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Van burn-out naar  
levenskunst
Als coach kom je waarschijnlijk regelmatig mensen tegen die burn-
out zijn of ertegenaan zitten. Alhoewel het een maatschappelijk 
probleem lijkt, waar maatschappelijke aandacht voor nodig is, kun 
je met individuele coaching veel voor deze cliënten betekenen. Maar 
misschien heb je gemerkt dat je niet altijd direct met jouw werk-
wijze aan de slag kunt, simpelweg omdat cliënten te moe zijn voor 
intrapsychisch werk. Dit artikel beschrijft hoe je kunt merken wan-
neer je met intrapsychische methodes aan de slag kunt. 
AUTEURS: ANITA ROELANDS & ROBERT STAMBOLIEV 

ACHTERGROND

In Nederland leven er licht uiteenlopende 
opvattingen over wat er gebeurt binnen het 
lichaam bij burn-out. De ene opvatting schaart 
burn-out onder psychische klachten, geken-
merkt door emotionele uitputting, distantie en 
verminderde competentie (Taris et al., 2013). 
De behandeling focust zich daardoor meer 
op het verbeteren van de copingstijl en het 
verminderen van het somatiseren. 
Een andere opvatting gaat uit van burn-out als 
een fysieke uitputtingsreactie van lichaam en 
geest als gevolg van langdurige roofbouw op 
het lichaam (Sapolsky, 2004; Feltz-Cornelis, 
2014). Hierbij richt de behandeling zich op het 
leren stoppen van de roofbouw en vinden van 
de oorzaken van de roofbouw.  

Beide opvattingen leggen andere accenten 
(emotionele versus fysieke uitputting) en beide 
wijzen een andere oorzaak aan (geen goede 
copingstijl versus geen kennis en vaardigheden 
over hoe de accu bij te vullen). Kort gezegd zit 
burn-out bij de ene opvatting tussen de oren en 
bij de andere opvatting in het lichaam. In dit 
artikel gaan wij ervan uit dat burn-out ontstaat 
door roofbouw op de fysieke accu met psy-
chische klachten tot gevolg. De roofbouw kan 
te maken hebben met gebrekkige copingstijl, 
maar dat hoeft niet.

Typen
Er zijn twee typen burn-out te onderscheiden. 
Het ene type toont zich voor de buitenwereld 
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niet als burn-out, omdat er hyperactiviteit op-
treedt. Er is sprake van een nerveus, opgejaagd 
gevoel, vanwege een hoge cortisolspiegel. Het 
lichaam staat voortdurend ‘aan’ als gevolg van 
een verstoord autonoom zenuwstelsel. Daar-
naast krijgt de cerebrale cortex (waar infor-
matie ontvangen, verwerkt en geïnterpreteerd 
wordt) door een gebrek aan energie minder 
brandstof. Daarom is de concentratie slecht en 
het gedrag ineffectiever dan gebruikelijk voor 
deze persoon. Verder kunnen allerlei fysieke, 
emotionele, cognitieve of gedragsmatige 
klachten optreden. Mensen met een dergelijke 
burn-out dienen afgeremd te worden, omdat 
er onvoldoende energie en effectiviteit is. (her-
ziene LESA richtlijn, 2011).

Bij het andere type burn-out ligt de cor-
tisolspiegel ‘plat’; de uitputting is compleet, 
de accu is leeg. Deze mensen hoeven niet 
afgeremd te worden, omdat ze bijna niets meer 
kunnen (Keijsers, Van Minnen & Hoogduin, 
2004).

Bij beide typen is het volgens de herziene 
LESA richtlijn (2011) verstandig dat cliënten 
zich ziekmelden om thuis de verstoorde stres-
shormoonbalans te laten herstellen en de accu 
te (leren) vullen tot er weer voldoende fysieke, 
emotionele, cognitieve en gedragsmatige weer-
baarheid is om naar het werk terug te keren. 

