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Burnout is slecht voor werknemers

Lichamelijke gezondheid

• Lichamelijke ziektes (Honkonen et al., 2004)

• Luchtweginfecties (Mooren et al., 2003)

• Verhoogd risico op hartinfarct (Appels & Schouten, 1991)

Geestelijke gezondheid

• Depressie (Toker & Brion, 2012) 

• Psychosomatische klachten (Gorter et al., 2000)

• Slaapproblemen (Griossi et al., 2003) 

• Verminderd cognitief functioneren (Van Dam et al., 2012)

Attitude en gedrag

• Ziekenhuisopnames  (Toppinen-Tanner, 2009)

• Medische consumptie (Burke & Mikkelsen, 2005)

• Gezondheidsgedrag (roken, bewegen, alcohol - Melamed et al., 1992)

• Mortaliteit (Ahola et al., 2010)
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Burn-out is slecht voor organisaties

Hoge gezondheids- en vervangingskosten

• Ziekteverzuim (meta-analyse: Swider et al., 2010) 

• Personeelsverloop (meta-analyse: Swider et al., 2010) 

• Langdurige arbeidsongeschiktheid (Ahola et al., 2009)

Slechte prestatie

• Arbeidsprestatie  (meta-analyse; Taris, 2006)

• Veiligheidsgedrag (meta- analyse: Nährgang, 2011)

• Medische fouten (Shanafelt et al., 2010)

• Kwaliteit van zorg/dienstverlening (Laschinger et al., 2001)

Attitudes en organisatiegedrag

• Workability (Ruitenburg et al., 2012)

• Arbeidstevredenheid (Meta- analyse: Alarcon, 2011)

• Organisatiebetrokkenheid (Alarcon, 2011)
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“She burnt with love, as straw with fire flameth.

She burnt out love, as soon as straw out burneth”

De klinische benadering

• Herbert Freudenberger (1974)

De onderzoeksbenadering

• Christina Maslach (1976)
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Neurasthenie

• George Miller Beard (1881)



Toename psychische klachten

• Veranderd werk 

o Intensivering van de arbeid

o Emotionele en mentale  arbeid

o ‘Grenzeloosheid’

• Veranderde organisatie

o Onzekerheid

o Zelfsturing

o Psychologisch contract 

• Veranderde mensen

o Verruiming ziektebegrip

o Veranderd verwachtingspatroon

o Rol overlading

Veranderde maatschappij

• Flexibel kapitalisme (Corrosion of character; Sennet, 1998)

• Ego-cultuur (Culture of narcissism; Lasch, 1979)

• Slachtoffer cultuur (Therapy culture; Ferudi, 2004)
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Burn-out 
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Concept en meting 



De ene burn-out is de andere niet…

• Burn-out is géén medische diagnose

o DSM:  ‘aanpassingsstoornis’, ‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’ 

o ICD-10: Z-73 – ’Problems related to life management difficulty’

• Wezenlijk verschil

o Burn-out als (milde) klacht (vragenlijst)

o Burn-out als stoornis (interview)
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Ons vertrekpunt

• Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1981)

o Gouden standaard (gebruikt in ca. 90% van het onderzoek)

o Drie dimensies

• Emotionele uitputting

• Cynisme  

• Gebrek aan persoonlijke bekwaamheid

• Problemen met de MBI

o Fundamenteel (onderzoeksinstrument) 

o Conceptueel (gebrek aan bekwaamheid) 

o Inhoud (voortschrijdend inzicht)

o Praktisch (geen ‘burn-out score’) 

o Normering (verouderd)

o Psychometrisch (tekortkomingen)   

o Context gebonden (niet buiten werk)                 

• Ambitie

o Diagnostisch instrument) 

o Theoretisch uitgangspunt

o Up-to-date inhoud

o Burn-out totaalscore

o Klinische normering

o Psychometrisch valide  

o Algemene versie 



Theoretisch uitgangspunt

• Burn-out is een mentale uitputtingstoestand 

• Deze manifesteert zich als:

o Gebrek aan handelingsvermogen (Gebrek aan energie – ‘ik kan niet meer)

o Gebrek aan handelingsbereidheid (Gebrek aan motivatie – ‘ik wil niet meer’)

• Beiden vormen twee kanten van dezelfde medaille

• Edward Thorndike

o ‘Mental fatigue is a condition of intolerance of any effort and of 

inability to do the work demanded’ (1914, p. 104)

1874-1949 



Burnout

Assessement

Tool 
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Ontwikkeling en inhoud 



Ontwikkeling van de BAT

• Fase 1: diepte-interviews met 49 praktijkexperten

• 260 symptomen  19 clusters  7 dimensies

• Fase 2: Literatuurstudie en inventarisatie van vragenlijsten

• 13 vragenlijsten  50 subschalen  327 items 
• Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach, & Jackson 1981)

• Oldenburg Burnout Inventory (OLBI; Demerouti, Bakker, Vardakou & Kantas, 2003)

• Bergen Burnout Inventory (BBI; Salmela-Aro, Rantanen, Hyvönen, Tilleman, & Feldt, 2011)

• Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ; Kristensen, Borritz, Villadsen, & Christensen, 2005)

• Spanish Burnout Inventory (Gil-Monte & Faúndez, 2011)

• Granada Burnout Questionnaire (GBQ; De la Fuente, et al., 2013)

• BurnOut-Neuratshenie KlachtenSchaal (BONKS; Verbraak, Van de Griendt & Hoogduin, 2006)

• Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM: Shirom & Melamed, 2006)

• Burnout Measure (BM; Pines & Aronson, 1981)

