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Conclusie
- Positieve relatie tussen hoge werkeisen en persoonlijke factoren
- Educatie en meer informatie naar de bevolking en werknemer verlagen de kans op een burnout à de werknemer herkent zijn eigen klachten en kan hierop inspelen
- Emotionele situaties doen het risico op uitputting verhogen en geven een verhoogde kans op
ontwikkelen van burn-out
- Werkstressoren spelen een centrale rol in de ontwikkeling van burn-out
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Voorwoord
Geachte lezer
Als groep werkten we gedurende het academiejaar 2017 – 2018 aan het onderwerp
‘burn-out bij verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorgen en spoedgevallen’. Mede
dankzij de uitwerking van deze specialisatieproef willen wij het diploma ‘Bachelor in de
intensieve zorg en spoedgevallenzorg’ behalen.
Dankzij de hulp van enkele personen werd de realisatie van deze paper een feit. We
willen van de gelegenheid gebruik maken om onze specialisatieproefbegeleidster en de
inhoudsdeskundige te bedanken voor de tips en kennis die zij tijdens vergadermomenten
met ons deelden. Eveneens danken wij ook de arbeidsgeneeskundige diensten die ons
van de nodige informatie wisten te voorzien.
We wensen u veel leesplezier tijdens het doornemen van deze paper.

Abstract
Doelstelling: Met deze specialisatieproef wil men nagaan welke modellen en
meetinstrumenten als risicostratificatie voor burn-out kunnen worden toegepast bij
verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorgen en spoedgevallen.
Inleiding: Burn-out is vandaag de dag een steeds meer opkomend fenomeen. Zo zou 7%
van de verpleegkundigen in België klinisch een burn-out vertonen, terwijl 12% een
verhoogd risico op het ontwikkelen van een burn-out heeft. Burn-out gaat gepaard met
heel wat fysieke en psychologische symptomen, waardoor een werknemer langdurig kan
uitvallen.
Methode: Een literatuurstudie werd uitgevoerd om na te gaan welke meetinstrumenten
en modellen het meest efficiënt en accuraat zijn om een burn-out bij een
verpleegkundige te kunnen identificeren. De inhoud van deze literatuur werd vergeleken
met de meetinstrumenten die arbeidsgeneeskundige diensten in Vlaanderen gebruiken.
Resultaten: Na een literatuurstudie, het raadplegen van een inhoudsdeskundige en
contact met enkele arbeidsgeneeskundige diensten kan er worden gesteld dat er
verschillende meetinstrumenten en modellen als risicostratificatie voor burn-out
beschikbaar zijn. De MBI is het meest bekende meetinstrument en het JDR-model het
bekendste model voor risicostratificatie van burn-out. Echter kent de toepassing van de
BAT, een nieuw ontwikkeld meetinstrument, binnenkort een implementatie in het
praktijkveld voor verpleegkundigen.
Discussie: Voor het opstellen van deze paper was men beperkt in tijd en toegang tot
wetenschappelijke artikels.
Verder is het ook zo dat
er slechts twee
arbeidsgeneeskundige diensten een antwoord boden op onze vraag omtrent
risicostratificatiesystemen voor burn-out. De toepassing ervan is verschillend voor hen
beide.
Conclusie: Er zijn niet veel prevalentiecijfers voor burn-out bij verpleegkundigen op
intensieve zorgen en spoedgevallen terug te vinden. Voor de algemene beroepsgroep
verpleegkundigen zijn er meer cijfers beschikbaar. Vast staat dat er over
risicostratificatie van burn-out door het praktijkveld niet veel cijfermateriaal openbaar
wordt gemaakt.
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Inleiding
De problematiek omtrent burn-out wordt over de hele wereld als een groot probleem
erkend. Ongeveer 400.000 mensen ontvingen in 2017 een uitkering van het Riziv wegens
arbeidsongeschiktheid. 7% of 28.000 mensen van dat aantal bleven thuis omwille van
een burn-out en 15% daarvan kampte met een depressie (Belga, 2018a).
"Terwijl burn-outs lange tijd vooral in de gezondheidssector voorkwamen, ontsnapt nu
geen enkel beroep er nog aan", zegt François Perl, directeur-generaal bij de dienst voor
uitkeringen van het Riziv. Ongeveer een op de zes Belgen loopt het risico op een burnout (Belga, 2018a).
Volgens Adriaenssens, De Gucht, & Maes (2015) ligt het percentage tussen de 13 en 27
procent bij verpleegkundigen. Volgens Aiken et al. (2012) en Vandenbroeck et al. (2012)
kampten 1 op 4 verpleegkundigen in de periode van 2009 - 2011 met een verhoogd
risico op burn-out.
Iedereen heeft wel al eens gehoord van het begrip ‘burn-out’. Het heeft gevolgen voor de
gezondheid van de werknemer, maar ook voor de maatschappij. Het is daarom van
belang dat er aandacht aan dit onderwerp wordt gegeven en geïnvesteerd wordt in een
goede preventie, opvolging en behandeling ervan. Dit zou de incidentie kunnen doen
dalen.
Het ontwikkelen van een burn-out bij verpleegkundigen is iets wat niet onbekend klinkt.
Er werd beslist om de voornaamste modellen en meetinstrumenten die inspelen op het
herkennen van een burn-out uit te werken in het kader van onze doelgroep:
verpleegkundigen
werkzaam
op
intensieve
zorgen
en
spoedgevallen.
De
verpleegkundigen werkzaam op een kritieke dienst (intensieve zorgen en/of
spoedgevallen) komen dagelijks in aanraking met een hoge werkbelasting die
samenhangt met een stressvolle omgeving, waarbij men regelmatig betrokken wordt bij
emotionele situaties. Het risico op het ontwikkelen van een burn-out bij
verpleegkundigen op deze diensten is dan ook niet ongewoon (Ilić, Mirjana, Arandjelović,
& Jovanovic, 2017). Zo stellen Duquette, Kérouac, Sand, Saulnier, & Lachance (1997)
vast dat het overlijden van patiënten en de onzekerheid over de behandeling van een
patiënt uitputting bij verpleegkundigen in de hand kan werken.
De ‘Maslach Burn-out Inventory’ (MBI) – uitgewerkt door Maslach & Jackson in 1986 - en
de Nederlandstalige equivalent: de ‘Utrechtse Burn-out Schaal’ (UBOS) – ontwikkeld door
Van Dierendonck en Schaufeli in 1993 - vormen de standaard om (de mate van) burnout te bepalen.
Deze specialisatieproef omvat een literatuurstudie waarin men bespreekt wat een burnout nu precies is, evenals de factoren die een invloed hebben op de ontwikkeling ervan,
de symptomen en de prevalentie van burn-out. Verder haalt men ook de belangrijkste
meetinstrumenten en modellen, die inspelen op de burn-out problematiek en de
gevolgen van een burn-out, aan Hierna staat er een discussie met bijhorende conclusie
vermeld. Ten slotte is er nog een literatuurlijst terug te vinden.
Met deze paper wil men een antwoord vinden op de vraag: Welke modellen en
meetinstrumenten zijn toepasbaar voor de risicostratificatie van burn-out bij
verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorgen en spoedgevallen?
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Methode
Om een antwoord te vinden op de vraag ‘Welke modellen en meetinstrumenten zijn
toepasbaar voor de risicostratificatie van burn-out bij verpleegkundigen werkzaam op
intensieve zorgen en spoedgevallen?’, zocht men naar relevante literatuur. De
zoekapparaten ‘Limo’, ‘Science Direct’ en ‘Pubmed’ werden gehanteerd met toegang tot
de artikels via de UC Leuven-Limburg.
Om relevante artikels te vinden, werden de volgende zoektermen ingegeven op Limo,
Science Direct en Pubmed: nurses, burn-out, risk factors, emergency department,
intensive care unit, workload, job-control, burnout syndrome, coping strategies,...
De selectie van de publicaties gebeurde aan de hand van volgende inclusiecriteria: ‘taal:
‘Engels en Nederlands’, ‘tijdschriften’, ‘artikels’, ‘boeken’ en ‘eindwerken’. De volgende
exclusiecriteria werden gehanteerd: ‘taal: ‘Frans, Duits, Chinees en Latijn’, ‘audiovisuele
bronnen, afbeeldingen, partituren, kaarten, afbeeldingen’.
Op basis van de bovenvermelde zoektermen werden via beide databanken in totaal 59
artikels teruggevonden.
Ter aanvulling van de literatuurstudie werd er een expert uit het werkveld geconsulteerd:
dhr. Jef Lisaerde, klinisch psycholoog aan het UPC KU Leuven Kortenberg.
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Deel 1: literatuurstudie
Daar deze specialisatieproef handelt over burn-out bij verpleegkundigen werkzaam op
intensieve zorgen en spoedgevallen is het van belang om het begrip ‘burn-out’ te
kaderen. Dit om geen verwarring met andere termen te bekomen.

1.1

Wat is burn-out?

Burn-out is een chronisch proces dat gepaard gaat met vermoeidheid en negatieve
attitudes/cynisme tegenover het werk, de gezondheid en de productiviteit van de
persoon. Er is twijfel over de eigen capaciteiten van het kunnen uitvoeren van de job
(Bakker & Costa, 2014). Burn-out wordt uitgelokt door stress die langdurig aanwezig is
in de werkomgeving en wordt ervaren door personen die ten dienste van andere staan.
Het komt vooral voor bij personen met een zware werkbelasting en een chronische
emotionele betrekking in veeleisende situaties (Khamisa, Peltzer, & Oldenburg, 2013;
Yener & Coşkun, 2013). Bektas en Peresadko (2013) stellen dat burn-out het gevolg is
van werkgerelateerde stress, gelijkaardig aan het resultaat van chronische stress
inherent aan bepaalde beroepen.
Burn-out bestaat uit fysieke, emotionele en mentale vermoeidheid met cognitieve
verminderingen dat invloed heeft op de coping mechanismen van een persoon om met
diezelfde gevoelens te kunnen omgaan (Ilić et al., 2017). Coping mechanismen worden
(Verdanov, 2018) omschreven als houdingen, handelingen en acties om als persoon te
reageren op een probleem, conflict of een moeilijke situatie. Enkele voorbeelden van
coping mechanismen zijn:
-

Sociale steun zoeken: Met de hulp van anderen proberen tot een oplossing te
komen;
Actief handelen: Het probleem oplossen;
Passief handelen: Ontkenning van het probleem of het vermijden;
Depressief gedrag: Gevoel van uitzichtloosheid, piekeren en zichzelf de schuld
geven;
Geruststellende gedachten hebben: Geloven dat het probleem wel opgelost
geraakt;
Palliatief gedrag vertonen: Zich niet richten op het probleem, maar de dingen
er rond;
Uitdrukken van gevoelens: Spanning, agressie en frustratie vertonen
(Verdanov, 2018).

Yener en Coşkun (2013) stellen dat een burn-out kan worden opgedeeld in drie
onderdelen:
- Emotionele vermoeidheid: Dit is het primaire onderdeel van een burn-out en
wordt gekenmerkt door verminderde energie en een futloos gevoel (Lee, Kuo,
Chien, & Wang, 2016). Hierbij heeft de persoon het gevoel van fysieke
overbelasting en mentale vermoeidheid (Vargas, Cañadas, Aguayo, Fernández,
& de la Fuente, 2014). Alle emotionele reserves zijn opgebruikt (Geuens,
Braspenning, Van Bogaert, & Franck, 2015).
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-

-

Depersonalisatie: Dit slaat neer op een negatieve perceptie van zichzelf als
persoon, dat wordt gekenmerkt door een negatieve en cynische attitude. Dit
onderdeel is een mechanisme van coping om om te gaan met emotionele
uitputting. Als deze faalt werkt men ineffectief en vertoont men minder
vermogen om prestaties uit te voeren (Lee et al., 2016). Depersonalisatie
ontstaat doordat werknemers worden aanzien als objecten in plaats van
levende wezens, met die negatieve en cynische attitude als gevolg (Bektas &
Peresadko, 2013).
Verminderde prestaties: Dit wordt gekenmerkt door zichzelf negatief
beoordelen. Men ervaart gevoelens van het niet capabel zijn, het niet kunnen
uitvoeren van bepaalde dingen, minder goesting hebben om iets te behalen of
ter verwezenlijken, alsook de afgenomen productiviteit van het werk.
Eveneens weerspiegelt dit de neiging om zichzelf negatief te beoordelen op
het gebied van persoonlijke prestaties, waarin het werken met patiënten een
grote rol speelt. Men is ontevreden over de geleverde professionele prestaties.
Cardoso da Costa en Freire Pinto (2017) stellen dat het verminderen van
professionele ‘achievement’ een negatieve attitude ten opzichte van zichzelf
representeert. Het resulteert in een laag zelfbeeld, geen tevredenheid en een
gevoel van falen in de relatie tot het werk; waardoor men niet in staat is om
een job nog uit te voeren.

Schaufeli & Enzmann (1998) en Terluin, Van der Klink, & Schaufeli (2005) stelden een
tabel (Bijlage 1; Tabel 1) op met meerdere differentiaaldiagnosen om na te gaan of de
klachten van een persoon aan een burn-out kunnen gelinkt worden. Er dient namelijk
een onderscheid te worden gemaakt tussen het fenomeen burn-out en andere
fenomenen. In de respectievelijke tabel wordt de differentiaaldiagnose geschetst op basis
van drie criteria: de mate van belemmering van het dagelijkse functioneren, de aard van
het fenomeen en de tijdsdimensie.
Bovenstaande geeft een definitie van burn-out weer op basis van drie onderdelen. Deze
definitie gaat echter al enkele jaren mee. De Witte (2017) deed echter onderzoek naar
een nieuwe definitie van burn-out. Men omschrijft het begrip burn-out als vier
kernsymptomen met drie bijkomende symptomen. De kernsymptomen omvatten
uitputting, cognitief controleverlies, emotioneel controleverlies en mentale distantie. De
bijkomende
symptomen
bestaan
uit
depressieve
klachten,
gedragsmatige
spanningsklachten en psychosomatische spanningsklachten.
Uitputting wordt omschreven als ernstig energieverlies op fysiek en mentaal vlak. Bij
cognitief controleverlies worden er geheugen-, prestatie-, concentratieproblemen en
aandachtstoornissen waargenomen. Emotioneel controleverlies ondervindt men bij
hevige emotionele reacties die men niet onder controle krijgt. Men wordt hier snel
ongeduldig, men heeft een lage tolerantiegrens. Mentale distantie wordt gezien als
afstand nemen van het werk door een weerstand die men opbouwt. Met depressieve
klachten wordt bedoeld dat men met een sombere stemming of met schuldgevoelens
kampt. Er is geen sprake van een depressie. Psychosomatische spanningsklachten
kunnen zich uiten in hart-, ademhalings-, maag-, darm-, pijnklachten, alsook algemene
malaise,… Gedragsmatige spanningsklachten uiten zich eerder in slaapproblemen,
piekeren en paniekaanvallen (De Witte, 2017).
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1.2