Intake
Om als coach intrapsychische te werk te 
kunnen gaan, is onze ervaring dat het nodig 
is dat de cliënt voldoende weerbaar is. In de 
intake is het van belang deze weerbaarheid 
goed in te schatten voordat je aan het werk 
gaat. Weerbaarheid schatten we in door te 
onderzoeken hoeveel energie de cliënt nog 
beschikbaar heeft: hoe vol of leeg is de accu? 
Deze inschatting kan op twee manieren plaats-
vinden: op praktisch, gestructureerd niveau en 
op energetisch niveau.

Praktisch en gestructureerd 
Voorafgaand aan het intakegesprek worden 

vragenlijsten afgenomen specifiek gericht op 
de inschatting van de burn-out. Wij gebruiken 
hiervoor de Vierdimentionale Klachtenlijst 
4DKL, de Beverly Potter burn-outvragenlijst 
vertaald door Carien Karsten, vragenlijst Her-
stelbehoefte. Verder gebruiken we deelvragen 
uit de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van 
Arbeid, Van Veldhoven & Meijman, 1994, 
Vragenlijst Cognitief Functioneren van het CSR 
Centrum en de Utrechtse Burn-out Schaal-
Algemeen (UBOS-A). 

De uitkomsten geven een maat aan, die tij-
dens de intake genuanceerd kan worden door 
de antwoorden af te zetten tegen maatstaven, 
waardoor een beeld ontstaat over somati-
satie, stressreacties, mogelijke depressie- of 
angstreacties, mate van uitputting, distantie 
tot werk, competent voelen en type klachten. 
Dit geeft een eerste indruk over de mate van 
burn-out en of er interfererende psychische 
klachten aan de orde zijn, zoals angststoornis 
of depressie. 

Energetische benadering in de praktijk
Een man van midden veertig klopt aan 
met een vraag over omgaan met conflic-
ten en leiderschapsstijl. Er waren veel 
veranderingen op het werk, en hij ervoer 
wat interpersoonlijke problemen. Toen we 
hierover spraken merkte ik dat ik mezelf 
steeds zwaarder voelde worden. Van daar-
uit checkte ik bij de cliënt hoe het was om 
hierover te praten. Hij gaf aan dat het hem 
heel veel energie kostte. Toen ik nadacht 
over mogelijke interventies en gespreks-
onderwerpen werd het zware gevoel nog 
sterker. 

Ik heb hem toen geadviseerd om zeker een 
maand rust te nemen. Het viel samen met 
de vakantieperiode – we zaten tegen de zo-
mer – en hij haalde opgelucht adem. Twee 
maanden later was hij voldoende hersteld 
om de coaching te hervatten. Hij was niet 
burn-out maar zat er tegenaan. 
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Interviewen op het type klachten op cognitief, 
fysiek, emotioneel en gedragsmatig gebied geeft 
veel informatie. Kenmerkend voor burn-out zijn 
combinaties van deze kenmerken:
• cognitieve kenmerken: slechte concen-

tratie, geen informatie meer kunnen 
opnemen, alles als ‘te veel’ ervaren, fouten 
maken, verminderd geheugen, doem- 
denken, en piekeren;

• emotionele kenmerken: alle emoties zijn 
sterker dan herkenbaar van zichzelf, zich 
wanhopig, machteloos of ontredderd 
voelen, verdrietig, paniekerig, en schuld-
gevoel;

• fysieke kenmerken: hondsmoe, grote on-
rust, slecht slapen, pijnklachten zoals rug-, 
maag-, hoofd- en nekpijn, hoge bloeddruk 
en hypergevoelig voor geluid; 

• gedragsmatige kenmerken: niets meer uit 
handen krijgen, beroepsmatig en sociaal 
beperkt effectief zijn, en anders reageren 
dan ze van zichzelf kennen.

Let op de duur van deze klachten: zijn drie of 
meer van deze klachten langer dan een half 
jaar aanwezig 
dan zou je het 
een burn-out 
kunnen noe-
men, zeker als 
met name de 
uitputting of 
vermoeidheid 
sterk aanwe-
zig is.

