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Hoe zit het nu écht met burn-outs?

Auteurs vqn boek De burn-out bubbel
scheiden feiten von fictie
Burn-out lijkt dé ziekte von deze tijd te ztjn" Meer don een miljoen
werknemers hebben burn-outklochten, meldt
onderzoeksinstituut TNO. Toch zien de outeurs von het pos
verschenen boek De burn-out bubbel dot ziekteverzuim door een
burn-out minder vook voorkomt don deze cffers doen
vermoeden. Veel voker goot het om sponningsklochten.

Moor bij welke klochten kun je don spreken von een échte burn-out? Dus: wot is de definitie von
een burn-out? De outeurs Jon Joop Verolme en Wilmor Schoufeli vertellen je het ontwoord. En
geven tips wot je ols werkgever kunt doen om je werknemers te helpen. Wel zo hondig, wont ols
werkgever ben je wettelijk verplicht om regelmotig te vrogen of werknemers hoge werkdruk of
stress ervoren.

'ln werkelijkheid melden bedrijfsortsen joorlijks 'moor' 6.000 keer
een burn-out.'

Term verkeerd gebruikt
Eén vsn de belongrijkste mythes die ze doorprikken is dot de term burn-out te vook verkeerd
wordt gebruikt. Zo komt in de medio steeds het olormerende cijfer von 1,2 miljoen terug. Zoveel

mensen zouden burn-outklqchten hebben. Nieuwssites koppen dct het een 'epidemie' is.

"Dot getolvon L,2 miljoen klopt niet", zegt.lon loop. "ln werkelijkheid melden bedrijfsortsen 'moor'
6.000 keer een burn-out. Dot is notuurlijk ernstig genoeg, moor het oontol is wel een stuk minder
don die 1,2 miljoen." Jon Joop legt uit hoe dot kqn. In de enquëte vqn TNO die leidt tot die 1,2
miljoen, worden olleen vermoeidheidsklochten gemeten, terwijlburn-out meer is don dst.
Wetenschqppers houden een meer geleidelijke schaqloon om burn-out klochten te meten.
Jon Joop: "Het begint bij sponningsklochten. Dot is ols je een tijd lijdt onder werkstress. Als die

klochten long duren, kon dot zorgen voor oversponnenheid. En ols het nog ernstiger wordt, is het
een burn-out."
Drie belongrijke kenmerken
Volgens de
belongrijke
emotioneel
kenmerken

nieuwste definitie is een burn-out een werkgereloteerde oondoening met drie
kenmerken. 1:extreme vermoeidheid. 2: minder goed functioneren op cognitief en
vlok en 3: mentool ofstond nemen von je werk. Doorno komt nog een lUstje sndere
ols piekeren, slecht slopen, hortkloppingen en depressieve gevoelens.

Voorql de combinotie von die drie hoofdkenmerken is belongrijk bij het voststellen von een burnout. Doorbij moeten de klochten serieus verstorend zijn. Jon Joop: "lk hod ooit een vrouw vqn 28 in
mijn coochproktijk die een burn-out hod gekregen. Ze wos zo moe, dqt hoor ouders hoor moesten
voeren tijdens het eten. Ze kreeg de lepelgewoon niet von het bord noor hqcr mond. Dot is de
vermoeidheid in extreme vorm, woor je qon moet denken."
Een onder belongrijk punt is dot de klochten werkgereloteerd zijn. Wilmor Schoufelizegt dot er in

de proktijk welvoqk ondere privéomstondigheden meespelen. "Denk oqn een moeilijk opvoedboor
kind, mantelzorgen, een scheiding. Don stopelt het ollemool op."

Wot kun je ols werkgever doen
Goed, wot wij een burn-out noemen is dus eigenlijk vook een vorm von gesponnenheid. Moqr hoe
weet je ols werkgever met welke vorm vcn klachten je te moken hebt? En wqt kun je doen qls een
werknemer er lost vqn heeft?

Om met die eerste vrCIog te beginnen: de ernst von de klochten bepolen is een took von de
huisorts of bedrijfsorts. Niet von de werkgever. Wot die wél kcn doen, is het in koort brengen von
de risico's. Dqt is volgens de Arbowet ook verplicht, zegt Wilmor. 'Als werkgever moet je om de
zoveel tijd een risico-inventorisotie en -evqluotie (Rl&E) doen: een onderzoek woorin je vroogt in
hoeverre werknemers stress ervoren. Moqr ook hoe groot de werkdruk is en of er sproke is von
ongewenst gedrog. Dqt stqot in de wet."

'Omgoon met werkstress moet geen trucje worden.'