Prevalentie

Om de burn-out duidelijk te schetsen is het noodzakelijk de prevalentie aan de hand van
cijfermateriaal te onderbouwen.
Burn-out is een fenomeen dat steeds meer en meer verschijnt in onze huidige
maatschappij. In de periode van 2009-2011 kampte 1 op 4 verpleegkundigen met een
verhoogd risico op burn-out. Uit eerdere onderzoeken kwam reeds naar voor dat er nood
is aan verder onderzoek over burn-out bij verpleegkundigen (Aiken et al., 2012). Vreemd
genoeg is er weinig cijfermateriaal voor handen. Er bestaan nog geen algemeen
aanvaarde meetinstrumenten of diagnosemethodes om effectief de diagnose van burnout te stellen. Als men dan toch prevalentiecijfers kan terugvinden, zijn ze moeilijk met
elkaar te vergelijken. Deze cijfers zijn namelijk afhankelijk van het soort meetinstrument
dat werd toegepast, alsook van de interventiegroep die deelnam aan het onderzoek
(Kaesemans, Van Hoof, Godderis, & Franck 2015).
Als men gaat kijken naar de prevalentie van burn-out ziet men dat het percentage ligt
tussen 13 en 27 procent (Adriaenssens et al., 2015). Uit onderzoek (Adriaenssens et al.,
2015) is bekend dat verpleegkundigen een hoger risico lopen op het ontwikkelen van een
burn-out dan andere personen uit andere beroepscategorieën. Verpleegkundigen ervaren
meer werkgerelateerde stress. Werken op een spoedgevallendienst of een dienst
intensieve zorgen is hectisch, onvoorspelbaar en veranderd continue. Verpleegkundigen
op deze twee diensten worden geconfronteerd met verschillende ziektebeelden en
problemen. Bovendien, ten gevolge van de hectische werkcondities en overbevolking van
patiënten, moet de verpleegkundige verschillende patiënten op een korte tijd zien, met
weinig recuperatietijd tussenin. Als gevolg hiervan ziet men een hoger burn-outcijfer bij
verpleegkundigen werkend op deze diensten (Adriaenssens et al., 2015).
In een onderzoek van Aiken et al. (2012) en dat van Moors, Symons, Van Der Meeren,
De Witte, & Evers (2001) werd de prevalentie van burn-out bij verpleegkundigen in
België nagegaan. Ferdinande et al. (2011) deden eveneens onderzoek naar depressie en
burn-out bij Belgische verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorgen met behulp van
de MBI. Ongeveer 15% van de ondervraagde verpleegkundigen scoorde hoog voor
emotionele uitputting, 28% van de verpleegkundigen scoorde hoog voor depersonalisatie
en 43% van de verpleegkundigen scoorde hoog voor verminderde persoonlijke
bekwaamheid. Het is echter wel dat deze scores niet vergelijkbaar kunnen worden
gesteld aan andere prevalentiecijfers, daar deze op een andere manier werden ingedeeld
dan in de UBOS - Utrechtse Burn-out Schaal.
Moors et al. (2001) voerden een onderzoek aan de hand van de MBI naar burn-out bij
2075 verpleegkundigen op de afdelingen intensieve zorgen, oncologie en een algemene
hospitalisatieafdeling uit. 28% van de ondervraagde verpleegkundigen scoorde hoog voor
emotionele uitputting, 27% hoog voor depersonalisatie en 24% hoog voor verminderde
persoonlijke bekwaamheid. 8,4% van de ondervraagden scoorde hoog op de drie
schalen.
Uit een onderzoek van Houtman, Schaufeli, & Taris (2000) blijkt dat de prevalentie van
klinische burn-out bij verpleegkundigen in Nederland 5% bedraagt, terwijl 18% van de
verpleegkundigen in Nederland een risico heeft op burn-out (Bijlage 2; Tabel 3).
De Witte (2017) kan echter recente cijfers voorleggen voor verpleegkundigen werkzaam
in België. Zo zou 7% van de verpleegkundigen klinisch een burn-out vertonen, terwijl
12% een verhoogd risico op het ontwikkelen van een burn-out heeft.

11

Niettegenstaande toont een onderzoek van Wei, Hong, Li, & Zhang (2017) rondom burnout bij spoedverpleegkundigen aan dat 66% van die verpleegkundigen over een hoge
emotionele uitputting beschikt, 80% een hoge mate van depersonalisatie vertoont en
65% een verminderde persoonlijke prestatie vertoont.

1.3

Symptomen

De symptomen van een burn-out zijn uiteenlopend en kan men volgens de opgezochte
literatuur verdelen in psychologische en fysieke symptomen.
Psychologisch:
Slaapproblemen, depressie, chronische vermoeidheid, mentale problemen (Bakker &
Costa, 2014), angst (Khamisa et al., 2013), negatieve attitude naar zichzelf toe, laag
zelfvertrouwen, gevoel van falen, geen voldoening vinden, verveling, hopeloosheid,
verminderde levenslust, cynisme, desoriëntatie, verminderde concentratie (Cardoso da
Costa & Freire Pinto, 2017), eenzaamheid, kwaad zijn, ongeduldig, geïrriteerd,
spanningen, verminderd empathisch vermogen, verminderde energie.
Actief negeren van de kwaliteiten van de individuen, het creëren van een gevoel van
vervreemding en onverschilligheid tegenover anderen. Dit maakt het werken met
collega’s niet plezant en niet gewild. Bijgevolg ontstaan er verminderde persoonlijke
prestaties, voelt men de prestaties aan alsof ze niets waard zijn. (Da Cruz Gouveia,
Chaves Ribeiro Neta, de Moura Aschoff, Gomes, Fonseca da Silva, & Firmino Cavalcanti,
2017).
Fysiek:
Hoofdpijn, respiratoire infecties, gastro-intestinale infecties, nekpijn, cardiovasculaire
ziekten (Bakker & Costa, 2014), lange tijd van grieperige symptomen, dyspnoe,
hypertensie, insomnia, myalgia, pruritus, allergieën, haaruitval, seksuele dysfunctie,
demotivatie, concentratiestoornissen… Mogelijks bestaat er ook een verband tussen
burn-out en suïcidale gedachten (Da Cruz Gouveia et al., 2017).
Bijkomend zal er op sociaal gebied een sociale dysfunctie ontstaan (Khamisa et al.,
2013). Sociale relaties gaan verminderen, rollen kunnen niet meer vervuld worden, de
jobtevredenheid zal achteruitgaan. De strategieën om om te kunnen met stress zullen
afnemen, waardoor het effect van een burn-out versterkt kan worden (Ilić et al., 2017).
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1.4

Factoren

Groen (2017) deelt in een onderzoek mee dat er verschillende factoren of stressoren een
rol spelen in het ontwikkelen van burn-out. Men verdeelt ze onder in organisationele
factoren en persoonlijke factoren.
- Organisationele factoren:
Binnen de organisationele factoren maakt man een onderscheid tussen zes
categorieën:
 Te hoge werkdruk: Dit is een van de grootste bonnen van stress. Wanneer dit
geruime tijd aanwezig is, kan dit mogelijks resulteren tot emotionele
uitputting. Men dient hier extra alert op te zijn, daar dit o.a. één van de
factoren is die kan leiden tot burn-out.
 Gebrek aan controle: Het is van belang dat men het gevoel heeft dat men
invloed heeft op genomen beslissingen. Als men ervaart dat dit niet het geval
is - dat men het gevoel heeft niet actief deel te nemen – dan resulteert dit in
het feit dat men aanvoelt enkel bevelen op te volgen.
 Gebrek aan erkenning: Men ervaart dat men geen erkenning krijgt voor het
werk dat men uitvoert met als gevolg dat men het gevoel krijgt dat al het
werk 'voor niets' (nutteloos) is.
 Gebrek aan een ondersteunende werkomgeving: Sociaal contact is voor
iedereen belangrijk. Het zorgt voor een 'ik hoor erbij'-gevoel, alsook bij
iemand terecht te kunnen wanneer men problemen heeft. Dit werkt
stressreducerend. Geen sociaal contact maakt dan net weer dat het gevoel
van stress zal verhogen.
 Gebrek aan eerlijkheid en respect: Dit gevoel kan ontstaan wanneer men
aanvoelt dat taken oneerlijk verdeeld worden.
 Conflict van waarden: Mensen in de gezondheidszorg kiezen voor deze baan
omdat ze zelf ook van mening zijn dat goede verzorging van personen
noodzakelijk is. Wanneer men deze waarde bereikt, behaalt men eveneens
een persoonlijk doel. Als men echter aanvoelt dat men niet meer aan die
goede zorg kan voldoen, kan die verbondenheid met hun werk verbreken en
bijgevolg resulteren in een burn-out.
- Persoonlijke factoren:
Het ontwikkelen van een burn-out heeft niet enkel met organisationele factoren te
maken. Persoonlijke factoren spelen ook een rol. Burn-out ontstaat vaak door een
combinatie van beide factoren:
 Perfectionisme: Deze personen hebben een hoger risico op het ontwikkelen
van een burn-out. Ze hebben hogen eisen en zijn pas tevreden wanneer het
niet meer beter kan. Dit maakt hen gevoelig en creëert eveneens stress.
 Geen ‘nee’ kunnen zeggen: Deze mensen nemen vaak te veel taken op zich
dat leidt tot stress. Door die stress hebben ze dan weer een verhoogd risico op
burn-out.
 Interne controle: De verantwoordelijkheid die iemand op zich neemt wanneer
er een gebeurtenis of probleem heeft plaatsgevonden. Wanneer hij/zij dit
zichzelf erg kwalijk neemt, is de negatieve impact groter en leidt dit weer tot
een hoger risico op burn-out.
We kunnen ook kijken naar onze doelgroep en dan zien we dat verpleegkundigen zeer
gevoelig zijn voor het ontwikkelen van een burn-out. Zoals eerder aangehaald is dit een
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job met extra stressoren die een rol spelen op het ontwikkelen van een burn-out (Da
Cruz Gouveia et al., 2017):
- Langdurig persoonlijk contact met een emotionele onderbouwing – dood en lijden
- met patiënten;
- Langdurige blootstelling aan stress en verminderde voldoening in de job geeft
burn-out;
- Lange werkuren;
- Shiftrotatie, onregelmatige werkuren;
- Eisen die de kwaliteit van de zorg omlaag helpen;
- Kritieke en stressvolle perioden met verminderde slaapkwaliteit, moeheid en de
angst om fouten te maken;
- Sterke prestatiedruk van de werkgever, de maatschappij en jezelf;
- Gebrek aan autonomie;
- Gebrek aan concurrentievermogen;
- Onvoldoende ondersteuning door de werkgever.

1.5

Meetinstrumenten

1.5.1 Maslach Burnout Inventory (MBI)
Eén meetinstrument voor burn-out dat men in meerdere geraadpleegde artikels
terugvond is de Maslach Burnout Inventory of MBI.
Volgens Giannini, Miccinesi, Prandi, Buzzoni, Borreani en The ODIN Study Group (2013)
kan burn-out gemeten worden aan de hand van een vragenlijst met 22 items die in 1981
werd ontwikkeld door Maslach en Jackson. De ernst van het burn-out(-syndroom) wordt
gemeten en opgespoord. Nadat men deze burn-out test heeft ingevuld, worden de
resultaten van de test vergeleken met de resultaten van de normgroep. De normgroep
wordt vertegenwoordigd door mensen die eerder deze burn-out test invulden en als
maatstaf zijn genomen om te bepalen of een persoon al dan niet een burn-out heeft. Dit
meetinstrument bekijkt de niveaus van de drie pijlers voor ontwikkelen van een burnout:
Emotionele uitputting: Dit slaat neer op de gevoelens van emotionele
vermoeidheid en het vermoeid zijn van het werk dan men uitoefent.
Een afstandelijke houding tegenover het werk: Deze pijler is ook wel bekend
onder depersonalisatie; dat neerslaat op een negatieve houding en gevoelens in
functie van het werk en verder een verminderde motivatie om het beroep uit te
oefenen weergeeft.
Verminderde persoonlijke bekwaamheid/prestatie: Bij dit fenomeen ervaart de
persoon verminderde gevoelens en bekwaamheid op zijn/haar beroep uit te
oefenen. Men is niet meer tevreden met de geleverde prestaties op het werk.
Dankzij dit meetinstrument kan men hoge niveaus van emotionele uitputting en
depersonalisatie en lage niveaus van persoonlijke prestatie identificeren. Mede door deze
identificatie kan men vervolgens achterhalen of een persoon een hogere kans heeft op
het ontstaan van burn-out (Geuens et al., 2015).
Burn-out kan worden vastgesteld door te vragen naar de subjectieve beleving van de
gemoedstoestand. De MBI-vragenlijst is dan een goede ‘tool’ die hiervoor gebruikt kan
worden. Het spreekt voor zich dat er niet enkel door het afnemen van deze vragenlijst de
diagnose van burn-out kan worden gesteld. Depressie ligt in dezelfde lijn met klachten
die gepaard gaan met burn-out. De vierdimensionele klachtenlijst (Terluin, 1998) kan
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bijvoorbeeld een huisarts helpen om een burn-out te diagnosticeren aan de hand van een
depressievragenlijst als duidelijk is dat de aanleiding van de klachten te vinden is in de
werkomstandigheden. (Taris, Houtman, & Schaufeli, 2013).
Tot dusver hebben de meeste onderzoeken naar burn-out in de literatuur gebruik
gemaakt van de Maslach Burnout Inventory (MBI). Er zijn echter nog andere
meetinstrumenten ontwikkeld.

1.5.2 Burn-out Measure (BM)
Pines (1993) definieerde burn-out als een toestand van fysieke, emotionele en mentale
uitputting veroorzaakt door langdurige betrokkenheid bij emotioneel veeleisende
situaties. Men ziet burn-out als toepasbaar op alle levensdomeinen, waaronder
bijvoorbeeld het huwelijk. Net als de MBI kwam hun conceptualisering van burn-out
voort uit klinische ervaringen en case-studies. In het proces van het daadwerkelijk
construeren van een maatstaf die beweerde burn-out te kunnen beoordelen, heeft men
gebruik gemaakt van een andere definitie van burn-out. Pines (1993) beschouwt burnout als een syndroom van gelijktijdig optredende symptomen, zoals hulpeloosheid,
hopeloosheid, beknelling, verminderd enthousiasme, prikkelbaarheid en een gevoel van
verminderd zelfrespect. De BM (Burn-out measure) wordt beschreven als een index van
psychologische belasting die fysieke vermoeidheid, emotionele uitputting, depressie,
angst en verminderd zelfrespect omvat (Van Dierendonck & Schaufeli, 1993).

