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INLEIDING



• Opleiding: Master in de klinische psychologie 
(Ugent), systeemtheoretisch psychotherapeut
(Interactie-Academie Antwerpen), 5-daagse opleiding
ACT (Tim Batink)

• Onderwijs: versterken van competentiegericht
onderwijs in diverse vakken binnen de opleiding
Psychologie 

• Vorming: BRUCC lezingen, webinars voor teams, 
huisartsen,… - steeds met duidelijke praktijk focus 

• Praktijk: 

• Brussels University Consultation Center (BRUCC) 
www.brucc.be

• Privé praktijk (Huisartsenpraktijk Zwijnaarde, eigen
praktijk Halle)

WIE ZIJN WIJ? 

MARGOT GARRÉ LISA ALIAJ

• Opleiding: masterstudent opvoeding-en

gezinspsychologie na vooropleiding Toegepaste
Psychologie: schoolpsychologie en pedagogie

• Stages: masterstage BRUCC, vormingsmedewerker

CAW, zorgcoördinator lager onderwijs

http://www.brucc.be/
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1. Herkennen van (potentiële) stressoren bij jezelf

2. Het bieden van copingstrategieën om met stress om te gaan

3. Korte introductie in individuele tools om uitputting/oververmoeidheid/burn-out te
voorkomen

4. Aanzet tot reflectie over eigen balans (energiegevers en energienemers) 

5. Aanzet tot meer waardengeoriënteerd handelen in eigen leven

DOELEN VAN DEZE LEZING



STRESS
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STRESS

• Stress = alarmsignaal dat ontstaat in reactie op een prikkel/situatie en die aangeeft dat je actie moet 
ondernemen. 

• plezierige gebeurtenissen (sport, geboorte,…)

• negatieve gebeurtenissen (gevaar, ongemak, …). 

• Functies van stress:

• Gevaar signaleren

• Energie-efficiënte keuzes maken in ons lichaam 

• Informatieverwerking 

• Om te bepalen of stress ongezond is, blijkt het belangrijk om na te gaan wat de langdurige effecten 
zijn. 

WAT IS STRESS?
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WINDOW OF TOLERANCE

WAT IS STRESS? 

Wat herken je bij jezelf onder stress?

- hypoarousal? Afwezigheid, vermijden, 
lusteloosheid,…

- hyperarousal? Agitatie, paniek, 
spanning,…

Hoe terug in ontspanningsmodus
geraken?
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WINDOW OF TOLERANCE

• Binnen window → staat van ontspannen aanwezigheid

- ≠ helemaal zen → MAAR gevoelens hanteren & verwerken

• Niet voor iedereen even groot!

• Buiten window → overlevingsmechanisme

- Hyper of hypo

• Geen herstel kan leiden tot chronische stressreactie 

- energiegevers?
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STRESSOREN EN ENERGIEGEVERS

Mentale energie en voldoening hangt af van wat iemand graag doet en wat men 
belangrijk vindt. 

Je kan symptomen ontwikkelen omwille van een opstapeling van energievreters, maar
ook omwille van een gebrek aan of verdwijnen van energiegevers. 

WAT IS STRESS?

Energie-
vreters

Energie-
bronnen
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Energie-
bronnen

Energie-
vreters

Energie-
bronnen

Energie-
bronnen

Energie-
vreters

Energie-
vreters

Positief ONevenwicht Evenwicht                                Negatief ONevenwicht

> = <

Hoe ziet jouw balans er op dit ogenblik uit?
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- Stressreactie = kort en krachtig

- Cortisol en adrenaline

- Fight-Flight-Freeze response

- Alle energie wordt hiernaar gericht (sympathisch
zenuwstelsel)

- Rest&digest (parasympathisch zenuwstelsel) valt –tijdelijk-
stil (bijv. vertering) 

- Belang van herstel

STRESS EN HERSTEL

BIOLOGISCHE EFFECTEN
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STRESS EN HERSTEL
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STRESS CONTINUÜM
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STRESS CONTINUÜM

