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- Burnout neemt toe:  

  2007 11%, 2016 14,3 % (TNO 2017) 

 

- 36%: werkstress is oorzaak laatste 

  werkverzuim (NEA 2016) 

 

- HA-praktijken 2015: 

  5 nieuwe M pt; 9,3 nieuwe V pt 

  (per 1000 pt) 

 

- UWV 2016: 

   13% nieuwe WGA-aanvragen 

   19% nieuwe IVA-aanvragen 

   vanwege psychische aandoeningen 



Inhoud 

  

 Herziene richtlijn  

 1. Wat is er wel en niet veranderd? 
2. Probleemoriëntatie en diagnose 
3. Interventies 
4. Evaluatie en terugvalpreventie 

  

   



Wat is er (niet) veranderd? 
Niet veranderd: 

- proces-aanpak 

- fasen-takenmodel 

- focus op interactie werkende – leidinggevende 

 

Wel veranderd: 

- meer focus op zelfmanagement/eigen regie werkende: 

 * wat gaat wel goed, kwaliteiten, wat wil werkende  

     bereiken? 

  * motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering 

  * positieve gezondheid en capability-benadering 

- definities overspanning en burnout 

- meer info over cognitief functioneren 

- interventies aangevuld (ehealth, mindfulness) 

- aanbevelingen compacter; stroomschema 



  

Procesfase 

  

  

Hersteltaken 

  

Interventies 
  

Tijdpad 

  

 

Stagnatie 

  

Verlies van 

grip/controle 

leidt tot 

  

 1. Crisisfase 
  

  

- begrip en inzicht  

- acceptatie 

- rust en ontspanning  

- structuur 

  

- voorlichting 

(mondeling en 

schriftelijk) 

- rationale, 

‘praatadviezen’,  

- perspectief geven,  

- positief etiketteren,  

- piekeropdrachten, 

- dagstructuur,  

slaapstructuur. 
  

  

Evalueer na ca. 3 weken  

  

Doel dan niet bereikt? 

Stagnatie  
  

  

  

  

  

 

 

Heroverweeg de 

uitgangspunten: 

  

- 

probleemoriëntat

ie aanvullen? 

  

- diagnose 

wijzigen? 

  

- interventies 

aanpassen? 

  

Doorloop 

opnieuw de fase 

(+  bijbehorende 

taken), blijf 

monitoren en 

evalueren  
  

  

Zicht op oorzaken  

leidt tot 

  

2. Probleem en  

oplossingsfase 
  

  

Van oriëntatie op  

problemen  naar 

oriëntatie op 

oplossingen 

  

- in kaart brengen 

van problemen en 

oplossingsrichtingen 

  

- probleem- en 

oplossingsinventari

satie,  

- schrijf- en 

registratieopdrachten.   

  

Evalueer 3-6 weken 

na afsluiten van 1e fase  

  

Doel dan niet bereikt? 

Stagnatie  
  

  

Toepassen van 

oplossingen leidt tot  

  

3. Toepassingsfase 
  

  

Oriëntatie op 

toepassingen 

  

- oppakken van alle 

rollen en taken 

- functioneringsherste

l 

  

- schema’s, 

- anticipatie opdracht, 

- saneringsopdrachten. 

  

Evalueer 6 weken na 

afsluiten van de 2e fase 

  

Doel dan niet bereikt? 

Stagnatie  
  



Waarom compactere 

 aanbevelingen? 





Cognitief functioneren: 

 

- concentratie 

- aandacht 

- geheugen 

- overzicht houden 

- besluitvaardigheid 

- informatie verwerken 

- meervoudige/-complexe taken uitvoeren 

- plannen 

- structureren 

- prioriteren 



Definitie overspanning 
 

 



Definitie burnout 
 
 



Probleemoriëntatie en diagnostiek 

Werkhypothese: 

 

- procesdiagnose (in welke fase is de werkende en zijn omgeving) 

- probleemdiagnose (wat er is gebeurd, oorzakelijke en 

onderhoudende factoren, gevolgen) 

