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!  Welzijnswet en bijhorende KB (28/02/2014-28/03/014; KB 10/04/2014): 
o.a.:  

!   Maatregelen treffen om psychosociale risico’s te vermijden  
!   Verplichtingen bepalen van de leidinggevenden in verband met de preventie 

van risico’s  
!   Aan werknemers informatie en opleiding geven  
!   Aan CPBW noodzakelijke informatie meedelen en opleiding voorzien  
!   Procedures uitwerken  

!   CAO nr. 72 van 30/3/1999 – stressbeleid ter voorkoming van stress 
!   CAO nr. 104 van 1/1/2013 – leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Psychische aandoeningen: Stress & burn 
out 
Wettelijke redenen 



Sociale redenen  
!   Visie van de organisatie: zorg voor medewerkers 
!   Positief aanwezigheidsbeleid 

Economische redenen 
!    Directe en indirecte kosten 

!   Gemiddeld 180 dagen afwezig wegens burn-out 
!   50% uitkeringen van RIZIV voor primaire arbeidsongeschiktheid 
!   27% van het ziekteverzuim > 15 dagen heeft een psychische oorzaak 

Psychische aandoeningen 
Redenen tot actie 



Preventieve maatregelen 

•  Psycho-educatie: inzicht in psych. ziektes 
•  Ondersteunend netwerk 

voorwaarde is openheid en vertrouwen 
•  Collega’s - Leidinggevende(n) – Vertrouwenspersoon 
•  Aanbod professionele hulp 

•  Aanleren van hanteringsgedrag:  
•  coaching 
•  training bv. Assertiviteit 

•  Risicoanalyse: globaal of specifiek 



Cijfers 

Burn-out onderzoek in NL 
•  14% van de werknemers heeft burn-out klachten 
•  stijging 2010 -> 2011: + 11% 
•  gemiddelde afwezigheid in 2011: 189 dagen 
 
Mentale ziekten: beroepsactieve bevolking  
•  Depressie:   7% (38 j kritische leeftijd) 
•  Burn-out:   1%  
•  Angststoornis:  5% 
 
Alcohol 
•  10% problematische drinkers 
 



•  Eén Belg op drie zal doorheen zijn leven ooit 
geconfronteerd worden met een psychische stoornis.  

•  3 zelfdodingen per dag  (top 3 van Europa) 
•  13% heeft ooit een angststoornis doorgemaakt, bij 6% 

was dat in de laatste twaalf maanden 
•  20% gebruikt psychofarmaca 
 

Bron: denktank Itinera Institute (2013) 

 

Nog cijfers (België) 



1 op 3 personen zoekt professionele hulp.  
•  9% die zijn psychische problemen bespreekt 
•  31% weet niet waar ze hulp kunnen vinden 
•  15% zoekt geen hulp omwille van het prijskaartje 
•  32% gaat uitstellen van hulp om financiële redenen 

 

25% krijgt enkel medicatie  
3,8% volgt enkel therapie 
 
De voorkeur voor medicatie boven therapie is deels ook kosten gedreven  
maar heeft ook te maken met beschikbaarheid van de hulpverlener. 

Bron: denktank Itinera Institute (2013) 

Psychische problemen: hulp 



Geestelijke stoornis 

•  Bijna 2/3 van de mensen met een diagnosticeerbare 
geestelijke stoornis zullen geen behandeling zoeken door 
een gebrek aan kennis en de vrees tot 
discriminatie. 

•  Succes in de behandeling van ernstige geestelijke ziekten 
is 60 tot 80%, terwijl dit voor een hartziekte 40 tot 50% 
bedraagt. 

 



1000 mensen met een psychisch probleem 
(Belgisch Onderzoek): 

•  Huisartsen stellen in 50% van de gevallen onjuiste diagnose en 
zijn minder getraind  voor de behandeling. 

 
•  90% blijft bij de huisarts. 
 
•  50-83% zal de behandeling niet beëindigen 
 
•  60% gaat terug naar de huisarts binnen de 18 maanden.  



