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Burnout en 
Overspanning 
Rol huisarts bij preventie en aanpak, 
24 september PHC 
 
Kees de Kock & Jet Driessen  

Disclosure 

• “Kees de Kock en Jet Driessen verklaren dat er bij hen geen sprake is van 
een belangenconflict dat de inhoud van deze presentatie beïnvloedt.” 

Onze achtergrond 
 

Kees huisarts-onderzoeker 

 

 

• 1990 Burn-out huisartsen op voorpagina 

• Schaufeli en Maslach UBOS 

• Pijn-kenniscentrum azM chronische pijn 
(SOLK) 

• Samenwerking met bedrijfsartsen 

• Proefschrift 2020: “GPs@Work The role of 
GPs in work-related problems” 

 Jet SPV-POHGGZ 

 
 

• 1999  “Arbeid als speerpunt in de GGZ”,   
 samenwerking GGZ - Arbo Unie - HSK 
 

• 2007  training- coaching- EAP, Pulso Europe 
 
 

• 2014  consulent GGZ Onze huisartsen, 
 POHGGZ 

 
 

 

 

 

Agenda 
 

Deel 1: Rol huisarts, preventief 
  

Deel 2: Aanpak bij overspannenheid 
of burnout    

Dagelijks werk 

A: Hoe onderscheid je overspannenheid van burnout   of 
depressie ? 
 

B:  Hoe.. een burnout van een arbeidsconflict? 
 
 

C: Wat is een belangrijke voorspeller voor herstel? 

 

 

 

Werk = zingeving, structuur, geld 

 

 

 

Vragen naar werk want:  

94% wil dat huisarts beroep kent (De Kock 2020) 

85% wil advies over wel of niet gaan werken bij 
klachten (De Kock 2020) 

33% geeft aan dat klachten te maken zouden 
kunnen hebben met werk (De Kock 2020) 

24% van de werkenden die HA bezoekt heeft 
common mental disorder (Rivière 2018) 

17% van Nederlandse werkenden vertoont 
verschijnselen burnout (NEA-TNO, 2018)  

35 % ziekteverzuim  door werkstress  
 (NEA-TNO 2019) 

Verzuim bij psychische klachten: 23 % > 6 mnd 
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Bij vermoeden 
(dreiging) 
overspanning 
of burnout 

• Kom tot diagnose (4DKL) 

• Psycho-educatie 

• Niet medicamenteuze adviezen bij 
slapeloosheid 

• Overweeg time-out 

• Benzodiazepine 

• Aansturen op in gesprek gaan 
(werkgever/leidinggevende/BA) 

• Bied perspectief en vangnet, altijd controle-
afspraak 

 

Let op 
 

• Veel gezondheidsklachten bij werkenden zijn werk 
gerelateerd 

 

• Een groeiend aantal patiënten (zelfstandigen/zzp-ers) 
heeft geen toegang tot bedrijfsgezondheidszorg   

 

• HA vaak eerste plek : 

• Vertrouwde omgeving  

• Vertrouwensrelatie behandelaar  

 

Concreet, vraag door.. 

• Hoe is je dag, Wat doe je? Welke opleiding /werk? 
 

• Lukt dit ondanks je klachten?   
 ..meer of minder last tijdens werk;  ..relatie collega’s/LG 

 

• Ben je met/denk je aan ziekteverzuim?  
 ..eerder ziek moeten melden? 

 

• Heb je contact met een bedrijfsarts? 
LG of HR op de hoogte? Toegang vertrouwenspersoon of bedrijfsarts?  

 

• In HIS: overspanning (P78); burn-out (Z29.01) 

• Of noteer beroep (code Z49 of bij problemen: Z05.01-05) 

 

Toon belangstelling, Werkrelatie = bodem onder succes 

 
 

Definities 
• Werkstress: Spanning  eisen en kunnen 

Normaal, voorwaarde voor groei. Zorg  voor hersteltijd 
 
 

• Óverspannen: klachten blijven, dagelijks functioneren beïnvloed (4 DKL) 
Overspannen is m.n. gripverlies waardoor de rollen worden opgegeven, ook de werkrol (demoralisatie)   
 Blessure 

 

• Burnout:< 6 mnd  klachten, Uitputtingsreactie m.n. mentaal:  

 Forse blessure (lang volgehouden ineffectieve coping) 

 

• Arbeidsconflict: ‘Twee individuen, een individu en een groep of twee groepen hebben een conflict als ten 
minste één van de twee partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. De frustratie die 
dit teweegbrengt, is vaak maar voor een deel objectief. Alles wat als reactie op deze frustratie plaatsvindt, 
heet conflicthantering.’ Van der Vliert (1989) 

 Ruzie (vaak ‘stille’ ruzie)  
  

 

  

• Sluit uit: somatische oorzaak 

 
 

Modellen: 
 
KOP  
 
SCEGS 
 
Stress-Coping 

• Klacht 

• Omstandigheden 

• Persoonlijke stijl 

• K = O*P 

 

 

• OF 

 

 

• Somatisch 

• Cognitief  

• Emotioneel 

• Gedragsmatig 

• Sociaal 

 

 

• Persoon en  ( werk-) 
omgeving 

• Bronnen van Stress 

• Taxatie 

• Coping (test UCL) 

• Uitkomst 
 

 

• Actief aanpakken, confronteren 

• Palliatieve reactie 

• Vermijden, afwachten 

• Sociale steun zoeken  

• Passief reactiepatroon 

• Expressie van emoties 

• Geruststellende en troostende 
gedachten 

 

 

W.v.Poortwachter 
& Tijdcontingente fasering bij 

overspannen/BO  
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Herstelkans: -- of ++ 

 

• Leeftijd > 50 jaar  
• grotere verzuimhistorie  (> dagen laatste 

jaar)  

• Self fulfilling prophecy  
 
belemmerende / op angst gebaseerde 
overtuigingen bij gedachte aan werkhervatting 
 
signalen van  vermijding /ineffectieve 
copingsstijl  
 

• Vermoeidheid sterk op de voorgrond  

• In afwachting van therapie 
• Zelf denken aan lange verzuimperiode 

 

 
• Fasering: fasen – taken model 

 
• Problemen oplossen in context  

 
• Klachtvermindering met begeleiding 

 
bij verzuim met psy klachten 65 dgn eerder 
werkhervatting bij werk-gerichte begeleiding, 
zonder dat dit klacht-herstel belemmerde ( S. 
Lagerveld, 2017) 

belangrijke rol hierbij is self-efficacy  

 

Stress- coping-model   
Als je doet, wat je deed……………. 

Richtlijnen 

 

• NHG  Overspanning & Burn-
out ( 2018) 

• LESA Overspanning & 
Burnout ( 2011-2019) 

• NHG standaarden eczeem, 
mammacarcinoom e.a.  

• STECR werkwijzer ( 2015) 

• Handboek POHGGZ ( 2016) 

• Thuisarts.nl 

 

 