Naast vragenlijsten en intakevragen gericht op 
de klachten gaan wij belangrijke randvoorwaar-
delijke, invloedrijke zaken op roofbouw na. 
Denk hierbij aan ziekte en medicijngebruik, 
alcohol- en koffiegebruik, eetgedrag, en de 
huidige conditie. Bevraag ook het schermge-
bruik (televisiekijken, gebruik van computer en 
smartphone) omdat veelvuldig gebruik ervan 
het stresssysteem kan aanwakkeren en de slaap 
kan verstoren. Eveneens is het belangrijk dat 
bloedwaarden (bijvoorbeeld voor ijzer, schild-
klierfunctie) gecontroleerd zijn via de huisarts.

Energetisch
We kunnen onszelf als coach ook inzetten 
als instrument om burn-out te detecteren. 
Hierbij gaan we ervan uit dat we als mensen 
in principe hetzelfde in elkaar zitten en dat het 
mogelijk is om ‘energetisch’ contact met elkaar 
te maken. Dit energetisch afstemmen noemen 
we ‘resonantie’ (Stamboliev, 2012). Resonan-
tie is een algemeen menselijk principe dat je 
terugvindt in de taal. Uitdrukkingen als ‘zij is 
zo’n warm mens’ en ‘wat een koele kikker’ 
duiden op deze energiewaarneming.

Veel mensen zijn van nature gevoelig voor 
energie maar wellicht onbewust hiervan. Door 
deze gevoeligheid bewust te leren inzetten 
word je een beter instrument als coach. Als je 
als coach jezelf voldoende kent en weg blijft 
van tegenoverdracht, dan kun je door goed 
naar jezelf te luisteren informatie krijgen over 
de cliënt. Dit kan vooraf gebeuren in stilte, 
maar ook tijdens het verloop van de sessie. 

Mensen nemen op verschillende manieren 
waar en het is belangrijk de eigen sterke kan-

ten te leren 
kennen en 
een eigen stijl 
van resoneren 
te ontwik-
kelen. Zo kan 
het zijn dat 
als de cliënt 
praat, je als 
coach een 
gevoel van 

moeheid in je lichaam voelt. Of een beeld 
ziet, bijvoorbeeld een omgevallen boom, of 
vermoeidheid in de stem hoort. Een dergelijke 
reactie kan fungeren als een waarschuwings-
signaal: het kan wijzen op een burn-out bij de 
cliënt. Je kunt dit signalement controleren met 
behulp van de praktische en gestructureerde 
aanpak.

Resonantie
We hebben in de loop der jaren geleerd deze 
signalen serieus te nemen. Er zijn verschillende 

Ons aanvankelijk belangrijkste 
doel bij herstel van burn-out
 is om de energie op peil te 
krijgen en daarna de accu 

gevuld te houden
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vormen van resoneren, namelijk vanuit het 
lichaam en door het oproepen van subper-
soonlijkheden. 

Lichaam
De lichaamsgerichte benadering sluit aan 
op het focussen van Gendlin (1988). Terwijl 
je rustig ademt breng je je aandacht naar je 
lichaam, en wacht op een reactie.  Deze kan 
komen in de vorm van een gedachte, een 
beeld, een woord… na het opkomen van de 
reactie ga je weer met je aandacht naar je li-
chaam om te ervaren hoe het lichaam reageert 
op deze waarneming. Zo kun je een paar keer 
heen en weer gaan tussen de ervaring in het 
eigen lichaam en de reactie erop, totdat je een 
stabiel handvat hebt. Je kunt je hele lichaam 
vragen om een reactie, maar ook specifieke 
delen: wat gebeurt er bijvoorbeeld in je buik, 
borststreek of hoofd? 

Subpersoonlijkheden
Voice Dialogue is gebaseerd op het idee dat 
deelpersoonlijkheden afzonderlijk benaderd 
kunnen worden. Elke deelpersoonlijkheid 
heeft een eigen wilskracht, gedachten en 
gevoelens, en een eigen stem (Stone & Stone, 
1989; 1991; 1993). Na voldoende training 
ken je er een aantal en ben je in staat om deze 
bewust in jezelf op te roepen. Zo zou de con-
troleur in jou als coach kunnen aanvoelen hoe 
het staat met de controleur van de cliënt, jouw 
kwetsbare kind hoe het staat met de kwets-
baarheid, en jouw kracht hoe het staat met de 
kracht van de cliënt. 

