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1- Wat is burn-out & waarom hebben we een nieuwe definitie nodig? 

door Prof. Dr. Wilmar Schaufeli

2- Kunnen we burn-out meten? De Burnout Assessment Tool (‘BAT’)

door Dra. Steffie Desart

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

door Prof. Dr. Hans De Witte

2

Inhoud

www.burnoutassessmenttool.be



3

Deel 1
Burnout Assessment Tool – achtergrond & ontwikkeling

Prof. Dr. Wilmar Schaufeli
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• Veranderd werk 

• Intensivering van de arbeid

• Emotionele en mentale  arbeid

• ‘Grenzeloosheid’

• Veranderde organisatie

• Onzekerheid

• Zelfsturing

• Psychologisch contract 

• Veranderde mensen

• Verruiming ziektebegrip

• Veranderd verwachtingspatroon

• Rol overlading

• Veranderde maatschappij

• Flexibel kapitalisme 

• Ego-cultuur 

• Slachtoffer cultuur 

Toename psychische klachten
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• Burn-out is géén medische diagnose

• Niet in DSM:  aanpassingsstoornis, ongedifferentieerde somatoforme 
stoornis 

• Niet in ICD-10: Z-73 – ’Problems related to life management difficulty’

• Wezenlijk verschil

• Burn-out als stoornis (diagnostisch interview)

• Burn-out als klacht (vragenlijst)

Burn-out als stoornis en klacht
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Ons vertrekpunt

Maslach Burnout Inventory 
(Maslach & Jackson, 1981)

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

• Drie dimensies
• Emotionele uitputting
• Cynisme  
• Gebrek aan 

persoonlijke 
bekwaamheid

Problemen met de MBI

• Ontwikkeld in de jaren ‘80 als 
onderzoeksinstrument     

• Incomplete inhoud
• Incompetentie is geen 

onderdeel maar gevolg van 
burn-out  

• Levert 3 scores in plaats van 
1 score op

• Verouderde normen (alleen 
voor NL) 

• Technische tekortkomingen 

Ambitie

• Diagnostisch instrument
• Theoretisch uitgangspunt
• Up-to-date inhoud
• Burn-out totaalscore 
• Klinische normering
• Psychometrisch valide  
• Algemene versie 



• Fase 1: diepte-interviews met professionals

• Fase 2: Literatuurstudie en inventarisatie van vragenlijsten

• Fase 3: Formuleren van vragenlijsten en uittesten 

• Fase 4: Representatieve steekproeven in NL en VL

• Fase 5: Mensen met ernstige burn-out klachten

• Fase 6: Handleiding

• Fase 7: Internationaal consortium
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Ontwikkeling van de BAT



Depressieve stemming

Spanningsklachten

Psychosomatische klachten

Uitputting

Cognitieve ontregeling

Emotionele ontregeling

Mentale distantie

BURN-OUT

Kernsymptomen Secondaire  symptomen
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Burn-out in de BAT



“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 gedragsmatige en 

psychosomatische spannings-klachten. 

Burn-out wordt hoofzakelijk veroorzaakt door een disbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen 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. 
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Definitie van burn-out



• Uitputting (8)

• 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

• Mentale distantie (5)

• Ik kan geen belangstelling 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

• Cognitieve ontregeling (5)

• 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

• Emotionele ontregeling (5)

• 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 
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Burnout Assessment Tool
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Deel 2
De nieuwe meting: de BAT (‘Burnout Assessment Tool’)

Dra. Steffie Desart 



• 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)
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Gebaseerd op empirisch onderzoek



• 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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Betrouwbaar & valide

BURN-OUT

uitputting

Mentale distantie

cognitieve 
ontregeling

Emotionele 
ontregeling



• 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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Betrouwbaar & valide



• 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

• Positief gerelateerd aan verloopintentie & ziekteverzuim
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Betrouwbaar & valide 



• Een degelijke, en onderbouwde, tool die:

1. Burn-out op een correcte wijze kan diagnosticeren 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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• Officiële voorstelling: 

• woensdag 20 maart

• Handleiding beschikbaar via de website

• www.burnoutassessmenttool.be

• Volledig gratis
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Officiële lancering

www.burnoutassessmenttool.be

http://www.burnoutassessmenttool.be/
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Deel 3
Hoeveel werkenden ‘hebben burn-out’ en welke 
categorieën meer of minder? 

Prof. Dr. Hans De Witte
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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

Maar… de kern van het verschil ligt niet echt hier…

22

Bij wie meer en bij wie minder – risicogroepen?
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1) Beroep (gemiddelde score)
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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’

www.burnoutassessmenttool.be25

1) Beroep (conclusie)
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2) Opleidingsniveau (gemiddelde score)
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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 (gemiddelde score)
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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


