
Burn-out 
Alles wat u wou weten maar nog nooit durfde te vragen 

Bart Vriesacker, preventiedeskundige psychosociale aspecten 



2 | 22-1-2018 

 

      

  

 

       

         

 

 
 

CONTACT 

bart.vriesacker@mensura.be 
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Psychosociaal preventiedeskundige 
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Inhoudstafel 

Wat is stress? 

 

Wat is burn-out? 

 

Hoe burn-out voorkomen?  

 



Fight  

 

Flight 

 

Freeze 



Fight – Flight - Freeze 

Fight  

 

Flight 

 

Freeze 
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Stress 
Definitie -  fysiologische benadering 

 

 

Stress is een vorm van spanning 

die in het lichaam van mensen, 

dieren of planten optreedt als reactie 

op externe prikkels en die gevolgd 

wordt door een bepaald patroon van 

fysiologische reacties. 
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“Een door een groep van werknemers als negatief ervaren toestand  

die gepaard gaat met klachten of disfunctioneren  

in lichamelijk, psychisch en/of sociaal opzicht  

en die het gevolg is van het feit dat werknemers niet in staat zijn  

om aan de eisen en verwachtingen  

die hen vanuit de werksituatie gesteld worden te voldoen.” 

Stress 
Definitie 
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Is stress altijd negatief? 
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Van stress naar burnout 

Prestatie 

Eisen 

Verveling 
Negatieve 

stress 

Helpende 

stress 



Het ervaren van een evenwicht 

Draagkracht Draaglast 
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Inhoudstafel 

Wat is stress? 

 

Wat is burn-out? 

 

Hoe burn-out voorkomen?  
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Burn-out is een energiestoornis. Een negatieve aanhoudende 

gemoedstoestand, naar aanleiding van menselijke interactie, die 

verband houdt met werk en die voorkomt bij ‘normale’ individuen.  

 

 

 

„opgebrand‟ 
 „uitgeblust‟ 
  „uitgeput‟ 
       „op‟    

 

 

Defintie Burn-out 
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Ik was extreem perfectionistisch en nam graag de touwtjes in handen. Omdat ik altijd goed 

wou doen voor iedereen was ik erg geliefd bij mijn collega’s en leidinggevende. Ik kon nooit 

“neen” zeggen waardoor ik vaak zelf in moeilijkheden kwam.  

 

Na een aantal jaar kreeg ik te kampen met slaaptekort, vervolgens kwamen er ook andere 

lichamelijke klachten (maag- en spierontstekingen). Op een dag stortte ik in tijdens de 

werkuren. Ik kreeg een black-out en wist niet meer waar ik zat of wat ik aan het doen was. 

Ik was mentaal uitgeput 

 

Volgens de dokter dien ik zo vaak mogelijk buiten te komen, maar zelfs na een week thuis 

te zijn eist een wandeling van tien minuten teveel van mij. Ik kan de drukte van het dagelijks 

leven niet aan. Wanneer ik naar de winkel ga weet ik soms mijn pincode van mijn bankkaart 

niet meer of de reden waarom ik daar ben. Hierdoor voel ik me soms waardeloos. Mijn 

partner zegt dat ik veranderd ben maar ik begrijp niet wat ze hiermee bedoelt. 

Getuigenis 
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Burn-out 
Kenmerken: de branddriehoek van burn-out 

Gevoelens van afnemende competentie 

BURN-OUT 

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

cynisch ben  

Ik voel me soms waardeloos 



Dynamisch, traag en progressief proces 

 

Toepassen van cognitieve en emotionele aanpassingsmechanismen 

om veerkracht te verhogen, beter stress om te gaan 

 

Ik was extreem perfectionistisch en nam graag de touwtjes in handen. Omdat ik altijd goed wou 

doen voor iedereen was ik erg geliefd bij mijn collega’s en leidinggevende. Ik kon nooit “neen” 

zeggen waardoor ik vaak zelf in moeilijkheden kwam.  
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Burn-out is een proces 
Wisselwerking persoonlijke factoren en de werksituatie 

 

Werksituatie 
Persoonlijke 

factoren 
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Hoe ontstaat een burn-out? 
Ons stress-systeem 

Alarmfase 

Weerstandsfase 

Uitputtingsfase 

Negatieve stress-situatie,  

eventueel spanningsklachten 

Weerstand bieden, reserves aanboren 

tijdelijk “beter” 

Spaningsklachten nemen toe 

Energiereserves op,  

Uitval 

Permanente over-spanning,  

Massaproductie 

-cortisol 

Cortisol is op 
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Fases naar burn-out 

Stressreacties Overspanning  Burn-out 
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Symptomen 

Fysiek Psychisch 

Gedragsmatig 



Werkgerelateerde oorzaken 
Waar loopt het mis? 
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Persoonlijke oorzaken 
Waar loopt het mis? 



Gebeurtenissen 

 

Dagelijkse eisen, irritaties, verplichtingen,… 

 

Persoonlijkheidskenmerken 

Prestatiegericht: perfectionistisch, ambitieus, strijdvaardig, idealisme, loyaliteit 

Moeilijkheden om anderen hulp te vragen, niet durven neen te zeggen,… 

 

 

 

 

Persoonlijke oorzaken 
Waar loopt het mis? 
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Inhoudstafel 

Wat is stress? 

 

Wat is burn-out? 

 

Hoe burn-out voorkomen?  

 



Hoe voorkomen? 



Hoe voorkomen? 
Start bij jezelf! 
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Hoe voorkomen? 
Wettelijk kader + inzetten op beleid 
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Primaire preventie 

Voorkomen of beperken van het risico 

Voorbeelden: Risicoanalyse psychosociale aspecten, … 

  

Secundaire preventie 

Voorkomen van schade 

Voorbeelden: opleidingen (veerkracht verhogen, respect op het werk, …) 

organiseren, interne procedures, … 

 

Tertiaire preventie 

Beperken van de schade 

Voorbeelden: aanstellen vertrouwenspersoon, bekendmaken PAPSY, … 

Hoe voorkomen? 
Inzetten op beleid: preventief en curatief 



Dialoog – open gesprek 

Basishouding: bezorgdheid en ondersteunend 

Hoe sneller aangepakt, hoe minder ernstig de gevolgen 

Valkuil: niet altijd probleembesef bij de getroffen werknemer 

 

Verankeren in beleid! Maak burn-out bespreekbaar. 

Belang van de hiërarchische lijn 

 

U staat er niet alleen voor… 

Vertrouwenspersoon – interne preventieadviseur 

HR – personeelszaken – Hiërarchische lijn 

Arbeidsgeneesheer 

Psychosociale preventieadviseur 

Coachingsorganisaties 

… 
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Hoe voorkomen? 
Help, mijn collega heeft stress! 
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Naar een beleidsmatige aanpak 



29 

Stapsgewijze aanpak 
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Stapsgewijze aanpak 
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Stapsgewijze aanpak 
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Stapsgewijze aanpak 
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Stapsgewijze aanpak 
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Stapsgewijze aanpak 
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W at je aandacht geeft, groeit… 