Voornaamste psychische aandoeningen 

•  Angst (nr. 5) 
•  Stress - burn out 
•  Depressie (nr 1) 
•  Alcohol- en middelenmisbruik 

 
 
 

Belangrijk om ze te herkennen en door te verwijzen naar de juiste 
instanties 



Angst 



!  Angst is een emotie  
!  veroorzaakt door een waargenomen of beleefde 
bedreiging 
!  Leidt tot: 

!  vermijding  
!  ontwijking 
!  verstarring 

!  Angst wordt beschouwd als een basaal 
overlevingsmechanisme 

Wat is angst? 



Van angst tot angststoornis 

•  Angst is een normale emotie 
•  Stoornis: 

•  Reactie is niet in overeenstemming met prikkel (sterkte 
van de reactie of duur) 

•  Aanhoudend subjectief lijden 
•  Disfunctioneren: impact op relaties en dagelijks 

functioneren 
•  Angststoornis kent meestal geen spontaan herstel, 

integendeel (vicieuze cirkel) 



Gedurende > 1 maand: 
•  ongerustheid om een nieuwe paniekaanval te 

krijgen 
•  ongerustheid over de mogelijke gevolgen van een 

paniek aanval (angst voor controleverlies) 
•  significante gedragsverandering i.v.m. 

paniekaanvallen 
 
Het gevolg van een paniekstoornis is vaak agorafobie. 

Paniekstoornis 



!  Buitensporige aanhoudende angsten, > 6 maanden, over 
diverse aspecten van het leven (werk, financieel, kinderen, 
toekomst). 
!  3 van volgende symptomen komen voor: 

!  rusteloosheid, opgewondenheid of geïrriteerdheid 
!  vermoeidheid 
!  concentratie- of geheugenstoornissen 
!  prikkelbaarheid 
!  spierspanning 
!  slaapstoornis 
 

!  Sterke interferentie met functioneren 

Gegeneraliseerde angststoornis 



!  Specifieke stimulus lokt steeds en onmiddellijk 
zelfde reactie uit 
!  Besef van irreëel karakter van angst 
!  Vermijdings- of vluchtgedrag van object of 
situatie 
!  Als situatie doorstaan wordt is dat met intense 
angst 
!  Problemen in psycho-sociaal functioneren 

Fobie 



!  Sociale fobie: hevige, aanhoudende angst voor situaties 
waarin mogelijke kritische beoordeling door anderen of 
waarin men bang is zich belachelijk te maken (vb. Blozen, 
trillende handen). 
 
!  Specifieke fobie: hevige, aanhoudende angst voor een 
specifiek object (spinnen, bloed, specifieke situatie zoals lift, 
kleine ruimte, vliegen, hoogte) 
 
‘Nomophobia’: de onlogische angst om zonder smartphone te 
vallen door een platte batterij of geen netwerkbereikbaarheid 
 

Fobieën 
Er zijn niet minder dan 418 fobieën 



! Psycho-educatie 
!  Doorverwijzen: 

!  Doorverwijzing naar huisarts/bedrijfsarts is 
als eerste stap te overwegen 
!  Verwijs door naar hulpverlener psycholoog-
gedragstherapeut of kinesitherapeut 
!  Niet medicamenteuze behandeling: voorkeur 

Aanpak angststoornissen 
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Stress 



Draaglast 
!  Persoon (manier van 

denken, eigen 
verwachtingen, 
persoonlijkheid, …)  

!  Omgeving (eisen/
verwachtingen werk/
thuis) 

