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U werkt graag hard? U
bent zeer plichtsge-
trouw? U kunt niet zo
goed nee zeggen en u

ergert zich aan mensen die de
kantjes ervan aflopen? U zet
natuurlijk door bij stress? Gefeli-
citeerd. U valt in de categorie
potentiële burn-outkandidaten.

Wat is dat toch met burn-out?
Slap gedrag of een onwelkome
beloning voor inzet en trouw?

Nee, mensen met een burn-
out krijgen te maken met het
gegeven dat ze veel te lang zijn
doorgegaan met bijvoorbeeld
werken, zich verantwoordelijk
voelen, structureel te weinig rust
nemen, etcetera. Zowel op het
werk als privé.

Ze voelen zich compleet leeg.
Alleen het idee uit bed te moe-

Burn-out

Het taboe zit in de
persoon zelf

ten komen of een stukje te moe-
ten lopen, brengt ze tot wan-
hoop.

Sommige symptomen lijken
op overspannenheid of een
depressie. Bij deze verschijnse-
len spelen factoren als aanleg
een grotere rol en hoeft er geen
sprake te zijn van permanente
overbelasting.

Hoewel er al veel onderzoek
naar burn-out is gedaan, is het
oorzaak- en gevolgcomplex
veelomvattend en meervoudig.
Sommige beroepsgroepen lijken
meer kans te geven op burn-out
dan andere, huisartsen en lera-
ren bijvoorbeeld, maar eendui-
dig is dit niet. De huidige inten-

sieve en steeds complexer voe-
lende samenleving zal zeker een
goede voedingsbodem zijn voor
mensen die hiervoor gevoelig
zijn.

Waar ligt nu het taboe? Dat zit
voornamelijk in de persoon zelf.
Hij of zij wil niet horen van
ophouden of gas terugnemen
omdat ‘het nu eenmaal je plicht
is om door te gaan’. Of, even erg,
‘omdat ons soort niet opgeeft.
Dat zit ook in de familie.’

Zo verhoog je voor jezelf de
drempel om toe te geven dat het
anders zou moeten en je dus zelf
in actie moet komen.

Het is een misverstand dat het
hierbij alleen om werkgerela-
teerde zaken zou gaan. Nee, het
gaat juist om het totaal aan
gevoelsimpulsen, omgevingsfac-
toren, aanleg en karakter.

Voor werkgevers zit hier ook
een boodschap in verscholen.
Meestal worden de harde wer-
kers, diegenen die zich merkbaar
verantwoordelijk voelen voor de
totale gang van zaken, zeer hoog
gewaardeerd. Gek genoeg is dat
voor de betrokkene een extra
argument om door te gaan.

Maar werkgevers, het is ook
uw zaak te waken voor ‘te’ in
deze. Ga juist met deze mede-
werkers in gesprek voor een
bestendige balans. Goed voor de
medewerkers, goed voor uw
bedrijf en goed voor een lager
arbeidsverzuim.
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