Bevlogen -> Stress -> Oververmoeid -> Burn out
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HGR

- een multifactorieel proces 

- dat voortvloeit uit een langdurige blootstelling (> 6 maanden) 

- in een arbeidssituatie

- aan voortdurende stress, een gebrek aan reciprociteit tussen de investering (eis) en wat daar tegenover staat 
(hulpmiddelen) of een gebrek aan evenwicht tussen de verwachtingen en de reële werksituatie

- die professionele uitputting (zowel emotioneel, fysiek als psychisch) veroorzaakt: extreme vermoeidheid waarbij 
de normale rusttijd niet volstaat om te recupereren en die chronisch wordt, het gevoel zijn hulpmiddelen volledig uitgeput te 
hebben. Deze uitputting kan ook een impact hebben op de controle van de emoties (prikkelbaarheid, woede, huilbuien enz.) en het 
cognitieve vermogen (aandacht, geheugen, concentratie), wat dan weer kan leiden tot veranderingen in het gedrag en de attitudes:

- Mentaal afstand nemen

- Dat leidt tot een gevoel van professionele onbekwaamheid: verminderde persoonlijke bekwaamheid op het werk, verminderde 
eigenwaarde, de persoon heeft het gevoel dat hij niet meer efficiënt werkt. 

Die gemoedstoestand kan voor de werkende bovendien vaak lange tijd onopgemerkt blijven.

DEFINITIE BURN OUT 
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DESART ET AL.

DEFINITIE BURN-OUT

Burn-out

Kernsymptomen Secundaire symptomen

▪ Uitputting (mentaal en fysiek)

▪ Cognitief disfunctioneren 
▪ Geheugenproblemen
▪ Aandacht- en concentratieproblemen
▪ Prestatieproblemen 

▪ Emotioneel disfunctioneren
▪ Lage tolerantiegrens
▪ Heftige emotionele reacties

▪ Psychologische stressklachten 
▪ bijv. slaapproblemen, paniekklachten, spanning,…

▪ Psychosomatische klachten
▪ bijv. hart-, maag-, darm-, en pijnklachten 

▪ Depressieve gevoelens
▪ Verschilt van depressie

Mentaal 
afstand 
nemen
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KOP-MODEL

• Burn out ontstaat wanneer een bepaalde persoonlijke stijl niet past met de omstandigheden waar
de persoon zich bevindt. 

• Daarnaast worden deze ook nog eens beïnvloed door sociologische en maatschappelijke
veranderingen

• Prestatiedruk

• Digitalisering

• Tijdsdruk (meerdere rollen, rol conflicten,…) 

• Individualisering

! Het is dus niet de schuld of van de persoon of van de omgeving

INTERACTIE TUSSEN PERSOON EN OMGEVING
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▪ Werk

▪ Werkbelasting

▪ Werkomstandigheden

▪ Arbeidsomstandigheden

▪ Taakinhoud

▪ Hiërarchie

▪ Arbeidsorganisatie

▪ …

▪ Privé

KLACHTEN = CONTEXT X PERSOON

OmgevingPersoonKlachten

▪ Perfectionisme

▪ Weinig hulp vragen 

▪ Moeite met grenzen afbakenen

▪ Sterk verantwoordelijkheidsgevoel

▪ Niet bewust van eigen prioriteiten

▪ …

▪ Hoofdpijn

▪ Dalende concentratie

▪ Piekeren

▪ Slapeloosheid

▪ Verminderde eetlust

▪ Prikkelbaar

▪ …



AANPAK 
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• Preventie

• Blijf gezond, vroege detectie, omgaan met burn-out in een organisatie

• Taxatie

• Ruimte creëren voor energie gevers (mentale energie) en oog hebben voor fysiek herstel

• Inzicht krijgen in de juiste balans (je eigen invloed hierop, balans tussen jezelf en de 
organisatie) 

• Hervalpreventie

AANPAK IN GEVAL VAN BURN-OUT KLACHTEN



PREVENTIE

AANPAK VAN STRESS EN BURN-OUT KLACHTEN
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- Preventie op vlak van het organisatie niveau

- Preventie adhv individueel gerichte interventies 

→ HGR raadt een combinatie van beiden aan 

Herkenning van potentiële stressoren in jullie job?

