‘ONS BREIN WORDT
OVERBELAST’

CRAB

Het aantal burn-outs neemt
explosief toe. Maar hoe ontsnap
je eraan? Met een combinatie van
mentale veerkracht en gezond
verstand, zeggen Elke Geraerts
en Luc Swinnen, allebei expert en
coach als het over burn-out gaat.

Luc Swinnen en Elke Geraerts: ‘Een burn-out voorkomen, kun je
door je eigen leven in handen te nemen en het goed te managen.’
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OFFONBBUTDIBQQJKEJFBMNBBSTOFM
MFSESBBJU XPSEUEFESVLPNbNFF`UF
[JKO [XBBSEFS 5É [XBBS WPPS FFO
HSPFJFOEFHSPFQ)FUBBOUBMEFQSFT
TJFT FO CVSOPVUT TUJKHU 7PMHFOT
DJKGFSTWBOIFU3*;*7JTFSJOWJKGKBBSUJKE
CJKOB FFO WFSEVCCFMJOH WBO IFU BBOUBM
XFSLOFNFST EJFXFHFOTFFOCVSOPVU
NFFS EBO FFO KBBS BSCFJETPOHFTDIJLU
UIVJT [JUUFO *O  XBSFO EBU 
MPPOUSFLLFOEFO*OXBSFOIFUFSBM
;FMGTUBOEJHFOPGQFSTPOFOEJFWPPS
FFOLPSUFSFQFSJPEFVJUWBMMFO [JKOOJFUJO
EF[FDJKGFSTPQHFOPNFO

Waarom weegt die snel veranderende maatschappij zo zwaar
door op ons mentale welzijn?
-VD4XJOOFO %PPSEJFWFSTOFMMJOHNPFU
KFWFFMXFOECBBSEFS[JKO7BOEBBHCFOKF
CF[JH NPSHFOLVOKFPOUTMBHFO[JKO)FU
MFWFO JT WMVDIUJHFS %F PO[FLFSIFJE JT
PWFSBM FO EBU [PSHU WPPS BOHTU *O EJF
OJFVXFXFSFMENPFUKFNFFESBBJFO EBU
XPSEUCFMPPOE"MTKFOJFUNFFCFOU XPSE
KFBGHFTUSBGU

Is de mens daar wel voor gemaakt? Als een steeds grotere
groep mensen met een burn-out
moet afhaken, staan die maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen dan nog wel ten
dienste van de mens?
&MLF(FSBFSUT *LEFOLEBUEFUFDIOPMP
HJFNBBUTDIBQQFMJKLHF[JFOBCTPMVVUFFO
OVUUJHF FWPMVUJF JT  NBBS EBU EF NFOT
NPFUMFSFOPNFSHPFENFFPNUFHBBO
5FHFOXPPSEJHMBUFOXFPOTDPOUJOVPWFS
QSJLLFMFOFOXFWJOEFOIFUOPHGJKOPPL
8F[JKOFSBBOWFSTMBBGEHFSBBLU%JFQSJL
LFMT[PSHFOFSWPPSEBUKFMJDIBBNNFFS
EPQBNJOF BBONBBLU r IFU HFMVLTIPS
NPPOrFOEBUNBBLUKFBGIBOLFMJKL%F
IFMFUJKENFUEBUTDIFSNCF[JH[JKOXF
NPFUFOMFSFOPNEBBSFFOCFHSFO[JOHPQ
UF[FUUFOPNPOTCSFJOSVTUUFHVOOFO+F
CSFJOJTBMTFFOTQJFSKFLVOUEJFTUFSLFS
NBLFO  NBBS PPL PWFSTUSFUDIFO )FU
HFWPMHEBBSWBOJTCVSOPVU
4XJOOFO +FXPSEUXBLLFSFOIFCUWJBKF
UBCMFUBMWJKGLSBOUFOEJFKFIFUOJFVXT
WPPSTDIPUFMFO7SPFHFSMBTKFFSÉÉO+F
CFOUOPHIBMGBBOIFUTMBQFOFOKFIFSTF
OFOXPSEFOBMHFCPNCBSEFFSENFUFFO
WMPFEHPMGBBOJOGP OVUUJHFÉOPOOVUUJHF

#VSOPVU

ID-kit
Luc Swinnen
is arts, bedrijfsconsulent en coach rond stressmanagement en burn-out. Hij
schreef onder meer Burn-out. Boordevol tips om opnieuw plezier te beleven
aan je werk, Geef burn-out geen kans. 100 manieren om uit de knoop te
raken en 101 antwoorden op stress en burn-out.