Wat is stress? 
Verhouding van draaglast & draagkracht 

Draagkracht 
!  Persoon (geestelijke en 

lichamelijke sterkte)  
!  Omgeving (sociale 

steun)  
!  Hanteringsgedrag 
 



Gezondheidsschade 

•  lichamelijke gevolgen  
•  gevolgen op mentaal vlak  
•  gevolgen op emotioneel vlak 
•  attitudewijzigingen en gedragsmatige 

veranderingen 



Lichamelijke gevolgen 

•  hoofdpijn en migraine, slaapproblemen, wazig zicht 
•  duizeligheid en oorsuizen 
•  pijnlijke hals- en nekspieren, rugklachten 
•  beklemmend gevoel borststreek, hartkloppingen, hyperventilatie 
•  klamme handen en voeten  
•  slechte spijsvertering  
•  maagpijn en maagzuur  
•  darmkrampen en buikpijn  
•  gebrek aan of toename van eetlust  
•  vermoeidheid of rusteloosheid 
•  verminderde weerstand tegen infecties  
•  verhoogde of verlaagde bloeddruk  
•  stresshormonen (cortisol) in het bloed , enz. 



Gevolgen op mentaal vlak 

•  verstrooidheid 
•  vlug vergeten, geheugenverlies 
•  veel piekeren 
•  concentratieproblemen 
•  niet meer kunnen beslissen 
•  zich bezighouden met pietluttigheden en details 
•  gedachtenvernauwing en daardoor werk niet meer kunnen afmaken 



Gevolgen op emotioneel vlak 

•  prikkelbaarheid en agressie 
•  snel beginnen huilen 
•  emotionele labiliteit 
•  verhoogde gevoeligheid 
•  nervositeit, gejaagd zijn 
•  spanning en onrustgevoel 
•  angstaanvallen en vrees 
•  afname van interesse, verveling 
•  achterdocht 
•  pessimisme 
•  zich machteloos en ongelukkig voelen 
•  verminderd zelfvertrouwen 
•  depressieve gevoelens 
•  burn-out 



Attitudewijzigingen en gedragsmatige gevolgen  

•  toename gebruik van medicijnen, roken, drinken, snoepen, eten 
(toename of afname) 

•  afname van arbeidsmotivatie 
•  cynische en negatieve houding tegenover het werk 
•  werk op louter administratieve manier doen (volgens het boekje) 
•  opvliegend gedrag 
•  vluchtgedrag 
•  paniekgedrag 
•  veel klagen 



Hoe stress beheersen? 

•  Individuele aanpak: verhogen van de draagkracht (individueel 
stressmanagement, levensstijl, relaxatie, yoga, sport, 
acupunctuur)  
•  Hanteringsgedrag 
•  Ondersteunend netwerk 
•  Psycho-educatie 

•  Symptoombestrijding: behandeling van de door stress 
veroorzaakte aandoeningen 

•  Op het vlak van de onderneming: structurele aanpak van de 
stressoren  
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!   Rust/actie – spanning/ontspanning 
!   Normaal proces dat ook in de natuur terug te vinden is (vb. Dag/nacht 

Gezond spanningsverloop 



Het ervaren van een onevenwicht 
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!   Emotionele belasting 
! Jobonzekerheid 
!   Geen steun/feedback 
! Multitasken 
!   Geen beslissingsrecht 
!   Veranderingen 
!  Werkdruk 
!   Tijdsdruk 
!   Conflict waarden en normen individu/organisatie 
! Work-lifebalans 

Draaglast op het werk 



Technostress - Infobesitas 



Wat is ‘infobesitas’ en wat is de oorzaak? 

•  Informatie + obesitas  
 
•  Cyclus van constante behoefte aan informatie  
 
•  Gevolg: een overvloed aan informatie (= 

“information overload”) 

•  Kuur: afkickprogramma 
 
 





Dark Side of Blue Light  

34 
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!   Blue light is een korte golflengte en produceert een grote mate van 
energie 

!   Natuurlijk blue light: zonlicht, hemelkleur; staat in voor alertheid, 
reactievermogen, stemming, algemeen gevoel van welzijn en regelt 
slaappatronen 

!   Artificieel blue light: komt voor in elektronische apparaten zoals 
smartphones, laptops, LED TV’s.. 

!   60% van de bevolking per dag gebruikt meer dan 6 uur digitale 
apparaten 

 

Blue Light 
Wat is het ? 