1.5.3 Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM)
De conceptualisering van de burn-out die ten grondslag ligt aan de Shirom-Melamed
Burnout Measure (SMBM) is geïnspireerd op het werk van Maslach en Pines. Burn-out
wordt gezien als een affectieve toestand die wordt gekenmerkt door uitputting van
iemands fysieke, emotionele en cognitieve energie. Theoretisch was de SMBM
gebasseerd op de ‘Hobfoll Conservation of Resources (COR)-theorie’. De basisprincipes
van de COR-theorie stellen dat mensen gemotiveerd zijn om hetgeen ze waarderen te
verkrijgen, te behouden en te beschermen. De dingen die mensen waarderen, worden
hulpbronnen genoemd. De conceptualisering van burn-out geformuleerd door Shirom op
basis van de COR-theorie (Hobfoll & Shirom, 2001) heeft alleen betrekking op
energiebronnen en dekt fysieke, emotionele en cognitieve energieën. COR is in het
verleden vaak gebruikt om burn-out te verklaren (Halbesleben & Rathert, 2008; Nevue,
2008; Wright & Cropanzano 1998). Burn-out treedt hoogstwaarschijnlijk op in situaties
waarin er sprake is van een daadwerkelijk verlies van bronnen, een waargenomen
dreiging van verlies van bronnen, of wanneer men mislukt in het verkrijgen van middelen
om verloren bronnen te compenseren. Deze situaties worden ervaring als stresssituaties.
Burn-out, gebaseerd op de COR-theorie en zoals gedefinieerd door de SMBM:
- Fysieke vermoeidheid (gevoel van vermoeidheid en verlies van energie);
- Emotionele uitputting (gebrek aan energie om sociaal wenselijk gedrag te
vertonen);
- Cognitieve vermoeidheid (gevoel van verminderde mentale veerkracht). (Hobfoll
& Shirom, 2001).
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1.5.4 Copenhagen Burnout Inventory (CBI)
Kristensen, Borritz, Villadsen en Christensen (2005) erkennen het belang om de
mogelijke psychologische en fysieke gevolgen van het werk als hulpverlener te
bestuderen door gebruik te maken van een nieuwe burn-out vragenlijst. De belangrijkste
ambitie was om binnen het algemene referentiekader van burn-out te blijven, maar
tegelijkertijd om de beschreven valkuilen te vermijden. Het resultaat was ‘The
Copenhagen Burnout Inventory (CBI)’. Het is een vragenlijst met drie subdemensies:
persoonlijke burn-out, werkgerelateerde burn-out en cliëntgerelateerde burn-out. De drie
afzonderlijke delen van de vragenlijst zijn ontworpen om in verschillende domeinen te
worden toegepast. De vragen over persoonlijke burn-out zijn zo geformuleerd dat alle
mensen ze kunnen beantwoorden. De werkgerelateerde burn-outvragen gaan er van uit
dat men een betalende job heeft. De cliëntgerelateerde burn-out is van toepassing als
men in contact komt met cliënten (of een vergelijkbare term indien van toepassing, zoals
patiënt, student…).
In de CBI is uitputting de kern van burn-out. Dit is in overeenstemming met de
historische ontwikkeling van het burn-outconcept en ook met een recente definitie door
een van de toonaangevende onderzoekers in het veld. Schaufeli en Greenglas (2001)
definieerden burn-out als een toestand van fysieke, emotionele en mentale uitputting die
voortvloeit uit langdurige betrokkenheid bij werksituaties die emotioneel veeleisend zijn.
Deze definitie is nagenoeg identiek aan de definitie van Pines & Aronson (1988). Zij
stelden burn-out voor als een staat van fysieke en emotionele uitputting veroorzaakt
door langdurige betrokkenheid bij situaties die emotioneel veeleisend zijn (Pines &
Aronson, 1988). Ook Shirom (1989) benadrukt dat vermoeidheid en uitputting moeten
worden beschouwd als de centrale kenmerken van het concept. Specifiek verwijst burnout naar een combinatie van fysieke vermoeidheid, emotionele uitputting en cognitieve
vermoeidheid. Terwijl ‘de lege batterij’ de belangrijkste metafoor voor burn-out blijft, is
het belangrijk om te benadrukken dat burn-out niet alleen vermoeidheid of uitputting is.
De drie delen van de Copenhagen Burnout Inventory (CBI) (Kristensen et al., 2005):
Persoonlijke burn-out is de mate van lichamelijke en psychische vermoeidheid en
uitputting ervaren door de persoon. Door een schaal te maken voor persoonlijke burn-out
wilde men ervoor zorgen dat men individuen kon vergelijken, ongeacht hun
beroepsstatus.
Men definieert werkgerelateerde burn-out als de mate van fysieke en psychologische
vermoeidheid en uitputting die door de persoon wordt waargenomen gerelateerd aan
zijn/haar werk. Door de schaal voor persoonlijke burn-out en werkgerelateerde burn-out
te vergelijken, kan men personen identificeren die moe zijn. Die vermoeidheid kan dan
worden toegeschreven aan niet-werkgerelateerde factoren.
Cliëntgerelateerde burn-out wordt gedefinieerd als de mate van lichamelijke, psychische
vermoeidheid en uitputting die door de persoon wordt waargenomen gerelateerd aan
zijn/haar cliënten.
Als we deze manier van denken toepassen op het burn-outfenomeen, moeten we
bestuderen hoe mensen leven met hun verschillende mate van burn-out in hun dagelijks
leven. De ernst en de gevolgen voor de persoon zullen in de loop van de tijd veranderen
en de gang van zaken kan door de persoon worden beïnvloed. In verband met burn-out
is dit een zeer belangrijk punt, omdat uit een aantal onderzoeken blijkt dat hoewel de
mate van burn-out relatief stabiel is in de loop van de tijd, veel respondenten wel
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wijzigingen melden in de positieve zin. Vandaar dat burn-out geen onvermijdelijk
negatief proces is dat van kwaad naar erger gaat.

1.5.5 Burnout Assessment Tool (BAT)
Bat (Burnout Assessment Tool) is een nieuw instrument om burn-out te beoordelen. De
BAT kan een haalbaar alternatief zijn voor de MBI door de drie tekortkomingen aan te
pakken (Desart, 2017).
- De inhoud van MBI is niet meer up-to-date:
Uit recent onderzoek (Deligkrais, Panagopoulo, Montgomery, & Masoura, 2014) is
gebleken dat burn-out gepaard gaat met drie belangrijke cognitieve functies:
uitvoerende functies, aandacht en geheugen. Deze afname is het gevolg van
cognitieve uitputting, wat niet opgenomen is onder de schaal van uitputting bij
MBI. Dit komt omdat de schaal van uitputting bij MBI zich enkel richt tot
algemene en emotionele uitputting. Bovendien is gedocumenteerd dat bepaalde
noodsymptomen lijken voor te komen bij werknemers die last hebben van een
burn-out. Onder deze noodsymptomen verstaat men: prikkelbaarheid,
slaapproblemen en spanningshoofdpijn. (Van der Heiden & Hoogdui, 2002).
Tenslotte wordt betwijfeld of verminderde professionele werkzaamheid een
essentieel onderdeel is van burn-out (Schaufeli & Taris, 2005);
- De MBI lijdt aan technische en psychometrische tekortkomingen;
- De toepassing van de MBI op de praktijk is moeilijk.
De BAT kan zorgen voor een betere identificatie, risicostratificatie, preventie, diagnose en
opvolging van burn-out. Het opnieuw definiëren van burn-out is een essentieel onderdeel
van de constructie van de BAT. Om een nieuwe tool te ontwikkelen, moest men opnieuw
bekijken wat burn-out precies is. Enerzijds heeft men verschillende diepte-interviews
afgenomen met experten in België en Nederland. Het doel hiervan was inzicht te
verkrijgen in hoe burn-out ervaren en vastgesteld wordt door deze experten. Als
uitkomst was er een lijst met symptomen en oorzaken, alsook inzichten in de werk
gerelateerde kant van burn-out. Aan de hand van deze informatie werd er een nieuwe
definitie van burn-out uitgewerkt. Deze werd reeds besproken.
Anderzijds werd er een literatuurstudie uitgevoerd naar vragenlijsten die burn-out
meten.
Het resultaat was een nieuwe zelfbeoordelingsvragenlijst om burn-out te meten. Met dit
instrument is het mogelijk om binnen organisaties het burn-outrisico te identificeren en
op basis hiervan preventieve maatregelen te stellen. Ook kan deze vragenlijst gebruikt
worden in de individuele klinische praktijk, in combinatie met een interview. Zo kan men
tot een correcte diagnose van burn-out komen. Ten slotte levert deze tool ook
prevalentiecijfers op van burn-out. (Desart, Schaufeli, & De Witte, 2017).
Het nieuwe instrument, de ‘Burnout Assessment Tool (BAT)’, bevat de vier
kernsymptomen (uitputting, cognitief en emotioneel controleverlies en mentale distantie)
en twee bijkomende symptomen, namelijk gedragsmatige en psychosomatische
spanningsklachten (Desart et al., 2017). Men heeft ervoor gekozen om de depressieve
stemming niet te bevragen, omdat er voldoende gevalideerde vragenlijsten bestaan om
dit deel te meten (Desart et al., 2017).
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1.6

Modellen

1.6.1 Job Demands Resources-model (JDR-model)
De verhouding tussen negatieve en positieve werk-kenmerken is bepalend voor allerlei
werkuitkomsten. Het ‘JDR-model/Job Demands Resources-model’ kijkt naar ieder werkkenmerk als een potentiële bron van werkstress of energie. Het heeft als doel inzicht te
geven in de oorzaken van een burn-out en werd ontwikkeld door Bakker en Schaufeli
(Schaufeli & Taris, 2013). Het JDR-model vertrekt vanuit 2 onderdelen. De risicofactoren
gerelateerd aan stress en de bevlogenheid. De risicofactoren kunnen we indelen in ‘job
demands’ en ‘job resources’. Het model verduidelijkt de relatie tussen job-stress, jobkenmerken en de gevolgen van de risicofactoren en bevlogenheid. In het JDR model
worden persoonlijke hulpbronnen – psychologische kenmerken – gebruikt. Deze hebben
verband met iemands weerbaarheid en betrekking op diens vermogen om de omgeving
op een succesvolle manier te beïnvloeden: zoals veerkracht, emotionele stabiliteit,
extraversie, optimisme, zelfvertrouwen,… (Schaufeli & Taris, 2013). Alle individuele en
organisatorische factoren die een invloed uitoefenen op burn-out moeten in rekening
worden gebracht. In het theoretisch kader worden de verbanden tussen ‘job resources’,
burn-out en sinds enkele jaren ook bevlogenheid mee in opgenomen.
Burn-out is te linken aan werk. Er zijn twee soorten kenmerken die te maken hebben
met werk (Vandenbroeck et.al., 2012):
- ‘Job demands’, alias de eisen waaraan de werknemer zich dient te houden.
‘Job demands’ zijn fysieke, psychologische, sociale of organisatorische
aspecten van het werk die aanhoudende fysieke of psychische
inspanningen vergen en geassocieerd zijn met bepaalde fysieke en
psychologische kosten. Werkkenmerken vergen energie van de
werknemer, putten uit en verhogen de kans op burn-out.
- ‘Job resources’, alias hulpbronnen.
o ‘Job resources’ zijn de fysieke, psychologische, sociale of organisatorische
aspecten van het werk die ertoe bijdragen dat werkdoelen bereikt worden;
die de ‘job demands’ en bijbehorende kosten reduceren en de persoonlijke
groei, het leren en de ontwikkeling van de werknemer stimuleren. Ze
geven de werknemer energie en dragen bij tot het positief functioneren
van het individu en de organisatie. De afwezigheid hiervan verhoogt de
kans op burn-out, de aanwezigheid verlaagt de kans op burn-out (Tabel
1).
Tabel 1: Werkgerelateerde determinanten van burn-out (Vandenbroeck et al., 2012).
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Bevlogenheid:
Dit stelt het engagement van de werknemer voor. Het heeft te maken met de sterkte van
betrokkenheid bij het werk. Bij het versmelten van het werk - er zo in opgaan dat de tijd
vliegt - spreken we van absorptie. Dit is een positieve toestand en zorgt eveneens voor
positieve uitkomsten: loyaliteit, prestatievermogen en betrokkenheid bij de organisatie,
maar ook positieve gedragingen (Schaufeli & Taris, 2013).

Figuur 1: Theoretisch kader gebaseerd op het JDR-model (Vandenbroeck et al., 2012).

‘Job Demands’:
Binnen ‘Job Demands’ kan er een onderverdeling gemaakt worden tussen job- of
cliëntgerelateerde werkeisen:
- Jobgerelateerde werkeisen zijn stressoren die in elke job aanwezig zijn (Vandenbroeck,
2012). Dit is kan bestaan uit interpersoonlijke conflicten, werkdruk, baanonzekerheid,…
(Schaufeli & Taris, 2013). Met werkdruk bedoelt men de hoeveelheid werk die men moet
uitvoeren binnen een bepaalde tijd, die samenhangt met de op dat moment beschikbare
hoeveelheid personeel. Bij Vlaamse verpleegkundigen speelt de werkdruk een grote rol in
het ontwikkelen van burn-out. De hoge tijdsdruk hangt samen met emotionele uitputting
en verminderde persoonlijke prestaties (Moors et al., 2001).
Cliëntgerelateerde
werkeisen
zijn
stressoren
die
voornamelijk
in
de
hulpverleningsberoepen – waaronder verpleegkundigen - naar voor komen, zoals de
emotionele belasting (Vandenbroeck et al., 2012). De emotionele situaties waar dit soort
beroepen mee in contact komen, worden omschreven als emotionele belasting.
Aangrijpende situaties spelen dan ook een grote rol in de risicofactoren voor burn-out
(Wallace, Lemaire, & Ghali, 2009).
Twee werkkenmerken voor het verpleegkundig beroep zijn rolconflict en rolambiguïteit.
Rolconflict staat voor het uitvoeren van tegenstrijdige taken. Deze kunnen gegeven
worden door één persoon (bijvoorbeeld een arts, de manager, hoofdverpleegkundige,…),
maar ook door meerdere personen. Dit resulteert in tegenstrijdige doelen, verwachtingen
en gedragingen naar de verpleegkundige toe.
Rolambiguïteit is het niet krijgen van een duidelijk omschreven taak. Het rolconflict
verhindert de rolambiguïteit en het uitvoeren van een doel, waardoor er bijvoorbeeld als
gevolg een verminderde kwaliteitsvolle patiëntenzorg kan worden uitgevoerd (Jourdain &
Chênevert, 2010).
Te hoge werkeisen hebben lichamelijke en psychologische klachten als gevolg, zoals
vermoeidheid, ontstemdheid,... Herstel is mogelijk door het nemen van een voldoende
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langdurige pauze, al komt die langdurige pauze vaak niet aan bod met lichamelijke en
geestelijke uitputting tot gevolg. Dit behoort al tot twee dimensies van burn-out
(Schaufeli & Taris, 2013). Een gebrek aan energiebronnen heeft als gevolg dat de
werknemer niet kan voldoen aan de werkeisen, waardoor het resultaat niet bereikt
wordt. Dit leidt tot vermindering van de persoonlijke prestaties. Opnieuw één van de
dimensies van burn-out. Het JDR-model voorspelt dat energiebronnen het negatieve
effect van uitputting op de werkeisen verminderen. Er werd aangetoond in een
onderzoek dat het effect van werkeisen op uitputting groot is wanneer werknemers over
weinig energiebronnen op het werk beschikken (Schaufeli & Taris, 2013).
‘Job resources’:
Werkgerelateerde hulpbronnen zouden voor meer arbeidstevredenheid, het minder
voorkomen van burn-out, minder verloopintentie en een betere kwalitatieve
patiëntenzorg zorgen.
- Autonomie is een belangrijke hulpbron, daar men zelfstandig te werk kan gaan en
een bepaalde vrijheid krijgt om te handelen en behandelen in het belang van de
patiënt. Verder kan men vertrouwen op eigen kennis, competenties en expertise
(de Brouwer, Hendriks, van der Peet, Hollands, & de Jong, 2009). Een gebrek aan
autonomie zou een factor kunnen zijn voor het krijgen stress met mogelijks als
gevolg een burn-out (Vandenbroeck et al., 2012). Autonomie kan de werkdruk
verlagen door ervoor te kiezen om bepaalde taken,… op een andere manier aan te
pakken of op een ander tijdstip uit te voeren (Schaufeli & Taris, 2013).
- Participatie staat voor een inspraak hebben in besluitvormingen of het eigen
functioneren en de organisatie. Dit vermindert emotionele uitputting en
depersonalisatie (Laschinger & Leiter, 2006).
- Leeren
ontwikkelingsmogelijkheden
bestaan
onder
meer
uit
vaardigheidsbenutting en opleidingsmogelijkheden. Het is de werkomgeving die
de mogelijkheid geeft om op persoonlijk vlak te kunnen groeien en te
ontwikkelen. Dit vermindert te kans op burn-out door het doen afnemen van de
emotionele uitputting en depersonalisatie (Vandenbroeck et al., 2012).
- Het geven van feedback door observatie van de omgeving kan verpleegkundigen
hun werk bijsturen. Een gebrek aan feedback zou een hogere score geven op alle
dimensies
van
burn-out.
Een
hogere
emotionele uitputting,
hogere
depersonalisatie en een hogere score op verminderde persoonlijke prestaties. Het
tewerkgesteld worden in een minder competent team zou een grote effect hebben
op het ontwikkelen van een burn-out. Men kan het gevoel ervaren dat men geen
sociale steun verkrijgt (Edwards, Burnard, Coyle, Fothergill, & Hannigan, 2000).
Feedback bevordert het leergedrag, dat eveneens de behoefte aan competentie
bevredigt. Sociale steun bevordert dan weer de behoefte aan autonomie en
verbondenheid (Schaufeli & Taris, 2013).
- Sociale steun van collega’s en leidinggevende is zeer cruciaal. In het onderzoek
van Moors et.al. (2001) bij Vlaamse verpleegkundigen had sociale steun een
belangrijke invloed op persoonlijke bekwaamheid/prestaties.
- Een positieve relatie tussen de arts en de verpleegkundige(n) zorgt voor minder
burn-out. Door meer tevredenheid in hun job willen verpleegkundigen het beroep
niet verlaten en heeft men een betere kijk op de kwaliteit van de zorg. Dit is een
beschermingsfactor tegen burn-out (Vandenbroeck et al., 2012).
Energiebronnen spelen een intrinsieke en motivationele rol, daar deze de basisbehoeften
zoals sociale rol, autonomie,… vervullen en werkdoelen verwezenlijken (Schaufeli & Taris,
2013). Het aanwezig zijn van werkeisen en de afwezigheid van energiebronnen zorgen
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voor een afname in de mentale energie. Dit leidt tot burn-out dat kan leiden tot
gezondheidsklachten, en omschreven wordt als het uitputtingsproces. Het motivationeel
proces is een extrinsieke motivatie en vindt zijn oorsprong in energiebronnen op het
werk. Dit zorgt voor meer bereidheid om inspanningen uit te voeren, waardoor
opgelegde doelen worden bereikt (Schaufeli & Taris, 2013).
Persoonlijke hulpbronnen/de aspecten van het zelf/de psychologische kenmerken worden
op vijf manieren opgenomen in het JDR-model:

Figuur 2: Persoonlijke hulpbronnen/de aspecten van het zelf/de psychologische
kenmerken op vijf manieren opgenomen in het JDR-model (Vandenbroeck et.al., 2012).

-

-

-

Persoonlijke hulpbronnen hebben een directe invloed op stressreacties en het
persoonlijk welbevinden (figuur 2, a).
Eerder beschreef men al dat persoonlijke hulpbronnen omschreven worden als
weerbaarheid, optimisme, zelfvertrouwen,… Deze hebben hierdoor een positief
effect op bevlogenheid en een negatief effect op het ontwikkelen van een burnout. Persoonlijke hulpbronnen laten het niveau van bevlogenheid zien en
bevlogenheid toonde de aanwezige hulpbronnen. Er was een duidelijke relatie
tussen de twee, daar ze elkaar beïnvloeden en stimuleren (Schaufeli & Taris,
2013).
Persoonlijke hulpbronnen modereren het effect van werkkenmerken op
stressreacties en welbevinden (figuur 2, b).
De negatieve gevolgen van werkeisen zouden door persoonlijke hulpbronnen
verminderd kunnen worden en de positieve effecten zouden bekrachtigd kunnen
worden (Schaufeli & Taris, 2013).
Persoonlijke hulpbronnen (energiebronnen) staan als een soort bemiddeling
tussen het welbevinden en het effect op de werkkenmerken (figuur 2, c).
Bevlogenheid wordt beïnvloed door het beschikken over veel energiebronnen. Het
zelfvertrouwen zal opgekrikt worden en het optimisme van de werknemer groeit.
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Hoge werkeisen
verhinderen de bevrediging van de
psychologische
basisbehoeften. Dit leidt tot uitputting en men kan eveneens een burn-out
ontwikkelen. Door energiebronnen kan men voldoen aan de basisbehoeften en
wordt de bevlogenheid net gestimuleerd. Het zijn de eigen competenties die een
belangrijke rol spelen in het creëren van bevlogenheid (Schaufeli & Taris, 2013).
Persoonlijke hulpbronnen beïnvloeden de perceptie van werkkenmerken (figuur 2,
d). De manier waarop mensen hun omgeving waarnemen en reageren heeft te
maken met de eigen competentie. Zelfevaluatie, zelfvertrouwen, de waargenomen
eigen competentie, beheersingsoriëntatie en emotionele stabiliteit bepalen onze
waarneming en spelen een rol in onze prestatie en tevredenheid (Schaufeli &
Taris, 2013).
Persoonlijke hulpbronnen fungeren als ‘confounding’ variabele (figuur 2, e).
Het welbevinden, de perceptie van de werkeisen en de energiebronnen worden en
beïnvloedt door de persoonlijke hulpbronnen. Deze hulpbronnen kunnen dan een
rol van ‘confounding’ variabele vervullen, die een valse relatie tussen de
werkkenmerken en het welbevinden verklaart (Schaufeli & Taris, 2013).

Het is niet uitgesloten dat de persoonlijke hulpbronnen een cruciale rol spelen in het JDRmodel, maar men moet rekening houden met de vijf percepties waarop ze geïntegreerd
kunnen worden in het model. Elke werknemer is anders en kan zijn omgeving,
hulpbronnen en stressoren anders interpreteren (Schaufeli & Taris, 2013). Het is zo dat
men de plaats van deze persoonlijke hulpbronnen niet systematisch onderzocht, dat
maakt dat bepaalde hulpbronnen als mediatoren en andere als moderatoren zijn
onderzocht. Het is dus zeker mogelijk dat bepaalde hulpbronnen een specifieke positie in
het model innemen en andere hulpbronnen een andere positie. Dit maakt dat ‘de’ plaats
van de hulpbronnen binnen dit model niet bestaat. In tegenstelling tot persoonlijk
hulpbronnen zijn er binnen het JDR-model geen persoonlijke kwetsbaarheidsfactoren –
pessimisme, werkverslaving,… - opgenomen. Ook deze kwetsbaarheidsfactoren kunnen
niet op één juiste manier in het JDR-model ondergebracht worden. Werknemers die
bijvoorbeeld workaholics zijn, kunnen zichzelf hogere werkeisen opleggen daar zij steeds
op zoek zijn naar meer werk. Dit extra werk brengt dan weer stress met zich. Het is net
verslaving voor het werk dat een relatie tussen werkeisen en het ontwikkelen van een
burn-out kan verklaren. Werkverslaafde werknemers vertonen meer burn-outklachten
dan de niet-werkverslaafde werknemers, omdat deze niet voldoende kunnen herstellen
van de inspanningen die hun werk opeist (Schaufeli & Taris, 2013).
Het JDR-model haalt aan welk type werk- en persoonlijke kenmerken tot welke
psychologische toestanden de uitkomsten bij een werknemer leiden, al deelt men niet de
reden hierachter mee. Dit model geeft een beperkt inzicht in de psychologische
achtergrond van bepaalde relaties, dat dan weer als een beperking kan worden
beschouwd. Het JDR-model kan verder als een goede beschrijving worden aanzien van
de manier van werk- en persoonlijke kenmerken, die gerelateerd zijn aan psychologische
toestanden. Het JDR-model kan dus zeker worden ingezet om de gezondheid, het
welbevinden van de werknemer en de prestaties van de werknemers te verbeteren
(Schaufeli & Taris, 2013).

1.6.2 Werkstressoren-energiebronnen-burnout-model (WEB-model)
Het werkstressoren-energiebronnen-burnout model, of kortweg het WEB-model. Dit
model sluit zeer hard aan op het JDR-model en werd door dezelfde personen ontwikkeld.
Uiteenlopende werkstressoren en energiebronnen zijn in een model te werpen. Het WEB-
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model is flexibel en kan gebruikt worden voor verschillende doelgroepen en beroepen. Er
kunnen bepaalde stressoren en energiebronnen in worden opgenomen terwijl de
structuur hetzelfde blijft. Per beroepsgroep blijken de stressoren en energiebronnen te
verschillen (Bakker, Schaufeli & Van Dierendonck, z.j.).

Figuur 3: Het WEB-model (Bakker et al., z.j.).

1.6.3 The job-strain model/JDC-model
Het ‘job-strain model’ stelt dat de werkomgeving is opgebouwd uit werkeisen – ‘Job
demands’ - en een controle – ‘Job control’ – (Poppe, 2012). Het is de combinatie van
situatie waarbij hoge werkeisen, met lage controle en lage sociale als bijzonder stressvol
worden ervaren voor een werknemer (Chririco, 2016). Het model werd ontwikkeld door
Karaseks in 1979. Poppe (2012) haalt aan dat de dimensie werkeisen overeenstemmen
met fysieke, psychologische, sociale en organisatorische aspecten van het werk. Deze
aspecten vereisen psychologische inspanningen. De andere dimensie, controle, kan
worden gerelateerd aan de omgeving van de werknemer. Het staat gelijk aan de vrijheid
die de werknemer krijgt om mee inspraak te hebben in het nemen van beslissingen op
het werk. Eveneens stelt men dat het overeenstemt in hoeverre de capaciteiten van een
werknemer worden benut. Het krijgen van weinig controle leidt tot een negatieve invloed
op de mentale belasting van de werknemer. Een hoge werkdruk gaat gepaard met
minder controle en bijgevolg hoge stress. Door de verminderde controle kan de werkdruk
niet worden aangepast en is minder tevredenheid van de werknemers. Het is verder zo
dat wanneer een werknemer veel controle krijgt en er kan worden omgegaan met
werkdruk, dit als uitdagend door de persoon in kwestie wordt ervaren (Poppe, 2012)
Binnen het JDC-model maakt men een onderscheid tussen vier werktypes, meer bepaald
aan de hand van werkeisen en eveneens controle (Poppe, 2012):
1. ‘Low strain job’ (figuur 4, kader linksboven): Lage psychologische werkeisen en
veel controle;
2. ‘High strain job’ (figuur 4, kader rechtsonder): Hoge psychologische werkeisen en
geringe controle;
3. ‘Passive job’ (figuur 4, kader linksonder): Lage psychologische werkeisen en
geringe controle;
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4. ‘Active job’ (figuur 4, rechtsboven): Hoge psychologische werkeisen en veel
controle.
Binnen de ‘High-strain job’ – dat gekenmerkt wordt door hoge psychologische werkeisen
en geringe controle – is de kans op het ontwikkelen van negatieve gevoelens en stress
binnen dit werktype het grootst (Poppe, 2012)
Het werktype ‘Active job’ – met hoge psychologische werkeisen, maar eveneens veel
controle – kan leiden tot een goede motivatie en betrokkenheid van de werknemer, dat
een hogere jobtevredenheid in de hand werkt (Poppe, 2012).
Buiten de werkeisen is er ook nog de sociale ondersteuning door collega’s, werkgevers.
Deze speelt een belangrijke rol in het ervaren van stress. Binnen het werktype ‘Highstrain job’ is de sociale steun een belangrijk begrip. Als deze namelijk afwezig is, dan is
het risico op het ontstaan van negatieve gevoelens en een stresstoename veel groter
(Poppe, 2012)
Chririco (2016) stelt dat vanuit dit model het JDR-model is opgebouwd.

Figuur 4: ‘Job demand control model’ (Poppe, 2012).

1.6.4 Effort-reward imbalance model (ERI-model)
Het ‘Effort-reward imbalance model’ (ERI) werd ontwikkeld door Siegrits in 1996 en
vertrekt vanuit interactie, want het kijkt naar de stressvolle gebeurtenis en de
persoonlijke cognitieve omgang met het werk. Een ‘mismatch’ tussen de inspanning van
het werk en de beloningen die men krijgt, kan leiden tot stressvolle situaties (Chririco.
2016). Op het eerste zicht lijkt dit model veel op het JDC-model, maar binnen dit model
wordt de nadruk gelegd op de beloning (Poppe, 2012). Een beloning kan men
omschrijven als geld, respect, ontwikkelingskansen of veiligheid. Inspanning van het
werk wordt dan weer omschreven als intrinsieke inspanning - de motivatie vanuit de
werknemer zelf - en de extrinsieke inspanning - de motivatie van buitenaf, zoals
werkdruk in het JDR- en JDC-model. Binnen het ERI-model voegt men bijkomend een
persoonlijk component toe. Opgaan in het werk wordt gezien als een verzameling van
gedragingen, attitudes en emoties die de associatie tussen een slechte werk- en
beloningsverhouding en het welzijn van de werknemer kan verminderen (Chririco, 2016).
Volgens het ERI is burn-out een proces dat uitgelokt wordt door de inspanning van de
werknemer om aan de eisen te voldoen of door een niet adequate waardering die men
levert voor de inspanning (Poppe, 2012). Als dit niet in verhouding is met de gevoelens
van de werknemer en de beloning die men krijgt voor de inspanning, dan worden de
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coping mechanismen opgebruikt en is er geen motivatie om het werk te behouden meer
aanwezig (Chririco. 2016).
Poppe (2012) omschrijft de inspanning als de moeite die wordt geleverd om aan de eisen
– die aan het werk worden gesteld – te vervullen. Eisen staan gelijk aan werkdruk,
werkintensiteit, tijdsdruk, verantwoordelijkheid, …
De waardering, een manier van beloning, voor die geleverde inspanningen kan
bijvoorbeeld geld, jobzekerheid en carrièremogelijkheden zijn. Indien een werknemer
een te lage beoordeling krijgt, kan dat leiden tot gevoelens van een lage waardering;
teleurstelling, gevoel van oneerlijke behandeling… Kortom, negatieve gevoelens die
stress bij de werknemer kunnen uitlokken.
De motivatie omschrijft men als de mate waarin men betrokken is met het werk. In dit
ERI-model beschouwt men motivatie als een extreme mate van betrokkenheid. De
werknemer kan het werk als het ware niet meer loslaten, dat een negatief effect heeft op
de balans. Werknemers met een hoge score op motivatie worden omschreven als
competitieve personen, die meer nood hebben aan goedkeuring. Werknemers die een
patroon van buitensporig werkgerelateerde motivatie en een grote nood hebben aan
goedkeuring, vertonen een verhoogd risico voor een disbalans tussen inspanning en
waardering door het werkveld (Poppe, 2012).
Chririco (2016) toont bovendien in een studie aan dat een associatie bestaat tussen geen
optimale psychosociale werkomstandigheden en emotionele uitputting. Hoge werkeisen
en een toegenomen spanning in het werkveld gaan gepaard met een risico voor
emotionele uitputting. Er werd bovendien aangetoond dat hoge werkeisen met een lage
vorm van controle en een hoge motivatie met een minimale beloning, factoren voor het
ontwikkelen voor een burn-out kunnen zijn.

