
Burn-out

‘Het aantal mensen dat langer dan een jaar thuiszit door psychische problemen is in tien jaar tijd bijna 
verdubbeld. Een betere begeleiding moet de burn-out-epidemie een halt toeroepen’
De tijd, 21 juni 2017



Burn-out :What’ s in a name?



Hoge gezondheidsraad ‘burn-out en werk’ september 2017

Burn-out is 

- een multifactorieel proces 

- dat voortvloeit uit een langdurige blootstelling (meer dat 6 maanden) 

- in een arbeidssituatie

- aan voortdurende stress, een gebrek aan reciprociteit tussen de investering (eis) en wat daar tegenover 

staat (hulpmiddelen) of een gebrek aan evenwicht tussen de verwachtingen en de reële werksituatie, 

- die professionele uitputting (zowel emotioneel, fysiek als psychisch) veroorzaakt: extreme vermoeidheid waarbij 

de normale rusttijd niet volstaat om te recupereren en die chronisch wordt, het gevoel zijn hulpmiddelen 

volledig uitgeput te hebben. 

Deze uitputting kan ook een impact hebben op de controle van de emoties (prikkelbaarheid, woede, huilbuien 

enz.) en het cognitieve vermogen (aandacht, geheugen, concentratie), wat dan weer kan leiden tot 

veranderingen in het gedrag en de attitudes: 

o Mentaal afstand nemen: de persoon distantieert zich en wordt cynisch.. 

o Dat leidt tot een gevoel van professionele onbekwaamheid: verminderde persoonlijke bekwaamheid 

op het werk, verminderde eigenwaarde, de persoon heeft het gevoel dat hij niet meer efficiënt werkt. 

Die gemoedstoestand kan voor de werkende bovendien vaak lange tijd onopgemerkt blijven. 



• werkbaarder en duurzamer werk
• ontwikkelen van een betrouwbaar meetinstrument
• snelle professionele hulp bij de eerste tekenen (werkstress)
• ……..

• www.hgr.css.be

Een paar aanbevelingen van de Hoge 
Gezondheidsraad

http://www.hgr.css.be/


Aspecten van burn-out (UBOS)

• Uitputting

• Distantie

• Verminderde competentie

Risico op burn-out in de Werkbaarheidsmonitor

Hoge correlatie met VBBA-

werkstress (herstelbehoefte)  

groep acuut problematisch 

werkstress als ‘risicogroep voor 

burn-out’  
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Psychische vermoeidheid 
problematisch 
maar niet acuut

Psychische 
vermoeidheid  acuut 

problematisch 

Uitval door burn-out

Vlaamse werkbaarheidsmonitor: schaal psychische vermoeidheid als indicator 
van emotionele uitputting

• Emotionele uitputting
• Distantie
• Verminderde competentie

aan het werk ziek

Problematische werkstress Burn-outklachten
/symptomen

Psychische vermoeidheid 
niet problematisch 

‘gezonde’ werkstress 

Preventiebeleid ‘psychosociale belasting’ Re-integratiebeleid



Aandeel burn-out naar beroep, 2016

Zorgfunctie: 10,7%
Onderwijsfunctie: 14,3%
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Aandeel burn-out naar beroep, 2004-2016 
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Aandeel burn-out naar sector, 2016
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Aandeel burn-out naar sector, 2004-2016
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Aandeel burn-out naar leeftijd, 2016
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Wat zijn de gevolgen? Werken tot aan het pensioen ?
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Wat zijn de gevolgen?  Verloopintentie
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Wat zijn de gevolgen? 
ziekteverzuim

Aandeel meer dan 20 dagen ziek  Aandeel drie of meer keer ziek 
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burn-out, op zoek naar oorzaken in de werkbaarheidsmonitor

kans op burn-out

Deelgroepen
• Geslacht
• Leeftijd
• Arbeidstijd
• Soort job
• Gezinssituatie
• Soort contract
• Ondernemingsomvang

Werkbaarheidsrisico’s
• Werkdruk
• Emotionele belasting
• Onvoldoende taakvariatie
• Onvoldoende autonomie
• Gebrekkige relatie directe leiding
• Belastende arbeidsomstandigheden



burn-out deelgroepen
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burn-out en risico’s in de arbeidssituatie
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Burn-out en risico’s in de arbeidssituatie
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