PREVENTIE



TAXATIE

AANPAK VAN STRESS EN BURN-OUT KLACHTEN
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BAT

http://burnoutassessmenttool.be/

TAXATIE

http://burnoutassessmenttool.be/


BEHANDELING EN HERSTEL

AANPAK VAN STRESS EN BURN-OUT KLACHTEN
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BEHANDELING VAN BURN-OUT

• Eerste fase: crisisfase

• Inzicht en aanvaarding

• 1 à 3 weken

• Periodes van rust en activiteiten dienen elkaar af te wisselen (energiegevers verhogen, fysieke rust)

• Psycho-educatie

• Tweede fase: problemen en oplossingen

• 3 à 6 weken

• Reflectie over en aanpak van factoren die geleid hebben tot burn-out , inzicht in balans, eigen persoonlijke stijl,…

• Wat ga ik anders aanpakken? (P én O)

• Derde fase: toepassing van de oplossingen

• 3 à 6 weken

• Oplossingen toepassen in dagelijks leven (werk, privé, sociaal)

• Voorbereiden re-integratie

• Hervalpreventie

AANPAK VAN STRESS EN BURN-OUT KLACHTEN

! Doel: werkhervatting binnen
drie à vier maanden na
werkonderbreking
(evt deeltijds/aangepast werk) 
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VERSCHILLENDE INVALSWEGEN

- Reductie van stressoren/energienemers

- Coping met stress: 

inzetten op recuperatie na

een acute stresspiek

- Verhogen van energiegevers

- …

INDIVIDUELE COPINGSSTRATEGIEËN



BALANS VERBETEREN/HERSTELLEN

MENTALE energie

Herstel de balans door:

Stilstaan bij je eigen waarden en 
ambities

Doe wat belangrijk is voor JOU

Focus niet alleen op het 
eindresultaat (maar ook op het 
proces)

Fysieke vermoeidheid is toegelaten

FYSIEKE energie

Stress = inspanning, je lichaam heeft
bijgevolg nood aan herstel:

• Afleiding

• Lichaamsgerichte technieken
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FYSIEKE HERSTEL

AANPAK VAN STRESS- EN BURN-OUT KLACHTEN

9/03/2022
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ADEMHALING

• Hartslag hangt samen met ademritme: langzaam ademen --> hart klopt langzaam --> gevoel van 
rust

• Bij spanning vaak borstademhaling --> snelle ademhaling waardoor borst uitzet

• Buikademhaling! --> ademfrequentie omlaag, meer zuurstof

Biologische effecten:

• inademen: zuurstof (O2) in het lichaam

• uitademen:koolzuurgas (CO2) naar buiten

▶ bij verkeerde ademhaling (bv te snel, borstkas) lucht te vaak ververst –-> verlies koolzuurgas bloed

▶ Te weinig koolzuurgas --> lichamelijke klachten zoals benauwdheid, druk op borst, opgejaagd
gevoel

▶ Vicieuze cirkel

FYSIEK HERSTEL

Wetenschappelijke evidentie & biologische effecten



ADEMHALINGSOEFENINGEN: ADEMHALINGSVIERKANT

FYSIEK HERSTEL

Tip van Britt:
App “Prana Breath”

https://www.youtube.com/watch?feature=oembed&v=mgzhK
W08bMQ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abdula.pranabreath&hl=nl&gl=US
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• Sporten

• Lopen

• Fitness

• Voetbal

• Fietsen

• ...

• Sociale activiteiten

• Iets gaan eten/drinken

• Familie/vrienden bezoeken

• ...