• Boudreau Burnout Questionnaire (BBQ; Boudreau et al., 2006)

• Hamburg Burnout Inventory (HBI, Burisch, 2017)

• Instrument voor vroegtijdige opsporing van burn-out (IVOB; Federale Overheidsdienst, 2017)

• Vierdimensionale klachtenlijst (4DKL; Terluin, 1996)

• Fase 3: Formuleren en uittesten van vragen (pilot onderzoek)

• Fase 4: Psychometrische onderzoek (bij 1.500  VL en NL werknemers)

• Fase 5: Klinische validatie (bij 158 mensen met ernstige burn-out klachten)
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BAT burn-out  
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• Depressieve stemming

• Spanningsklachten

• Psychosomatische 

klachten

• Uitputting

• Cognitieve ontregeling

• Emotionele ontregeling

• Mentale distantie

BURN-OUT

Kernsymptomen Secondaire  symptomen



Definitie van burn-out
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“Burn-out is een werkgerelateerde aandoening die voorkomt bij werknemers die

gedurende een langere periode productief en zonder problemen hebben gewerkt

tot de tevredenheid van zichzelf en anderen. Extreme vermoeidheid, ontregeling

van emotionele en cognitieve processen, én mentaal afstand nemen kunnen

gezien worden als de kernelementen van het syndroom. Het mentaal distantiëren

kan gezien worden als een disfunctionele poging om verdere uitputting te

voorkomen”

Deze kernsymptomen worden vergezeld door secundaire symptomen, zoals een

depressieve stemming, en psychische- en psychosomatische spanningsklachten.

Burn-out wordt hoofzakelijk veroorzaakt door een disbalans tussen hoge

werkeisen en onvoldoende energiebronnen op het werk. Problemen in de

privésfeer of persoonlijke kwetsbaarheden kunnen hierbij een faciliterende rol

spelen. Uiteindelijk leidt burn-out tot gevoelens van incompetentie en slechtere

prestaties op het werk.



BAT-kernsyptomen
Uitputting 
• Op het werk voel ik me geestelijk uitgeput

• Alles wat ik doe op mijn werk, kost mij moeite

• Ik raak maar niet uitgerust nadat ik gewerkt heb

• Op het werk voel ik me lichamelijk uitgeput

• Als ik ‘s morgens opsta, mis ik de energie om aan de werkdag te beginnen

• Ik wil wel actief zijn op het werk, maar het lukt mij niet 

• Als ik me inspan op het werk, dan word ik snel moe

• Op het einde van de werkdag voel ik me mentaal uitgeput en leeg
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Mentale distantie 
• Ik kan geen belangstellig en enthousiasme opbrengen voor mijn werk

• Op mijn werk denk ik niet veel na en functioneer ik op automatische piloot 

• Ik voel een sterke weerzin tegen mijn werk

• Mijn werk laat mij onverschillig

• Ik ben cynisch over wat mijn werk voor anderen betekent 

Cognitieve ontregeling 
• Op het werk kan ik er mijn aandacht moeilijk bijhouden

• Tijdens mijn werk heb ik moeite om helder na te denken

• Ik ben vergeetachtig en verstrooid tijdens mijn werk

• Als ik aan het werk ben, kan ik me moeilijk concentreren

• Ik maak fouten in mijn werk omdat ik er met mijn hoofd ‘niet goed bij ben’

Emotionele ontregeling 
• Op mijn werk heb ik het gevoel geen controle te hebben over mijn emoties 

• Ik herken mezelf niet in de wijze waarop ik emotioneel reageer op mijn werk

• Tijdens mijn werk raak ik snel geïrriteerd als de dingen niet lopen zoals ik dat wil 

• Ik word kwaad of verdrietig op mijn werk zonder goed te weten waarom

• Op mijn werk kan ik onbedoeld te sterk emotioneel reageren 

Scoring

1= nooit

2=Zelden

3=Soms

4=vaak

5=altijd

Algemene versie



BAT-secundaire symptomen

Psychische spanningsklachten 
• Mijn gewicht schommelt zonder dat ik op dieet bent

• Ik heb problemen met inslapen of doorslapen

• Ik heb de neiging om te piekeren

• Ik voel mij opgejaagd en gespannen

• Ik voel me angstig en/of heb last van paniekaanvallen

• Ik heb moeite met drukte en/of lawaai
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Psychosomatische spanningsklachten 
• Ik heb last van hartkloppingen of pijn in de borststreek

• Ik heb last van maag- en/of darmklachten

• Ik heb last van hoofdpijn 

• Ik heb last van pijnlijke spieren, bijvoorbeeld in de nek, schouder of rug

• Ik word snel ziek 

Depressieve gevoelens (4DKL) 
Heeft u het gevoel dat...

• … alles zinloos is

• … het leven niet de moeite waard is

• … het beter zou zijn als u maar dood was

• ... u  nergens meer plezier in kunt hebben

• … er geen uitweg is uit uw situatiet 

• Denk u er wel eens ‘was ik maar dood’



De toekomst van de BAT

• Verkorte versie 

• Klinische validering andere landen

• Cross-nationale vergelijking

• Voorspellend vermogen

• Diagnostisch gebruik
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Internationaal BAT consortium 
• België

• Brazilië

• Bulgaria

• China

• Duitsland

• Finland

• France

• Ierland

• Italië

• Israël

• Japan

• Noorwegen

• Oostenrijk

• Polen

• Portugal

• Roemenië

• Rusland

• Spanje

• Zweden

• Zuid Afrika 

• Zuid Korea

Co-creatie



Hartelijk dank voor jullie aandacht

Meer informatie
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www.burnoutassessmenttool.be


