3. De fasen en kantelpunten van burn-out
Er zijn verschillende fasen te onderscheiden voordat iemand uiteindelijk een burn-out heeft.
Deze gaan van uitgerust naar vermoeid, overbelast, overspannen en uiteindelijk een burn-out.
De werkgroep burn-out van het NIP15 heeft een model ontwikkeld om deze fasen en de relevante
kantelpunten helder in kaart te brengen16. Dit model vindt u op pagina 9.
Door gebrek aan psycho-educatie17 glijden werkenden vaak ongemerkt van de ene fase in de andere.
Hulp wordt vaak pas in de allerlaatste fase gevraagd of geaccepteerd, als men er zelf niet meer uit
komt. In een eerdere fases is de reactie vaak nog harder werken, nog meer je best doen of de organisatie er niet mee lastig willen of durven vallen. Hierdoor ontstaat een negatieve spiraal die moeilijk te
doorbreken is en vaak door zowel de omgeving als het individu veel te laat onderkend wordt.
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Gezond werkklimaat
In alle fasen is de aanpak voor een gezond
werkklimaat belangrijk. Juist ook als werknemers
nog uitgerust zijn als bescherming voor
burn-outklachten.
Belang van een psychologisch gezond en veilig
werkklimaat promoten:
— Onvolkomenheden accepteren.
— Zelfleiderschap vergroten.
— Grenzen voelen, herkennen, aangeven
en bewaken.
— Energievreters en -gevers herkennen.

https://www.psynip.nl/secties/arbeid-organisatie/over-de-sectie-ao/ao-projectgroepen/werkgroep-burn-out/
Het model is o.a. gebaseerd op van het artikel van Van Zweden, S. (2014): Waarom duurt burn-out zo lang? Tijdschrift voor
Psychotherapie 2015 (41) 01, 5-21. Aangevuld met de waarnemingen en ervaringen van de Registerpsychologen A&O en A&G.
Psycho-educatie is een methode met als doel personen competenties te laten verwerven die bijdragen tot hun geestelijke gezondheid.
Dit kan beperkt zijn tot kennisoverdracht, maar er kan ook aandacht besteed worden aan het aanleren van vaardigheden, waarna de
persoon deze al dan niet via huiswerkopdrachten dient in te oefenen. Psycho-educatie wordt zowel individueel als in groep aangeboden.
(Van Daele, T., Hermans, D., Vansteenwegen, D. et al. Preventie van stress, angst en depressie door psycho-educatie Een overzicht van
interventies . PSYCHOL. GEZONDH. 38, 224–235 (2010)).
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Uitgerust

1e kantelpunt

Vermoeid
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Emotioneel
		
Cognitief
Gedrag
		

Herstellende slaap, ’s morgens fit wakker worden, kunnen doen wat gevraagd wordt.
Kunnen omgaan met normale tegenslagen, veerkracht ervaren, vitaal voelen,
met plezier de dag beginnen.
Helder kunnen denken, analyseren, plannen maken en uitvoeren.
Zelf-leiderschap tonen: acties uitzetten, goed voor jezelf zorgen, goede balans
in- en ontspanning.

Aanpak om kanteling te voorkomen: aandacht voor slaap en rustmomenten over de dag inbouwen.

Herstel kost dagen

Fases & kantelpunten van burn-out

Lichamelijk Moeilijk uit bed komen.
Emotioneel Wat somber, humeurig, gevoel van vermoeidheid en gejaagdheid.
Cognitief Minder overzicht.
Gedrag Bij een normale werkweek: ’s avonds vermoeid, eerste weekenddag nog (een beetje)
		vermoeid.

2e kantelpunt

Overspannen

3e kantelpunt

Burn-out

Lichamelijk
Emotioneel
Cognitief
		
Gedrag
		

Normale rust en slaap zijn niet meer voldoende. Na (een week) vakantie weer op peil.
Gevoel dat alles wat erbij komt te veel is, stressklachten.
Toename herstel-behoefte, cumulatie hersteltekort, vermoeid hoofd, het lukt allemaal
nog net, lijstjes nodig om alles bij te houden en te onthouden.
Dingen afzeggen die juist energie kunnen opleveren (avond met vrienden, partner,
kunst, sport), klagerig, veel op de ander schuiven of juist solistisch stug hard doorwerken.

Aanpak om kanteling te voorkomen: even stoppen met werk, er kan (snel) weer met werk begonnen
worden. Sporten op een lagere intensiteit, minder vaak per week. Minstens één powernap (20-30 min.)
overdag. Ruimte voor herstel afdwingen door hierover ook in gesprek te gaan met de werkgever.
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Emotioneel
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Gedrag
		

Slaapproblemen worden chronisch, (bijna) alle nachten te weinig slaap, gejaagd
en/of moe, moe wakker worden, maar de motor kan weer aangezet worden.
Voor de werkweek begint al gevoel van spanning voor de komende week, negatieve
attitude, cynisme, meer in zichzelf gekeerd, echt contact of samenwerking is lastig.
Vooral leven en werken vanuit de valkuil dan vanuit kwaliteit, bijvoorbeeld
perfectionistisch i.p.v. netjes en op kwaliteit gericht, een aantal cognitieve taken
worden lastig, zoals overzicht houden, plannen maken en uitvoeren, besluiten
nemen en langer doen over het werk dan in het uitgeruste verleden.
Alle leuke dingen worden ‘moet’-dingen: ‘ik moet naar een verjaardag’, vooral
behoefte aan rust, niets, kinderen en partner zijn te veel, collega’s vermijden.

Aanpak wanneer kanteling heeft plaatsgevonden: maanden herstel, heel rustig starten.
Rustig bewegen, bijvoorbeeld: half uur op, half uur af. Eén of twee langere siësta’s per dag.

Lichamelijk
		
		
Emotioneel
		
Cognitief
		
		
Gedrag

Slapen zonder te herstellen, het gevoel hebben uitgeput te zijn, extreem vermoeid,
simpele dingen zijn te veel, na een half uur lichte inspanning uitgeput, vaak stevige
lichamelijke klachten die de opgaande lijn belemmeren.
Moe, somber, lusteloos, ziet geen uitweg meer, geen interesse in anderen, mogelijk
angst om weer aan het werk te gaan of anderen te spreken.
Onmogelijk om boek of tijdschrift te lezen, allerlei cognitieve operaties zijn
onuitvoerbaar, organiserend vermogen is slecht, vooral hak op de tak denken,
mentaal afstand nemen van uitputtingsbron.
Niets doen, nergens zin in, niets op kunnen of willen pakken, incompetentie.
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Herstel kost maanden

Overbelast

Herstel kost weken

Geleidelijke overgang