Figuur 5: Het ‘Effort-reward imbalance model’ (ERI) (Poppe, 2012).
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1.7

Vertaling naar de praktijk

1.7.1 Arbeidsgeneeskundige diensten
Zoals eerder beschreven werden er vier arbeidsgeneeskundige diensten in Vlaanderen
aangeschreven met de vraag hoe men de preventie – opsporen van verpleegkundigen
met een verhoogd risico op het ontwikkelen van burn-out – en de behandeling ervan
aanpakt.
Men kreeg van twee arbeidsgeneeskundige diensten een antwoord, die onder deze
paragraaf worden besproken.
De arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE maakt gebruik van het MBI-meetinstrument om
risicostratificatie omtrent burn-out bij onder andere verpleegkundigen uit te voeren. Deze
ontwikkelden eveneens in samenwerking met de KU Leuven een vragenlijst/risicoanalyse
om burn-out in kaart te brengen, echter werd de vraag om deze vragenlijst te mogen
inkijken negatief beantwoord. Deze vragenlijst wordt aan de werknemers tijdens een
collectieve afname of elektronisch aangeboden, vaak in het kader van een verplichte
risicoanalyse of op vraag van de werkgever zelf om risicofactoren in kaart te brengen.
IDEWE stelt dat er een communicatieplan dient te worden opgesteld om zoveel mogelijk
respons van de werknemers te krijgen. Werknemers verplichten deze vragenlijst in te
vullen is niet evident, al kan men wel stimuleren om deze in te vullen.
Men kon ons echter wel meedelen dat werknemers na het invullen van deze vragenlijst
steeds feedback en tips ontvangen om – al dan niet zelfstandig of met hun
leidinggevende of in samenspraak met de psychosociale dienst van IDEWE – het
ontwikkelen van een burn-out tegen te gaan. Binnen de psychosociale dienst kan de
desbetreffende werknemer een gesprek aangaan met de arbeidsgeneesheer of de
preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPS). De werknemer kan tot drie
gesprekken met deze paps-medewerkers aangaan om advies in te winnen of het
probleem te definiëren. Al dan niet kan er worden doorverwezen naar een burn-out
coach. Verder adviseert IDEWE werkgevers – waaronder ook ziekenhuizen – om
bepaalde preventiemaatregelen te nemen. (IDEWE, 2018).
De arbeidsgeneeskundige dienst Mensura beschikt niet over een specifieke tool voor het
opsporen van burn-out bij verpleegkundigen. Er wordt echter wel tijdens medische
onderzoeken een stress-vragenlijst afgenomen.
In deze vragenlijst gaat men volgende factoren na (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg, z.j.):
- Arbeidsorganisatie: De structuur van de organisatie (zowel horizontaal als
verticaal), de wijze van taakverdeling, de verschillende werkprocedures, de
managementstijl en het algemeen beleid dat in de onderneming wordt gevoerd;
- Arbeidsinhoud: De complexiteit en de variatie van de taken op het werk, de
emotionele belasting, de psychische belasting (onder meer verbonden aan de
moeilijkheidsgraad van de taken), de lichamelijke belasting en de duidelijkheid
van de taken;
- Arbeidvoorwaarden: Aard van de overeenkomst en het type werkrooster –
nachtarbeid, ploegenarbeid, atypische uren… -, de opleidingsmogelijkheden, het
loopbaanbeheer en de evaluatieprocedures;
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Arbeidsomstandigheden: De inrichting van de werkplaatsen, de arbeidsmiddelen,
het lawaai, de verlichting, de gebruikte stoffen in de productie en de
werkhouding;
Interpersoonlijke relaties op het werk: Interne relaties – tussen werknemers, met
de hiërarchische lijn, relaties met derden, de communicatie. Eveneens zijn de
externe relaties – samenwerkingen met andere bedrijven… - hier ook in
opgenomen.

De vraag om de vragenlijst te mogen inkijken, werd echter negatief beantwoord. De
afname van deze vragenlijst gebeurt standaard bij elk medisch onderzoek, waarna de
psychosociale dienst de instelling – waar de verpleegkundige werkzaam is – de resultaten
van de vragenlijsten overmaakt. De organisatie kan dan per groep en zelfs per afdeling
een zicht krijgen of er sprake is van verhoogde stress bij de werknemers.
De psychosociale dienst van Mensura kan dan mogelijks een psychosociale risicoanalyse
uitvoeren. Men maakt hiervoor gebruik van de SONAR methode, die de medewerkers van
Mensura toelaat om een beter zicht te krijgen op de elementen in de arbeidscontext die
mogelijks stress en eventueel tot het ontwikkelen van burn-out kunnen leiden.
De SONAR-methode bestaat uit vijf stappen:
1. Voorbereiding en organisatie: Samen met de organisatie/instelling maakt men op
voorhand duidelijke afspraken voor een goed verloop van het project;
2. SONAR kwantitatief (verkennen): Men bevraagt de werknemers van het bedrijf
aan de hand van de SONAR-checklist;
3. Eerste terugkoppeling (bepalen van de volgende stappen): Men bepaalt samen
met de werkgever op basis van de cijferresultaten over welke psychosociale
risico’s en/of doelgroepen meer informatie noodzakelijk is;
4. SONAR kwalitatief (verdiepen): Men organiseert groeps- en/of individuele
gesprekken op basis van de resultaten van de kwantitatieve fase.
Dat leidt tot een beter begrip van de cijfers. Medewerkers kunnen eveneens aan
het Mensura-team acties voor verbetering aanhalen;
5. Finale terugkoppeling: De psychosociale preventieadviseur stelt een vertrouwelijk
rapport op met de geïntegreerde SONAR-resultaten en bepaalt samen de
werkgever het actieplan. De werkgever krijgt zo een volledig overzicht van de
psychosociale risico’s binnen de organisatie en beschikt over concrete actiepunten
om het psychosociaal welzijn te verbeteren (Mensura, 2018).
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2015) biedt
eveneens een tool aan om burn-out bij werknemers te detecteren. Het is een tool die
werd ontwikkeld voor gezondheidsmedewerkers die worden geconfronteerd met
werknemers met een burn-out, denk maar aan artsen van arbeidsgeneeskundige
diensten, psychologen (bijvoorbeeld een arbeidspsycholoog), huisartsen,… Een mogelijks
samenwerking kan op gang worden gebracht voor de desbetreffende werknemer door
meerdere gezondheidsmedewerkers het screeninginstrument (Bijlage 3, 1.9.3
Meetinstrument voor opsporen burn-out van het FOD.) te laten invullen.

1.7.2 Preventieve aanpak
Burn-out is beter te voorkomen dan te behandelen. Volgens Bektas en Peresadko (2013)
zijn inspanningen op meerdere vlakken nodig om de incidentie van burn-out te
reduceren. Door in te werken op de individuele, de intrinsieke factoren, en de
organisatorische factoren, de extrinsieke factoren, kan men burn-out in het beroepsleven
verminderen.
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Men kan ingrijpen op de individuele factoren door positief te denken en creatief gedrag te
promoten. Op de organisatorische factoren kan dan weer worden ingegrepen door de
steun van collega’s, steun vanuit het management en de sfeer binnen de groep en de
instelling.
Om het ontwikkelen van een burn-out te voorkomen worden er interventiemaatregelen
gemaakt aan de hand van twee dimensies: een focus en een doel (Awa et al., 2010).
Met de focus wordt er bedoeld dat men interventies dient te ondernemen op het niveau
van de persoon die gericht zijn op het ontwikkelen van coping mechanismen, sociale
steun en relaxatieoefeningen. Als men deze interventies zou toepassen, zou er een
resultaat behaald worden dat gedurende zes maanden zou aanhouden. Om een langer
resultaat te bekomen zal men ook moeten ingrijpen op het niveau van de organisatie.
Hiermee bedoelt men een verandering van de job, andere taken uitvoeren, optimaliseren
van supervisie, … Het uiteindelijke doel is om de werkeisen te verminderen of
hulpbronnen te verhogen. Als men de interventies gericht op beide niveaus toepast, zal
men een langdurig resultaat bekomen van 1 tot 2 jaar (Awa et al., 2010).
Om burn-out op te sporen en te behandelen kan men verschillende stadia overlopen om
zo te kunnen inspelen op de noden/behandeling van de werknemer.
Er kan gesproken worden van primaire preventie. Hierbij wordt er een burn-out
voorkomen en is er nog geen
sprake van
een probleem. Men kan
sensibiliseringscampagnes organiseren, de arbeidsbeleving bevragen, de werknemer
bewust maken wat burn-out inhoudt, werkeisen reduceren, hulpbronnen verhogen, …
Het tweede waar men op let is signalering en vroege opsporing. Hierbij worden de eerste
symptomen van burn-out gedetecteerd. Dit is een cruciale fase om snel te kunnen
ingrijpen op het behandelen of voorkomen van een burn-out op het individueel niveau en
het organisatorisch niveau. Op het individueel niveau wordt er vooral gedaan aan
zelfobservatie om eerste symptomen te herkennen. Mogelijke problemen en hun
oorzaken worden eveneens in kaart gebracht, dat noodzakelijk is om het probleem te
kunnen aanpakken. Op het niveau van de organisatie worden regelmatige screenings
naar burn-out klachten georganiseerd om zo de oorzaken te achterhalen (Vandenbroeck
et.al., 2012).
Vervolgens kijkt men naar de secundaire preventie. Hierbij komen de eerste symptomen
van een burn-out naar voren. Er is nog geen schade ontwikkeld, al is dit een alarmbel
dat men de symptomen dient aan te pakken. Hier wordt er gefocust op personen met
een verhoogd risico op een burn-out, al men spreekt hier dus nog niet van het hebben
van een burn-out. Op het individueel vlak worden er cognitieve gedragstechnieken
aangeleerd en wordt er geoefend op het wijzigen van de perceptie en betekenisgeving
van de werksituatie. Negatieve gevoelens en gedragingen kunnen zo voorkomen worden.
De werknemer moet leren een goede balans te vinden tussen de betrokkenheid en het
leren bewaren van afstand tot zijn werk. Verder worden er ook relaxatieoefeningen
aangeleerd. Op het organisationeel vlak wordt er ingegaan op het herstellen van de
verbintenis tussen job en de persoon door het aanpassen van de werkeisen en
hulpbronnen. Het aanbieden van een persoon die als mentor dient, een
vertrouwenspersoon, coaching of consultatie, het organiseren van supportgroepen en
carrièreplanning is aangewezen (Vandenbroeck et.al., 2012).
Daarnaast is er ook een tertiaire preventie, die wordt toegepast bij medewerkers waarbij
er een burn-out aanwezig is. De persoon in kwestie is in dit stadium uitgevallen en met
ziekteverlof. Het spreekt voor zich dat een behandeling hier van cruciaal belang is om
erger te voorkomen (Vandenbroeck et.al., 2012).
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Als laatste wordt er gekeken naar rehabilitatie en terugvalpreventie. Bij deze twee laatste
vormen streeft men naar maatregelen die kunnen helpen bij het terugkeren naar het
werk en maatregelen die kunnen voorkomen dat men opnieuw een burn-out creëert
(Vandenbroeck et.al., 2012).
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1.8