Elke Geraerts
is doctor in de neuropsychologie en samen met Pia Buysse zaakvoerder van
het consultancybedrijf Better Minds at Work. Ze focust op mentale weerbaarheid van medewerkers en schreef Mentaal kapitaal en Het nieuwe
mentaal.

#PWFOEJFOJTBMEBUCMBVXFMJDIUWBOEJF
TDIFSNFOPPLOPHFFOTTDIBEFMJKLWPPS
KFHF[POEIFJEIFUWFSTUPPSUKFTMBBQQB
USPPO [PEBUKFIFSTFOFOOPHNJOEFSSVTU
LSJKHFO

‘Het is een zware
verantwoordelijkheid
van iedereen die met
burn-out bezig is om
daar geen containerbegrip van te maken.’
Die schermverslaving is één ding,
maar er is toch meer aan de hand?
(FSBFSUT )FFMXBUEJOHFOEJFWSPFHFSJO
POTCSFJO[BUFO IFCCFOXFOVBBOBQQB
SBUFOUPFWFSUSPVXE5FMFGPPOOVNNFST
LFOKFOJFUNFFSVJUKFIPPGE EJF[JUUFOJO
KFBESFTCPFL8FPVUTPVSDFO NBBSXF
EPFOOJFUBBOJOTPVSDFOXFPFGFOFOEBU
OJFUNFFS0OTCSFJOXPSEUNJOEFSTUFSL
7PPSKFMBOHFUFSNJKOHFIFVHFO [FHNBBS
KFPQTMBHQMBBUT WBMUEBUOPHNFF.BBS
WPPS IFU XFSLHFIFVHFO JO KF GSPOUBMF
DPSUFYJTEBUOJFUHPFE EBUJTOJFUGJU8F
LVOOFOOPHNBBSIFFMXFJOJHBBO%JF
FWPMVUJF[PSHUFSWPPSEBUXFPO[FTUSFTT
NJOEFSLVOOFOCFIFFSTFOFOPPLNJOEFS
FNQBUIJTDI XPSEFO ;ÉMG CFQBMFO
XBOOFFSKFEJFQSJLLFMTUPFMBBU KFFJHFO
HSFO[FOTUFMMFO NBBLUKFXFFSCBBSEFS"G
FOUPFFFOEJHJUBMEFUPY JTHPFEWPPSKF
CSFJO
4XJOOFO &FOCVSOPVUWPPSLPNFO LVO
KF WPMHFOT NJK WPPSBM NFU HF[POE
WFSTUBOE EPPSKFFJHFOMFWFOJOIBOEFO

UF OFNFO FO HPFE UF NBOBHFO /JFU
BMMFFOEFEJDUBUVVSWBOEFUFMFGPPOTFO
EFNBJMTFOEFTPDJBMFNFEJBOJFUUPFMBUFO
JO KF MFWFO  NBBS PPL HFOPFH TMBQFO
[PSHFOEBUKFCFXFHJOHLSJKHU HF[POE
FUFO UJKECFTUFEFOBBOKFSFMBUJF KFWSJFO
EFOHFSFHFMEPQ[PFLFO"MTKFMFWFOJO
CBMBOTJT [BMFFOCVSOPVUOJFU[PTOFM
UPFTMBBO