•  Blauw licht (scherm van smartphone, computer,…) onderdrukt het 
natuurlijke melatonineniveau  

•  Het vrijkomen van melatonine zorgt voor slaperigheid  
 

•  Je brein wordt gestimuleerd door het gebruik van elektronica, 
waardoor je minder snel in slaap zal vallen of de kwaliteit van de 
slaap is gestoord. 

 

•  Tekort aan slaap heeft een impact op het metabolisme en kan dus 
de oorzaak zijn voor gewichtstoename  

 

•  Je brein zou je bed enkel mogen associëren met slaap  

 

De invloed van elektronica op je 
gezondheid/slaap 
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Burn-out 



Wat is Burn-out? 

Burn-out is een toestand van emotionele, 
mentale and fysieke uitputting veroorzaakt door:  

•  excessieve en langdurige stress 
•  een multi-trauma (een combinatie van 

gebeurtenissen) 
 
Kan leiden tot  

  depersonalisatie 
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Burn-out 
Kenmerken 

Gevoelens	van	afnemende	competen0e	

BURN-OUT 

Ik was mentaal uitgeput, op … Mijn partner zegt dat ik  
cynisch ben  

Ik voel me soms waardeloos 
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Burn-out versus depressie 

•  Vooral werk gerelateerd 
•  Wel willen, maar niet (meer) kunnen 
•  Energiestoornis 

Burn-out 

•  Alle levensdomeinen 
•  Wel kunnen, m a ar niet meer willen 
•  Stemmingssto ornis 

Depressie 
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Burn-out versus depressie 

Clash 

Herstel na verlof 

Lange extreme druk – multi-trauma UPS 

downs 14 dagen of > 

Energie stoornis 
Ontkennen 
Moeite om dag te eindigen 

Stemming stoornis 
Erkennen 
Moeite om dag te starten 

Periode van 6 maand of > 
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Wat is burn-out 

Emotionele uitputting 
Van energiek naa r  
mentaal en fysiek  

moe 

Depersonalisatie Van betrokkenheid 
naar cynisme 

Burn-out 
 
 

Gevoel van te falen,  
objectief meer fouten  

maken die men  
subjectief uitvergroot 

Persoonlijke 
bekwaamheid 

 
Kan ik deze job nog  

wel? 
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Stress en burn-out 
Gevolgen van onevenwicht 

Fase 1 
Mentale belasting /  
spanningskla chten 

• Onevenwicht 
draaglast- en kracht 
• Moe maar voldaan 
• Stressklachten =  
normale reactie =  
waarschuwing 

• Bv. deadline 

Fase 2 
Overspanning 

• Falende coping 
• Psychosom atische  
klachten = storing 
sociaal functioneren 
• Gevoelens van  
onmacht 
• Piekeren 
• Tijdelijk ‘out’ (+/- 8  
weken thuis) 

Fase 3  
Burn-out 

• Emotionele uitputting  
(EU) 
• Depersonalisatie (DP) 
• Persoonlijke 
bekwaamheid (PB) 

> 1 jaar 
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Kenmerken die ervoor kunnen zorgen dat mensen meer/ 
minder vatbaar zijn voor burn-out 
•  Het goed willen doen 
•  Groot verantwoordelijkheidsgevoel 
•  Perfectionisme 
•  Moeite om hulp te vragen 
•  Verbeten doorgaan 
•  Gemakkelijk hulp aanbieden 
•  Niet willen teleurstellen 
•  Graag ja zeggen (bv ‘ gevoel nuttig / nodig te zijn’) 
•  Moeite met opkomen voor henzelf 
•  Weinig aandacht voor de eigen noden 

Het burn-out profiel, bestaat dat? 
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Fases naar burn-out 

Spanningsklachten  Overspanning  Burnout 
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Fases van burn-out 

