
Over de burn-out hype: wat als je geen afstand kan nemen (bijdrage) 
  
MERELBEKE 05/09 - "Als huisarts zien we heel regelmatig mensen met burn-out symptomen. Ik 
moet bekennen dat ik dit één van de meest boeiende type patiënt vind. Niet altijd makkelijk en zeer 
tijdrovend maar een groep waar je zeer goede resultaten en een reële positieve impact in hun 
leven kan bereiken. Een zeer dankbare groep ook. Er komen vele verhalen van mismanagement, 
desinteresse in werknemers, onuitgesproken verwachtingen, onaanvaardbare eisen naar boven 
en soms vraag je je af of er wel een industriële revolutie met bijhorende sociale beweging geweest 
is." Een bijdrage van Dr. Arne Van Renterghem, huisarts in Merelbeke.  
 
"De media bericht heel regelmatig over het probleem en de Orde der Artsen heeft een speciaal 
programma opgericht om tijdig hulp te kunnen bieden aan een zeer kwetsbare groep: de artsen. 
Zij zitten immers aan het einde van de hulplijn. De stap om hulp te gaan zoeken bij hun eigen 
peers is groter dan de stap om als burger hulp te zoeken bij de huisarts. Dat leidt tot een 
verhoogd risico tot extremere vormen van burn-out en depressie.  
 
Een boeman is nooit ver weg  
Zoals telkens als er verhoogde media-aandacht is voor een fenomeen en beleidsmakers onder 
druk gezet worden om actie te ondernemen is het belangrijk dat iemand ook durft - tegen de 
geldende overtuiging in - hetzelfde probleem op een andere manier te bekijken. Het 
rechtvaardigheidsgevoel van de media gaat immers hand in hand met de noodzaak tot pakkende, 
sprekende verhalen te brengen. Een verhaal dat mensen herkennen, een verhaal dat deels 
bevestigt wat ze reeds vermoedden. Een boeman is dan nooit ver weg, een groep van boemannen 
ook niet. Het verhaal van de boeman is moeilijker verkoopbaar dan het verhaal van de uitgebuite, 
ondergewaardeerde werknemer en de student die zich gebruikt voelt als goedkope werkkracht.  
Bovendien worden de reële, vaak dramatische verhalen ook door drukkingsgroepen en 
onderhandelaars ten pas en ten onpas gebruikt, want de tegenpartij die durft kanttekeningen 
maken bij dit delicate onderwerp met veel menselijk leed is al op voorhand verloren. Het is een 
gepolariseerd thema geworden, de waarheid is gekend, het is nu alleen nog aan de wetgever om 
de voor de hand liggende oplossingen te implementeren. Of ?  
Onderstaande is dan ook geen populaire discours … (en herinner u terwijl u dit leest en in uw 
reacties dat ik burn-out een zeer boeiend en actueel probleem vind en ik evenzeer als gelijk wie 
vaak mee-verontwaardigd ben over bepaalde toestanden).  
 
HAIO's ontsnappen er niet aan  
Het recente artikel in de Artsenkrant overgenomen door de Morgen is daar een mooi voorbeeld 
van. Een kleine 10% van de HAIO's zou met burn-out te kampen hebben en in één adem heeft dit 
te maken met de praktijkopleiders. Sommige praktijkopleiders doen het goed, sommige echter 
niet (let op het bewoording "sommige" dat lijkt aan te geven dat dit een ongeveer even grote 
groep is). Er zijn afgesproken uren maar niet alle praktijkopleiders houden zich daaraan. Dit alles 
op basis van een masterproef-onderzoek. In de Artsenkrant wordt onmiddellijk ook de suggestie 
"Medische faculteiten moeten meer focussen op stageplaatsen waar het werken ondergeschikt is 
aan het leren". Het antwoord van Prof De Vroey in de Morgen nuanceert gelukkig al veel. Maar 
eigenlijk is het kwaad al geschied. Nuancering van zo een heikel onderwerp wordt gepercipieerd 
als negeren, niet herkennen of wegschuiven van het probleem.  
Piet Hoebeke reageert op zijn Facebook als volgt: "Tijd voor een niet hiërarchische werkrelatie 
met de jonge collegae: intervisie, werk-plek-leren en elkaar respecteren kunnen ons al heel ver 
brengen!" en hij slaat natuurlijk de nagel op de kop. Met de nadruk op "elkaar respecteren".  
De oorzaak van het vastgestelde burn-out risico bij de HAIO's reduceren tot goede of slechte 
praktijkopleiders is de complexiteit en het multi-factoriele van het burn-out-probleem onrecht 
aandoen. Oplossing die op zo een analyse steunen kunnen niet anders dan de bal misslaan.  
In de media wordt bijna steeds de werkomgeving met de vinger gewezen. De voorgestelde 
oplossingen gaan ook veelal in die richting. Het aantal uren moet beperkt worden, de gevraagde 
inspanningen moeten beperkt worden, er moet positief en vraagstellend gecoacht worden, er 
moet gewerkt worden met positieve feedback, er moeten functioneringsgesprekken gehouden 
worden…. alles om de omgeving aan te passen aan de persoon met de dreigende/mogelijke burn-
out. Allemaal begrijpelijke pogingen om misbruiken te voorkomen en samenwerking te verbeteren 
maar allemaal ook zaken die - zonder een intrinsieke basis van wederzijds respect -vermoedelijk 
ook weinig zoden aan de dijk brengen.  



