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Voorwoord  

Aangezien de zorgsector me nauw aan het hart ligt, 

heb ik dit boekje geschreven. Dit boekje hangt samen 

met een vak/OPO op school waarvoor ik dit maakte, 

namelijk: ‘Sociale verandering’. Hierin diende ik een 

specifiek thema rondom ‘werk’ te kiezen. Ik koos het 

thema burn-out. Na veel literatuuronderzoek, 

interviews en feedbacksessies met de docenten kwam 

ik tot de conclusie dat ik het over het: ‘Re-

integratietraject na burn-out in de zorgsector’ wou 

hebben. Ik ben zelf familie van iemand die in de 

zorgsector staat en die ook met een burn-out 

kampte/kampt. Het ergste wat ik vond is dat ik erbij 

stond en er naar keek. Ik ben blij dat ik eindelijk voor 

zowel de doelgroep (mensen die kampen/kampten 

met een burn-out), als ook familie, vrienden, 

kennissen,… van deze doelgroep iets kan toereiken 

dat meer helderheid schetst rond dit thema. Men komt 

meer te weten over wat een burn-out is: wat de 

mogelijke signalen zijn en de belangrijkste info over 

het re-integratietraject in België. Ook heb ik verhalen 

van verschillende mensen, zodat zij zich hierin kunnen 

(h)erkennen, want u bent zeker niet alleen.  

Aangezien we voor het OPO ook aan 

beleidsbeïnvloeding dienen te doen heb ik ook 

mogelijke aanbevelingen voor het beleid als ook voor 

het beleid van werkgevers in zorginstellingen. Deze 

aanbevelingen zijn gebaseerd op de interviews.  

Ik wil iedereen van harte en oprecht bedanken die 

hebben meegewerkt aan dit project/onderzoek. Vooral 

dan mijn vier anonieme correspondenten die hun 
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verhaal zo open en moedig vertelden aan mij. Dank 

voor het vertrouwen en de oprechtheid.  

Ook wil ik de mensen die mee dachten rond dat thema 

en, die ik interviewde en/of die zelf in het werkveld 

projecten uitvoerden rond dat thema bedanken voor 

hun inbreng.  

En natuurlijk dank aan de klasgenoten en de docenten 

voor hun feedback. Ik vond het super fijn!   
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Literatuurstudie  

Wat is een ‘burn-out’?  

In 1974 werd het begrip ‘burn-out’ gepresenteerd door 

psychiater Freudenberger. (Hoge Gezondheidsraad, 

2017) Een ‘burn-out’ kwam volgens deze psychiater 

door werk gerelateerde vermoeidheid. Dit vooral bij 

zorg- en hulpverleners. In de jaren 1980 voerde 

Maslach Christina een diepgaandere bestudering van 

‘deze vermoeidheid in het werkmilieu’. Dit onderzoek 

vooral in de gezondheidszorg, sociale sector en het 

onderwijs. In verloop van de tijd sijpelde het begrip 

‘burn-out’ ook door naar iedereen die aan het werk is 

en in alle sectoren, bijvoorbeeld ook studenten. (Hoge 

Gezondheidsraad, 2017) 

Het begrip ‘burn-out’ is dus vooral een werk 

gerelateerd begrip. Er is potentieel dat men een 

bijkomende schaal kan ontwerpen dat niet specifiek 

voor werk is bedoeld, maar uitgestrekt naar andere 

domeinen. Het is dan wel nodig een nieuwe benaming 

voor dit begrip, ‘burn-out’, voor te stellen. Ook al is 

‘burn-out’ een werk gerelateerd begrip, het zal altijd 

een impact hebben op de thuissituatie van de persoon 

met een burn-out. (Hoge Gezondheidsraad, 2017) 

‘Burn-out’ is een Engelse metafoor. Het gaat hierbij 

over een “psychische uitputtingstoestand” (Schaufeli, 

De Witte & Desart 2020). ‘Burn-out’ kan vertaald 

worden naar: ‘opbranden’. Het is een effect van de 

overprikkeling die men dagelijks ten onder gaat. Door 

bijvoorbeeld: het kritische arbeidsleven, sociale 

media… (Schaufeli, De Witte & Desart 2020). De 

dagelijkse arbeid wordt alsmaar zwaarder waardoor 
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meer en meer mensen last hebben van klachten als 

vermoeidheid en vervolgens wegvallen van de 

dagelijkse arbeid (Schaufeli, De Witte & Desart 2020).  

Een officiële diagnose (zoals de diagnoses van de DSM 

5) bestaat nog niet voor een ‘burn-out’. (Hoge 

Gezondheidsraad, 2017) Al is ‘burn-out’ in België als 

ook in Nederland als beroepsziekte erkend (Schaufeli, 

De Witte & Desart 2020). De ‘burn-out’ staat wel 

beschreven in de ICD-10 (“International Classification 

of Diseases”) (Federale overheidsdienst, 2016). Al 

pleiten sommige onderzoekers er wel voor dat deze 

aandoening wel als een DSM-categorie kan worden 

bekeken, met de benaming: “Aanpassingsstoornis met 

beperking op het werk”. (Hoge Gezondheidsraad, 

2017) 

Tijdens mijn literatuurstudie kwam ik verschillende 

definities van een ‘burn-out’ tegen. De definitie die 

vooral gebruikt wordt is die van de ‘Hoge 

Gezondheidsraad’:  

“Een multifactorieel proces dat het gevolg is van 

langdurige blootstelling (in een werksituatie) aan 

een gebrek aan reciprociteit tussen de 

investering (eis) en wat iemand terugkrijgt 

(hulpbron). Dat veroorzaakt uitputting (zowel 

emotioneel, fysiek als psychisch), die een impact 

kan hebben op de beheersing van de emoties 

(prikkelbaarheid, woede, huilbuien enz.) en de 

cognitieve vermogens (aandacht, geheugen, 

concentratie), en op zijn beurt kan leiden tot een 

verandering in het gedrag en de attitudes: 

mentaal afstand nemen (de persoon distantieert 

zich en wordt cynisch), wat leidt tot een gevoel 
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van professionele onbekwaamheid”. (Federale 

overheidsdienst, 2017) 

 

Hoezo geen officiële diagnose?  

De diagnose van een ‘burn-out’ richt zich vooral op 

een ‘medische uitsluitingsdiagnose’. (Hoge 

Gezondheidsraad, 2017) Men maakt vooral een 

beoordeling van het lichamelijk als psychisch 

functioneren van de persoon in kwestie. Daarbij gaat 

men bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische diagnoses 

uitsluiten zoals: een depressie en angststoornissen. De 

symptomen van deze twee aandoeningen liggen niet 

ver van die van een ‘burn-out’ en komen vaak ook 

voor als secundaire aandoeningen bij een persoon die 

kampt met een ‘burn-out’. Zo kan men ook zien dat 

deze persoon in kwestie kampt met een zeer 

overduidelijke emotionele als fysieke uitputting. Ook 

inwendige en neurologische aandoeningen worden 

onderzocht.  

Doordat er geen officiële diagnose is van een ‘burn-

out’ is er nog discussie tussen onderzoekers hoe dicht 

bijvoorbeeld een depressie aanleunt tegenover een 

‘burn-out’. Voor sommige onderzoekers is er nog geen 

voldoende bewijs om het contrast tussen de twee te 

duiden en voor andere onderzoekers is dit contrast wel 

zichtbaar. (Hoge Gezondheidsraad, 2017)  

Ondertussen heeft de KU-Leuven een meetinstrument 

bedacht dat de mate van een burn-out kan meten. 

(Persoonlijke communicatie, 31 maart 2022) Deze 

heet de ‘Burnout Assessment Tool’ (hierna de ‘BAT’ 

genoemd). Dit houdt in dat men zichzelf kan 
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beoordelen aan de hand van een vragenlijst. Ook kan 

dit in organisaties gebruikt worden om preventief te 

handelen, zodat een burn-out niet tot uiting kan 

komen. Men kan deze ‘BAT’ ook gebruiken voor 

mensen die al even langdurig afwezig zijn. Bij deze 

mensen kan men dan toezicht houden hoe de 

prognose van de ‘burn-out’ loopt. Dit meetinstrument 

kan daarom een meerwaarde zijn om het re-

integratietraject op maat te laten verlopen. (Schaufeli, 

De Witte & Desart 2020) 

 

Signalen van een burn-out  

Men kan de signalen van een ‘burn-out’ onderverdelen 

in psychische klachten en fysieke klachten. 

