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WAT IS EEN BURN-OUT?

KERN-ELEMENTEN

• Extreme vermoeidheid

• Cognitieve ontregeling

• Emotionele ontregeling

SECUNDAIRE SYMPTOMEN

• Depressieve stemming

• Gedragsmatige en

• Psychosomatische spanningsklachten

MENTALE 

DISTANTIE



TIJDSBALK

A           +/- 1 jaar B            +/- 1 jaar C   +/- 6 maand

A= risico op burn-out

B= Burn out / uitval

C= reïntegratie



TEST JEZELF ?

• www.burnoutassessmenttool.be gratis!

http://www.burnoutassessmenttool.be/


PREVALENTIE

• HAIO’s (studie KUL 2016,498 Haio’sVlaanderen)

• 30% risico op burn-out

• 8% effectief 

• 16% overweegt beroepsstop

• Vgl ASO’s (studie 2018 UZ, 236 Aso’s Leuven)

• 41.5% voldoet aan de criteria



GEVOLGEN VAN NEGEREN VAN BURN-OUT EA
PSYCHISCHE KLACHTEN?

• Persoonlijk ttz voor de arts:

-ondermijning van eigen gezondheid

- met verhoogd risico op depressie,middelenabusus,relaties,..

-hoe langer, hoe moeilijker te herstellen

• Maatschappelijk: nefast voor de kwaliteit van de gezondheidszorg



PREVENTIE VAN BURN-OUT

• Op 3 sleutelniveau’s

• ZELFZORG

• TEAM

• ORGANISATIE



PREVENTIE ZELFZORG

• Tijdsblokken bewust en regelmatig inlassen voor wat energie geeft: 

sport,familie,vrienden,hobbies…

• Back to basics: bewaken van slaap-waakpatroon, maaltijden

• Agendabeheer: realistisch met flexibliteit , doch met een grote mate van zekerheid en 

duidelijkheid. Eventueel aan externe delegeren.

• Erken symptomen tijdig en durf bij te sturen!



PREVENTIE TEAMNIVEAU

• Bvbv groepspraktijk,netwerk,…

• Belang afsprakenkader ook bij ziekte, zwangerschap,…vanaf dag 1

• Regelmatige teambespreking: niet alleen casusgebonden, maar ook (en liefst apart) ikv

organisatie praktijk. Hoe loopt dit? Hoe voelen we ons hierbij, kan ik me vinden in de 

visie, waarden,…Hoe stelt mijn collega het?



PREVENTIE ORGANISATIENIVEAU

• Cfr. eerder: agendabeheer haalbaar doch flexibel

• Grenzen: daguren per werkdag

• Grenzen: recup en verlof plannen,tijdig

• Grenzen: patientenaantal beheren, evt praktijk uitbreiden, delegeren,…

• Durf regelmatig te reflecteren en aanpassingen te doen waar nodig én wanneer nodig!



RISICOFACTOREN DIE BURN-OUTKANS 
VERGROTEN

• Werkdruk

• Tijdsdruk

• Rolconflicten en rolambiguiteit

• Gebrek aan erkenning en positieve feedback

• Emotioneel belastende werkomgeving-sfeer

• Conflicten met eigen waarden en normen in job



BESCHERMENDE FACTOREN

• Autonomie

• Inspraak en/of participtatie

• Groeimogelijkheden

• Erkenning en positieve feedback

• Steun in relatie tss collegae en leidinggevende



BEHANDELEN VAN BURN-OUT?

Eerste stap is de (h)erkenning bij jezelf

Tweede stap: praat er over met jouw omgeving. MAAR OOK met een arts-collega,jouw

huisarts,vertrouwensarts van Arts in Nood die ervaring heeft in deze materie.



BEHANDELEN VAN BURN-OUT?

• ALTIJD een individueel op maat gemaakt plan van aanpak

• Evt tijdelijke en/of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

• Samen werkorganisatie op korte en lange termijn onder de loep nemen

• Evt verwijzing naar erkende therapeut,psychiater,voor gerichtere ondersteuning….



BEHANDELEN VAN BURN-OUT?

• Cfr kernelementen en secundaire symptomen

• Vergt lichamelijk en cognitief herstel met gedragsverandering

• Voldoende tijd tot herstel

• Belang begeleiding in reïntegratie na arbeidsongeschiktheid



BEHANDELEN VAN BURN-OUT

• Rol Project Arts in Nood



EINDE