• Meditatie

• Yoga

• Mindfulness

• …

• Hobby's

• Instrument bespelen

• Creatief bezig zijn

• ...

MAAK EEN LIJST VAN ONTSPANNENDE ACTIVITEITEN
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MENTAAL HERSTEL

AANPAK VAN STRESS- EN BURN-OUT KLACHTEN

9/03/2022



WAARDENGEORIËNTEERD VS DOELGERICHT LEVEN (ACT)

MENTALE ENERGIE

https://youtu.be/eiPxLpYlw4I 
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LEVENSKOMPAS (ACT)

MENTALE ENERGIE

9/03/2022

waardengeoriënteerd

doelgeoriënteerd



WAARDEN VS DOELEN

Welke doelen staan op dit moment op jullie planning en bepalen
jullie agenda?

• Schrijf per doel op wat hierbij de belangrijkste waarden zijn die hierin vervat zitten. 

• Hoe belangrijk zijn deze waarden voor jou? 

• Score 0-10

• Hoeveel tijd/energie investeert u in dit doel en bijgevolg in deze waarden? 

• Score 0-10

Indien de scores erg verschillend zijn is het misschien belangrijk om 
hier eens uitvoerig bij stil te staan

9/03/2022
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De waardenroos: https://www.actinactie.nl/attachments/File/Oefening_-_De_Waardenroos.pdf

WAT IS BELANGRIJK VOOR MIJ? 

WAARDENGEORIËNTEERD LEVEN

Voor meer oefeningen surf naar https://www.vaardigleven.be/modules/leven-naar-je-waarden
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AUTO-PHOTOGRAPHY

= het maken van foto’s van je eigen dagelijkse leven

• Maak elke dag minimaal 1 foto van iets dat jouw leven waardenvol maakt, wat jij belangrijk vindt, 
wat jouw leven zin geeft. 

• Het gaat hierbij niet om de perfecte foto, maar waar deze foto voor staat. Je hebt hier dus ook geen 
goede camera voor nodig; de camera op je telefoon, of zelfs een gewone wegwerpcamera zijn hier 
ook prima voor geschikt!

• Doe dit voor een hele week (7 dagen), en probeer uiteindelijk 9 tot 12 foto’s te maken.

• Zet de foto’s aan het einde van deze week vervolgens op een rij, beschrijf per foto waar deze voor 
staat en wat hierin zo waardenvol is voor jou. Je krijgt dan een overzicht van de dingen die jij als 
persoon belangrijk vindt in je leven!

OEFENING
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BALANS

AANPAK VAN STRESS- EN BURN-OUT KLACHTEN



Websites:

https://www.vaardigleven.be/komp
as

https://www.vaardigleven.be/traject
en/stappenplan-voor-moeilijke-

tijden

https://www.iedereenok.be

https://depressiehulp.be

Geluksdriehoek | Gezond Leven

Podcasts:

Coronavirus Bonus — The Happiness Lab

Brené on Anxiety, Calm + Over/Under-
Functioning | Brené Brown 

(brenebrown.com)

Apps: 

Houvast (Rode Kruis Vlaanderen)

Virtual Hope Box

Breathe

Voluit leven https://www.minddistrict.com/nl-
nl/catalogus/voluit-leven-act

Headspace

VGZ Mindfulness 
Coach https://www.vgz.nl/mindfulness-coach-

app

Back up (1813) en On track again 
(1813)

INTERESSANTE ONLINE TOOLS

https://www.vaardigleven.be/kompas
https://www.vaardigleven.be/kompas
https://www.vaardigleven.be/trajecten/stappenplan-voor-moeilijke-tijden
https://www.iedereenok.be/
https://depressiehulp.be/
https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek
https://www.happinesslab.fm/coronavirus-bonus
https://www.happinesslab.fm/coronavirus-bonus
https://brenebrown.com/podcast/brene-on-anxiety-calm-over-under-functioning/
https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/voluit-leven-act
https://www.vgz.nl/mindfulness-coach-app
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