(Psychologen Nederland, 2022)  

De mogelijke psychische klachten uiten zich vooral in:  

• Vergeetachtigheid  

• Geen beslissingen kunnen maken/nemen  

• Laag zelfbeeld  

• Onzekerheid  

• Zich moedeloos voelen 

• Achterdochtig zijn  

• Zich opgejaagd voelen  

• Paniek- en angstklachten  

• Afstandelijk zijn tegenover je werk en/of gezin  

• Snel huilen  

• Een kort lontje hebben  

• Moeilijkheden met concentratie  
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De mogelijke fysieke klachten uiten zich in:  

• Extreme vermoeidheid  

• Spierpijn  

• Hoofdpijn  

• Nausea 

• Buikpijn  

• Hyperventilatie  

• Hartkloppingen  

• Hypertensie  

• Insomnia  

• Snel ziek zijn  

 

Het re-integratietraject  

Het begrip ‘re-integratietraject’ is in België nog niet zo 

heel lang bekend. Dit begrip is er pas gekomen sinds 

2016 (Persoonlijke communicatie, 24 april 2022).  

Het begrip ‘re-integratie’ is afkomstig van de Franse 

taal: ‘Reintegration’. Dit Franse begrip refereert naar 

herstel. Het draait erom de mens holistisch te 

bekijken. Het lichaam is één en dus alles dient goed te 

functioneren. (De Rijk, 2018) 
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(De Rijk, 2018) 

 

Dit is een model dat het re-integratietraject duidelijker 

kan schetsen. Het herstel van een persoon is een 

essentiële voorwaarde voor het re-integratietraject. De 

binnenste cirkel, genaamd: “Individuele re-integratie 

mogelijkheden” (De Rijk, 2018) houdt bijvoorbeeld in: 

intrinsieke motivatie, hoe de persoon in kwestie 

omgaat met stress, hoe de emotionele responsen op 

deze stress zich voordoen… (De Rijk, 2018) Dit is het 

microniveau.(Persoonlijke communicatie, 3 mei 2022)  

De cirkel genaamd: “Directe sociale omgeving” houdt 

de lichamelijke, mentale en sociale eigenschappen in 

van zowel het arbeidsmilieu als de gezinssituatie. (De 

Rijk, 2018) Dit heet het mesoniveau. (Persoonlijke 

communicatie, 3 mei 2022)  
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De buitenste cirkel is het macroniveau. Dit houdt de 

sociale zekerheid in. De mensen krijgen door de 

herverdeling van onze sociale zekerheid een ziekte-

uitkering. Deze buitenste cirkel heeft een invloed op 

zowel het meso-als microniveau.  

In België spreken we over een informeel re-

integratietraject en een formeel re-integratietraject. In 

België gaat een re-integratietraject vooral over 

afspraken maken met je werkgever, zodat jij opnieuw 

aan het werk kunt. (Vlaanderen, z.d.) De voorwaarden 

voor een informeel re-integratietraject in België gaan 

over: het zoeken naar een oplossing, de werkgever als 

zowel de persoon in kwestie kunnen dit proces starten 

na een absentie of wanneer de persoon in kwestie 

kans loopt om weg te vallen, het is een vrijwillig 

proces, de persoon in kwestie kan altijd bij de 

arbeidsgeneesheer terecht met vragen. (Vlaanderen, 

z.d.)  

Een formeel re-integratietraject kan van toepassing 

zijn indien men geen informeel re-integratietraject 

opstart. Hierbij kan de persoon die uitvalt zelf zo’n 

traject opstarten, als zowel de werkgever. Indien de 

werkgever dit proces opstart dan kan dit pas na ziekte 

dat langer dan vier maanden duurt. Indien men via 

een contract aangesloten is bij het bedrijf of 

organisatie dan kan ook de arbeidsgeneesheer van het 

ziekenfonds deze formele re-integratie opstarten. 

Hierbij is het noodzakelijk dat zowel de werkgever als 

de persoon in kwestie meewerken aan dit traject. Dit is 

een formeel traject, dus hier kunnen dwingende 

consequenties aan vast hangen met bepaalde 

termijnen. (Vlaanderen, z.d.)  
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Meestal ziet men wel dat een formeel re-

integratietraject niet nodig is. Dit wordt vaak pas 

opgestart indien bijvoorbeeld: de werkgever niet doet 

wat er gevraagd wordt en indien de werkgever er niet 

toekomt met de persoon in kwestie het contact weer 

op te nemen en verbeteren. (Vlaanderen, z.d.) 

De werkgever is in België een belangrijke speler in het 

re-integratietraject. Deze zal ervoor zorgen dat de 

persoon in kwestie ondersteund wordt en probeert 

samen met de persoon in kwestie oplossingen te 

vinden. Het eerste gesprek zal dan ook altijd met de 

werkgever zijn indien men een informeel re-

integratietraject start. (Vlaanderen, z.d.) Men heeft 

ook een externe organisatie die ondersteuning biedt 

aan zowel werkgever als de persoon in kwestie. Deze 

kan men beroepen indien men aanvullend hulp nodig 

heeft om een informeel re-integratietraject te starten. 

(Vlaanderen, z.d.) 

Het is altijd de preventieadviseur-arbeidsarts dat een 

re-integratietraject opstart. Indien de vraag kwam van 

de persoon in kwestie zelf of de werkgever dienen zij 

deze vraag door te sturen naar de preventieadviseur-

arbeidsarts. (FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, z.d.) 

Deze arts zal de werknemer in kwestie inviteren en 

deze onderzoeken. De arts zal ook vragen hoe de 

werknemer in kwestie tegenover een re-

integratietraject aankijkt. Hier zal de 

preventieadviseur-arbeidsarts bekijken met de 

arbeidsongeschikte werknemer hoe men het werk zal 

hervatten, bekijken of er een wijziging dient te 

gebeuren aan de werkpost en bekijken dat men in 

dezelfde organisatie kan blijven of van job dient te 
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veranderen. (FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, z.d.) Dit 

alles dient gecommuniceerd te worden naar de 

behandelende arts van de arbeidsongeschikte 

werknemer. Normaliter dienen de preventieadviseur-

arbeidsarts en de behandelende arts samen te komen 

zodat het re-integratietraject op maat kan worden 

verder gezet van de arbeidsongeschikte werknemer. 

Deze samenkomst van artsen kan enkel indien de 

werknemer in kwestie hier akkoord mee gaat. 

(FEDERALE OVERHEIDSDIENST Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg, z.d.)   

De preventieadviseur-arbeidsarts dient de 

onmiddellijke werkomgeving van de werknemer in 

kwestie te onderzoeken. De arts dient dan een rapport 

te maken over de conclusie van de bevindingen. Bij 

deze bevindingen kan het van toepassing zijn de 

werkgever hierbij te betrekken. De werkgever heeft 

een beter beeld over de arbeidsongeschikte 

werknemer en over de organisatie of het bedrijf zelf. 

Deze hele boterham dient te gebeuren op een termijn 

van 40 dagen na de indiening van een re-

integratieverzoek. (FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, z.d.) 

De arbeidsongeschikte werknemer kan uiteraard het 

rapport met de bevindingen inkijken en kan zich 

uiteindelijk ook beroepen op de finale beslissing van de 

preventieadviseur-arbeidsarts. Dit beroep vindt plaats 

bij de inspectie TWW. Dit is de arbeidsinspectie die 

zich bezighoudt met het welzijn op het werk. 

(FEDERALE OVERHEIDSDIENST Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg, z.d.) 
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Indien de arbeidsongeschikte werknemer geen beroep 

aantekent en dus akkoord gaat met de beslissing van 

de preventieadviseur-arbeidsarts kan de werkgever 

starten aan het opstellen van een re-integratieplan. Dit 

wordt nog steeds opgemaakt in overleg samen met de 

arbeidsongeschikte werknemer en de 

preventieadviseur-arbeidsarts. De werkgever kan 

hierbij ook extra hulp inschakelen binnen de 

organisatie of het bedrijf zoals: de afdeling HR. 