Gevolgen van burn-out

Eerder werd al verteld dat burn-out inspeelt op het psychologisch en lichamelijk vlak. De
gevolgen van een burn-out hebben niet enkel betrekking op de individu die er mee kamt,
maar ook voor diens omgeving. De gezondheid staat op nummer één en komt het
meeste voor als een gevolg van een burn-out. Hoge niveaus van burn-out hangen samen
met een vergrote kans op cardiovasculaire problemen, diabetes type 2, gewrichts- en
spierproblemen. Ook blijkt dat de werknemers vaker en langduriger ziek zijn dan andere
werknemers. Zo krijgen ze een hogere kans om arbeidsongeschikt te worden verklaard.
Op twee staat het functioneren van de werknemers. Doordat men uitgeput is, beoordeelt
men hun eigen prestatie minder dan die van anderen en er is een laag zelfbeeld (Taris et
al., 2013). Maar ook de kwaliteit van de patiëntenzorg gaat verminderen. Men maakt
meer medische fouten en er komen klinische incidenten voor doordat de persoonlijke
prestaties verminderen. Er is een positief verband tussen psychosomatische klachten,
depersonalisatie
en
emotionele
uitputting.
Burn-out
hangt
samen
met
arbeidstevredenheid en de betrokkenheid bij de organisatie. Volgens Jourdain en
Chênevert (2010) blijkt dat de intentie om de organisatie of job te verlaten bij een burnout groot is. Door emotionele uitputting komt men ziek naar het werk, dit verergert enkel
het probleem en zorgt voor nog meer emotionele uitputting. Ook de thuissituatie blijft
niet gespaard. Men neemt de stress van het werk mee naar huis waardoor men zich niet
kan ontspannen en prikkelbaar wordt. Dit komt doordat het werk hoge eisen stelt
(Geurts e.a., 2005).
Verpleegkundigen hebben zelfs vijf keer meer kans op een burn-out. Een
verpleegkundige die uitvalt met burn-out is gemiddeld 242 dagen uit en dit kost voor de
werkgever zo’n 60.000 euro per burn-out in Nederland. Hier werden de kosten van het
inwerken van een vervanger nog niet bij gerekend. Dit vraagt dus om een preventieve
aanpak. Het is echter wel zo dat in Nederland de werkgever meteen twee jaar
verantwoordelijk is voor de uitkering van zijn werknemers bij langdurige ziekte (Wester,
2017).
Desart (2017) haalt eveneens aan dat burn-out leidt tot langdurig ziekteverlof en hoge
sociale en economische kosten met zich meebrengt. In dit onderzoek wordt eveneens
verwezen naar een onderzoek door IDEWE (2012) dat aantoont dat werknemers met
symptomen van burn-out twee keer zo lang afwezig zijn in vergelijking met werknemers
zonder symptomen van burn-out: 17 dagen per jaar versus 9 dagen per jaar. In
Nederland is burn-out verantwoordelijk voor een kwart van alle gevallen van langdurig
ziekteverlof (Taris et al., 2013) en zou dit voor de werkgevers een jaarlijkse kost van
€42.000 per werknemer met burn-out bedragen (Taris et al., 2013).
De partij Groen diende op 30 april 2018 nog een opmerkelijk voorstel in. Men wil
namelijk de werkgevers aansporen om burn-out bij hun werknemers te verhinderen. In
Nederland bestaat er een systeem dat een werknemer bij langdurige ziekte nog twee jaar
lang zijn of haar loon dient te ontvangen. Het is de werkgever die voor deze kosten
opdraait, terwijl hier in België de sociale zekerheid opdraait voor die kosten na twee
maanden ziekte. Groen stelt voor om een gemiddeld verzuimpercentage per sector vast
te leggen. Indien dat percentage in een bepaald bedrijf twee jaar op rij hoger ligt dan het
gemiddelde, dan dient de werkgever mee bij te dragen aan de uitkering bestemd voor
zijn werknemer. Aanvankelijk zou deze dan ongeveer 20% van die uitkering kunnen
uitbetalen (Belga, 2018b).
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Deel 2: Discussie
Het is duidelijk dat in België burn-out ook onder de verpleegkundigen heerst. 13-27%
(Adriaenssens et al., 2015), ofwel 1 op 4 verpleegkundigen (Aiken et al. 2012) heeft een
verhoogd risico op burn-out. Het is daarom van cruciaal belang dat er een preventief
onderzoek en opvolging gebeurt om zo het voorkomen van burn-out te kunnen
reduceren. De verpleegkundigen werkzaam op de kritieke diensten zijn hiervoor het
meest vatbaar door enerzijds de hoge werkdruk en anderzijds de emotionele belasting
waarmee men dagelijks in aanraking komt (Adriaenssens et al., 2015).
Naar aanleiding van deze specialisatieproef hebben we onderzoek gedaan om inzicht te
verkrijgen in de mechanismen achter burn-out die ervoor zorgen dat verpleegkundigen
werkzaam op intensieve zorgen en spoedgevallen een risicoberoep vormt voor het
ontwikkelen van een burn-out.
JDR-model: Verpleegkundigen werkzaam op spoedgevallen of intensieve zorgen krijgen
dagelijks te maken met een hoge werkdruk en emotionele situaties. Vaak is er een
personeelstekort, waardoor de werkdruk hoog ligt. Door het patiëntencontact met
emotionele betrekking is er een verhoogde kans op het ontwikkelen van burn-out bij
deze doelgroep. Personen die werkzaam zijn op een spoedgevallendienst komen vaak als
eerste in contact met een emotionele situatie, maar zien het verdere verloop hier niet
van. Dat kan soms zwaar zijn voor de verwerking. Vooral voor verpleegkundigen
werkzaam op intensieve zorgen, maar ook werkzaam op spoedgevallen is de hoge
werkdruk samen met de tijdsdruk de voornaamste factor die de ontwikkeling van burnout in de hand werkt. Vaak is de patiënt nog niet ontslagen, maar staat de volgende wel
al klaar. Je hebt maar zelden een moment waar je even adem kan nemen. Al deze
factoren werken uitputtend, zowel op emotioneel als op fysiek vlak. Dit heeft als gevolg
dat de verpleegkundige minder de mogelijkheid heeft om goed te presteren.
Als verpleegkundige heb je een breed takenpakket, er wordt verwacht dat je je patiënt
verzorgt, hulp biedt, mobiliseert, eten geeft, administratieve taken uitvoert,… de job van
een verpleegkundige wordt steeds uitgebreider waardoor men het gevoel kan krijgen
minder bezig te zijn met de patiënt zelf. Dit kan een vorm van rolambiguïteit en
rolconflict zijn, dat resulteert in een verminderde kwaliteitsvolle patiëntenzorg met een
verhoogde kans op burn-out. Er zijn echter wel hulpbronnen aanwezig binnen de
verpleegkunde; zo is er voldoende ruimte voor leer- en ontwikkelingsmogelijkheden,
autonomie, participatie, maar ook de relatie verpleegkundige - arts is op deze diensten
veel nauwer dan op een gewone verpleegafdeling. Wanneer mogelijk, wordt er ook
voldoende steun en hulp verkregen van de collega’s. Deze factoren kunnen het risico op
een burn-out doen afnemen. Natuurlijk mogen de persoonlijke hulpbronnen niet
achterwege gelaten worden. Iemand die zijn job graag doet en positief, emotioneel
stabiel, optimistisch, met voldoende zelfvertrouwen en stressbestendig in het leven staat,
heeft een verminderde kans op burn-out. Deze kenmerken zijn van belang als men wil
functioneren op een dienst spoedgevallen of intensieve zorgen.
JDC-model: De spoedgevallen en intensieve zijn diensten die gekenmerkt zijn met een
hoge werkdruk en tijdsdruk. Wel hebben verpleegkundigen op de intensieve zorgen een
bepaalde inspraak in de behandeling van hun patiënt doordat zij een betere relatie
hebben met de arts en een constante observatie van de patiënt doen. Zo kunnen zij
bijvoorbeeld bepaalde medicamenten voorstellen voor de optimalisering van de therapie
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voor de patiënt. Ook op de spoedgevallen worden er gebruik gemaakt van ‘standing
orders’ voor verpleegkundigen. Dit geeft meer inspraak en zelfstandigheid in de
behandeling van een patiënt en wordt gezien als controle in het JDC-model. Er is dus wel
een bepaalde controle, maar de hoge werkeisen blijven aanwezig. Volgens dit model
zouden verpleegkundigen onder categorie 4 ‘Active job’ vallen, die zorgt voor voldoende
motivatie en betrokkenheid van de werknemer. Bijkomend speelt de sociale steun van
collega’s en leidinggevende een rol. De sociale steun hangt sterk af van de collegialiteit
van het team waarin je bent tewerkgesteld.
ERI-model: Tegenover het JDR en JDC-model betrekt het ERI-model de persoonlijke
cognitieve omgang erbij en ligt de focus op beloning. Ook hier worden weer een hoge
werkdruk, tijdsdruk en emotionele situaties aangehaald die factoren vormen voor
emotionele uitputting en zo een burn-out kunnen ontwikkelen. Verpleegkundige
werkzaam op spoedgevallen en intensieve zorgen krijgen een beloning in de vorm van
een jaarlijkse premie en op de dienst spoedgevallen kan men na enkele jaren zichzelf
verder ontwikkelen door pre-hospitaal te mogen interveniëren. Het zorgen voor iemand
kan bijvoorbeeld ook als een beloning worden gezien. Verder worden er coping
mechanismen aangehaald en wanneer deze zijn opgebruikt is er een verhoogde kans op
burn-out. Toch zullen de inspanningen, zoals hoge werkeisen meer opwegen tegen de
beloningen die men zal verkrijgen en heeft men als verpleegkundige dus een groot risico
op het ontwikkelen van burn-out.
Burn-out is een issue dat erg gevoelig ligt in de Westerse cultuur. We hadden initieel het
plan om in ziekenhuizen na te gaan hoe zij omgaan in de preventie en opvolging van
burn-out bij verpleegkundigen. Uiteindelijk zijn we hiervan teruggekomen, aangezien
instellingen minder graag de prevalentie van burn-out in hun organisatie in het openbaar
communiceren. Het voorkomen van burn-out bij hun werknemers kan als negatief door
de maatschappij worden aanschouwd.
Zoals werd aangehaald, contacteerden we ook enkele arbeidsgeneeskundige diensten, al
bleek het geen evidentie om van de vier aangeschreven instellingen wel degelijk een
antwoord te krijgen. Twee van de vier arbeidsgeneeskundige diensten waren evenwel
bereid ons een kijk te geven in hun preventieve aanpak voor burn-out.
IDEWE laat werknemers een lijst invullen om na te gaan of er mogelijk kenmerken van
burn-out aanwezig zijn. We stellen ons hier echter de vraag of elke werknemer de kans
krijgt en eveneens neemt om deze vragenlijst in te vullen. Vult iedere werknemer deze
vragenlijst wel eerlijk in of bestaat er toch een bepaalde angst om misschien zijn of haar
werk te verliezen? Zoals Wester (2017) in een onderzoek aanhaalde, is een
verpleegkunde die door burn-out geveld wordt, gemiddeld 242 dagen afwezig. IDEWE
(2012) spreekt van een verdubbeling van het aantal dagen afwezigheid op het werk van
werknemers met de symptomen van burn-out in vergelijking met deze zonder de
symptomen van burn-out. Het spreekt voor zich dat deze langdurige afwezigheid hoge
kosten met zich meebrengt, die door de maatschappij dienen gedragen te worden
(Desart, 2017).
De arbeidsgeneeskundige dienst Mensura laat werknemers een vragenlijst bij elk
medisch onderzoek invullen, al kadert dit meer in het peilen naar het stressniveau bij de
medewerkers. We stellen ons dan de vraag om de hoeveel tijd werknemers voor een
medisch onderzoek worden uitgenodigd, daar dit mogelijks verschilt van instelling toto
instelling.
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Burn-out is en blijft de dag van vandaag een taboe, waarover duidelijk meer dient
gesproken te worden.
Vanuit de opleiding kregen we ongeveer zeven maanden de tijd om het onderwerp burnout bij verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorgen en spoedgevallen uit te werken,
waardoor we beperkt in tijd waren om een uitgebreide studie uit te voeren.
Door het raadplegen van literatuur hebben we een duidelijk zicht gekregen op de
problematiek omtrent burn-out in België, doch was dit vrij algemeen en minder specifiek
over onze doelgroep. De verkregen informatie was nuttig, maar weinig relevant om in
onze specialisatieproef te verwerken. De belemmeringen die wij tijdens het realiseren
van onze hebben ervaren waren het niet kunnen raadplegen van literatuur specifiek voor
onze doelgroep, de toegang tot de artikels was soms niet mogelijk, daar er voor
bepaalde artikels een beperkte toegang is.
Er is geen zekerheid dat het besluit van deze paper ook wel degelijk in de praktijk kan
toegepast worden, al kan er echter wel in een bepaalde richting gestuurd worden.
Zoals eerder werd vermeld, is er tot op de dag van vandaag weinig vergelijkend
onderzoek verricht tussen de verschillende risicostratificatiesystemen en is het dus
moeilijk om te beoordelen welk systeem het meest effectief is. Uit de literatuurstudie
blijkt dus dat er nog verder onderzoek noodzakelijk is.
Als aanbeveling naar de praktijk willen we in eerste instantie het praktijkveld adviseren
om in de toekomst meer met preventieve aanpak voor burn-out binnen een bepaalde
organisatie naar buiten te treden. We merken de dag van vandaag op dat men
communiceren over burn-out erg moeilijk vindt en men hieromtrent erg terughoudend is.
Verder is een onderzoek naar de prevalentie van burn-out bij verpleegkundigen specifiek
werkzaam op intensieve zorgen en spoedgevallen aangewezen. Zo kan er niet alleen
klare taal worden gesproken omtrent de prevalentiecijfers op deze afdelingen, maar kan
men de werkgevers en de overheid aanzetten om meer op preventie te investeren. Het
lijkt ons evenzeer een meerwaarde als er brochures worden uitgegeven, waarin de
overheid naar de zorginstellingen communiceert welke meetinstrumenten zijn
aangewezen om (het risico op) burn-out te bepalen. De verdere uitwerking van de
werking van de verschillende arbeidsgeneeskundige diensten naar burn-out vraagt ook
meer onderzoek, zodat men in de toekomst misschien wel met één gezamenlijk plan
naar de zorginstellingen kan trekken. Het blijft evenwel wachten op de implementatie
van de ‘Burnout Assessment Tool’ in het werkveld en de mogelijke effecten hiervan op de
prevalentie van burn-out bij verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorgen en
spoedgevallen in België.
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Besluit
Wat betreft de onderzoeksvraag: ‘Welke modellen en meetinstrumenten zijn toepasbaar
voor de risicostratificatie van burn-out bij verpleegkundigen werkzaam op intensieve
zorgen en spoedgevallen?’ kan men concluderen dat er verschillende meetinstrumenten
en modellen beschikbaar zijn om een burn-out bij verpleegkundigen te achterhalen. In
het najaar wordt er bovendien een bijkomend meetinstrument – ‘Burnout Assessment
Tool (BAT)’ – in het werkveld geïmplementeerd.
Er werden verschillende meetinstrumenten en modellen beschreven. Het was echter
duidelijk dat de MBI en het JDR-model de bekendste instrumenten zijn. Uit de
literatuurstudie is gebleken dat er een positieve relatie is tussen hoge werkeisen en
persoonlijke factoren die het risico op een burn-out verhogen. Het was ook duidelijk dat
ieder meetinstrument vertrok vanuit deze visie.
Online zijn er vele vragenlijsten die gratis ter beschikking worden gesteld om een burnout op te sporen. Of deze allemaal even betrouwbaar en evidence-based zijn, is niet
geweten. Er wordt intern voldoende aandacht besteed aan het onderwerp. Educatie en
meer informatie naar de bevolking en werknemer zou de kans op een burn-out kunnen
verlagen. De werknemer zou zelf eigen klachten moeten kunnen herkennen, waardoor
vroegtijdig ingespeeld kan worden op zijn/haar noden.
Uit de literatuurstudie is gebleken dat emotionele uitputting voornamelijk voorkomt uit
rolconflict en rolambiguïteit en minder uit depersonalisatie – een symptoom dat staat
voor afstand nemen van het werk omdat het niet meer lukt - en persoonlijke
bekwaamheid – het gevoel dat afneemt dat je het kan -. De emotionele situaties waar
verpleegkundigen mee te kampen krijgen, doet het risico op uitputting verhogen en
daarmee ook de kans op het ontwikkelen van een burn-out. Algemeen kan men stellen
dat de werkstressoren de centrale rol spelen in het ontwikkelen van een burn-out.
Het blijft echter onduidelijk hoever er aan opvolging gedaan wordt bij personen met een
burn-out en welke meetinstrumenten er gehanteerd worden. Omdat het een gevoelig
onderwerp is, die een zwakte van de organisatie aantoont, blijven cijfers vaak
achterwegen en werd zoals wij ervaarden in de praktijk, geen concrete antwoorden
verkregen. Het vergt dan ook meer tijd om dit in kaart te kunnen brengen.
Er kan besloten worden dat er meetinstrumenten bestaan om burn-out op te sporen en
dat er nog veel aandacht aan het onderwerp geschonken moet worden. Er worden
initiatieven genomen naar de werknemer en bevolking toe, dit vooral door het ophangen
van posters in bedrijven. In de toekomst zouden er misschien andere campagnes zoals
tv-spots, flyers, een praatbox op straat, … georganiseerd kunnen worden.
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1.9

Bijlagen

1.9.1 Bijlage 1: Tabel 2, Differentiaaldiagnosen burn-out (Schaufeli &
Enzmann, 1998; Terluin et al., 2005).

40

1.9.2 Bijlage 2: Tabel 3: Burn-out bij verschillende groepen artsen en
verpleegkundigen in Nederland. Onderscheid tussen klinische burnout en een verhoogd risico op burn-out (Houtman et al., 2000).
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1.9.3 Bijlage 3: Meetinstrument voor opsporen burn-out van het FOD.

42

43

1.9.4 Literatuurtabel
Titel - Auteur & Jaartal
1/ Chronic job burnout
and daily functioning: A
theoretical analysis

Studiedesign
Een
theoretische
analyse

Populatie
Werknemers

Crosssectionele
studie

224
verpleegkundi
gen van 5
ziekenhuizen
in Tianjin,
China

Bakker. A.B., & Costa. P.L.
2014

2/ A research regarding
the relationship among
intensive care nurses' selfesteem, job satisfaction
and subjective well-being

Interventie/observatie – resultaat
Interventie/observatie:
 Er wordt gesproken over de werknemer en zijn/haar rol in het ontwikkelen van
een burn-out.
 Een model wordt voorgesteld waarin burn-out, chronische vermoeidheid het
dagelijkse leven beïnvloed.
 Burn-out: een staat van vermoeidheid waarbij men cynisch is over de waarde van
een activiteit en twijfelt men over de capaciteit van het kunnen uitvoeren ervan.
 Symptomen burn-out: Slaapproblemen, hoofdpijn, respiratoire infecties, gastrointestinale infecties, nekpijn, depressie, chronische vermoeidheid, mentale
problemen, cardiovasculaire ziekten,…
 Vermoeidheid en depersonalisatie
 Situationele factoren en individuele factoren hebben een rol op het krijgen van
een burn-out.
 Burn-out is een combinatie van chronische vermoeidheid en negatieve attitudes
tegenover werk en de gezondheid en productiviteit van de werknemer.
Resultaat:
 Als uitkomst concludeert men dat er hulp aangeboden moet worden aan
werknemers met een burn-out omdat dit invloed heeft op hun werkprestaties
maar ook op hun mentale toestand. Structurele verandering in de werkconditie
en gezondheidsstatus.
 Neurotisme en perfectionisme speelt een rol in copingsstrategiëen.
Interventie/observatie:
Peilen naar de jobtevredenheid, het belang van eigenwaarde, en het zich goed voelen bij
ICU vpk.
 Verpleegkundigen lagere welbevinding, zelfvertrouwen en matige
jobtevredenheid.
 Verpleegkundigen met veel zelfvertrouwen en positieve gedachten, hebben
44

Liu. H., Zhang. X., & Wang.
R.C.W.

minder last van negatieve ervaringen.
Resultaat:
 Deze studie kan een waarschuwing zijn voor de gezondheid van de
verpleegkundigen, maar moet verder onderzocht worden.

