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Latenweallemaal ophetwerk en thuismeer tijd
verlummelen omzo een burn-out te voorkomen
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H
et begin vaneennieuw
jaar gaat niet zeldenge-
paardmet goede voorne-
mens.Dekalendertijd
heeft blijkbaar eenmagi-
schebetekenis: ‘In 2019

ga ikhet echt andersdoen, dit keer gaat
het echt lukken.’Deze goede voorne-
menshebbenoverwegend temaken
met gezondheid. Bij de sportscholen is
het eenbekend fenomeen; in januari
is debezettingmaximaal, in februari
ooknog redelijk.Daarna zakt het snel
terugnaarhet gebruikelijke aantal be-
zoekers. Voornemens zijn goed, ze echt
realiseren is eenheel ander verhaal.

Naastmeer sporten, gezonder eten
enmeer aandacht voor onzedierbaren,
staat de laatste jaren voor velen eenan-
der goed voornemenhoogophet lijstje.
We strevennaar eenminder volle agen-
da,willenmeer rust inbouwen,meer
tijd voor reflectie, enmeer aandacht
voorhetmaken vanbelangrijke keuzes
inhetwerk- of privéleven.Dit verlangen
naarminderdrukblijkt al snel overru-
led tewordendoor opgebouwde routi-
nes, de eisendiewij onszelf of anderen
onsopleggen.

EMOTIONELE UITPUTTING
De laatste jaren is er veel aandacht voor
het themaburn-out enoverspannen-
heid.Was inde jaren tachtighet begrip
burn-out uitsluitendgerelateerd aande
werksituatie, nuheeft de termeen veel
brederebetekenis gekregen.Het duidt
nu veelmeer opeen totale emotionele
uitputting, op eengevoel letterlijk en
figuurlijknietmeer vooruit te kunnen.
Deberichten enkoppen indemedia
liegenerniet om: volksziekte van een
nieuwegeneratie,#opgebrand, een
burn-outepidemie.

Maarnaderebeschouwing leert dat
van eenepidemie geen sprake is, laat
staan vaneen volksziekte.DeNationale
EnquêteArbeidsomstandigheden van
TNO laat een lichte stijging zien van
het aantal personendat zegt te kampen
metburn-outklachten. In 2012wasdat
13%en in2017bijna 16%.Deuitspra-
ken zijn gebaseerdop zelfrapportages
eneenbredeomschrijving vanhet be-
gripburn-out, van alles tussen ‘het er-
varen van lichte oververmoeidheid’ tot
aan ‘totale uitputting’.Dezebredeom-
schrijving vertroebelt daaromhet zicht
opwatde feitelijke aantallen zijn.

Maar onduidelijkheidover de aan-
tallenburn-outs inNederlandbetekent
niet dat er niets aandehand is, of dat
mensen zich aanstellen. Integendeel,
enkele trends zijn zorgwekkendende

gesignaleerde systematische stijging
vanervarenmentale druk vraagt om
nader onderzoek.Het aantal jongeren
metburn-outklachten is toegenomen,
en vrouwenhebben vaker klachtendan
mannen.

Het ziekteverzuimvanwegeburn-out
is het hoogst inde collectieve sector,
meer inhet bijzonder inhet onderwijs
en inde zorg. Professionals die inde
frontlinie staan, diemet veel passie
hunberoepuitoefenenmaar tochhet
risico lopenuitgeput te raken.Ook in
demarktsector ismetnamebij jon-
geren sprake vanuitval.Dat is juist in
een fase vanhun levendat groei enont-
wikkeling inhetwerk voorop zouden
moeten staan.Het ziet ernaar uit dat
ook voor zzp’ers het gevaar vanoverver-
moeidheidopde loer ligt.

MEDICALISERING
Uit veel onderzoekkomtnaar voren
dat burn-out lastig is vast te stellen.
Het gaat ommentale uitputting,maar
hoemeet je die precies?Enals dat al
zoukunnen, is het nogniet eenvoudig
omer eeneenduidige remedie voor te
vinden.Het risico is bovendiengroot
dat burn-out als een ‘ziekte’ of een ‘aan-
doening’wordt behandeld.Demedi-

calisering vandezemaatschappelijke
kwestie is al volopgaande. ‘Patiënten’
gaanermeenaardehuisarts.Omvoor
eenuitkering in aanmerking te komen,
is het een voorwaardedat klachtenals
een ziektewordengedefinieerd.

Dit proces vanmedicalisering van
maatschappelijkeproblemengeldt
overigensniet alleen voorburn-out-
klachten,maar iswijdverbreid.We zien
het bij de analyse vandrukgedragbij
kinderen, bij eenbehandeling voor een
kinderwensdiemoeilijk of niet in ver-
vulling gaat, enbij ouderdomdiemet
gebrekenkomt.Ookhier is deneiging
omdezekwesties eenzijdig alsmedi-
scheproblemen te zien endedieper lig-
gendeoorzaken—zoals bijvoorbeeld
veranderendemaatschappelijke ver-
wachtingen—te veronachtzamen.

Eenbezoek aandedokter, het zoe-
kennaar eendiagnose als legitime-
ring voor ervarenonvermogenenhet
gebruik vanmedicijnen, zijn langniet
altijd goedeof blijvendeoplossingen.
Daar komtbij datmedicalisering van
burn-outklachtende aandacht vooral
opdepersoon zelf richt: zij of hijmoet
aan zichzelfwerken.Washetmaar zo
makkelijk!

Het is depersoon zelf, zijn of haar

Ziekteverzuim
door burn-out is
het hoogst in het
onderwijs en in
de zorg

privésituatie, de arbeidssituatie en
maatschappelijke omstandigheden
die sámenkunnenbijdragenaanhet
ontstaan vanburn-out.Disbalans tus-
sendeze leefsferen is eenbelangrijke
oorzaak vanburn-out. Juist omdat
burn-out zo’n ‘verstrengeld’ probleem
is, is het niet eenvoudig omer iets aan
tedoen. Er is nog steeds teweinig aan-
dacht voorde snijvlakken tussendeze
levenssferen.Die verstrengeling van
levenssferen erkennen, daar ligt een
belangrijke sleutel, alle zelfhulpboeken
ten spijt.

GEZONDE STRESS
Eenpassende afstemming tussenper-
soon, privé- enwerksituatie enmaat-
schappelijke omstandighedenmaakt
hetmogelijk ompreciezer te kijken
naarwat in eenbepaalde fase vanhet
levenbelangrijk is, enhoe eengezonde
stress bevorderdkanworden.Daar kan
iedereen inhetnieuwe jaarmeebegin-
nen:meer lummeltijd tijdenswerk en
thuis, ommet collega’s en vriendenop
te ladenen te verkennenwat voor ieder
vanonswel ennietwerkt.Het ismij
dezeweeknogniet echt gelukt,maar ik
blijf het proberen,want ikhebhetmij
voor 2019heilig voorgenomen.
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