(FEDERALE OVERHEIDSDIENST Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg, z.d.)  

De arbeidsongeschikte werknemer heeft het recht zich 

te laten bijstaan door bijvoorbeeld een vakbond of 

door het comité voor preventie en bescherming op het 

werk. (FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, z.d.)  

Na dit proces zijn er twee mogelijkheden. De eerste 

mogelijkheid omvat ander of aangepast werk in het 

bedrijf of de organisatie waar men voorheen werkte. 

Hierbij dient de werkgever het re-integratieplan van 

het ander of aangepast werk te overhandigen aan de 

arbeidsongeschikte werknemer. De werknemer in 

kwestie heeft dan vijf werkdagen de tijd om dit plan te 

bekijken en akkoord of niet akkoord te gaan. Een 

tweede mogelijkheid is dat het bedrijf of organisatie 

geen aangepast of ander werk kan bieden voor deze 

arbeidsongeschikte werknemer. De werkgever dient 

hierbij een gegronde motivatie te beschrijven wat 

maakt dat er geen re-integratieplan kan opgemaakt 

worden. (FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, z.d.)  
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Indien de arbeidsongeschikte werknemer akkoord gaat 

met het voorbijgaande proces dan zal het re-

integratieplan worden uitgevoerd. De 

preventieadviseur-arbeidsarts zal dit re-integratieplan 

regulier opvolgen en dit altijd in samenspraak met 

zowel de werknemer als werkgever. Dit re-

integratieplan kan steeds opnieuw worden herbekeken. 

(FEDERALE OVERHEIDSDIENST Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg, z.d.) 
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Het verhaal van mensen die 

kampten met een burn-out 

Naam Leeftijd Job Hobby Re-integratie 

Johnny 48 jaar Verpleeg

-kundige 

Fitness en 

culinair bezig 

zijn  

-Positieve 

aspecten: 

Johnny heeft 

een andere 

visie op het 

leven na zijn 

burn-out  

-Negatieve 

aspecten: 

medische 

ondersteuning 

spreekt elkaar 

tegen, 

teleurgesteld in 

de overheid 

Samira  38 jaar Zorgkun

-dige  

Naar voetbal 

gaan kijken van 

zoontjes  

-Positieve 

aspecten: 

Goede band 

met collega’s 

en 

leidinggevende 

waardoor 

terugkomen uit 

ziekte niet te 

moeilijk was, 

leren van 

grenzen 

aangeven  
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-Negatieve 

aspecten:  

Nog nooit van 

een wettelijk 

re-

integratietraject 

gehoord, er 

wordt te weinig 

aangereikt van 

de instellingen 

uit zowel qua 

re-integratie als 

preventie voor 

burn-out  

 

Veerle  46 jaar Verpleeg

-kundige  

Lezen, 

afspreken met 

vriendinnen, 

wandelen, 

zwemmen 

-Positieve 

aspecten: 

Collega’s die 

haar steunden  

 -Negatieve 

aspecten:  

Miste de hulp 

dat een re-

integratietraject 

zou aanreiken, 

gevoelig voor 

een herval   
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Het verhaal van Johnny  

Johnny staat persoonlijk heel dicht bij mezelf. Ik ken 

hem al van bij mijn geboorte. Ik ken hem als een man 

met een hart op de juiste plaats, die altijd het beste 

wil voor anderen. Johnny is een zeer zorgzaam, 

gevoelig en een kwetsbaar type, al probeert hij dat wel 

eens weg te stoppen voor de mensen in zijn omgeving. 

Hij werkte als chef-kok in de keuken van een 

ziekenhuis. Hij wou meer te weten komen over de 

mensen voor wie hij de gerechten bereidde en 

herschoolde zich uiteindelijk naar verpleegkundige. 

Dan kon hij eindelijk zijn zorgzaam karakter nog meer 

uit de kast halen dan die al deed.  

Hij werkte jaren voltijds in datzelfde ziekenhuis waar 

hij vóór zijn opleiding ‘verpleegkundige’ in de keuken 

stond. Drie jaar geleden kreeg zijn leven opeens een 

heel andere wending…  

Johnny voelde zich “raar”, hij voelde dat het allemaal 

niet meer lukte en niet meer ging hoe hij het allemaal 

voor ogen had. Hij had het gevoel een ‘bore-out’ te 

hebben. Hij voelde zich opgesloten in een ‘gouden 

kooi’. “Ik vond mijn job opeens heel saai, ik vond ook 

dat ze me te veel betaalden voor wat ik eigenlijk 

deed.” Door dit dacht hij een nieuwe wending te 

maken in zijn carrière. Hij solliciteerde als 

verpleegkundige aan huis. Die job kreeg Johnny. 

Johnny had nu dus twee jobs. “Het begon met de 

eerste maand een keer, tot daarna bijna twee voltijdse 

jobs.” Het was iets totaal anders als het ziekenhuis 

vond Johnny. Dus hij wou deze kans niet laten liggen.  

 
“Ik kreeg alle alarmfases, maar ik negeerde 

hen en bleef doorgaan.” 
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“Op een gegeven moment was ik zwaar overwerkt en 

op een gegeven moment zei mijn hoofd: ‘Ja gaan en 

nog, nog, nog…’, maar mijn lichaam zei: ‘Nee, nee, 

nee, het gaat niet meer’.” Uiteindelijk uitte deze 

uitputting zich ook fysiek bij Johnny. Johnny kreeg last 

van maagzweren, darmproblemen, hoofdpijn. “Ik 

kreeg alle alarmfases, maar ik negeerde hen en bleef 

doorgaan.”  

“In februari kreeg ik een ‘krak’ en het was gedaan. Ik 

kon niet meer.” Johnny ging naar de huisarts en bleef 

drie weken thuis. Na drie weken ging hij terug aan het 

werk. “Ik ben toegekomen op het werk en na een uur 

ben ik terug naar huis gegaan. Het ging echt niet 

meer.”  

“Ik voelde woede, boosheid, leegte, ik was op! Ik 

moest daar weg.” Hij voelde woede tegenover zichzelf, 

tegenover collega’s, tegenover zo goed als iedereen. 

“Vooral tegenover collega’s, dus ik voelde dat ik daar 

weg moest. Het was daar gedaan voor mij.” Johnny 

voelde dat de muren daar op hem afkwamen, hij 

voelde zich verstikt. “Ik voelde me kapotgaan.” Johnny 

voelde zich niet meer goed op zijn werk. Er waren 

herstructureringen aan de gang, collega’s waaraan 

Johnny zich optrok vertrokken allemaal langzaamaan, 

de kwaliteit van de patiëntenzorg voelde niet meer 

hetzelfde en hij voelde zich er alles behalve goed bij.  

Johnny ging terug naar de huisarts en bleef drie 

maanden thuis. Het woord ‘burn-out’ was gevallen.  

 

 

“Ik snapte het allemaal niet goed.” 



20 
 

“Ik moest de arbeidsgeneesheer passeren, twee keer 

ben ik langsgegaan tijdens mijn burn-out. Twee keer 

zei de arbeidsgeneesheer tegen mij dat ik een andere 

job moest zoeken in de zorg, dat ik in dat ziekenhuis 

weg moest. Ik snapte niet goed waarom dat die dat 

zei, want mijn huisarts zei dat ik moest blijven en alles 

stilletjes aan weer opbouwen. Ik snapte het allemaal 

niet goed.” De huisarts van Johnny gaf dit aan 

aangezien een verandering momenteel nog te veel 

stress en druk zou zijn voor Johnny. Johnny volgde het 

advies van de huisarts, maar hij voelde ook wel dat hij 

weg moest.  