2017
3/ Using Job Resources
and Job Demands in
Predicting Burnout

‘Peer review’

381
werknemers in
Istanbul,
Turkije

Interventie/observatie:
 Relatie tussen ‘job demands, job resources, en de burn-out levels van
municipality workers’.
 Onevenwicht tussen bovenstaande termen, wat een invloed kan hebben op een
individu en zijn/haar werk. Soort werk heeft hiermee te maken.
 Personen werkzaam in de gezondheidszorg hebben een groter risico op een hoog
niveau van burn-out.
 Burn-out geeft schade aan het persoonlijke, emotionele en sociale leven.
 Termen burn-out: Emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderde
persoonlijke prestaties worden beschreven.

Systematische
beoordeling

Werknemers
in de
gezondheidszo
rg

Interventie/observatie:
 Burn-out: emotionele uitputting, depersonalisatie, verminderde persoonlijke
prestatie.
 Meestal als gevolg van langdurige stress.
 Werknemers in de gezondheidszorg hoger level van emotionele ‘strain’,
gerelateerd aan een stressvolle werkomgeving, met zieke en stervende patiënten
waar men zorg aan geeft.
 Factoren die meer aanleg geven tot burn-out:
 Verpleegkundige specifiek, hoger niveau van burn-out, gerelateerd aan hun werk
 Langdurig persoonlijk contact met een emotionele onderbouwing met vele
patiënten
 Langdurige blootstelling aan stress en verminderde voldoening in de job, geeft
burn-out
 Bestudeerd relatie tussen stress en jobvoldoening en burn-out, alsook

Yener, M., & Coşkun, O.
2013

4/ Burnout in Relation to
Specific Contributing
Factors and Health
Outcomes among Nurses
Khamisa. N., Peltzer. K., &
Oldenburg. B.
2013
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5/ Relationships of workrelated psychosocial risks,
stress, individual factors
and burnoutquestionnaire survey
among emergency
physicians and nurses
Ilić, I.M., Mirjana, Ž.,
Arandjelović, J.M., &
Jovanovic, N.M.M.
2017

Crosssectionele
studie

80
verpleegkundi
gen deden
mee aan de
studie

werkomgeving en burn-out, specifiek bij verpleegkundigen en hun gezondheid.
 Algemene gezondheid: symptomen: angst, depressie, somatische symptomen en
sociale disfunctie.
 Natuurlijke factoren beschrijven die ervoor zorgen dat men een burn-out krijgt.
Resultaat:
 Stressoren zoals verpleegkundige rol, patiënten verzorgen, job eisen, job
moeilijkheid, te veel werk, overuren maken, stigma, discriminatie (HIV+),
rolconflict, … waren gerelateerd aan burn-out.
 Verpleegkundigen die geen adequate communicatie met dokters hebben en
vrezen dat hun taken niet af geraken of kunnen volbrengen, rapporteren een
hogere kans op burn-out.
 Nachtverpleegkundigen.
Interventie/observatie:
 Kritieke diensten.
 Psychosociale risicofactoren gaan hand in hand met het ervaren van
werkgerelateerde stress.
 Werkgerelateerde stress is een respons dat vele mensen hebben die te maken
hebben met hoge werkdruk en eisen die niet overeenkomen met hun kennis en
kunnen, dit daagt hen uit om er mee om te gaan.
 Arme psychosociale werkomgeving heeft negatieve effecten op de gezondheid,
werkuitvoering en productiviteit.
 Verstaan van de emotionele ervaring van stress, de invloeden, karakteristieken,
type psychosociale risico’s, duur, frequentie, verscheidenheid, intensiteit.
 Omgaan met stress: organisatie, selectie, realisatie van effectieve en ineffectieve
manieren om te reageren op stress.
 Stress reacties zijn aangeschreven ten gevolge van dagelijkse werktaken en
engagement.
 Specifieke omstandigheden en frequente blootstelling aan menselijk leed, rouw
en dood.
 Angst, depressie, PTSD, musculoskeletale ziektes, …
46

6/ Stress, Burnout and
Coping in Health
Professionals: A Literature
Review
Costa, C. da, & Pinto, F.
Costa., B.R. &
2017

Een literature
beoordeling

 Burnout is een chronisch proces geassocieerd met de opstapeling van stress dat
verminderd de motivatie en trouw aan doelen voor de individu.
 Staat van fysieke, emotionele, mentale vermoeidheid en cognitieve vermindering
dat invloed heeft op de coping van een persoon.
 Allemaal te danken aan emotionele situaties en stressvolle situaties in de
werkplaats. Komen veel voor bij kritieke diensten.
 Burn-out is een fysieke en psychologische vermoeidheid wat opkomt tijdens werk
en dagelijks leven.
 Relatie tussen werkeisen, mogelijkheid tot controle, sociale steun, stressreacties
en werkgerelateerde burnout is aanwezig.
 Psychosociale factoren, meestal sociale relaties, rolspecifiek, jobtevredenheid en
persoonlijkheid, strategieën van omgang met stress hebben een effect op het
verminderen van burn-out.
Gezondheidwe Interventie/observatie:
rknemers
 Burn-out syndroom beschrijven.

-out.
 Emotionele uitputting, depersonalisatie, verminderde prestaties.
 Creëert een negatieve attitude naar zichzelf toe, laag zelfvertrouwen, geen
voldoening en een gevoel van falen.
 Preventie burn-out
 Herzien van waarden en concepten
 Therapeutische maatregelen op vlak van educatie, sociaal level, individueel en in
groep, organisatie.
 Belang van herkenning en hulp vragen.
 Preventie van vermoeidheid, vernieuwen van de werkomgeving en nieuwe coping
mechanismen.
 Symptomen burn-out: levenslust vermindering, hopeloosheid, verveling, cynisme,
desoriëntatie en verminderde concentratie.
 Fysieke symptomen.
 Psychologische symptomen.
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7/ Verbal Aggression from
Care Recipients as a Risk
Factor among Nursing
Staff: A Study on
Burnout in the JD-R Model
Perspective

Multi-center
interventionee
l onderzoek.

630
werknemers
(522
verpleegkundi
gen)
tewerkgesteld
op kritieke
diensten.

Crosssecitioneel
onderzoek

Verpleegkundi
gen tussen 21
– 65 jaar, uit
twaalf
ziekenhuizen
rondom
Antwerpen.

Viotti., S. Gilardi., S.
Guglielmetti., C., &
Converso., D.
2015

8/ Individual vulnerability
to burnout in nurses: The
role of Type D
personality within
different nursing specialty
areas
Geuens, N., Braspenning,

 Coping strategiën worden besproken.
Interventie/observatie:
 Job Demands-Resources model (JD-R: bespreekt: - De associatie tussen verbale
agressie en job burn-out bij verpleegkundigen.
- De impact van te beoordelen werkinhoud, sociale bronnen en organisatorische
middelen om de negatieve invloed van verbale agressie op burn-out in de twee
beroepsgroepen verminderen.
 Deze studie benadrukt de cruciale rol van verschillende types middelen om
verpleegkundigen te beschermen tegen de effecten van verbale agressie en job
burn-out.
 Burn-out wordt besproken: depersonalisatie, emotionele uitputting.
Resultaat:
 hoge associatie tussen verbale agressie en job burn-out.
 De studie/hypothese zegt dat de associatie met verbale agressie en burn-out
symptomen maar gedeeltelijk zijn bevestigd.
 Verbale agressie leidt tot burn-out.
 Verpleegkundigen in gewone eenheden hebben meer kans op emotionele
uitputting dan verpleegkundigen op kritieke diensten.
 Verbale agressie was gerelateerd aan emotionele uitputting.
 Geen partner en verbale agressie geven meer kans op depersonalisatie.
 Verbale agressie van patiënten en familie kan een cruciale factor zijn in het
emotionele en kan leiden tot burn-out.
Interventie/observatie:
- Burn-out = psychologisch syndroom als gevolg van een lange periode van beroepsstress
 bestaat uit drie dimensies: Emotionele uitputting, depersonalisatie, gevoel van
verminderde prestaties.
Combinatie van deze drie dimensies kan burn-out differentiëren van andere
psychologische syndromen, zoals bijvoorbeeld een depressie. Emotionele uitputting kan
worden waargenomen bij depressie, terwijl depersonalisatie en gevoel van verminderde
werkprestaties typische burn-out symptomen zijn.
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M., Van Bogaert, P., &
Franck, E.

- Vergelijking gemaakt emotionele uitputting en depersonalisatie tussen de groep D-type
persoonlijkheden en geen type-D persoonlijkheden.
- Er werd gewerkt met vragenlijsten met betrekking tot typ-D persoonlijkheid, stress en
burn-out – twee onderverdeling schalen: negatieve affectiviteit en sociale inhibitie. TypeD persoonlijkheid => degenen die 10 of meer scoorden op zowel negatieve
affectiviteitschaal, als op de sociale inhibitieschaal.
- Burn-out is geëvalueerd m.b.v. Utrecht burn-out schaal = vertaalde versie van de
Maslach Burnout inventory Human Service Survey (MBI-HSS), gebruikt om hoge niveaus
van emotionele uitputting, alsook depersonalisatie en lage niveaus van persoonlijke
prestaties te identificeren.
Resultaten:
- Naast de kwetsbaarheid van Type-D persoonlijkheid kunnen stressoren zoals
organisatorische of werk gerelateerde factoren het risico op burn-out vergroten. Type-D
persoonlijkheid hebben volgens deze studie vijf maal een hoger risico op burn-out dan
verpleegkundigen met een ander type persoonlijkheid.

2015

9/ Active intervention can
decrease burnout in ED
nurses
Wei, R., Hong, J, Li, J., &
Zhang, L.
2017

Meta-analyse

Spoedgevallen
verpleegkundi
gen in Jinan,
China.

Interventie/observatie:
- Burn-out = toestand van overmatig lichamelijke emotionele, mentale vermoeidheid en
frustratie door chronische betrokkenheid bij emotioneel veeleisende situaties.
- Burn-out meten met ‘Maslach Burnout Inventory’ a.d.h.v. drie dimensies (emotionele
uitputting, depersonalisatie en verminderde persoonlijke prestatie).
- Burn-out komt voor bij personen die langdurig geconfronteerd zijn met een zware
werkbelasting en geen betekenis meer vinden in het werk, dat dan weer kan leiden tot
emotionele uitputting en vermoeidheid.
- Spoedverpleegkundigen  hoge graad van burn-out, 66% van spoedverpleegkundigen
hoge mate van emotionele uitputting, 80% met een hoge mate van depersonalisatie en
65% had een verminderde persoonlijke prestatie.
- Burn-out bij verpleegkundigen lijdt tot een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg.
Eerdere onderzoeken  spoedverpleegkundigen meer risico op burn-out i.v.m. andere
verpleegkundigen vertoonden, daar deze worden geconfronteerd met acute en
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10/ Which occupational
risk factors are associated
with burnout
in nursing?
Vargas, C., Cañadas, G.A.,
Aguayo, R., Fernández, R.,
& Fuente, E.I. de la
2013

Meta-analyse

Verpleegkundi
gen.

traumatische stress mede veroorzaakt door onvoorspelbare werkomstandigheden.
- In dit onderzoek wilde men onderzoeken of een interventie een rol kan spelen op het
verminderen van burn-out bij spoedgevallenverpleegkundigen.
- Zowel een controle- als interventiegroep controlegroep: deelname aan focusgroepen
tijdens middagpauze - interventiegroep: zowel deelnemen aan focusgroepen en
eveneens lessen aangeboden door verpleegkundig managers omtrent communicatieve
vaardigheden, benadering van conflicten, verhoging van werkzaamheid, emotieregeling
en werkvaardigheden
Resultaten:
- Geen significante verschillen tussen de controlegroep en interventiegroep voor het
stellen van de ‘interventie’ in de omvang van burn-out. Op het einde van dit onderzoek
was er dat echter wel, met name een aanzienlijk afgenomen burn-out na het uitvoeren
van de gestelde interventie. Emotionele uitputting, en depersonalisatie namen
significant af na deze interventie bij spoedverpleegkundigen van de interventiegroep,
i.v.m. de controlegroep.
Interventie/observatie:
- Burn-outsyndroom = een beroepsziekte met een hoge prevalentie onder
gezondheidsmedewerkers in Spanje  ernstige gevolgen personeel, instellingen waar
deze tewerkgesteld worden + nefast voor patiënten daar gezondheidsmedewerkers met
een burn-outsyndroom niet in staat zijn om kwaliteitsvolle zorg te verlenen.
- Burn-out wordt over het algemeen omschreven aan de hand van drie dimensies:
Emotionele uitputting : gevoelens van fysieke overbelasting en mentale vermoeidheid
door interacties met collega’s – Depersonalisatie: ontwikkeling van negatieve en cynische
attituden over iemands cliënteel – Verminderde persoonlijke prestaties: de werknemer
heeft de neiging om zichzelf negatief te beoordelen.
- In dit onderzoek  volgend hulpmiddel om het burn-outsyndroom te staven: Maslach
Burnout Inventory (MBI). In dit onderzoek wilde men een systematische revisie en tevens
meta-analyse omtrent de invloed van de vijf beroepsfactoren (functie-anciënniteit,
beroepservaring, jobtevredenheid, specialisatie, shiftensysteem) op de drie burn-out
dimensies bij verpleegkundigen uitvoeren, gebruik makend van de MBI. Om de
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variabelen die een relatie tussen risicofactoren en burn-out dimensies kunnen
modereren, werd er een handboek uitgeschreven – waarin potentiële modererende
kenmerken werden opgenomen: Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, kinderen, functieanciënniteit, beroepservaring, jobtevredenheid, specialisatie (percentage werkzaam op
ICU), shiftensysteem (verschillende werkshiften).
Resultaten:
- Hoge en tevens significante correlatie waarneembaar tussen burn-out en
jobtevredenheid, terwijl de correlatie tussen burn-out en specialisatie iets lager was.
- De correlatie tussen jobtevredenheid en de dimensies omtrent depersonalisatie en
emotionele uitputting waren matig en significant; dat betekent dat dat lagere niveaus
van jobtevredenheid leiden tot een hoger niveau van depersonalisatie en emotionele
uitputting.
- De correlatie met verminderde persoonlijke prestaties lag lager, maar was steeds
significant. Wanneer werknemers tevreden zijn met hun werk, voelen ze zich
professioneler.
- De correlatie tussen de drie dimensies en de specialisatie van het werk waren laag,
maar significant. Verpleegkundigen werkzaam op ICU of spoedgevallen voelen zich meer
moe, gedepersonaliseerd en minder tevreden dan collega’s werkzaam op andere
hospitalisatie-afdelingen. Verpleegkundigen werkzaam op kritieke diensten staan in
nauwer contact met de patiënt, zijn onderworpen aan complexe eisen en kunnen zelf
betrokken raken in morele conflictsituaties.