HEFBOMEN VAN
VEERKRACHT
Dat zijn goede preventie-adviezen,
maar wat als je met een burn-out
zít?
4XJOOFO "MTNFOTFOWFSNPFJE[JKOPG
[JDITMFDIUJOIVOWFMWPFMFO XPSEUBMTOFM
HFSPFQFOEBUIFUFFOCVSOPVUJT"MT
BSUT [FH JL b-BBU FFSTU DIFDLFO PG FS
GZTJFLOJFUTNJTJT`*OUPUQSPDFOU
WBOEFHFWBMMFOWJOEFOXFFGGFDUJFGFFO
TDIJMELMJFSBBOEPFOJOH CJKOJFSQSPCMFNFO
LXBBEBBSEJHF [JFLUFT PG FFO BOEFSF
BBOEPFOJOH )FU JT FFO [XBSF WFSBOU
XPPSEFMJKLIFJE WBO JFEFSFFO EJF NFU
CVSOPVU CF[JH JT PN EBBS HFFO DPO
UBJOFSC FHSJQWBOUFNBLFO&OEBU[JFO
XFOPHBMFFOT
(FSBFSUT #JK FFO CVSOPVU [JF JL ÉÉO
SPEFESBBEKFIFCUUFNBLFONFUJFNBOE
EJFEFVJUEBHJOHFOEJFHFTUFMEXPSEFO
OJFUBBOLBO+FNFOUBMFWFFSLSBDIUJTPQ
KFCSFJOLBOOJFUTNFFSBBO0NFSVJUUF
SBLFO  IFMQ KF IVMQ OPEJH )VMQ PN KF
CSFJOPQOJFVXUFUSBJOFO
4XJOOFO %B`TÉÉOBTQFDU NBBSJLEFOL
PPLEBUBVUPOPNJFr[FMGKFXFSLPGKF
MFWFOLVOOFOJOSJDIUFOrFFOCFMBOHSJKL
BTQFDUJT;FMGTEFJMMVTJFWBOBVUPOPNJF
[PSHUFSBMWPPSEBUXFSLOFNFSTHFMVL
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LJHFS[JKOFOCFUFSLVOOFOQSPEVDFSFO
&FOUXFFEFCFMBOHSJKLFGBDUPSJTFFSMJKL
IFJE"MTKFCBBT[FHUEBUJFEFSFFOWPPSU
BBO NFU EF GJFUT NPFU LPNFO PNEBU
LMJNBBUOFVUSBBM[JKOFFOWBOEFEPFMTUFM
MJOHFOJTWBOIFUCFESJKGFOIJKWFSWPMHFOT
[FMG NFU FFO EJLLF BVUP EF QBSLJOH
PQESBBJU EBOWPFMKFKFBMTXFSLOFNFS
CFLPDIU%BUWSFFUBBOKFNPUJWBUJF'BJS
OFTT JTFTTFOUJFFM
(FSBFSUT %BU [JKO EBO BEWJF[FO WPPS
DPMMFDUJFWFWFFSLSBDIUCJOOFOFFOCFESJKG
NBBSBMTJOEJWJEVLBOKFPPLWFFM[ÉMGEPFO
*ONJKOCPFL.FOUBBMLBQJUBBM CFTDISJKGJL
IFGCPNFOWBOWFFSLSBDIUXBBSKF[ÉMGJFUT
BBOLVOUEPFO&FOFFSTUFIFGCPPNJT
CJKWPPSCFFMEKFCFXVTUFSXPSEFOWBOKF
FJHFOCSFJO)FUJTCFMBOHSJKLPNOJFVXT
HJFSJH UF [JKO OBBS KF FJHFO HFEBDIUFO
7BBL[JKOEJFOFHBUJFWFSEBOKF[FMGCFTFGU
%BUIFFGUUFNBLFONFUIFUQSJNJUJFWF
HFEFFMUFWBOPOTCSFJOEBUEBBSOPH[JU

Het onderscheid tussen een
burn-out en een depressie
wordt niet altijd gemaakt. Toch
zijn het twee heel verschillende aandoeningen.

1. Vermoeidheid
Je voelt je uitgeput, fysiek en
mentaal.

2. Negatieve emoties
Negatieve emoties als angst en
agressie overheersen. Je wordt
cynisch, je kijkt naar de wereld
vanop een afstand, je hoort er
niet meer bij.

Typisch aan een burn-out is dat
je wel wílt deelnemen aan het
leven, je wílt wel werken, je
wílt wel zorgen, maar je kunt
niet. Dat is meteen het grote
verschil met een depressie:
alles is donker en zwart, je wilt
niet(s) meer. Niet eten, niet
slapen, geen seks... Een
depressie kan behandeld
worden met medicatie in
combinatie met psychologische
begeleiding of therapie. Voor
een burn-out bestaat geen
medicamenteuze behandeling.
Antidepressiva nemen tegen
een burn-out heeft geen enkele
zin, integendeel. Psychologische begeleiding en coaching
kunnen je helpen om je leven
weer in handen te nemen en
je burn-out te bestrijden.

3. Niet competent
Je voelt je niet competent, je
ervaart problemen als onoplosbaar. Dat zorgt ervoor dat uit
een burn-out geraken niet
evident is.