Fase 1 
• Volledige prestatie en inzet 

Fase 2 
• Je geeft te veel, langzaam ga je inleveren en begin je te 

piekeren 

Fase 3 
• Je verhoogt je inzet, je geeft nog meer en krijgt de eerste 

(vage) lichamelijke klachten 

Fase 4 
• Je zelfbeeld neemt af en je hebt niet veel meer over, 

alles ‘moet’ en ergere klachten 

Fase 5 
• Leeg, er is niks meer te geven, alles is zinloos en een 

opgave 

Fase 6 
• Totale instorting, je lichaam neemt het over 
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!   Klachten 
!   Lichamelijke klachten 
 Moe 
 Onrustig slapen 
 Prikkelbaarheid 
 Gespannenheid 
 Concentratiestoornissen 
 Psychosomatische klachten (hoofdpijn, …) 

!   Gevoelens van onmacht 
!   Sociaal niet meer goed kunnen functioneren. 

!   Voorgeschiedenis van normaal functioneren 
!   Korte duur van falende hantering (korter dan 3 maanden). 
!   Prognose: niet te lang afwezig blijven, normaal gaat 80% terug 
binnen de 8 weken werken. 

Overspanning 
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Depressie 



Depressie 

(minstens 14 dagen, grootste deel van de dag) 
•  Sombere stemming (erkenning probleem) 
•  Verlies aan interesse of plezier 
•  Besluiteloosheid/concentratieproblemen 
•  Gevoelens van waardeloosheid/schuld 
•  Gedachten aan dood of suïcide 
•  Agitatie of remming 
•  Vermoeidheid of energieverlies 
•  Slapeloosheid of overmatig slapen: dag starten 
•  Verandering van eetlust of gewicht 
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Burn-out 
Overspannen vs burn-out vs depressie 

Overspannen Burn-out Depressie 

Oorzaak Opeenstapeling van stressgevende 
factoren of situaties 

Langdurige chronische 
overbelasting Onduidelijk? 

Symptoom Opgejaagdheid, sterk wisselende 
stemmingen 

Geestelijke en lichamelijke 
uitputting, depersonalisatie 
en gevoelens van afnemende 
competentie  

Somberheid, 
stemmingsschommelingen, 
moedeloosheid, gevoelens van 
waardeloosheid, onzekerheid, 
negatief zelfbeeld, terugtrekken uit 
de (sociale) wereld.  

Probleem Onvermogen om probleemsituaties op 
te lossen 

De energiehuishouding is 
verstoord 

Onvermogen om ergens van te 
genieten. Gedachten aan de 
dood. Geen toekomst zien. 

Werkgerelateerd Niet noodzakelijk Vaak ook in combinatie met 
andere factoren 

Een depressie heeft met alle 
aspecten van je leven te maken, 
dus óók je werk 

Houding t.o.v. werk Onveranderd Tegenzin, vaak cynisch Niet van toepassing 

Behandeling Rust, je probleemoplossend vermogen 
vergroten 

Terugwinnen van de regie 
van je leven 

Psychotherapie en/of 
antidepressiva 
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!  Risico inschatten op zelfmoord of 
op schade aan anderen 
!  Onbevooroordeeld luisteren 
!  Geruststellen en informeren 
!  Aanmoedigen om passende, 
professionele hulp te zoeken 
!  Aanmoedigen tot zelfhulp 
strategieën 
 

Basisprincipes EHGG 
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•  Luisterend oor: Hoe voelt de persoon zich? 
•  Stel vragen ter inschatting van de problematiek 

•  Heb je er last van, zijn er klachten? 
•  Is het werk-gerelateerd? 
•  Is dit mentale belasting, overspannen, burn-out? Hoe lang is het bezig? 

•  Stel vragen ter inschatting van mogelijke oorzaken 
•  Wat is de opeenstapeling van zaken in de werksituatie? 
•  Zijn er in de laatste periode of vroeger aangrijpende situaties  

voorgekomen in uw leven? 
!   LET OP: De veroorzakende factoren ≠ in stand houdende factoren!  

LET  OP: Ga niet diagnosticeren (gebruik geen al te zware termen) 

FASE  1: Signalen detecteren (1) 
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•  Stel vragen ter inschatting van de ernst 
•  Zijn er meerdere signalen? Hoe zijn deze geëvolueerd? 
•  Kom je nog tot recuperatie? 
•  Wat is vooral lastig? Wat loopt nog goed? 
•  Hoe verloopt combinatie werk/ privé? 
•  Waar haal je nog energie uit? 