Tijdens de drie maanden thuis voelde Johnny zich 

sommige dagen beter dan anderen. Sommige dagen 

voelde hij zich enorm slecht en had hij geen moed om 

iets te doen. Andere dagen voelde hij zich beter, hij 

trok zich op aan deze dagen. “Van hieruit kan je 

groeien naar meer.” Al was het niet simpel voor 

Johnny, de ziekte-uitkering was minder dan de helft 

van zijn normale loon. “Maar je hebt een 

uitgavepatroon hé… Dat klopt niet meer.” Johnny 

ervaarde hierdoor veel stress. “Je ziet rekeningen 

binnenkomen en ik werd soms echt zot hé daardoor!” 

Ik hoorde in Johnny zijn verhaal een teleurstelling en 

wat kwaadheid naar de overheid toe: “Ik heb niets 

gehoord van hen. Ik kreeg geen telefoon, mail,… Ik 

kreeg niets van overheidswege uit.” Ook voelde 

Johnny zich enorm teleurgesteld in de mutualiteit. Hij 

voelde zich moedeloos in dit deel van het verhaal en ik 

hoorde zelfs echt een kwaadheid in zijn stem. “Ik 

kreeg degoutante mails dat de papieren ‘niet in orde 

waren’ of ze niets toegekregen hadden, terwijl ik het 

drie keer had verstuurd naar de verantwoordelijke 
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persoon!” “Ik had meer een gevoel van tegenwerking 

dan medewerking.” Johnny voelde zich niet begrepen. 

Hij zei me dat hij altijd zo enorm hard heeft gewerkt 

en als hij het dan één keer wat moeilijker had, kunnen 

ze hem niet helpen. Hij had gevoel niet geholpen te 

willen worden. “Ik heb alle papieren van de mutualiteit 

afgedrukt en dit kwam uit op ongeveer 100 papieren.”  

Tijdens de drie maanden thuis belde de leidinggevende 

van Johnny hem één keer op. Net voor Johnny terug 

zou komen werken. Al had Johnny wel zelf gevraagd 

om niet te communiceren met hem. “Ik had ook niets 

te zeggen aan hun.” “Ook al voelde ik me zo tegenover 

hun, ze hebben zelfs niet geprobeerd me te bereiken.” 

Johnny had niet het gevoel dat hij terecht kon bij de 

organisatie waar hij werkte met zijn problemen, want 

hij voelde aan dat het een stuk door hen kwam dat hij 

zich zo voelde en daardoor vond Johnny het moeilijk 

om hulp te krijgen van de organisatie zelf. Johnny 

vond het gewoon teleurstellend en voelde zich 

moedeloos omdat hij het gevoel had er helemaal 

alleen voor te staan. Hij zocht alle hulp alleen. Zowel 

van overheidswege als van de organisatie zelf kreeg 

Johnny geen hulp aangeboden.  

De huisarts hielp Johnny wel tijdens de maanden dat 

hij thuis was, om de zoveel tijd hadden ze een 

afspraak en probeerde de huisarts mee het papierwerk 

van de mutualiteit wat in orde te houden. Zo voelde 

Johnny zich weer wat rustiger en viel er wat stress van 

zijn schouders.  

Na de drie maanden startte Johnny alles weer op. Hij 

ging terug werken en startte weer zijn thuisverpleging. 

Dit wel allemaal halftijds. “Alles stilletjes aan.” 
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Toen Johnny terugkeerde naar zijn job in het 

ziekenhuis als verpleegkundige had hij het gevoel niet 

begrepen te worden. “Ik kreeg de vier zwaarste 

patiënten van de afdeling.” Ik voelde een teleurstelling 

in zijn stem toen hij zei dat hij zich niet begrepen 

voelde. Toen hij terugkwam op de dienst durfde geen 

collega hem aanspreken. “Ze wisten niet hoe ze 

moesten reageren op mij.” “Mijn leidinggevende heb ik 

de eerste drie weken niet eens gehoord of gezien.”  

Financieel had Johnny het wat moeilijker door halftijds 

te werken. Hij had minder dan de helft dan wat hij 

normaal gezien kreeg voor zijn burn-out. “Je ziet uw 

financiële toestand achteruit gaan, wat dat ook een 

stressfactor was.” “Je ziet het geld op de bankrekening 

altijd maar zakken en je gaat toch werken en je bent 

altijd stik kapot…” 

Een maand later gaf Johnny zijn ontslag in het 

ziekenhuis. “Ik weet nog dat mijn laatste dag 20 

november was. Ik heb die dag gewerkt en ik ben daar 

buiten gestapt zonder tegen iemand iets te zeggen.” 

De job als thuisverpleging voelde Johnny niet echt aan 

als een probleem. Hij doet dat op zelfstandige basis 

dus hij kan zelf zijn werk organiseren en indien iets 

niet lukte vroeg hij aan een collega dit over te nemen 

of belde naar de patiënt dat hij iets later zou zijn. “Ik 

heb zelf de ruimte om mijn werk in te vullen en dat gaf 

me rust. Dat had ik nodig en dat gaf me veerkracht en 

“Je ziet uw financiële toestand achteruit gaan, 

wat dat ook een stressfactor was.” 
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moed.” Toen Johnny na zijn burn-out opnieuw ging 

werken als thuisverpleging belde de thuisverpleging-

groep hem vaak op om te vragen hoe het met hem 

ging en dat hij zich zeker niet “kapot mocht rijden hé”. 

Dat voelde voor Johnny goed. Het was ook redelijk 

druk toen hij opnieuw begon te werken daar, maar 

door de autonomie van de job en de steun van de 

andere in de groep viel het voor hem goed mee 

opnieuw te beginnen in de thuisverpleging.  

Johnny zocht een nieuwe job in de zorg die voor hem 

minder zwaar zou zijn en waar hij met minder collega’s 

moest samenwerken, waar hij ook meer autonomie 

had over wat hij deed. Hij solliciteerde in een 

woonzorgcentrum en is daar momenteel actief als 

nachtverpleegkundige. Dit doet Johnny nu samen met 

thuisverpleging en voelt zich hierbij beter. “De 

autonomie in een job geeft zoveel, dat is een 

medicament op zich hé! Want ‘IK’ kies wanneer ik kan 

werken en dan kan je ook veel meer.” Ook durft 

Johnny veel meer ‘Neen’ te zeggen door de burn-out 

die hij meemaakte. Ook spreken collega’s Johnny nu 

meer aan op zijn nieuwe job met de oprechte vraag 

hoe het met hem gaat en als er iets is dat hij dit zeker 

moet aangeven. Dat geeft hem een warm, persoonlijk 

gevoel die hij al langer nodig had.  

“Die ‘gouden kooi’ zo goud was die niet, ik had gewoon 

nooit gekeken naar wat er daarbuiten was.”  

Johnny heeft nog steeds een schuldgevoel tegenover 

de burn-out die hij meemaakte en hoopt momenteel 

niet meer te hervallen. “Je zit misschien maar drie, 

vier maanden thuis met een burn-out, maar ik voel dat 

ik nog jaren zal moeten zoeken vooraleer ik een goede 

balans zal vinden.”  
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Het verhaal van Veerle   

Mijn eerste indruk van Veerle was dat ze een spontaan 

persoon is, waarbij haar hart op de tong ligt. Ze is een 

empathisch persoon die niet snel zal oordelen. Ze 

bekijkt beide kanten aan een verhaal. En dat maakt 

haar een uniek persoon met een hart op de juiste 

plaats, al is haar hart wel al eens in stukjes gebroken…  

 

 

 

Het begon allemaal tijdens de Covid-19 pandemie voor 

Veerle. Opeens kwamen er taken op de afdeling die 

men nog nooit had moeten doen (zoals: schorten 

aandoen om een covid-kamer binnen te treden,…). 

Veerle voelde een bepaalde angst binnenin. “Het 

begon met niet meer kunnen slapen, weinig kunnen 

eten, veel maagpijn… tot ik de stress niet meer aan 

kon.” Hierdoor kon Veerle op het werk niet meer 

functioneren zoals hoorde, terwijl men in tijden van 

Covid-19 als verpleegkundige net optimaal zou dienen 

te functioneren. Dit was een periode voor Veerle waar 

alles te veel was.  