%JFLBOKFPNEFOLFO QPTJUJFGPNCVJHFO
%BU CFTDIFSNU KF UFHFO EF OFHBUJFWF
TQJSBBMOBBSFFOCVSOPVU%BBSOBBTUJT
IFUPPLCFMBOHSJKLPNNFFS[FMGDPOUSPMFUF
MFSFO KF TUSFTTFSFOEF HFEBDIUFO PQ[JK

‘Mensen denken vaak dat hun burn-out door hun
job komt. Maar er is een reden waarom jij die burnout krijgt en je collega, die hetzelfde werk doet, niet.’

LVOOFO[FUUFOFOKFGPDVTTFOPQXBUKF
BBOIFUEPFOCFOU&FOUBBLBGXFSLFOJO
QMBBUTWBOKFMVJFSFQUJFMFOCSFJOEFPWFS
IBOEUFMBUFOOFNFO [PEBUKFXFFSBBO
IFULPGGJFBQQBSBBUTUBBU

‘Het nieuwe werken’, is dat een remedie tegen burn-out? Flexwerkplekken met poefjes en comfy
sofa’s, stilte-bubbles en pingpongtafels op het werk: helpen de
nieuwe hippe kantoren tegen een
burn-out? Of gaat het om een verkapte verlaagdekostenoperatie:
minder vierkante meters betalen
per werknemer?
iSTOCK

‰

Burn-out of
depressie?

3 kenmerken
van een burn-out

‘De technologische evolutie is nuttig, maar de mens moet leren er goed mee om te gaan.’
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(FSBFSUT #FESJKWFOEFOLFOIPFMBOHFS
IPF NFFS OB PWFS IPF NFOTFO NFFS
GPDVTLVOOFOIFCCFO#JKEFJOSJDIUJOH
WBOOJFVXFLBOUPPSMBOETDIBQQFOXPSEU

iSTOCK

Kantoorlandschap. ‘Bedrijven denken almaar meer na over hoe mensen meer focus
kunnen hebben.’

SFLFOJOHHFIPVEFONFUIFUGFJUEBUKF
DPODFOUSBUJFWFSNPHFOJOQJFLFOFOEBMFO
MPPQU%BBSPNXPSEFOFSPQEFXFSLQMFL
SVJNUFT JOHFSJDIU XBBS KF POHFTUPPSE
HFDPODFOUSFFSELBOXFSLFO%BBSOBBTU
[JKO FS PPL [POFT XBBS KF FWFO LVOU
POUTQBOOFOPGNFUDPMMFHB`TPWFSMFHHFO
PGUBLFOEPFOEJFNJOEFSDPODFOUSBUJF
WSBHFO (FNJEEFME HFOPNFO JT KF
DPODFOUSBUJFUPUVVS`TNPSHFOTIFU
IPPHTUF  EBO LSJKH KF FFO EJQ /B EF
NJEEBHQJFLUEBUDPODFOUSBUJFWFSNPHFO

Stress-signalen
Hoe merk je dat je tegen je
eigen grenzen aan loopt? Deze
signalen geven aan dat je
mentale weerbaarheid afneemt
en dat je in de gevarenzone
komt voor een burn-out.
• Lichamelijke pijnklachten:
rugpijn, hoofdpijn, buikpijn...
• Spijsverteringsstoornissen.
• Emotionele problemen als
angst of agressie.
• Een verandering in je denkpatroon: je merkt dat positieve gedachten meer en meer
plaatsmaken voor negatieve.
• Een verandering van
gewoonte: je ging bijvoorbeeld altijd met plezier vroeg
werken en nu niet meer.
• Het gevoel dat je zelf je leven
niet (meer) in handen hebt en
een gebrek aan focus.

5 tips om mentaal
weerbaarder te worden
• Probeer de helft van je vrije
tijd echt vrij door te brengen.
Ga de haag snoeien, muziek
spelen, zelfs strijken... Het
zijn activiteiten die je brein
tot rust brengen, omdat je
maar met één ding bezig bent.
• Daag jezelf geregeld uit om
een uurtje te single-tasken op
je werk, om weer focus te
leren. Hou je niet bezig met
time-management, maar met
attention-management.
• Leer je aandachtspieken en
-dalen kennen en deel je dag
daarnaar in, dat maakt je veel
productiever. Zet de taken
die je volledige focus vragen
op je pieken. Vergaderingen,
mailtjes en telefoontjes reserveer je voor de dalmomenten.
Plan creatieve klussen op de
momenten dat je het meest
vermoeid bent.
• Hou zelf de controle over je
mails en telefoontjes. Zet je
meldingen af, durf je telefoon
op stil te zetten en beantwoord die oproepen op een
moment dat het in jouw
werkindeling past.
• Laat je zin in je werk niet
onderuithalen door negatieve
opmerkingen van een collega.
Zo’n rotte appel in je team kan
nefast zijn voor je motivatie.
Het is veel belangrijker dat je
voor jezelf positief kunt invullen waarom jij deze job doet.