•  Stel vragen ter inschatting van de ervaren sociale steun 
•  Zijn je collega’s, LG, werkgever op de hoogte? 
•  Is je familie op de hoogte? 

•  Wat heeft de persoon zelf al ondernomen? 
•  Gesprek vertrouwenspersoon, LG, …? 
•  Vermijdingsgedrag? 

FASE  1: Signalen detecteren (2) 
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•  Benoem de signalen 
•  Vat samen wat je gehoord hebt en herformuleer in eigen 

woorden (=  gevoel van begrepen te worden) 

•  Geef erkenning 
•  Psycho-educ atie 

•  Leg uit wat de klachten zijn en waarom de persoon deze ervaart 
(begrijpen ze  hun signalen of maken ze zich zorgen?) 

•  Bv. balansmodel 
•  Geef aan w at je positief vindt aan de houding van de persoon 

•  Bv. “knap dat je nog steeds aan het werk bent” 
•  Bv. “Knap  dat je dit meldt” 

•  Geef aan da t je merkt d at de persoon zich enorm inspant, volhoudt, 
zorgt  voor collega’s, … 

FASE  2: Informatie en erkenning 



55 | 8/09/16 
 

•  Toon aan dat je de situatie mee opvolgt/ verdere steun zoekt 
•  Praktische afspraken: geef je contacten door aan de persoon of 

contacteer je zelf een hulpverlenende instantie? 

•  Doorverwijzing mogelijkheden 
•  Personen intern/ extern: 
  Vertrouwenspersoon, leidinggevenden, personeelsdienst, … 
  Arbeidsgeneesheer 
  Preventieadviseur psychosociale aspecten 
  Opleidingen 
  Huisarts 
  Psychologen (klinisch) – indien depressie of andere problematieken 

•  Diensten 

Fase 3: Doorverwijzen en informeren 
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!   Herstelfase 
!   Probleemoplossende fase:  

Nagaan wat de persoon nodig heeft om het werk (eventueel in 
een later stadium) te hervatten, ter voorbereiding van de 
reïntegratie 

•  Wat kan ik zelf doe n? 

•  Wat kan de organisatie doe n? 

! Reïntegratiefase 
•  Voorbereiden met alle betrokkenen (multidisciplinair overleg) 

•  Betrekken persoon en leidinggevende – komen tot afspraken 
(aangepast werk – geleidelijke tewerkstelling 

•  opvolging 
 

Fase 4: Reïntegratie 
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!   te zeggen dat zij zich erover moeten zetten, hetgeen ze eigenlijk niet kunnen. 
!   Een vijandige of sarcastische  houding aan te nemen wanneer de persoon 
probeert te reageren maar eerder te aanvaarden deze reacties het beste is dat 
de persoon kan bieden op dat moment. 
!   De persoon te verplichten om hen te doen doen wat ze normaal zouden 
moeten doen. 
!   De ervaringen van de persoon te bagatelliseren door hen te verplichten "een 
glimlach op hun gezicht," of ‘samen iets te doen’  
!   Het negeren of kleineren van hun gevoelens door te proberen iets positiefs te 
zeggen zoals: "Het ziet er volgens mij nog zo slecht niet uit”. 
!   Voorkom met een paternalistische toon te spreken en non-verbaal een 
overbezorgde houding aan te nemen. 
!  Weersta de drang om te proberen om de persoon met een depressie te 
genezen of om te komen met antwoorden op hun problemen. 