Herstel
Wij zien dat door de uitputting de cliënt 
met burn-out bij aanvang van begeleiding 
vaak ontreddering en emotionele instabiliteit 
ervaart. Men heeft behoefte aan houvast in 
de dagelijkse omgang met de ziekte en het 
thuiszitten. Dit is, naast de uitputting, de reden 
dat intrapsychisch werk vaak niet werkt of 
verstoord wordt door vragen hieromtrent.

Ons aanvankelijk belangrijkste doel bij herstel 
van burn-out is om de energie op peil te krij-

gen en daarna de accu gevuld te houden. Om 
de energie op peil te krijgen, starten we met 
educatie over het stress- en herstelsysteem en 
uitleg over hoe de accu zich vult en waardoor 
de accu leegloopt. Daarnaast kijken we of de 
dagindeling van de cliënt voldoende herstel-
momenten kent. 

Als houvast reiken we de cliënt een aantal 
leefregels aan, zoals na elke inspanning 
een ontspanning, schermgebruik beperken, 
‘opslomen’ richting de nacht, overdag prettige 
dingen doen, die echter kortdurend zijn en 
veel rust inbouwen.

Om de verworven energie te behouden, leren 
we de cliënt de signalen te herkennen die 
aangeven dat de accu bijgevuld moet worden, 
en de zaken herkennen die energie vreten dan 
wel energie opleveren. Deze signalen dienen 
zich in vier fasen aan: 1. gezonde fase, 2. risi-
cofase, 3. fase van chronische belasting (ook 
wel overspanning genoemd), en 4. uitputting, 
ofwel burn-out (Van den Burgh & Reijnen, 
2007). Per fase kun je als coach kijken welke 
signalen je cliënt heeft of kent van zichzelf. 
Dit kan op fysiek niveau zijn, maar ook op 
cognitief, emotioneel en gedragsmatig niveau. 
Je doet dit op een ervaringsgerichte manier 
door je cliënt van fase naar fase te laten lopen 
en per fase de signalen te laten benoemen. Je 
helpt de cliënt deze signalen gedurende de 
dag te herkennen, zodat hij ernaar kan hande-
len en zo uit de uitputtingsfase kan blijven.

Daarna pas helpen we de cliënt met de oor-
zaken van stress, de valkuilen en uitdagingen 
die binnen eigen handbereik liggen, om te 
gaan. Rekening houdend met de hoeveelheid 
energie in zijn accu en het maatschappelijke 
signaal dat erachter ligt. Pas in deze bege-
leidingsfase komt het intrapsychisch werken 
om de hoek kijken. Bij dit alles gaat het erom 
te ontdekken wat levenskunst is: hoe kan je 
cliënt bij dit alles weer genieten en in volle 
potentie leven? ■

Reageren? redactie@tvc.nl
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WAARDEVOLLE INZICHTEN
BEGIN 2019 MET

Handboek Teamcoaching
Begeleid jij teams? Dan is dit boek voor jou! Naast klassieke theorieën 
en opvattingen verrast Martijn Vroemen je met eigen modellen en een 
nieuw vocabulaire. Behalve inspirerend, is het boek een pleidooi voor 
een minder bemoeizuchtige benadering van teams. € 34,50

Martijn Vroemen

Emotiekaarten
Deze 40 Emotiekaarten helpen emoties te herkennen en te 
benutten. Ze maken betere gesprekken mogelijk in de begeleiding 
van organisaties en professionals. In de uitgebreide handleiding 
vind je 27 uitgewerkte spellen.
• Doos met uitgebreide handleiding: € 47,50
• De kaarten met mini-handleiding zijn ook 

los te bestellen: € 17,90

Michiel Hulsbergen

Building Tribes
Op reis met Braun en Kramer met 
als einddoel: stop met vergaderen, 
steek kampvuren aan. Een 
waardevol boek dat je aan het 
denken zet om het eens anders aan 
te pakken. Met mooie verhalen en 
prachtige beelden. € 39,50

Jitske Kramer en Danielle Braun

GRATIS 
bij de Emotiekaarten, 

Building Tribes of 
13 andere boeken!

Meer tips op
www.managementimpact.nl/coachen




