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Nieuw concept Gezondheid  

WHO     Dr Machteld Huber 

 

 ‘het vermogen van mensen zich aan te 
passen en eigen regie te voeren in het licht 
van fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven’.  

   Zelfs als er sprake is van ziekte, kan men 
gezond zijn. 

 

 Gezondheidsbevordering : 

   Veerkracht,zelfhelend vermogen,levenstijl 

 

 



Aanpak van burn-out in zes 

stappen 
MEDISCH  :   HERSTEL 

 

   stap 1   : verhaal/testen/diagnose/AO 

 
   stap 2   : context en persoon 

 

   stap 3   : volgorde van  herstel / LEVENS STIJL 
 

 

 

NIET MEDISCH : HER-STEL = HER-POSITIONEER 

                          STIJL VAN LEVEN 



LEVENSSTIJL GENEESKUNDE 

 Voeding 

 

 Beweging 

 

 Innerlijke rust 

 

 “Connectivity” 



David SERVAN SCHREIBER 

 PRIORITEITEN 

 

 Innerlijke rust 

 Connectivity 

 Voeding 

 Beweging 

 



Aandachtspunten HERSTEL 

VITALITEIT  & BALANS 

 Eerst het Autonoom zenuwstelsel in balans 

brengt 

 

 Daarna het emotie-regulatiesysteem 

 

 Pas daarna gedragsveranderingen 

 



www.doctors4doctors

.be  

info@doctors4doctors.

be  



 

 

 
Wie, in heel GZHZ,steunt de arts? 
   

 

 

 

 

 …. en waar kan ik terecht ? 



De moeilijkste vraag : hulp 

vragen 

 

        hulp  
verlenen 

 

 

      hulp vragen 

    

        hulp 
ontvange
n 

  

      hulp 
weigeren 



IS HET EEN EPIDEMIE? 









Opwarming van het klimaat 
Invloed van de mens? 

 http://www.geobronnen.com/130-jaar-

opwarming-van-de-aarde.html 

 

http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html
http://www.geobronnen.com/130-jaar-opwarming-van-de-aarde.html


Zelf Denken 

…een leidraad tot verzet   Harald Weltzer 

 

 

Zijn we zo dom en onbekwaam, dat we bij 

de 10% rijkste ,welvarendste en hoog 

opgeleiden zijn, en “niets kunnen doen” 

tegen de verdere vernietiging van de 

wereld 

 



Global burn-out ? 

Te stellen vragen… 

 Voor wie is globalisering op deze manier 

goed? 

 Is economische groei nog een te volgen 

paradigma ? Korte termijn vs lange 

termijn. 

 Wanneer is een fusie/overname van twee 

bedrijven succesvol? Voor wie? 





WIE VOLGT NOG ? 



REDDINGSBOTEN ZITTEN VOL 



Programma 

Burn-out :   

 

 Over welke klachten gaat het? 

  Wat is het, hoe krijg je het, en hoe kom je 

er vanaf? 

 



Programma 

Bevlogenheid: 

 

 Wat is het? 

 Hoe blijf ik bevlogen? 

 Burn-out vs bevlogenheid 

 

 



Programma 

 Tips 



 

Dood 

Ziek 

Burn-out 

Depressief, angstig, 
moe 

Stress 

Levensvreugde 
www.mijnkwartier.be  

Beschermt 
tegen 

Leidt tot  …   
indien geen 

‘pauze’ 

Beschermt 
tegen 

Beschermt 
tegen 

Preventie 

Rustpauz

e 

Zelfhulp 

Mijn Kwartier 

Chronische 
ontsteking  kanker, 

alzheimer, reuma, 

aderverkalking, 

hartvaatziekten, … 

Medische 
therapie 

> 6m. 

< 6m. 

 Kies een nieuwe levensstijl 

  Alarm Signalen ! 

Vicieuze cirkel ontstaat indien gezonde stress chronisch wordt! 

© Dr. Paul Koeck, 2012 

http://www.mijnkwartier.be/


 

 

  Je moet in 
vuur en vlam 

gestaan 
hebben  

  om 
opgebrand  

  te geraken ! 



Hersteltijd 



Bradford -index 



Bradford-index 

 



Wat weten jullie over Burn-

out? 



Lichamelijke reacties 
 Versnelde hartslag, 

hartkloppingen 

 Snellere ademhaling 

 Maagpijn/ misselijkheid  

 Constipatie, buikpijn 

 Slaapstoornissen 

 Eetlust (-/+) 

 Droge mond 

 Trillen, beven 

 Duizeligheid 

 Benauwd/ opwelling 
van warmte 

 

 Hoofdpijn 
 Hypertensie, 

(bloeddruk) 
 Spierpijn/ 

verkramping 
 Transpireren 
 Rugpijn 
 Pijn of druk op de 

borst 
 Vermoeidheid 

 



     Jobtevredenheid 
    FORMULE 

 

 

 

  JOBTEVREDENHEID = REALITEIT NU –             

 

  OORSPRONKELIJKE  VERWACHTINGEN 

T = R - V 



balans 

 

Eisen/ 

verplichtingen 

(werk, gezin, 

vrije tijd) 

Levensgebeur

-tenissen 

Problemen 

 

Geestelijke 

sterkte 

Lichamelijke 

sterkte 

Sociale steun 

Regelruimte 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                
                                                               BEWEGINGSVRIJHEID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WERKDRUK 

 

EMOTIONELE 
EISEN 

 

INDIVIDUELE 
COMPETENTIE 

KERNTAAK 
SOCIALE STEUN 

ORGANISATIE 

DRAAGLAST DRAAGKRACHT 

STRESSFACTOREN ENERGIEBRONNEN 



Oncontroleerbaarheid &  

Onvoorspelbaarheid 





st
re

ss

tijd

stressweerbaarheidsgrens

inspanningen



 In uw hersens….  Ts uw oren 

 

 Drie fasen : talent,alles inzetten…. 