 

 

 

Veerle zocht hulp bij een psycholoog. Ze ging eerst om 

de twee weken, wat dat een intense tijd was voor 

haar. Daar leerde ze ademhalingstechnieken en 

“Het begon met niet meer kunnen slapen, 

weinig kunnen eten, veel maagpijn… tot ik de 

stress niet meer aan kon.” 

“Ik ging ook naar de psycholoog om mijn 

zelfvertrouwen terug te krijgen, want dat was 

helemaal weg.” 
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ontspanningsyoga. “Ik ging ook naar de psycholoog 

om mijn zelfvertrouwen terug te krijgen, want dat was 

helemaal weg.” Veerle had het gevoel dat het allemaal 

niet meer ging voor haar en begon te twijfelen aan 

haar job in de zorgsector. Ondertussen stelde de 

psycholoog van Veerle de diagnose ‘burn-out’ vast. 

Veerle ging hiermee naar haar huisarts. De huisarts 

schreef haar thuis en schreef antidepressiva voor. “Ik 

heb dan toch nog een beetje geprobeerd om verder te 

doen.” “Hierna ben ik vier maanden uitgevallen.” 

Veerle begon te beseffen dat ze echt met een burn-out 

kampte.  

Tijdens haar vier maanden thuis is Veerle contact 

blijven houden met collega’s. Al was dit in het begin 

moeilijk voor Veerle. Ze vond het niet makkelijk om uit 

te leggen wat er ‘mis’ was. Veerle voelde zich nog niet 

sterk genoeg om haar verhaal te doen. “Ik wou 

eigenlijk niet meer met het werk geassocieerd worden, 

de stress was te groot.” Toch zijn sommige collega’s 

contact blijven houden met Veerle, zoals: berichtjes 

sturen of eens bellen. Ook hebben sommige collega’s 

cadeautjes gebracht. “Dat heeft héél veel deugd 

gedaan!” “Dat heeft er deels ook voor gezorgd dat ik 

mijn motivatie terug kon vinden.” Dit had een positief 

effect op Veerle, dit bevorderde haar herstel, waardoor 

ze op haar tempo weer de moed vond om te gaan 

werken. “Dit heeft wel zes maanden geduurd om die 

moed te vinden.” 

Voor de coronacrisis had Veerle goede vriendinnen op 

haar werk. Vriendinnen die echt haar steunpilaar 

waren. Deze personen vielen weg, waardoor ook veel 

steunpilaren wegvielen voor Veerle. Ook de beste 

vriendin van Veerle, die ook in dezelfde 
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zorgorganisatie werkte viel weg. “Er was kanker 

vastgesteld bij haar, zij heeft een jaar thuis gezeten. 

Het gaat nu wel al beter, maar dat was voor mij ook 

een zeer moeilijk moment en nog meer steun die 

wegviel.” Dit nam Veerle mee in haar rugzak tijdens de 

periode van de Covid-19 pandemie als tijdens de 

periode van de burn-out.  

Tijdens de vier maanden thuis belde de leidinggevende 

van Veerle één keer. “Geen kaartje of geen bloemetje, 

nee… Daarin is het denk ik anders dan als je fysiek 

ziek bent, dan dat je bijvoorbeeld een burn-out of een 

depressie hebt. Daar is dan minder begrip voor.” “Al 

weet ik ook niet hoe ik gereageerd zou hebben moest 

ze wel meer van zich laten horen.”  

 

 

Het traject van de arbeidsgeneesheer heeft Veerle niet 

gehad. “Ik ben terug begonnen in april ergens geloof 

ik en ik moest op controle gaan in mei.” “Dan heb ik 

gewoon afgebeld en gezegd dat ik terug aan het werk 

was.” Het traject met de arbeidsgeneesheer kon niet 

doorgaan voor Veerle omwille van de Covid-19 

pandemie. Al de afspraken werden afgezegd en 

verplaatst omwille van de maatregelen die toen van 

toepassing waren. Al vond Veerle het spijtig dat ze niet 

heeft kunnen genieten van dit traject. “Je bent gestopt 

op een punt en eigenlijk moet je zelf helemaal terug 

uit die put kruipen.”  “Zoveel steun van buitenaf heb je 

eigenlijk niet hoor.” Veerle gaf aan in het gesprek dat 

ze nood had aan meer begeleiding tijdens haar vier 

maanden thuis en vooral net voor ze terug begon te 

“Je bent gestopt op een punt en eigenlijk moet je 

zelf helemaal terug uit die put kruipen.” 
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werken. Veerle vond het spijtig dat ze hiervan geen 

steun kreeg van de directie.  

In het begin was ook het papierwerk van de 

mutualiteit een stressfactor voor Veerle. “Daarna zo 

niet meer.” Wat voor Veerle hieromtrent wel een 

stressfactor was op lange termijn was de financiële 

toestand waarin ze verkeerde tijdens de ziekte-

uitkering. “Dat was wel echt een stressfactor.”  

 

 

 

Dan brak de tijd aan dat Veerle terug ging werken. 

“Iedereen van de collega’s en ook leidinggevende was 

wel heel blij dat ik terug was.” Al vind Veerle wel dat 

er meer preventie dient te komen omtrent burn-out of 

herval van een burn-out. “Na de corona hebben we 

wel een mail gekregen voor een sessie mindfulness, 

maar dat is niet genoeg.” “Maar ik denk dat er ook 

zoveel andere problemen zijn, dat dit geen prioriteit is 

voor de directie.” Volgens Veerle zou de directie alsook 

de leidinggevenden sneller aan de alarmbel dienen te 

trekken en dat men niet blijft wachten tot collega’s 

helemaal opgebrand zijn, weggaan of ziek worden. 

Veerle is vooral blij dat ze een goed team heeft met 

toffe collega’s, hierdoor was de stap voor haar om 

zonder begeleiding terug te keren ook minder zwaar. 

“Ik snap ook wel als je dan niet overeenkomt met de 

collega’s dat het dan een pak moeilijker is om zonder 

begeleiding terug te gaan werken en je plaats daar 

weer te nemen.”  

“Na de corona hebben we wel een mail gekregen 

voor een sessie mindfulness, maar dat is niet 

genoeg.” 
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Veerle had het ook over de werkdruk. “Die bleef 

gewoon hetzelfde als voor ik uitviel.” “Ik vond dit wel 

oké, want in de zorg kan dit ook gewoon niet anders.”  

 

Veerle is nu ongeveer een jaar weer aan het werk na 

haar burn-out. Al heeft Veerle wel bang om weer te 

hervallen. “Het is niet dat ik op de rand van instorten 

sta, maar de druk is wel nog altijd heel hoog en dan 

ook veel uitval van collega’s.” De ‘kwetsuren’ van de 

burn-out blijven door deze omstandigheden wel 

hangen bij Veerle. Alsook de gevoeligheid voor een 

herval van burn-out.  

 

Het verhaal van Samira  

Toen ik Samira voor het eerst hoorde zat ze met haar 

kindjes in de auto, daaruit bleek dat ze veel doet voor 

haar kinderen. Het leek me ‘chauffeur mama’ die alles 

zou doen voor haar kinderen. Haar persoonlijkheid was 

vooral open en zorgzaam en ze is een bezige bij. Wat 

bijzonder mooie eigenschappen zijn. Al kunnen deze 

eigenschappen ook wel valkuilen bezitten…  

 

 

Samira zat op het randje van een burn-out. Het kwam 

vooral door de werkdruk en collega’s die ziek werden 

en wegvielen. Samira doet nachtshiften en dat zijn 

vaak onregelmatige uurroosters en dus ook een 

onregelmatig leven. “Ook kwamen er soms nachten 

tussenin bij en dan is corona daar ook nog 

tussengekomen.” Tijdens de covid-19 pandemie stond 

“Het begon zich echt lichamelijk te uiten 

door paniekaanvallen.”  
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Samira alleen op haar dienst tijdens de nachtshiften en 

had zij dus ook weinig sociale contacten. “Ik was ook 

heel hard bezig met collega’s die zich slecht voelden, 

ik zoog dat eigenlijk allemaal op, terwijl ik mezelf aan 

het vergeten was.” Samira kreeg lichamelijke/fysieke 

klachten hierdoor en ze wist hoe laat het was. “Het 

begon zich echt lichamelijk te uiten door 

paniekaanvallen.”  