- (categoriale) diagnose 

- gewenste verandering (wat wil de werkende bereiken en wat 

heeft deze daarvoor nodig)   

 

 

Balans tussen benoemen problemen/diagnose en 

(de)stigmatisering 

 





Interventies 1  

Als procesbegeleider 

- monitor herstelproces, terughoudend bij goed verloop, 

interventie bij stagnatie 

- contact met en tussen werkende en werkomgeving 

 

Gericht op werkende 

- eenvoudige cognitief- gedragsmatige interventies 

(voorlichting, dagstructuur – o.a. bewegen- , rationale, 

praatadviezen, ontspanningsoefeningen en mindfulness, 

schrijf- en piekeropdrachten, positieve heretikettering, 

perspectief bieden) 

- bespreek samen met werkende en leidinggevende in ieder 

geval taakeisen, werkdruk, sociale steun van leidinggevende 

en collega’s 

 



ehealth 

  

 

 • Voorlichting en activeren 

 thuisarts.nl 

 

• CGT 

  www.snelbeterinjevel.nl; www.mentaalvitaal.nl; 

   www.huisarts-emh.nl ; www.therapieland.nl  

 

http://www.snelbeterinjevel.nl/
http://www.mentaalvitaal.nl/
http://www.huisarts-emh.nl/
http://www.huisarts-emh.nl/
http://www.huisarts-emh.nl/
http://www.therapieland.nl/


Interventies 2  

Gericht op werkomgeving 

- concrete probleemoplossende maatregelen voor de 

individuele werkende, maar zo nodig ook voor overige 

werkenden 

 

- primaire en secundaire preventie (maatregelen op het 

gebied van taakeisen, taakautonomie en sociale steun) op 

basis van individuele gevallen, gegevens uit RI&E of PMO 

- training of voorlichting voor van het management.  
 

Taakdelegatie 

- wat kan bedrijfsarts delegeren? 

 

Waar kijkt verzekeringsarts naar? 



Taakdelegatie                               

door     

bedrijfsarts 

- Bedrijfsarts eindverantwoordelijk 

 

Juridische eisen (art. 38 wet BIG, jurisprudentie) 

- Bekwaamheid 

- Toezicht/tussenkomst 

- Opdracht 

- Aanwijzingen 

- Informatie aan werknemer/cliënt 





WIA-aanvraag 



Kernboodschappen 

- Houd contact met werkende EN 

werkomgeving (ook bij verwijzing) 

- Regel je randvoorwaarden 

(voldoende tijd, IT-faciliteiten,  

- Houd je kennis en vaardigheden 

actueel 



Wat zijn werkgebonden risicofactoren? 

 

(Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) 

 

1.Hoge inspanning gepaard met lage beloning  

Hoge inspanning: tijdsdruk, fysieke inspanning, taakinterrupties.  

Beloning: financiële beloning, waardering (respect en 

ondersteuning), baanzekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden 

(promotiekansen, behoud van status)  

 

2.Hoge psychologische taakeisen  

Stressoren zoals hoge tijdsdruk, hoog werktempo, moeilijk en 

geestelijk inspannend werk. 

  

3.Weinig taakautonomie  

Taakautonomie: de controle die een werknemer heeft over zijn 

taken en/of het vermogen om de aanwezige stressoren te 

beïnvloeden.  

 



Wat zijn werkgebonden risicofactoren? 

 

4.Weinig sociale steun van collega’s 

 

5.Weinig sociale steun leidinggevende 

 

6.Procedurele onrechtvaardigheid binnen de organisatie  

Procedurele onrechtvaardigheid gaat over de processen in een 

organisatie: worden de formele procedures binnen een organisatie 

voor de besluitvorming rechtvaardig gevonden?  

 

7.Relationele onrechtvaardigheid  

Relationele rechtvaardigheid gaat vooral over de relatie met 

leidinggevenden, bijvoorbeeld of deze onpartijdig is. 

 

8.Hoge emotionele taakeisen (met name voor mannen)  

Emotioneel zwaar werk of werk dat een sterke persoonlijke 

betrokkenheid vraagt 