Don’ts 
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4. Zet een stap … 
Vereenvoudig je leven 

!   “less is more”    à ZELFZORG 
 
TIPS 
 
Bouw “bufferzones” in je agenda op het werk en thuis.  Kijk waar je tijdelijk kunt 
schrappen om jezelf wat rust te gunnen. Als je voelt dat ontspanning inspanning 
wordt, durf dan nee te zeggen op die uitnodiging 

Stel prioriteiten en handel er naar, creëer orde waar er chaos is 
 
Doseer stress: Deel je stress op in blokken: gedurende x tijd aan belastende 
taak, gedurende x tijd aan een minder belastende taak  
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4. Zet een stap … 
Haast je langzaam 

TIPS 
 
Werk dingen af 
 
Stop met multitasken (voortdurend online zijn, bereikbaar zijn via GSM) 
 
Wissel stressvolle momenten af met momenten van ontspanning  
 
Pak tijdsverslinders aan (TV-kijken, surfen op internet, ...) 
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§  Probeer minimaal één keer per week te sporten, ideaal drie keer per 

week 

§  Indien je niet graag sport, maak dan ‘s avonds een wandeling van 
een half uur of bouw meer beweging in je dagelijkse activiteiten 
bijvoorbeeld door de trap te nemen in plaats van de lift  

§  Verander je routines : probeer eens een andere weg naar het werk,  
een nieuwe winkel , een nieuw kapsel ... En luister naar mensen die 
anders denken dan jezelf, tracht je in hun standpunt te verplaatsen 

4. Zet een stap .. 
Blijf bewegen … zowel fysiek als mentaal 
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4. Zet een stap .. 

!  Weet wat je eet … 
!   Creëer voor jezelf een uitdaging … en oefen je veerkrachtspier! 
!   Neem op tijd en voldoende rust 
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!   Recognise – Kijk uit voor signalen van burnout  
!   Reverse – Beprek de schade door de stress te 
verminderen en hulp te zoeken  
!   Resilience – Bouw een weerstand tegen stress op door 
voor uzelf te zorgen (fysisch en emotioneel) 
 

Omgaan met Burnout:  
De “Drie R’en" Benadering 
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!   Stel limieten  
!   Delegeer verantwoordelijkheden 
!   Pauzeer 
!   Creëer nieuwe uitdagingen die conform zijn aan uw 
waarden en stimulerend zijn 
!   Zoek hulp 
 

Omgaan met Burnout 
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!   Zoek en elimineer bronnen die energie opslorpen. 
!   Bekijk wat je kan veranderen en wat niet. 
!   Stel doelen die overeenstemmen met uw waarden en 
normen. 

Omgaan met Burnout 
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!   Verander uw levensstijl! 
!   Stel limieten  
!   Delegeer verantwoordelijkheden 
!   Neem ontspanning 
!   Creëer nieuwe uitdagingen die uw waarden valideren en 
stimulerend zijn 
!   Zoek hulp 

Omgaan met Burnout 
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!   “Je ziet er de laatste tijd heel moe uit, ik heb gemerkt dat je te laat 
op het werk aankwam, … , is alles in orde?” 
!   “Is er enige hulp die we jou kunnen aanbieden?” 
Medewerker maakt melding v/e mentaal probleem 
!   Emphatisch en begrijpend te reageren en niet veroordelen 
!   Respecteer de vertrouwelijkheid, bespreek wie op de hoogte mag 
gebracht worden 
!   Aanmoedigen om hulp te zoeken 
!   Hulp aanbieden ? 
 

Hoe medewerkers aanspreken? 
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!   “Ik vroeg me hoe het ging met jou en ik dacht er aan om jou te 
bellen. Ik hoop dat je het geen probleem vindt dat ik je even bel.” 
!   Laat de persoon weten dat je hen niet aan het controleren bent, 
maar enkel wil weten hoe hun toestand is. 
!   Zoek uit welke hulp de organisatie kan voorzien. 
!   Bespreek redelijke aanpassingen om hen te steunen in de terugkeer. 
!   Eindig elke tussenkomst met een afspraak. 

Hou contact tijdens de afwezigheid! 
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•  Onder druk zetten van de werknemer 

•  Vermelden tegen de werknemer dat collega’s of 
teamleden onder druk staan of dat het werk zich opstapelt 

•  Wegsturen (verlof-ziekte) 

•  Telkens confonteren met tekorten en fouten 