Samira ging met deze klachten naar haar huisarts. De 

arts schreef Samira twee weken thuis en schreef haar 

hiervoor gepaste medicatie, aangezien ze door deze 

paniekaanvallen ook niet meer naar de winkel durfde 

te gaan en ze durfde ook niet meer op de autosnelweg 

te rijden. Hiervoor heeft de huisarts Samira 

doorgestuurd naar een ademhalingscoach. 

“Psychologen zijn niets voor mij, ik heb daar geen 

goede ervaringen mee, maar ik snap wel als je enorm 

lang thuis hebt gezeten dat je er dan zeker niet alleen 

uitgeraakt.” Samira heeft bij haar huisarts een goed 

gevoel. Deze luistert naar haar en deze merkt ook 

meteen indien er iets is. Ook volgt de huisarts Samira 

ook preventief op en geeft veel tips aan Samira die 

haar helpen om de burn-out niet tot een echte 

arbeidsongeschiktheid te laten leiden.  

 Tijdens dat Samira twee weken thuis was belde de 

verantwoordelijke van de nachtdienst haar wel op om 

te vragen hoe het met haar ging. Samira zat in het 

beginstadium van een burn-out, maar doordat ze de 

signalen goed aanvoelde samen met de huisarts kon 

ze hier ook verder mee aan de slag. Zo breidde deze 

burn-out zich niet uit tot een volledige 

arbeidsongeschiktheid. Samira heeft ook gedacht om 

van job te veranderen, maar ze vertelde me dat ze dat 
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enkel zou doen voor de werkdruk: “Maar de werkdruk 

ligt in elke zorginstelling even hoog, dus dat is geen 

oplossing.”  

 

 

Na twee weken was Samira terug gaan werken, als zij 

terug kwam op de dienst en zij bekeek haar uurrooster 

zag ze dat ze al meteen twee extra nachten diende te 

doen. De eerste extra nacht heeft Samira gewerkt. De 

tweede niet, ze voelde dat ze voor ‘extra nachten’ niet 

klaar was. “Ik voelde dat ik meer tijd had moeten 

nemen, twee weken waren te weinig.” “Ik zag dat ik 

extra nachten had en ik stond op het punt om te 

wenen, een collega heeft dit gezien en is naar de 

leidinggevende gestapt om aan te geven dat ze bang 

had dat ik er helemaal onderdoor zou gaan.” Hierdoor 

heeft de zorginstelling een zorgkundige van een 

interim-bureau gezocht zodat Samira de extra nacht 

niet meer hoefde te doen. “De werkdruk in de zorg 

blijft gewoon hoog, dus aangepast werk kan je niet 

krijgen.” 

Een paar weken geleden diende Samira naar een 

medisch onderzoek te gaan (wat in de zorg om de 

zoveel tijd verplicht is). Hierin vertelde ze alles wat ze 

meemaakte. Zij kreeg het antwoord van de arts in 

kwestie dat de werkdruk gewoon te hoog ligt en ‘dat 

het inderdaad zwaar is in de zorg’. “Dat is eigenlijk 

geen antwoord dat die arts moet geven hè en dat is 

dan voor mij ook gewoon einde gesprek, daar stopt 

het al.”  

 

“Ik voelde dat ik meer tijd had moeten nemen, 

twee weken waren te weinig.” 

“Wij krijgen veel bijscholingen, maar nooit over 

zelfzorg.” 
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Samira voelt wel dat ze de werkdruk van het vast 

zorgpersoneel wat wegnemen door mensen van 

interim-bureaus aan te nemen, daardoor hoefde zij die 

tweede extra nacht niet meer te doen. Ook zou vanuit 

de directie meer begeleiding dienen te komen volgens 

Samira. “Vooral voor de mensen die echt enorm lang 

thuis zijn geweest.” Ook zou de directie volgens 

Samira meer zaken moeten aanreiken naar het 

personeel toe, zoals: leren ontspannen, leren omgaan 

met stresssituaties. “Wij krijgen veel bijscholingen, 

maar nooit over zelfzorg.” “Aangezien er ook zoveel 

zorgpersoneel kampt met burn-out vind ik persoonlijk 

dat ze daar ook meer bijscholingen over mogen 

geven.” Men zou ook een traject op maat dienen te 

geven aan de mensen die langdurig afwezig zijn 

volgens Samira: “Deze mensen zouden eigenlijk rustig 

moeten kunnen opstarten, maar in de zorg is dat geen 

optie momenteel.” Samira voelde ook wel aan bij 

zichzelf dat een terugkomst dat meer op haar maat 

was beter zou geweest zijn voor haar. Het zijn vooral 

de collega’s en de leidinggevende (die ook een collega 

is) dat elkaar steunen in het team van Samira en dat 

elkaar ook oprecht vragen hoe het gaat. “Indien je iets 

voor hebt zoals een burn-out is het heel belangrijk dat 

je die bubbel van collega’s hebt waar jij je goed in 

voelt.” “Indien je je slecht voelt op je werk, waar je 

eigenlijk meer dan de helft van je tijd van je leven zit 

dan ben je gedoemd om onderuit te gaan hè.”  

Tijdens de coronapandemie heeft de zorginstelling 

waar Samira werkt een externe organisatie laten 

komen. Deze externe organisatie kwam polsen hoe het 

ging met de zorg- en verpleegkundigen dat in die 
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zorginstelling werkten. “Maar dat was wel maar één 

keer en daar bleef het bij, maar dat heeft me eigenlijk 

wel goed gedaan.”  

Samira had met haar leidinggevende een gesprek na 

haar terugkomst op de dienst. Hierin vertelde de 

leidinggevende Samira dat ze sneller de signalen 

diende door te geven. Dit deed Samira heel veel 

deugd. De leidinggevende gaf ook aan dat Samira 

altijd met de directie of de rechterhand van de directie 

kan gaan praten indien dat nodig is. De rechterhand 

van de directie is een psycholoog. “Dit is eigenlijk 

helemaal niet de persoon waar ik naartoe zou stappen, 

daar zit dan ook al het probleem.”  

 

 

Samira voelt ook aan dat het beginstadium van deze 

burn-out haar gevoeliger maakte op het werk. Ze kan 

ook minder met stress en druk omgaan hierdoor. “Ik 

leer nu vooral mijn grenzen aan te geven.” Samira 

geeft aan dat dit ook echt nodig is om niet te 

hervallen. Samira vindt het taboe rondom burn-out 

zorgwekkend. “Er zijn echt mensen die zeggen: 

‘Waarom heb jij nu een burn-out? Je hebt toch alles 

wat je moet hebben? Je hebt een goed inkomen, je 

hebt een goede job.’ Precies of je mag geen burn-out 

hebben dan…” 

“Ik leer nu vooral mijn grenzen aan te geven.” 
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Het verhaal van een psycholoog die 

begeleiding biedt voor burn-out 

Naam Leeftijd  Job  Re-integratie  

Sandrine  27 jaar Klinisch 

psycholoog 

-Positieve 

aspecten: 

Mensen leren 

veel uit 

therapie 

-Negatieve 

aspecten: 

Er heerst nog 

een te groot 

taboe rond 

burn-out in de 

maatschappij, 

waardoor men 

er niet veel 

info van vind 

en er vaak 

alleen voor 

komt te staan 

 

 

Sandrine is ondertussen al twee jaar psycholoog. Ze is 

een klinische psycholoog en begeleidt verschillende 

mensen die kampten of kampen met een burn-out. 

Toen ik haar sprak voelde ik meteen een empathische 

houding tegenover de cliënten die ze begeleidt. Ik 

voelde dat Sandrine in dit gesprek ‘de stem’ wou zijn 

en wou opkomen voor al haar cliënten en hier dan 

specifiek de cliënten die kampten of kampen met een 

burn-out.  
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Het zijn niet alleen cliënten uit de zorgsector die tot bij 

Sandrine komen met de specifieke klachten van een 

burn-out. Deze mensen komen uit verschillende 

sectoren. Het enige verschil is dat de werkdruk in de 

zorg en zeker nu met de Covid-19 pandemie enorm is. 