 
Geen neen kunnen zeggen ?  
Het is niet het aantal uren werken dat tot een burn-out leidt, het is het werken zonder waardering, 
zonder self-fulfilment, zonder erkenning, zonder zelfstandigheid, zonder empowerment dat leidt 
tot stress en burn-out. Veel uren en hard werken in een motiverende omgeving en vanuit een 
gemotiveerde attitude kan zeer rewarding zijn. Iemand met capaciteiten niet uitdagen is op 
zichzelf al een teken van niet-respect.  
Maar wat als het probleem niet alleen bij de werkomgeving en het wederzijds respect ligt ? Wat als 
het probleem ook te maken heeft met de persoonlijkheid van de persoon in kwestie ? Wat als we 
hier vooral spreken over personen met bijvoorbeeld een nood aan perfectie, met een nood aan 
continue positieve evaluatie, die verder gaan dan gevraagd wordt vanuit het idee dat dit zo hoort 
maar zonder intrinsieke inhoudelijke motivatie. Die moeilijk kunnen omgaan met tegenslagen. Die 
ditzelfde doen in alle aspecten van hun leven. Wat als het personen zijn die geen neen kunnen 
zeggen ? Wat als dat angstige, onzekere personen zijn, wat als …?  
Waarom kunnen bepaalde personen in een bepaalde omgeving perfect floreren en leven en 
anderen niet ? Wie moet er veranderen ? De omgeving of de persoon of de combinatie van die 
persoon in die werkomgeving ?  
 
Zware emotionele belasting  
Niet elk afgestudeerd arts heeft de emotionele capaciteiten om chirurg of oncoloog te worden 
maar kan een perfect huisarts zijn. Niet elk afgestudeerd arts kan omgaan met de onzekerheid van 
de huisartsgeneeskunde maar kan een zeer goed internist of radioloog of … zijn.  
De artsen-omgeving is gekenmerkt door een grote waardering vanuit de maatschappij en vanuit 
de patiënten. Maar dit is niet universeel en de assertiviteit van de huidige maatschappij maakt dat 
dit ook snel duidelijk is. Er is ook bekend dat ongeveer 10% van de bevolking een neiging heeft tot 
een of andere persoonlijkheidsstoornis, lees (kort door de bocht) "moeilijk" is. Elk arts gaat dus 
veel waardering krijgen en elk arts gaat per definitie ook zijn deel van de moeilijke patiënten 
krijgen.  
De aard van de "moeilijke/veeleisende" patiënten maakt dat je als arts juist voor hen extra 
inspanning gaat (moeten) doen en dus mogelijk gaat teleurgesteld zijn door hun attitude en 
beperkte waardering. Hoe wij als arts daarmee omgaan, vanuit welke redenen en verwachtingen 
we extra ons best doen voor die moeilijke patiënten bepaalt hoe we daarop gaan reageren, hoe we 
dit kunnen loslaten, hoeveel kans er is dat dit een meespelende factor voor een burn-out wordt. Is 
de bescherming daartegen minder uren doen ? Minder werken ? Die patiënten uitsluiten ? Betere 
betaling ? Ik denk het niet. Rings a bell ?  
Ergens binnen het beroep en beroepsopleiding moeten we leren afstand nemen van de problemen 
en de probleemgevallen. Maar dit is niet alleen opleiding. Dit ligt ook bij onszelf. Bij wie wij zijn, 
misschien bij onze opvoeding, vermoedelijk bij onze genetica. Intervisie en spreken met collega's 
hierover kan wel degelijk helpen, begrijpen dat we allemaal dit soort issues tegenkomen en inzien 
en leren hoe anderen daarmee omgaan  
Maar, wat betekent het als je als arts (of arts-in opleiding), daar op een essentiele en intrinsieke 
manier niet mee om kan ?  
 
Te veilige opleidingsomgeving ?  
Het beroep van arts is een emotioneel veeleisend beroep. Teveel afstand nemen en je bent 
apathisch en niet meer betrokken. Te weinig afstand nemen en je loopt risico op een burn-out. Het 
zou een teken van gebrek aan respect zijn voor onze jonge collega's als we hen daar niet mee 
zouden confronteren tijdens de praktijkopleiding. Ik zou het zelfs een opleidingsfout noemen, 
want vroeg of laat gaan ze geconfronteerd worden met die realiteit. Zou het kunnen dat onze 
kunstmatig gecreëerde veilige opleidingsomgeving op negatieve wijze het aantal latere burn-outs 
beïnvloedt ?  
Door continu de nadruk te leggen op de werkomgeving als oorzaak en continu de werkomgeving 
te proberen reguleren en de artsen in opleiding te beschermen voor de realiteit van het beroep, 
krijgen de potentiële burn-outers geen dieper inzicht in zichzelf en in hun grenzen. Soms zal die 
confrontatie met de realiteit pijnlijk zijn, soms zullen mensen moeten afhaken. Beter dat dit 
gebeurt in een supportieve, respectvolle opleidingsomgeving dan een paar jaar later in alle 
eenzaamheid.  
Ik neem hier de "advocaat van de duivel" positie in en ik stel de zaken scherp stel omdat ik geloof 
dat in zo een gemediatiseerd thema het belangrijk is om kritisch en open-minded te blijven en we 



mogen niet meegaan in simpele regularistische oplossingen voor complexe problemen. De 
kwaliteit van de opleiding reduceren tot het voldoen aan bepaalde regels rond bijvoorbeeld uren is 
een gebrek aan respect voor de opleiders en de studenten. En daar begint het dan toch allemaal 
mee."  
 

Dr. Arne Van Renterghem  

 