 

   1    Dringend  

         belangrijk 

           moet 

 

2   Belangrijk    

     niet dringend 

    kernopdracht  (wat wil ik –zijn) 

 

   3    Dringend 

         niet belangrijk 

 

          storingen vs service 

 

4   Niet belangrijk 

     niet dringend 

    vullen of voeden (q v recup)     

                                                                                   

 





Vaak bij ‘gezonde mensen’, ervoor 

geen problemen 

Vaak bij zeer gemotiveerde en 

betrokken mensen 

Langdurig proces van tekortschietende 

hantering met de werksituatie en 

toenemend functioneringsverlies 

 

 Burn-out is eindstadium (ten 

minste 1 jaar) 

 

 Je slepen van weekend naar 

weekend, van vakantie naar 

vakantie en niet meer recupereren 

 

 Van betrokkenheid, 

enthousiasme en idealisme naar 

afstandelijkheid, cynisme en 

frustratie 



Definitie burn-out 

Burn-out 

Emotionele 
uitputting 

Depersonalisatie 
Persoonlijke 

bekwaamheid 



BURNOUT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werkdruk 

Werk- 

stressoren 

Energie- 

bronnen 

UITPUTTING 

 

GEVOLGEN 

 
 

 

Gezondheids- 

klachten 

 

Ziekteverzuim 

 

Lage productiviteit 

 

Minder prestaties 

 

Lage commitment 

 

Personeelsverloop 

 

Ontevreden kliënten 

 

Enz  

 

CYNISME 

Emotionele taakeisen 

Rolconflicten  

Sociale steun 

enz 

Coaching  

Feedback  

Enz  

+ 



Audit  6 domeinen  

 Maslach & Leiter 

1  Werk   overload 



 2 Geen of te weinig gevoel van controle 

over het werk 



 3 Onvoldoende vergoeding (beloning) 



 4 Team spirit  gaat  teloor 



 5 Onbillijkheid 



 6 waarden-conflict 



Waarom zo moe? 

 Stressweerbaarheidsmodel  (organisatie) 

 Jobtevredenheid (relationeeel) 

 Bevlogenheid (zelf) 

 

 

 



Bevlogenheid    vs.    Burnout 

 

 

Absorptie (flow) 

Vitaliteit 

Toewijding   

 

Incompetentiegevoel 

Uitputting 

Cynisme 



Kenmerken van bevlogenheid 
 

 Absorptie (flow) = op plezierige wijze helemaal 

opgaan in je werk 

 Vitaliteit = veel energie en ‘geestelijke’ veerkracht 

 Toewijding = enthousiasme en fierheid 

 



 

Hoe je plezier in je werk 

kwijtgeraakt...  

 

 

apathie 

BURNOUT bevlogen 

verveling 

W 
E 
R 
K 
S 
T 
R 
E 
S 
S 
O 
R 
E 
N 

ENERGIEBRONNEN 



Preventie :7 aandachtspunten 

 Plek 



Preventie :7 aandachtspunten 

 Plek 

 Team 

 



Preventie :7 aandachtspunten 

 Plek 

 Team 

 Kerntaak 

 



Preventie :7 aandachtspunten 

 Plek 

 Team 

 Kerntaak 

 Loopbaan 

 



Preventie :7 aandachtspunten 

 Plek 

 Team 

 Kerntaak 

 Loopbaan 

 Leermeesters 

 



Preventie :7 aandachtspunten 

 Plek 

 Team 

 Kerntaak 

 Loopbaan 

 Leermeesters 

 Interne motivatie 

 



 Plek 

 Team 

 Kerntaak 

 Loopbaan 

 Leermeesters 

 Interne motivatie 

 Zoek hulp 

 

 



TIPS !! 

 Is de diagnose gesteld,door wie? 

 Is er een actieve aanpak ? 

 Is er conflict of is het de werkdruk? 

 Motivatie teruggekomen? Rol bedrijf 

 Preventiebeleid? 

 Uitleg over signalen en klachten 

 



 

 

Fase 1 

Stress 

Fase 2 

Overspanning 

Fase 3 

Burnout 

 draaglast > 

draagkracht 

 
 

 draaglast < 

draagkracht 

 prikkelbaar 

 psychosomatiek 

 angst 

 afstand 

 psychisch afhaken 

 

 zich isoleren 

 

 zichzelf niet meer als  

competent 

zien 

 Complicatie: 

depressie 

 

 
 

Het stress-continuüm 



Zorg goed voor elkaar :"Geef hem je hand" 

 

In het noorden van Perzië zonk een man weg in een moeras.Alleen zijn hoofd  

kwam nog boven het slijk uit.Luidkeels schreeuwde hij om hulp.Al spoedig  

verzamelde zich een menigte bij de plek des onheils,en iemand had de moed om  

de ongelukkige te helpen.'Geef me je hand' riep hij hem toe.'Ik zal je uit  

het moeras trekken'.Maar de verdrinkende man bleef om hulp roepen en deed  

niets waardoor de andere hem eruit kon trekken. 

'Geef meje hand!' moedigde deze hem meermalen aan. Het antwoord was slechts  

een erbarmelijk geschreeuw om hulp.Toen bemoeide een andere man zich  

ermee:'Je ziet toch dat hij je nooit zijn hand zal geven.Geef hem jouw  

hand,dan kun je hem redden.' 