Het gaat er vooral over dat de mensen uit de 

zorgsector te veel shiften moeten draaien en te weinig 

tijd hebben voor hun gezin. Sandrine ziet dat mensen 

uit een andere sector die kampen met een burn-out 

wel ongeveer hetzelfde meemaken de laatste tijd. “Ik 

heb ondertussen al een vijftigtal cliënten gehad de 

twee jaar dat ik werk, waarvan denk ik burn-out wel 

een tien mensen zijn ongeveer en daarvan een drietal 

uit de zorgsector.” Volgens Sandrine komt dit vooral 

ook door de Covid-19 pandemie. Er wordt heel veel 

van de mensen verwacht tegenwoordig, de mensen uit 

de zorgsector moesten shiften draaien dat abnormaal 

waren. De Covid-19 pandemie heeft de werkdruk voor 

deze mensen vooral nog verhoogd, maar dat was het 

volgens Sandrine niet alleen: “Deze mensen zijn van 

zichzelf al heel ambitieus en het zijn vaak mensen die 

hun grenzen moeilijk kunnen bepalen en dan komt die 

werkdruk er nog eens bij. Dan ben je helemaal 

verloren hé.” 

 

 

 

 

De mensen die bij Sandrine aankloppen met een burn-

out zijn mensen die er alleen niet meer uit geraken en 

die al een tijdje rondlopen met deze symptomen van 

burn-out. Sandrine ziet de symptomen van burn-out 

vooral terugkomen bij een bepaald type van mensen: 

“Mensen die hun grenzen niet goed kunnen aangeven, 

“Hun emmer is niet gewoon overgelopen, hun 

emmer staat onder de kraan en is gewoon aan 

het overvloeien.” 
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mensen die niet goed kunnen ontspannen, laat staan 

dat ze dan moeten toegeven dat ze eigenlijk niet meer 

kunnen en dat het allemaal te veel wordt.” “Hun 

emmer is niet gewoon overgelopen, hun emmer staat 

onder de kraan en is gewoon aan het overvloeien.” 

Deze cliënten weten ook niet meer hoe ze de kraan 

moeten dichtdraaien volgens Sandrine. Dat is volgens 

Sandrine ook het verschil met andere problematieken. 

Daar is de emmer overgelopen, maar de kraan blijft 

niet verder lopen. Dat is het verschil met burn-out.  

 

 

 

 

Sandrine vindt het vooral jammer dat deze cliënten te 

laat aankomen bij haar. Het wordt nog te vaak te laat 

opgemerkt volgens haar. “Het is pas vanaf 

bijvoorbeeld een cliënt zich niet meer kan ontspannen, 

zich frustreert op het werk en op vrienden dat de 

dokters hen pas thuis schrijven, maar dan is het 

eigenlijk al te laat.” “Mensen die vaak nog kunnen 

relativeren zijn nog oké, maar vanaf mensen aan hun 

capaciteiten beginnen te twijfelen is het te laat.” 

Sandrine probeert haar cliënten het zelfvertrouwen 

terug te geven als de cliënten al in dit stadium 

gekomen zijn. “Je kan het nog altijd, het ding is dat je 

zo diep zit dat je het niet meer ziet en je hebt jezelf zo 

hard verwaarloosd dat je niet meer kan zien dat je nog 

steeds diezelfde eigenschappen en vaardigheden 

hebt.” De cliënten van Sandrine zijn zo ‘uitgebrand’ en 

uitgeput, dan is het logisch volgens Sandrine dat je het 

zelfvertrouwen verliest. Het feit dat deze mensen het 

zelfvertrouwen kwijt zijn en de stap zetten naar een 

psycholoog is voor deze mensen een laatste kans, 

“Ga ik nu nog beter worden, maar ik kan niet 

meer beter worden, want ik ben niet meer 

oké.” 
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volgens Sandrine. “Ga ik nu nog beter worden, maar ik 

kan niet meer beter worden, want ik ben niet meer 

oké.” Dat is iets dat Sandrine vaak tegenkomt bij haar 

cliënten en dit wil zeggen dat deze mensen niet meer 

op zichzelf vertrouwen. “Ze hebben nood aan iemand 

extern.”  

Burn-out is volgens Sandrine geen individueel 

probleem, maar een collectief probleem. Het treft ons 

allemaal, het treft de maatschappij. Ook al werkt de 

maatschappij dit volgens Sandrine ook wel zelf in de 

hand. “Iedereen verwacht van een werknemer om 

zoveel mogelijk te presteren. Die druk wordt 

verhoogd, je moet altijd bereikbaar zijn. Dat zorgt er 

vaak voor dat mensen aan zichzelf beginnen te 

twijfelen.” Het zijn vaak cliënten tussen de 40 en 60 

jaar die Sandrine tegen komt, dat met deze gedachten 

kampen. Het zijn mensen die altijd voldeden aan de 

verwachtingen van de maatschappij en nu worden 

deze cliënten geconfronteerd met de capaciteiten van 

‘het mens zijn’. “We zijn allemaal kleine robotjes 

geworden en ik denk dat dat vooral een groot 

probleem is.” Waar Sandrine heel opgelucht over 

vertelt is dat ze voelt dat de huisartsen gevoeliger en 

realistischer zijn tegenover burn-out. Sandrine is blij 

dat ook de huisartsen beginnen inzien dat deze 

mensen echt rust en hulp nodig hebben.  

 

 

 

 

“Ik zie hoe frustrerend het is voor mijn cliënten, ze 

hebben maximum een paar maanden tijd om aan de 

mutualiteit een verlenging aan te vragen van de 

ziekte-uitkering met een doktersbewijs.” Sandrine ziet 

Elke keer als ze toekwam en het was de tijd om 

de ziekte-uitkering te verlengen, botste ze weer 

tegen zichzelf aan.” 
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aan haar cliënten dat dit een stressfactor en een 

frustratie is. “De verlenging moet in orde komen, dus 

ze gaan weeral papieren moeten invullen, ze gaan 

weeral helemaal dat proces van de huisarts en de 

arbeidsgeneesheer moeten doorlopen.” Volgens 

Sandrine geeft dit helemaal geen rust voor de cliënten. 

“Ik had een cliënt en elke keer, elk stapje ging kei 

goed, maar elke zoveel maand dat ze die papieren 

moest invullen van de mutualiteit weende ze.” “Elke 

keer als ze toekwam en het was de tijd om de ziekte-

uitkering te verlengen, botste ze weer tegen zichzelf 

aan.” Sandrine voelt aan dat cliënten zich vaak 

‘fraudeurs’ voelen tegenover de maatschappij. Ze 

moeten zich constant bewijzen. “Bijvoorbeeld als een 

cliënt gaat wandelen of ze gaan ergens naartoe om te 

ontspannen, dan voelen de meeste zich echt schuldig 

omdat ze angst hebben dat mensen hen gaan 

tegenkomen.” Dit is ook een enorme stressfactor 

volgens Sandrine. De cliënten hebben net rust en 

ontspanning nodig en dit wordt voor de cliënten 

herleidt naar een nieuwe stressfactor.  

 

 

 

Als beginnende psycholoog wordt je ook niet van alles 

op de hoogte gebracht, volgens Sandrine: “Opeens 

kwamen er cliënten bij mij die zeiden dat ze van de 

mutualiteit een psychologisch rapport moesten 

hebben, dus eigenlijk moet ik als psycholoog het goed 

praten dat die mensen thuis zitten.. Als beginnende 

psycholoog dacht ik dat het oké was dit te doen, maar 

uiteindelijk mogen wij dit niet doen, want dit is 

beroepsgeheim en moeten wij dan van de 

mutualiteiten echt ons beroepsgeheim gaan breken? 

Dat is totaal niet oké!” Sandrine vindt het moeilijk dit 

“Mensen met een burn-out zouden geen 

deadlines mogen krijgen.” 
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onder woorden te brengen. Volgens Sandrine zou het 

allemaal beter werken als de mutualiteiten werken op 

maat van de cliënt zelf. Sandrine vindt het oprecht erg 

te zien hoe hard cliënten hier telkens opnieuw tegen 

een gesloten deur lopen, wat het voor de cliënten niet 

makkelijker maakt. “In het begin dacht ik dat het 

misschien aan de cliënt als individu zelf een beetje lag, 

dat deze het moeilijk had met deadlines. Uiteindelijk 

heeft iedere cliënt hier wel moeite mee en zeker op dat 

moment.” “Mensen met een burn-out zouden geen 

deadlines mogen krijgen.”  