Jon Joop moet lochen. 'ïU kijkt oltijd zo streng ols je dit zegt, Wilmor." Wilmor zet lochend zijn

leesbril erbij of. 'Jo weet je, ik zit vook oqn tofel bij ollerlei commissies over dit onderwerp. ledereen
komt dun met mooie, nieuwe plonnen. Terwijlik denk loten we nu eerst moor eens gewoon die
wet uitvoeren. Uit onderzoek blijkt nomelijk dot de helft von de bedrijven dot niet doet. En von die
ondere helft komt mqor 20olo tot een plon von oonpqk. Zorg nou eerst eens dst dÓt op orde komt."
Mqok stress bespreekboor
Wilmqr ziet hoe bedrijven die vrogenlijsten vook nog welsfnemen, moor vervolgens worstelen met
de vroog: wqt te doen met de resultqteíi? "Ze weten niet woor te beginnen. Don komen opeens de
nieuwe kwortoolcijfers voorbij of de loncering von een nieuw product en hop - het onderwerp is
weer von de qgendo geveegd."
Hoe je ols werkgever wel in octie komt, heeft Jon Joop verpokt in zijn 'Stress te luf'-preventieplon
met vijf proktische punten. De eerste is volgens her"n meteen de belongrijkste: het bewustzijn
vergroten von stress. "lk ben ervon overtuiEd dst door de sleutel liEt. Go met teoms hierover in
gesprek, bijvoorbeeld in een workshop. Als je het bespreekboor mookt, zulje zien hoeveel er los

k0mt."

Hoe goot het?
Bij Notioncle-Nederlsnden hebben we ontdekt dqt deze woorden een groot verschil kunnen
nnoken. Neem eens de tijd om te vrogen hoe het écht met je werknemers goot. Zo verklein je
de kons dot ze opgebrond roken.

Met deze vrqgen verbeter je elk ggpre]k.
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Vroeg signolen oppikken
Punt twee is meten hoe je bedrijf er voor stoot op het gebied von psychosocisol welzijn. Als derde
noemt hij dot werkgevers moeten zorgen voor een cultuurornslog: een sfeer woorin werknemers
zich veilig voelen om te vertellen dot ze stress ervqren.

Mootregel vier zit in fysieke verbeteringen, bijvoorbeeld gezonder eten in de kontine oonbieden of
het oqnmoedigen von bewegen. De vijfde en lsatste is het inzetten von een vertrouwenspersoon
die op vsste tijden gesprekken voert met de werknemers.Za kun je vroeg signolen oppikken.

Klinkt ols een duidelijk en concreet plon. Moor zo simpel is het toch niet, woorschuwt Wilmor' "Als
er een mokkelijke en snelle oplossing wcts, wos dit niet zo'n probleem in Nederlond. Omgoqn met
werkstress moet écht onderdeelworden vqn de bedrijfsvoering. Geen eenmolig trucje."
Token uitbouwen noor herstel

Mocht het toch zover komen dot een collego een burn-out krijgt, een échte, wqt kun je ols
werkgever don nog doen? "Eerst niks", zegt lon Joop. "Bij een burn*out geldt de eerste periode
slleen moor rust. Dosrno kon iemond kleine token oppokken: één overhemd strijken per dog
bijvoorbeeld. Dot geeft welqqn von hoever iemsnd moet komen."
Dqorno kon diegene de token uitbouwen noor volledig herstel. Het streven von bedrijfsortsen is
om iemond binnen het joor weer (gedeeltelijk) oon het werk te hebben.
Voor een lootste burn-outtip oon werkgevers, noemt Wilmor de zeepkist. "Doormee bedoel ik dot
leidinggevenden het goede voorbeeld moeten geven. Go op de spreekwoordelijke zeepkist stoqn
en vertel hoe je zelf misschien ook een burn-out hebt gehod. Don loot je zien: het kon iedereen
overkomen, mij ook. Moor ols je er snel bij bent, ben je er ook weer snel weer vonof." Jon Joqp kUkt
tevreden. "lk hsd het niet beter kunnen zeggen."

Tips en oplossingen
Elke klocht die tot een mogelijke burn-out leidt, moet je ols rarerkgever heel serieus nemen,
vinden wij. We helpen je hier groog bij met inzichten over het verkorten en voorkomen vqn
verzuim. Meer lezen? Bekijk dqn onze tiE_voor olsje werknemer ziek is. En lees hoe HRmonqger Siebe orngoot met ziekteverzuim. Somen msken we Nederlond vitqqlen
veerkrochtig, met oplossingen vsn nu..Bekijk hier onze oplossingen voor een gezond bedrijf
en goed werkgeverschop^

Eerste overzichtswerk over burn-out

Stressexpert Jon Joop Verolme schreef het boek De burn-out bubbel, somen met Wilmor
Schqufeli. Jon Joop komt uit het bedrijfsleven en is nu zelfstondig stressexpert en cooch.
Wilmor is emeritus hoogleroor orbeids- en orgonisotiepsychologie oon de Universiteit Utrecht
en die vsn Leuven. De twee schreven met De burn-out bubbel het eerste Nederlondse
overzichtswerk over burn-out.
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