FOUFHFOFFOVVSPGLSJKHKFEFHSPPU
TUF EJQ WBO EF EBH %BU JT FFO HPFE
NPNFOU PN KF NBJMT BG UF IBOEFMFO
0SHBOJTFFSKFJOEFOBNJEEBH BMTNFOTFO
WFSNPFJEFS[JKO FFONFFUJOHPNDSFBUJF
WFJEFFËOUFCFEFOLFO 1SJNB XBOUEBO
JTEBUDSFBUJFWFEFOLFOTUFSLFSPNEBUEF
SFNNJOHFO JO EJF GSPOUBMF DPSUFY FFO
CFFUKF XFHWBMMFO %PPS EBBS SFLFOJOH
NFFUFIPVEFO LBOKFKFFGGFDUJWJUFJUrÉO
EFLBOTPQFFOCVSOPVUrTUFSLWFSLMFJ
OFO5FSNFOBMTbUJNFNBOBHFNFOU`FO
bNVMUJUBTLFO` [JKO [P WPSJHF FFVX  EJF
IFMQFOFDIUOJFUUFHFOEFTUSFTT;POEFS
BBOEBDIUJTUJKEXBBSEFMPPT&FOXFSL
HFWFSCFUBBMUKFOJFUNFFSWPPSKFUJKE XFM
WPPSKFGPDVTFOKFBBOEBDIU

LOYAAL MAAR NIET
AAN JEZELF
Zijn sommige mensen gevoeliger
voor een burn-out dan anderen?
4XJOOFO 7FFSLSBDIU XPSEU EFFMT
CFQBBMEEPPSFSGFMJKLIFJEFOFS[JKOFFO
BBOUBMQFSTPPOMJKLIFJETLFONFSLFOEJFKF
HFWPFMJHFS NBLFO WPPS FFO CVSOPVU
1FSGFDUJPOJTUJTDI [JKO JT FS FFOUKF  UF
WSJFOEFMJKLFOUFNFFHBBOE[JKOPPL8JMKF
CVSOPVUBBOQBLLFO EBOCFTUBBUFSHFFO
XPOEFSQJM+FLVOU[FMGWFFMEPFO NBBS
EBUJTXFSLFO&FOIFFMMFWFOMBOH
(FSBFSUT "MT KF KF[FMG NPFJMJKL FFO
TDIPVEFSLMPQKF LVOU HFWFO  OPPJU FFO
WPMEBBOHFWPFMIFCUPWFSJFUTXBUKFIFCU
HFQSFTUFFSE EBO[BMKFTOFMMFSPQCSBO
EFO .FOTFO EJF HFFO OFF LVOOFO
[FHHFO EJFJOEFSEBBEUÉWSJFOEFMJKL[JKO
EBU[JKOMPZBMFXFSLOFNFST NBBS[F[JKO
OJFUMPZBBMBBO[JDI[FMG XBBSEPPS[FIVO
MJNJFUFOOJFUIFSLFOOFO.FOTFOEFOLFO
WBBL EBU EJF CVSOPVU UF NBLFO IFFGU
NFUIVOKPC.BBSFSJTFFOSFEFOXBBS
PNKJKKVJTUEJFCVSOPVULSJKHUFOKFDPMMF
HB EJFJEFOUJFLIFU[FMGEFXFSLEPFU OJFU
"MTKFWBOXFSLWFSBOEFSU OFFNKFOPH
BMUJKEKFFJHFOQFSTPPOMJKLIFJENFF%BBS
PNJTIFU[PCFMBOHSJKLPNEJFTJHOBMFOUF
MFSFOLFOOFOFOUFXFSLFOBBOKFFJHFO
WFFSLSBDIU+FNPFUKF[FMGHFSFHFMEEF
XBBSPNWSBBHCMJKWFOTUFMMFOXBBSPNEPF
KF XBU KF EPFU  +F bXBBSPN` [FHU BMMFT
PWFSKFXBBSEFO XBUKPVFOFSHJFHFFGU
%PPSKF[FMGHFSFHFMEEJFXBBSPNWSBBHUF
TUFMMFO CMJKGKFEJDIUCJKKFJOUSJOTJFLFNPUJ
WBUJFn
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