

Welke ervaring heb ik met burn-out?

 Doctoraatsproject
• Ontwikkeling & validatie van een vragenlijst om burn-out te meten

 Workshops
• “Gezonde veerkracht: hoe voorkomen dat stress burn-out wordt”
• Bijscholing arbeidsgeneesheren binnen 

 Stage
• Onderzoeksmedewerker Knowledge – Information - Research
• Preventieadviseur psychosociale aspecten Groep IDEWE



Burn-out, de metafoor van het ‘vuur’

IN VUUR & VLAM LAGER PITJE UITGEDOOFD



• Geen nieuw begrip

Shakespeare (1599)

She burn'd with love, as straw 
with fire flameth;

She burn'd out love, as soon as 
straw outburneth

- The Passionate Pelgrim

Freudenberger
(1974)

• Psychiater in alternatief
hulpverleningscentrum

• Vrijwilligers ‘opgebrand’ 
na 1 jaar

Graham Greene (1960)

Burn-out, de metafoor van het ‘vuur’



Oorspronkelijk….

Burn-out is een syndroom van 3 samenhangende verschijnselen:

1. Uitputting (EX)
• “ik heb geen energie meer”

2. Cynisme (CY)
• “ik neem afstand”

3. Persoonlijke bekwaamheid (PA)
• “ik kan niet meer goed presteren op het werk”

… meest gebruikte en geciteerde definitie van burn-out!

Burn-out in de wetenschap …



Oorspronkelijk….

 Typisch voor ‘contactuele’ beroepen

 Gemeten door de Maslach Burnout Inventory (MBI) of Utrechtse 
Burn-Out Schaal (UBOS)
• 3 versies: MBI-HS/UBOS-C, MBI-ES/UBOS-L en later MBI-GS/UBOS-A
• 1 schaal per kernconcept
• BURN-OUT = hoog EX én hoog CY en/of LAAG PA

Burn-out in de wetenschap …



Oorspronkelijk….

 Hevig bekritiseerd in de voorbije jaren

• Kerndimensies zijn onvolledig
• Cognitieve problemen? Specifieke stresssymptomen? 
• Gereduceerde persoonlijke bekwaamheid?

• Technische, psychometrische tekortkomingen
• Extreem geformuleerd
• Afwezigheid van burn-out ≠ aanwezigheid van burn-out

• Nauwelijks toepasbaar in de praktijk
• Geen klinisch gevalideerde grenswaarden
• “een-plus-twee” regel

Burn-out in de wetenschap …
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Nood aan een degelijke, en onderbouwde, tool die:
 Preventief het risico op burn-out kan inschatten 

~ organisaties 

 Burn-out op een correcte wijze kan diagnosticeren 
~ eerstelijnshulpverleners

 Patiënten kan opvolgen
~ behandeling én re-integratie 

Werkgever moet zich bewust zijn van risico op 
burn-out in zijn organisatie, maar hoe?

Burn-out in de praktijk …



FASE 1. Wat is burn-out en hoe wordt het gemeten?
Een nieuwe definitie van burn-out. 

FASE 2. De eerste versie van de Burnout Assessment Tool. 

FASE 3. Wie kan jouw risico op burn-out inschatten?
Jijzelf? Je werkgever? Je partner? ….

FASE 4. Een bevolkingsonderzoek in Vlaanderen & Nederland
Risico op burn-out in kaart gebracht

Het project

Groen Oranje Rood 



BURN-OUT

WELKE SYMPTOMEN ZIJN ER?



De nieuwe definitie omvat …

… 4 kernsymptomen en 3 bijkomende symptomen

1. Uitputting
2. Verstoord cognitief functioneren
3. Verstoord emotioneel functioneren
4. Mentale distantie

5. Depressieve klachten
6. Gedragsmatige spanningsklachten
7. Psychosomatische spanningsklachten 

Burn-out is …



De 4 kernsymptomen

Uitputting
 Ernstig verlies van energie
 Zowel fysiek (‘je lichaam is moe’) als mentaal (‘je op en leeg voelen’)

VBN. Geen energie om de werkdag te starten of aan het eind van de werkdag, snel vermoeid zijn, onmogelijkheid 
om te herstellen/ontspannen

Verstoord cognitief functioneren
 Geheugenproblemen
 Concentratie- en aandachtstoornissen
 Prestatieproblemen (bijv. trager werken/fouten maken)

VBN. Moeilijkheden om helder na te denken/nieuwe dingen te leren, vergeetachtig, mentaal afwezig, besluiteloos, 
moeite met herinneren 

Omwille van een 
verstoring in het cognitief 
functioneren

Burn-out is …



De 4 kernsymptomen

Verstoord emotioneel functioneren
 Heftige emotionele reacties (bijv. woede/huilbuien)
 Waarover men geen controle heeft 
 Gepaard met lage tolerantiegrens (‘geen geduld meer hebben’)

VBN. Gefrustreerd, geïrriteerd, sterke emotionele reacties, overstuurd zonder goed te weten waarom

Mentale distantie
 (Mentaal) afstand nemen van het werk 
 Omwille van een sterke weerstand

VBN. Onverschillige/cynische attitude, functioneren op automatische piloot, minder enthousiasme/interesse, 
afkerig ten aanzien van het werk, vermijden persoonlijke contacten

Burn-out is …



De 3 bijkomende symptomen

Depressieve klachten (≠ depressie)
 Somberdere stemming en/of schuldgevoelens

VBN. Voelen zich betekenisloos, hebben schuldgevoelens, twijfelen aan de zin van het leven, moeite om plezier te 
maken 

Psychosomatisch
 Hart-, ademhalings-, maag-, darm- en/of 

pijnklachten
 Algemeen gevoel van malaise

Gedragsmatig
 Slaapproblemen, piekeren en/of 

paniekaanvallen

Spanningsklachten

Burn-out is …



B U R N - O U T

Kernsymptomen Bijkomende symptomen

Depressieve stemming

Psychosomatische
spanningsklachten

Gedragsmatige
spanningsklachten

Uitputting

Verstoring
emotioneel
functioneren

Verstoring
cognitief
functioneren

Mentale
afstand

Burn-out is …



BURN-OUT

IS BURN-OUT WERKGERELATEERD?



