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1- Hoe betrouwbaar & valide is de BAT?

2- Hoe gebruik je de BAT?

3- Hoeveel werkenden ‘hebben burn-out’ en welke categorieën meer of minder?
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Inhoud

www.burnoutassessmenttool.be
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Deel 1
Hoe betrouwbaar & valide is de BAT?
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• Verschillende soorten data verzameld doorheen het project:

• 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 

• Fase 4: Psychometrische onderzoek
• Bij 1.500 Vlaamse & 1,500 Nederlandse werknemers

• Representatief voor geslacht, leeftijd & sector

• Fase 5: Klinische validatie
• Bij 158 mensen met ernstige burn-out klachten

• Opvolging doorheen de tijd (over een periode van 1,5 jaar – interval = 6 maand)
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Gebaseerd op empirisch onderzoek



• Twee types uitgelicht:

1. Interne consistentie
• Meten de items die ontworpen zijn om dezelfde dimensie te meten wel effectief die 

dimensie

• Zeer goed

2. Test-hertest betrouwbaarheid
• Scores zijn redelijk stabiel over de tijd heen 

• ~ burn-out klachten zijn langdurig van aard 

• Maar ook een zekere variatie in de tijd
• Dus de BAT is gevoelig voor verandering 
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Betrouwbaarheid



• Burn-out als syndroom van 4 - onderling sterk samenhangende – dimensies die naar 1 
aandoening verwijzen

Het concept kan dus (a) gemeten worden door de BAT en (b) bestaat uit 4 
dimensies die onderling zo sterk samenhangen dat ze één syndroom vormen
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Validiteit (1) - kernsymptomen

BURN-OUT

uitputting

Mentale distantie

cognitieve 
ontregeling

Emotionele 
ontregeling

,94

,79

,79

,76



• Psychische & psychosomatische spanningsklachten clusteren samen 

• Weinig zin om ze te onderscheiden van elkaar

• Spanningsklachten & depressieve stemming wel te onderscheiden van elkaar

7

Validiteit (2) – secundaire symptomen

Psychosomatische 
klachten

Psychische 
spanningsklachten

Spanningsklachten Depressieve stemming 

,64

,81
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• De BAT meet burn-out, en geen andere verwante begrippen

• Overeenkomst met bestaande burn-out vragenlijsten, maar tegelijk ook 
onafhankelijk 

• Verschillend van andere welzijnsindicatoren zoals bevlogenheid, verveling 
op het werk of workaholisme

• Kernsymptomen ≠ secundaire symptomen
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Validiteit (3) – relatie met andere welzijnsmaten



• Te verwachten relaties met andere begrippen

• Job/organisatie
• Positieve samenhang met belastende factoren van het werk 

• Bijv. rolconflicten, …

• Negatieve samenhang met energiebronnen op het werk 

• Bijv. teamsfeer, rolduidelijkheid, …

• Samenhang is minder sterk dan bij belastende factoren

• Positief gerelateerd aan verloopintentie & ziekteverzuim
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Validiteit (4) – relatie met andere begrippen
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Deel 2
Hoe gebruik je de BAT?



• Een degelijke, en onderbouwde, tool die:

1. Burn-out op een correcte wijze kan vaststellen bij individuen
• Ondersteunt de eerstelijnshulpverleners zoals artsen & psychologen

2. Patiënten kan opvolgen doorheen de tijd
• Monitoren van de effectiviteit van behandeling, begeleiding, coaching, …

3. Preventief het risico op burn-out kan inschatten (“screenen van groepen”)
• Bijv. in organisaties, als onderdeel van een verplichte risicoanalyse rond psychosociaal welzijn

• Ook benchmarking mogelijk: vergelijken met de gemiddelde werknemer in Vlaanderen
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Veelzijdig
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1. Normen (“benchmarking”) (= vergelijking met de populatie)

• Het niveau van burn-out in vergelijking met de gemiddelde Vlaamse 
werknemer
• Hoog? Laag? Gemiddeld? Of zeer hoog?

2. Grenswaarden: stoplichtenmodel (= vergelijking met de patiënten)

• Algemeen of specifiek
• Rood hoogstwaarschijnlijk burn-out

• Oranje risico op burn-out

• Groen geen burn-out

• Geen burn-out diagnose
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Normen & grenswaarden
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• Alle gegevens zijn terug te vinden op onze website 
(www.burnoutassessmenttool.be)

• Je kan de BAT, incl. handleiding gratis downloaden vanaf woensdag 20 maart

• Samenvattend:

• Kern van burn-out = BAT (23 vragen)

• Secundaire symptomen 
• Spanningsklachten, specifiek voor burn-out = BAT-SS (10 vragen)

• Depressieve symptomen = bijv. depressie subschaal 4-DKL
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Praktisch?

www.burnoutassessmenttool.be

http://www.burnoutassessmenttool.be/
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Deel 3
Hoeveel werkenden ‘hebben burn-out’ en welke 
categorieën meer of minder?
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Hoe groot is het probleem? 
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95% correcte classificatie

Niveau van burn-out % Aantal werknemers

Groen – geen burn-out 83,0% 2 269 000

Oranje – risico op burn-out 9,5% 254 000    (‘Gent’)

Rood – waarschijnlijk burn-out 7,6% 208 000  (‘Brugge + Leuven’)

Rood + oranje 17,1% 462 0000   (‘bijna Antwerpen’)
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Verrassing 1. De belangrijkste categorieën zijn beroep, opleiding én leeftijd

Verrassing 2. Niet belangrijk zijn:

- Sector 

- Leidinggevend of niet

- Arbeidstijd (voltijds versus deeltijds)

- Geslacht
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Bij wie meer en bij wie minder – risicogroepen?
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1) Beroep (‘rood’ en ‘oranje’)



• Risicogroepen:

• Administratief bedienden

• Arbeiders

• (in zekere mate ook – wegens ‘oranje’):  hoger middenkader

• Grootste kans ligt dus eerder ‘onderaan’ de ‘sociale ladder’
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1) Beroep (conclusie)
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2) Opleidingsniveau (‘rood’ en ‘oranje’)



• Risicogroepen:

• Lager geschoolden (LSO – ‘rood’!)

• Grootste kans ligt dus opnieuw ‘onderaan’ de ‘sociale ladder’
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2) Opleidingsniveau (conclusie)
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3) Leeftijd (‘rood’ en ‘oranje’)



• Risicogroepen:

• Jongeren: - 24 jaar (en in zekere mate ook 25-34 jaar)

• Hier vooral ‘oranje’ groep die sterk samenhangt met leeftijd 

• ‘Rode’ groep minder sterk

• Grootste kans ligt dus onderaan de leeftijdsladder
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3) Leeftijd (conclusie)



• De verschillende ‘achtergrondkenmerken’ samen ‘verklaren’ maar weinig van 
de aanwezige verschillen in burn-out klachten (‘slechts 5%’...)

• Hoofdoorzaak burn-out ligt bij werk dat men doet en de kenmerken ervan

• Te veel werkeisen (zoals werkdruk, conflictueuze taken,…)

• Te weinig hulpbronnen (zoals sociale steun, autonomie,…)

• Werkeisen belangrijker dan hulpbronnen

gebrek aan recuperatiemogelijkheden 

• Dus kijken naar concrete job van lagere bedienden, lager geschoolden, 
jongeren als oorzaak
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Maar… het onderliggende probleem ligt elders


