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Machteld List 
A&O-psycholoog Sitagre 
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Stress en 
(on)mogelijkheden 
bij burn-out 



Cijfers TNO 
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Cijfers Trimbos instituut 
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Overstroming GGZ 



Wat is er aan de hand? Onbalans! 

5 

●  Overload aan informatie en prikkels 

-  Spanningen in de maatschappij, culturele verschillen 
-  Dienstensector, kenniseconomie -> informatieverwerking/breinwerk 
-  Social media whatsapp, facebook, linkedin etc. 

●  Ongezonde leefstijl 

-  Lichamelijke passiviteit  
-  Te veel en ongezonde voeding, middelengebruik 
-  Slechte slaaphygiëne  

●  Overcompensatie 

-  Vergoedingsregels zorgverzekeraars (upcoding) 
-  Werkgevers zondebok in campagnes (werkstress) 
-  Gebrek aan kennis over weging klachten en beperkingen (FML) 



Uitkomsten pilot CAW 2016 
n=349, milde beperkingen 
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FML Omschrijving Aantal 
1.9.7 Veelvuldige deadlines of productiepieken 203 
1.9.8 Geen hoog handelingstempo 153 
1.9.5 Voorspelbare werksituatie 121 
2.12.5 Geen leidinggevende aspecten 99 
2.12.2 Werk waarin meestal weinig of geen direct contact met 

patiënten of hulpbehoevenden vereist is 
78 

1.9.6 Veelvuldige storingen en onderbrekingen 73 
2.12.1 Werk waarin meestal weinig of geen rechtstreeks 

contact met klanten vereist is 
71 

1.9.9 Werk zonder verhoogd persoonlijk risico 63 
2.12.3 Werk waarin zo nodig kan worden terug gevallen op 

directe collega’s of leidinggevenden 
62 



Uitkomsten pilot CAW 2016 
n=349, ernstige beperkingen 
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FML Omschrijving Aantal 
1.1 Vasthouden van de aandacht 12 
1.2 Verdelen van de aandacht 19 
1.3 Herinneren 9 
1.4 Inzicht in eigen kunnen 2 
1.5 Doelmatig handelen 2 
1.6 Zelfstandig handelen 13 
1.7 Handelingstempo 2 



De dynamiek van stress 
Het effect van coping, aanpassingsvaardigheden en 
persoonlijke eigenschappen 
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Samenhangende aanpak bij stress en burn-out 
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1.  Leer de stressor(s) hanteren 

2.  Breng structuur aan in dag/week, werk en gezin 

3.  Gebruik leefstijl als medicijn 

4.  Doseer cognitieve inspanning 

5.  Behandel eventuele onderliggende stoornis(sen) 

Actieve aanpassing! 



Casus 
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Situatiebeschrijving bij aanmelding 

●  Projectleider 

●  Heeft een gezin met 2 jonge kinderen 

●  1 jaar geleden uitgevallen 

●  Onderzoek van psychiater wijst uit: ongedifferentieerde 
somatoforme stoornis (burn-out).  Klachten: na mentale 
inspanning met name een druk op de slaap, misselijkheid 
en een rush gevoel met name op de wangen, 
vermoeidheid, slaapt sinds 10 weken goed. 



Psychisch belastbaarheid onderzoek 

In kaart brengen van belastbaarheid  in relatie tot werk: 

●  Capaciteiten 

●  Persoonlijkheidskenmerken  

●  Klachtenbeeld 

●  Copingstijl 

●  Leefstijl 
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Ervaren stressfactoren 

Werkgerelateerd 

●  Werkwerken van 50-60 uur per week 

●  Externe prikkels  

Privé-gerelateerd 

●  Veel hectiek door gezin met jonge kinderen 

●  Vrouw die ziek thuis kwam te zitten waarvoor hij de zorg 
op zich nam 

‘Cliënt stond altijd aan’ 
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Persoonlijkheidskenmerken 

●  Zeer gedreven en prestatiegericht 

●  Grenzeloze ambitie 

●  Perfectionistisch en faalangstig 

●  Kans op overschatting van zichzelf, minder in staat eigen 
tekorten te herkennen 

●  Doorgaan zonder grenzen te herkennen 

●  Geen effectieve coping. Enige optie is ‘doorgaan’ 
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Advies 

Verminderen stressoren door 

●  Inzicht  in kwaliteiten, valkuilen en copingstijl door 
arbeidspsycholoog  

●  Psychosomatisch fysiotherapeut voor inzicht tussen 
wisselwerking lichaam en geest zodat daarin balans 
ontstaat en het creëren van de balans inspanning/
ontspanning 

Structuur aanbrengen 

●  Cliënt heeft duidelijke structuur met activiteiten op een dag 

●  Aandachtspunt is het aanbrengen van voldoende 
ontspanning binnen de structuur. 
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Advies 

Leefstijl 

●  Running therapie, daarin ook leren doseren 

●  Balans creëren privé/werk  

●  Goede slaaphygiëne door niet tot kort voor het slapen 
beeldschermwerk te verrichten voor werk 

Verminder cognitieve inspanning 

●  T.a.v. re-integratie: denk aan afgebakende taken zodat 
cliënt duidelijke pauzes kan nemen en niet steeds tussen 
verschillende taken hoeft te schakelen wat cognitief 
inspannend is. 
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Hoe is het nu met… 

●  Arbeidsdeskundig onderzoek heeft plaatsgevonden 

●  Cliënt is werkzaam in een andere functie met minder 
strakke deadlines en cliënt heeft eigen deeltaak, aandacht 
hoeft niet steeds worden verdeeld 
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Ja maar… en nu 

Veel ja maar….over: 

●  Komt het allemaal nog wel goed met mij 

●  Kom ik nog wel op mijn oude niveau 

●  Hoe lang gaat het duren voordat ik weer beter wordt 

●  Kan ik niet beter eerst behandeling afwachten 
 

Vragen zijn vaak een uiting van onzekerheid. Voor het 
opbouwen van zelfvertrouwen, is het ‘doen’ van belang. 
Alleen door stap voor stap dingen te doen, kan je weer 
successen behalen en ervaren wat je wel en niet aankan.  

‘Van Denken Naar Ervaren’ 
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