11/ Burnout and
Workload Among Health
Care Workers: The
Moderating
Role of Job Control

Crosssectioneel
onderzoek

De verschillende beroepsfactoren die geassocieerd zijn met burn-out heb ik aangeduid in
het desbetreffend artikel.
Italiaanse
Interventie/observatie:
verpleegkundi - Gezondheidsmedewerkers worden geconfronteerd met een breed scala aan
gen en ander
psychosociale stressoren en lopen daarom een hoger risico op het ontwikkelen van een
ziekenhuismed burn-out syndroom, dat op zijn beurt de uitkomsten van het ziekenhuis – zoals de
ewerkers.
kwaliteit en de geboden zorg – kan beïnvloeden.
- Burn-out = een psychologisch syndroom van chronische uitputting, cynisme en
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Portoghese, I., Galletta,
M., Coppola, R.C., Finco,
G. & Campagna, M.

inefficiëntie en wordt ervaren als een langdurige reactie op chronische stressoren op de
werkplek. Een werk gerelateerde burn-out wordt geassocieerd met een verscheidenheid
aan gezondheidsklachten: hypertensie, gastro-intestinale problematiek, slapeloosheid,…
- Het doel van deze studie is om een conceptueel model dat de relatie tussen de
werkomgeving (werklast, controle over de job) en burn-out (uitputting, cynisme) te
ontwikkelen in te testen. Hiervoor gaat men uit van enkele hypothesen: de werkdruk is
positief gerelateerd aan uitputting, taakbeheer is negatief gerelateerd aan uitputting,…
- Er werd gebruik gemaakt van de ’Maslach Burnout Inventory-General survey’ om burnout te meten. Deelnemers gebruikten een Likert-schaal – variërend van 0 (nooit) tot 6
(elke dag) om te beoordelen in welke mate ze uitputting en cynisme op het werk
ervaren.
Resultaten:
- Een toename van de werklast was significant geassocieerd met hogere
beroepsuitputting. Echter werd deze relatie verzacht door een hogere taakbeheersing.
- Gezondheidsmedewerkers waren meer uitgeput door een hogere werkdruk, dan bij
bijvoorbeeld weinig werk.
- Zowel werkdruk als taakbeheersing spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden.
- De verbeterde werkomstandigheden leiden zo tot een lagere werklast en uitputting, die
ook kan worden toegeschreven aan een toename in het taakbeheer.
- Hoge werkbelasting levert geen grote problemen op wanneer werknemers voldoende
controle hebben over hun werk.
- Uitputting komt als eerste voorkomt, terwijl cynisme optreedt als een reactie op
overmatige uitputting.

2014

12/A Meta-Analysis of the
Effects of Coping
Strategies on Reducing
Nurse Burnout

Meta-analyse

Verpleegkundi
gen

Interventie/observatie:
- In dit onderzoek wordt er o.a. aangehaald dat verpleegkundigen vaak last hebben van
werk gerelateerde stress die verder kan lijden tot het ontwikkelen van een burn-out.
- Het burn-out syndroom en tevens chronische stress reacties bestaan uit emotionele
uitputting, depersonalisatie en verminderde persoonlijke prestaties en dit zien we
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voornamelijk bij personen die werken.
- Onduidelijk hoe coping-strategieën gedurende een bepaalde tijd invloed kunnen
hebben op de burn-out bij verpleegkundigen.
- Deze meta-analyse is gericht op het evalueren van bestaande literatuur handelt over de
effecten van coping-strategieën in het verminderen van burn-out bij verpleegkundigen.
- Onderzoekers halen aan dat coping-strategieën gebruikt kunnen worden om burn-out
te doen verminderen.
 O.a. Theorie Lazarus en Folkman; Theorie van Shin et al.; Het coping en stress model
ontwikkeld door Lazarus en Folkman  Cognitieve beoordelings- en coping processen
worden beschouwd als cruciale bemiddelaars tussen individuen en omgevingsreacties.
- In dit onderzoek werd er gebruikt gemaakt van coping strategieën om het effect te
onderzoeken van burn-out bij verpleegkundigen. Verder waren er controle en
interventie-groepen; het uitkomstmeetinstrument was de ‘Maslach Burnout InventoryHuman Service Survey met 22 items’ en de artikels waren peer-geëvalueerde publicaties.
Resultaten:
- Binnen het onderdeel emotionele uitputting geeft een hoge score weer dat individuen
vaak emotionele uitputting ervaren. Voor het onderdeel depersonalisatie bleek dit
eveneens het geval. Individuen zouden ook meer hebben bereikt, volgens de studie…
- Coping-strategieën kunnen de werk gerelateerde burn-out van verpleegkundigen
verminderen.
- De emotionele uitputting, depersonalisatie en persoonlijke prestaties waren
verminderd in de interventiegroep, maar stegen of bleven onveranderd in de
controlegroep.
- Interventies (zoals mentale en fysieke relaxatie, cognitieve en gedragsmatige
training,…) dienen op regelmatige tijdstippen ingepland te worden en zouden tevens met
meerdere ‘stressoren’ rekening moeten houden om zo effectieve coping-strategieën te
bieden.
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13/ Frame of workplace
guidance how to
overcome burnout
syndrome:
a model suggestion
Bektas, C. & Peresadko, G.
2013

Systematische
beoordeling

Personen
werkzaam in
de humane
dienstverlenin
g.

Interventie/observatie:
-Dit artikel handelt over het ‘Burnout Syndroom’, waar meestal verpleegkundigen,
politie-agenten, leerkrachten,… mee geconfronteerd worden, zij die in een institutionele
(staatsinstellingen) omgeving werken.
- Burn-out wordt gekenmerkt door drie dimensies: Verhoogd gevoel van emotionele
uitputting – Depersonalisatie: werknemers worden behandeld als objecten in plaats van
mensen, waardoor werknemers kunnen daardoor negatieve cynische attitudes en
gevoelens kunnen ontwikkelen ten aanzien van hun werk – Verminderde persoonlijke
prestatie, de neiging om zichzelf negatief te evalueren.
- Burn-out als een gevolg van werk gerelateerde stress; gelijkaardig op het resultaat van
chronische stress, die inherent is aan bepaalde beroepen.
- Er wordt een model besproken om van een burn-out af te geraken:
Individuele inspanningsfactoren:
- Positief denken
- Creatief gedrag
- Vastbeslotenheid en naleving zijn motiverende factoren, hoe meer geïntegreerd
op hun werkplek
Organisatorische inspanningsfactoren
- Steun van collega’s
- Steun vanuit het management
- De sfeer binnen de organisatie
Resultaten:
- Het burn-outsyndroom is psychologisch fenomeen geworden dat de neiging heeft om
tegen prestaties van het personeel, de effectiviteit en de output van de organisatie te
werken.
-Het personeel van stressvolle beroepen dient daarom individuele en organisatorische
inspanningen te beschikken om het burn-outsyndroom te overwinnen.
- De ondersteuning van het management vermindert het effect van werkstress en burnout; verwerft tevens werkbetrokkenheid en tevredenheid van werknemers op de
werkvloer.
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- Er zijn zowel individuele (= intrinsieke factoren) als organisatorische inspanningen nodig
om het burn-outsyndroom (= extrinsieke factoren) te overwinnen. Door het combineren
van deze factoren ken het burn-outsyndroom in het beroepsleven ‘opgelost’ worden.
15/ Boek: Burnout in de
zorg; wat je moet weten

16/ Prevalence, risk
factors
and consequences of
severe
burnout syndrome in ICU
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Kaesemans, G.
Van Hoof, E.,
Godderis, L., &
Franck, E.
Crosssectioneel
onderzoek

Personeelslede
n werkzaam
op 12 diensten
intensieve
zorgen in
Uruguay.

Interventie/observatie:
- Het burn-outsyndroom leidt tot verlies van psychisch welbevinden, toegenomen
afwezigheden en een verslechtering van werkprestaties.
- Personeel van intensieve zorgen  contact met zieke patiënten, familieproblemen en
urgente beslissingen met invloed op uitkomst; hoge niveaus van ernstige burn-out.
- De prevalentie van het burn-outsyndroom bij zorgverleners kan verschillen van land tot
land.
- Doel: Belang probleem aankaarten + determinanten van burn-outsyndroom
identificeren waarop preventieve strategieën kunnen worden geïmplementeerd
 anonieme enquête: demografie, palliatieve zorg, relatie met collega’s, Maslach
Burnout Inventory (MBI, items over privéleven arts.
- Hoog niveau van burn-out werd gedefinieerd door een MBI score van -8 tot en met 34;
matige niveau = -9 tot -45.
Resultaat:
- Met behulp van de MBI werd er bij 51% van de intensivisten en 42% van het verplegend
personeel een ernstige burn-out vastgesteld.
- Palliatieve zorg was voor verpleegkundigen (niet bij artsen) een belangrijke determinant
voor burnout-syndroom
- Lagere MBI score: goede relatie met artsen, goede integratie in het team en
supervisoren; werk op vaste dagen,
- Hogere MBI score: zorg voor één stervende patiënt gedurende laatste week
- Conclusie: hoge prevalentie van burn-outsyndroom bij medewerkers intensieve zorgen
in Uruguay  dringend behoefte aan strategieën om burn-outsyndroom te verminderen.
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17/ What is ‘‘severe
burnout’’
and can its prevalence be
assessed?

?  Reactie op Intensivisten
artikel 16
en vpk. op
(hierboven)
intensieve
zorgen.

Bianchi, R.
2014

18/ Burnout in the ICU:
Playing with fire?
Divatia, J.V.
2014

Systematische
beoordeling

Verpleegkundi
gen en artsen
werkzaam op
intensieve
zorgen in
India.

Interventie/observatie:
- Geen eenduidige definitie van ‘ernstige burn-out’, wat maakt dat er geen prevalentie
van (ernstige) burn-out op een zinvolle manier kan worden vastgesteld  ernstig level
bij 42% van het verplegend personeel, implicaties dus moeilijk te interpreteren
Resultaat:
- Afwezigheid van bindende diagnostische criteria voor burn-out heeft geleid tot een
vermenigvuldiging van de concepties en operationalisaties van het syndroom 
prevalentie van burn-out dramatisch gevarieerd van het ene onderzoek naar het andere.
- Omwille van de overlap van burn-out met depressie, afwachting van klinisch geldige
snijpunten voor het beoordelen van de ernst van burn-out  vertrouwen op depressieve
symptomen als alternatief.
- In tegenstelling tot MBI gebruiken andere depressieschalen klinisch geldige ‘cutoff
schalen’  dergelijke schalen gebruiken als aanvulling op de MBI  klinische
interpretatie van de verkregen resultaten vergemakkelijken en beter gekalibreerde
interventies mogelijk te maken.
Interventie/observatie:
- De dienst intensieve zorgen is een veeleisende en uitdagende werkomgeving.
- In de zoektocht naar goede resultaten voor patiënten overzien we vaak de impact van
‘intensieve zorgen’ op het personeel  momenten van prestatie, beloning, emotionele
onrust, frustratie of nederlaag + nemen van moeilijke beslissingen, doorbreken van
slecht nieuws en dragen van emotionele impact van stervende patiënten en hun families.
- Stress = gevoel van spanning en druk; Burn-out = multidimensionaal syndroom:
emotionele uitputting – afstandelijke en cynische relaties met patiënten en collega’s
(depersonalisatie) – verminderd gevoel persoonlijke voldoening
- Chronische stress kan leiden tot burn-out, terwijl burn-out ook een gevolg kan zijn van:
gebrek aan werkondersteuning en waardering
- Gevolg  suboptimale patiëntenzorg (waarschijnlijkheid infectie?), depressie, slechte
gezondheid, toegenomen medische fouten, verminderde cognitieve functie, verzuim,
verminderde professionaliteit en middelenmisbruik  erkennen dat werken op een
dienst intensieve zorgen kan leiden tot burn-out, omvang probleem begrijpen en
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19/ Partial liberalization of
visiting policies and ICU
staff: a before-and-after
study
Giannini, A., Miccinesi, G.,
Prandi, E., Buzzoni, C.
Borreani, C. &
The ODIN Study Group

Longitudinaal
onderzoek

Personeel van
acht Italiaanse
diensten
intensieve
zorgen.

bedenken effectieve methoden om burn-out te voorkomen/behandelen.
- Vergelijking meldingen burn-out verschillende landen: Indische vs. Amerikaans
ziekenhuis  Voor India weinig/niets gegevens bekend (artikel van Guntupalli)!
Amerikaans ziekenhuis => MBI: 54% van 213 proefpersonen matig tot hoog scoorden’ op
emotionele uitputtingsschaal, 40% matig tot hoog scoorde op depersonalisatieschaal;
40,6% laag scoorde op persoonlijke prestatieschaal.
- Factoren onafhankelijk voor burn-out niet kunnen identificeren, echter nachtshiften
hielden minder verband met burn-out; maken overuren hielden geen verband met burnout
Resultaat:
- Indische diensten intensieve zorgen verschillen aanzienlijk in onderwijs, opleiding, de
arbeidsomstandigheden, beloning van verpleegkundigen in vergelijking met het Westen.
 Tekort aan verpleegkundigen in India, dus veel overuren; verschillende culturele en
maatschappelijke percepties over verpleegkundigen + binnenlandse en familiale druk.
- Empirische gegevens over risicofactoren in India; helpen bij het bedenken van
interventies om het probleem te verlichten  veranderingen in patroon
personeelsbezetting op intensieve zorgen
- Rotaties van twee weken  burn-out verminderen in vergelijking met vierwekelijkse
rotaties
 Verzamelen van gegevens met behulp van gevalideerde instrumenten om de
incidentie en risicofactoren voor burn-out te bepalen!
Interventie/observatie:
- Mogelijke psychologische problemen bij het personeel na gedeeltelijke liberalisering
van bezoekbeleid op intensieve zorgen; in de afgelopen jaren zijn er verschillende
aanbevelingen geweest voor de liberalisering van het bezoekbeleid op de dienst
intensieve zorgen, echter in veel landen traag geaccepteerd.
- Deelnemers voltooiden de ‘Maslach-Jackson Burnout Inventory (MBI)’ en’ State-Trait
Anxiety Inventory STAI)’ voor beleidswijziging (T0), na 6 maanden (T1) en na 12 maanden
(T2). Op T0 en T2 werd hun mening over het nieuwe beleid gevraagd.
- MBI = vragenlijst met 22 items ontwikkeld door Maslach en Jackson (1981) voor het
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opsporen en meten van de ernst van het burn-outsyndroom  emotionele uitputting,
depersonalisatie, verminderde persoonlijke prestatie
- Hoge scores van emotionele uitputting, depersonalisatie en lage score van verminderde
persoonlijke prestatie  hoge score voor het burn-outsyndroom.
- STAI is een vragenlijst die bestaat uit 40 items, ontwikkeld door Spielberger et al. (1983)
waarin respondenten wordt gevraagd om vier antwoorden op items te kiezen die zijn
ontworpen om state en trait-angst te meten  state: emotionele staat van spanning en
vrees met verhoogde activiteit van het autonome zenuwstelsel, varieert in loop van de
tijd in intensiteit. Trait: De mate waarin men algemeen angstig is. Scores variëren van 20
tot 80.
- Analyses voor de belangrijkste factoren (leeftijd, geslacht, ervaring op intensieve
zorgen, niveau van burn-out en angst, gezinssituatie, opleidingssituatie en sterftecijfer).
- 198 deelnemers (van 258) reageerden op T0 en T2, 184 (71%) namen aan alle fasen
deel; Hoge burn-outcijfers (34,5% deelnemers) op T0 en 42,6% bij T2. 67,7%
Verpleegkundigen zagen de verandering positief op T0 – 62,7% verpleegkundigen op T2
Resultaat:
- Alle fasen  overheersing van een hoog burn-outniveau bij verpleegkundigen in
vergelijking met de artsen (T0: 35,7% versus 32,4%; T2 45,7% versus 37,1%)
- Trait en staat angstscores stegen licht tijdens de onderzochte periode
- Voor de implementatie: 67,7% van de verpleegkundigen een positief oordeel (gunstig of
zeer gunstig) over verandering van het bezoekbeleid – Na 1 jaar 62,7% van vpk. positieve
mening
- Bij personen met een laag burn-outniveau (MBI < 9) bij T0 significante overheersing van
een gunstig oordeel met betrekking tot de verandering.
- Afname psychologisch leed voor patiënten, afname leed voor familieleden, betere
relatie tussen personeel en familie.
- Personen met burn-out (hoog niveau) meer kans om uitsluitend of overwegend
negatieve opmerkingen
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