Werkgerelateerd? Ja, unanimiteit: burn-out is werkgerelateerd …

 Overbevragen (bijv. hoge werkdruk, weinig sociale steun, 
veranderingen op de werkvloer) zonder mogelijkheid tot 
recuperatie

 Kanttekening!
• Werk ≠ betaalde arbeid

• = “elke gestructureerde en doelgerichte activiteit die een verplichtend 
karakter heeft en als doel heeft om de fysieke of sociale omgeving 
en/of zichzelf te transformeren”

• Bijv. atleten, vrijwilligerswerk, etc.

Burn-out is …



BURN-OUT
IS BURN-OUT PERSOONSGERELATEERD?



Problemen in de privésfeer en persoonlijke kwetsbaarheden 

 Omgeving/privésfeer
• Negatieve en ingrijpende levensgebeurtenissen (bijv. 

slepende ziekte, scheiding, overlijden van een naaste, …) 

 Persoonlijke kwetsbaarheden:
• Perfectionisten, positief (bijv. loyaal, plichtsbewust) of 

negatief (bijv. hoge standaarden, nood aan controle)
• Ja-knikkers, individuen die hun grenzen niet kennen of

kunnen stellen 

Burn-out is …



BURN-OUT
COMPLEXE SAMENSPEL?



Burn-out is …

OVERSPANNENWERKSTRESS

WERKEISEN

HULPBRONNEN

PERSOON

OMGEVING

BURN-OUT

PERSOON

OMGEVING

weinig autonomie

hoge werkdruk

hulpbehoevende ouder

perfectionisme



Burn-out is …

10%

OVERSPANNENWERKSTRESS

WERKEISEN

HULPBRONNEN

PERSOON

OMGEVING

BURN-OUT

PERSOON

OMGEVING
weinig autonomie

hoge werkdruk
emotioneel stabiel

steun van je partner



BURN-OUT

HOE ONTWIKKELT BURN-OUT ZICH?



Ontwikkelingspatroon van burn-out

Ernstige aandoening! Duurt lang om te ontstaan en te verdwijnen

• Gemiddelde duur = 2,5 jaar!
• Start symptomen tot uitval: +/- 1 jaar

• Opgebrand: +/- 1 jaar

• Re-integratie: +/- 6 maand

risico op burn-out burn-out re-integratie
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Wat leren de patiënten ons?



Ontwikkelingspatroon van burn-out

Uitputting

Mentale distantie
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Wat leren de patiënten ons?

risico op burn-out burn-out re-integratie



Ontwikkelingspatroon van burn-out

Verstoorde emoties

Verstoorde cognities
+2 jaar!
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Wat leren de patiënten ons?

risico op burn-out burn-out re-integratie



Re-integratie op het werk 

• Herstel is succesvoller bij een geleidelijke integratie op de 
werkvloer
• Ideale combinatie zoeken tussen ‘job’ en ‘individu’

• Planning & voorbereiding door zowel leidinggevenden als collega's

• Holistisch standpunt
• Nauwe samenwerking tussen de behandelde arts en andere partijen (zoals 

arbeidsgeneesheer, werkgever, psycholoog, coach) geeft een grotere kans op een 
sneller en succesvoller herstel. 
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Wat leren de patiënten ons?



BURN-OUT



“… een werkgerelateerde aandoening die voorkomt bij werknemers die gedurende een langere

periode productief en zonder problemen hebben gewerkt tot de tevredenheid van zichzelf en

anderen.

Extreme vermoeidheid, controleverlies over emotionele en cognitieve processen, én mentaal

afstand nemen kunnen gezien worden als de kernelementen van het syndroom. Het mentaal

distantiëren kan gezien worden als een disfunctionele poging om verdere uitputting te

voorkomen. Deze kernsymptomen worden vergezeld door secundaire symptomen, zoals een

depressieve stemming, en gedragsmatige en psychosomatische spanningsklachten.

Burn-out wordt hoofzakelijk veroorzaakt door een disbalans tussen hoge werkeisen en

onvoldoende hulpbronnen. Problemen in de privésfeer en/of persoonlijke kwetsbaarheden

kunnen hierbij een faciliterende rol hebben.

Uiteindelijk leidt burn-out tot gevoelens van incompetentie en slechtere prestaties op het werk.”
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Wat is de BAT?

 Opvolger van de Maslach Burnout Inventory

 Officiële lancering op woensdag 20 maart 2019!

 Zowel voor wetenschappelijke, als praktische doeleinden 

• Risico op burn-out in organisaties identificeren 

• Gebruik in de individuele klinische praktijk 

• Prevalentiecijfers voor burn-out 
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Burnout Assessment Tool



Praktisch?

Kern van burn-out
 BAT-23 

• 23 vragen

• Voor een individueel klinisch assessment

 BAT-12

• 12 vragen

• Voor het vaststellen van burn-out in organisaties (~ gedeeltelijke RA)

Secundaire symptomen
 BAT-SS

• 10 vragen

• Spanningsklachten, specifiek voor burn-out

Voor elke BAT-versie is er een keuze
tussen ‘werk’ en ‘niet-werk’
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Burnout Assessment Tool



Vragen?

steffie.desart@kuleuven.be 

www.burnoutassessmenttool.com