Sandrine ziet als psychologe ook het traject wanneer 

mensen terug beginnen met werken. “Ze hebben veel 

geleerd in de therapie, maar dan gaan mensen met de 

gedachte terug op de werkvloer er weer tegenaan te 

kunnen.” Sandrine ziet dat de eerste maand op de 

werkvloer van de cliënten die kampten met een burn-

out, deze weer heel hard tegen zichzelf aanlopen. Als 

psychologe vindt en voelt ze dat er meer 

ondersteuning nodig is op de werkvloer. “Ik ben altijd 

zo trots op mijn cliënten dat ze zoveel hebben bereikt, 

dat die zo goed bezig zijn, dat die eindelijk vanalles 

inzien en dan in die eerste maand… de meeste 

werkgevers na een maand of zelfs korter soms wordt 

opnieuw die druk gelegd op deze mensen, dat is echt 

niet oké.” Sandrine geeft aan dat werkgevers op korte 

termijn wel rekening houden met hun werknemer die 

kampte met een burn-out, maar op lange termijn 

leggen de werkgevers opnieuw een druk, hierdoor is er 

veel kans dat de werknemer zal hervallen. Sandrine 

haar opinie is dat de werkgevers de werknemers beter 

dienen op te volgen.  

Sandrine vindt het ook zwaar te moeten horen van 

cliënten dat ze elke keer opnieuw hun verhaal dienen 

te doen. De cliënten krijgen elke keer opnieuw een 

nieuwe controlearts. “Zelfs al was het dezelfde 
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controlearts, cliënten moeten te vaak opnieuw hun 

verhaal doen.” “Dus eigenlijk moeten mensen elke 

keer herhalen en herinnert worden aan ‘het falen’, dan 

vraag ik mij af waarom hebben ze dan een dossier?” 

Sandrine haalt ook aan dat controleartsen vaak zelf 

geen tijd hebben om dossiers beginnen te lezen. Daar 

is ook een druk te merken. Sandrine vindt dat er meer 

samengewerkt dient te worden tussen actoren. Er zou 

minder versnipperd gewerkt dienen te worden volgens 

haar en meer in belang van de cliënten zelf en vooral 

op maat.  

Bedrijven en organisaties dienen frequenter workshops 

te houden omtrent burn-out, volgens Sandrine. “Eén 

keer een workshop geven en dan een jaar niet meer, 

dat is geen preventie tegen burn-out. Dat zou er meer 

moeten komen.”  
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Samenvatting & aanbevelingen  

Samenvatting 

“Je zit misschien maar drie, vier maanden thuis met 

een burn-out, maar ik voel dat ik nog jaren zal moeten 

zoeken vooraleer ik een goede balans zal vinden.” 

Dit is een citaat van één van de geïnterviewde. Dit is 

een mooie opstart om de samenvatting te beginnen. 

Bij alle drie van de correspondenten voelde ik dat deze 

de balans nog niet optimaal gevonden hebben tussen 

werk en privé. Ook de kwetsbaarheid van de ‘burn-out’ 

blijft spelen. Alle drie hopen ze niet te hervallen. In de 

zorgsector ziet men veel burn-out door de werkdruk 

die er momenteel heerst en collega’s dat uitvallen door 

ziekte. Volgens al mijn correspondenten kan de 

directie als de overheid meer actie ondernemen om 

deze vicieuze cirkel van arbeidstekorten te 

doorbreken. Papierwerk en de hierbij horende 

deadlines, alsook de financiële toestand van de 

correspondenten geven stress en houden de positieve 

progressie van hun re-integratietraject tegen.  

Van een wettelijk re-integratietraject hadden geen één 

van mijn interviewers al gehoord. Wat ze allemaal 

spijtig vonden dat ze deze hulp niet aangereikt kregen 

door zowel directie als overheidswege uit. Ze dienden 

allemaal zelf externe hulp te zoeken. Ook de klinisch 

psycholoog dat ik interviewde gaf niet aan te weten 

dat er überhaupt een externe organisatie bestaat 

rondom de hulp rond re-integratie na een burn-out.  

Ook geven alle interviewers aan dat collega’s als ook 

leidinggevenden een zeer belangrijke rol spelen in de 

gemoedstoestand van de arbeidsongeschikte 

werknemer. Indien hier al onenigheden voorkomen 

bevordert dit niet de moed om terug te keren naar de 
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huidige werkplaats. De context is hierin een belangrijk 

aspect.  

Aanbevelingen  

1. Het eerste en het belangrijkste dat ik wil 

aankaarten naar de overheid en werkgevers 

van zorginstellingen is dat het re-

integratietraject bekender dient gemaakt te 

worden. Dit staat nergens aangereikt voor de 

mensen in kwestie. Bijna niemand weet dat er 

een formeel als ook een informeel re-

integratietraject na een burn-out bij ons in 

België bestaat.  

2. Er is een druk in de gehele zorgsector. Dus ook 

bij de arbeidsgeneesheren. Een aanbeveling dat 

ik heb is dat men een externe organisatie kan 

aannemen of laten oprichten speciaal voor het 

re-integratietraject na een burn-out. Hierbij wil 

ik Nederland even aanhalen. Nederland werkt 

met ‘re-integratiebureaus’. Daar is het ook 

algemeen bekender dat de mensen in kwestie 

hierbij terecht kunnen. In België is dit niet het 

geval. Mensen bij ons dienen individueel hulp te 

gaan zoeken. Alles in het re-integratietraject 

werkt dan nog eens heel versnipperd, waarbij 

de communicatie tussen actoren niet of 

nauwelijks goed verloopt. Dit bevordert het 

proces naar de werkvloer zeker niet positief 

voor de arbeidsongeschikte werknemers. Indien 

men een externe organisatie of coach dit mee 

laat ondersteunen heeft de arbeidsongeschikte 

werknemer één laagdrempelige hulpverlener 

die heel het proces volgt en ondersteunt en 

staat deze werknemer er niet alleen voor. Zo 

kan een re-integratietraject meer op maat 

toegepast worden voor de werknemer in 
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kwestie. Men kan bij deze ondersteuning ook 

gebruiken maken van de ‘BAT’ (Burn-out 

assessment tool), zoals staat beschreven op 

PP7-8.  

Het re-integratietraject in België wordt niet of 

nauwelijks uitgevoerd door de actoren die het 

dienen te ondersteunen. Het re-integratietraject 

in België is momenteel een individueel proces 

met versnipperde ondersteuning waardoor een 

arbeidsongeschikte werknemer met een burn-

out vaak nog langer arbeidsongeschikt is. “De 

kop in het zand” blijven steken is hier niet de 

oplossing voor de zorgsector. De vicieuze cirkel 

blijft zo doorgaan van afwezigheden, ziektes en 

herval.  

3. Indien men wil dat vast personeel blijft werken 

en/of minder ziek valt dient men meer in te 

zetten op preventie. Preventie van voorkomen 

van burn-out of preventie voor het hervallen 

van een burn-out. Hier kan men workshops, 

lezingen, gemoedstoestand-sessies,… houden. 

Ook kan een mogelijk vak/OPO in de opleiding 

tot zorgkundige of verpleegkundige dit thema 

meer aan bod laten komen zodat zelfzorg van 

de zorg- of verpleegkundigen zelf meer in de 

picture komt te staan. Dit omdat de zorgsector 

mensen aantrekt die heel empathisch en 

zorgzaam zijn, waardoor ze zichzelf vaak 

vergeten, want de zorg van de ander staat vaak 

op nummer één.  

Daarom wil ik met deze aanbevelingen een oproep 

doen om onze zorgverleners op nummer één te zetten 

en hen de rechten en plichten te geven die ze 

verdienen, met hierbij een zo op maat mogelijk re-

integratietraject.  
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