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Copyleft 

Het is mijn hoop en wens dat binnen zo veel mogelijk organisaties de juiste informatie beschikbaar is over 

burn-out, depressieve en andere psychische klachten. Dat is een voorwaarde om burn-out aan te pakken, 

zowel in amplitieve, preventieve als curatieve zin. Kennis van burn-out en het bespreekbaar maken van dit 

onderwerp helpt organisaties en professionals om uitval door psychische klachten te voorkomen en nog meer: 

om te bouwen aan een bloeiend bedrijf met bevlogen werknemers. Daarom: alle informatie uit deze 

whitepaper mag je voor eigen, niet-commerciële doelen gebruiken mits je mijn naam anderZverder | Leona 

Aarsen als bron vermeldt. 

 

Disclaimer 

anderZverder besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in 

deze whitepaper. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. anderZverder is niet 

aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. 

anderZverder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites en artikelen waarnaar of 

waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

 

Heb je vragen, aanvullingen of tips? Stuur gerust een mail naar leona@anderzverder.nl of bel mij. 

 

Hartegroet, 

Leona Aarsen 

 

 



 

Burn-out is géén depressie | Leona Aarsen | www.anderzverder.nl | april 2018 3 

 

Inhoudsopgave 

 

Inleiding 4 

 

1. Definitie 4 

1.1 Burn-out 4 

1.2 Depressie 7 

 

2. Oorzaken 8 

2.1 Burn-out 8 

2.2 Depressie 9 

 

3. Behandeling en de gevolgen voor cliënten en aanpak 11 

 

4. Samenvatting 14 

 

  



 

Burn-out is géén depressie | Leona Aarsen | www.anderzverder.nl | april 2018 4 

Inleiding 
 

Een burn-out is géén depressie. Dat is mijn stellige overtuiging. Ondanks het feit dat ik over het 

algemeen heel voorzichtig en genuanceerd ben als het gaat om ‘zeker weten’. 

Maar in dit geval is er geen sprake van twijfel bij mij. Er is meer verschil tussen een burn-out en een 

depressie dan dat er overeenkomsten zijn.  

 

1. Definitie 
 

1.1 Burn-out 
 

De meest geciteerde en gebruikte definitie van burn-out is afkomstig uit de handleiding voor een 

burn-out test, de Maslach Burnout Inventory (MBI, in Nederland de UBOS): ‘Burnout is a syndrome of 

emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment that can occur 

among individuals who do ‘people work’ of some kind (Maslach & Jackson)1. Tegenwoordig wordt, 

naast de emotionele uitputting, ook de fysieke uitputting benadrukt en spreekt Kristensen2 over 

‘physical and psychological fatigue and exhaustion’. 

 

Oorspronkelijk had de definitie betrekking op een syndroom dat in mensgerichte en contactuele 

beroepen voorkwam en is aanvankelijk ook alleen in die beroepsgroep onderzocht/gevonden. 

Men ging ervan uit dat werknemers in mensgerichte en contactuele beroepen blootgesteld werden 

aan een zware emotionele belasting door hun werk met moeilijke, zieke, lijdende en behoeftige 

mensen. Later bleek dat werkdruk, rolconflicten, en verstoring van het werk-privé balans minstens zo 

belangrijk, zo niet belangrijker waren voor de verklaring van burn-out (Schaufeli & Enzmann)3.  

 

Sonja van Zweden, de grondlegger van de CSR-methode, is van mening dat burn-out voornamelijk 

een bio-psychologische aandoening is4, met een lichamelijke basis en voornamelijk lichamelijke 

klachten. Volgens haar zijn de belangrijkste kenmerken van een burn-out: 

• Lichamelijke uitputting (chronische vermoeidheid, snelle vermoeibaarheid en een zeer 

vertraagd herstel na inspanning) 

• Cognitieve problemen (verminderde werkgeheugen en denkvermogen) 

• Emotionaliteit (afnemend emotioneel verwerkingsvermogen en relativeringsvermogen) 

                                                        
1 Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational 

Behaviour, 2, 99-113 
2 Kristensen, T.S., Borritz, M., Villadsen, E. & Christensen, K.B. (2005). The Copenhagen Burnout Inventory. A 

new tool for the assessment of burnout. Work & Stress, 19, 192-207. 
3 Schaufeli, W.B. & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and research. A critical analysis. 

London: Taylor & Francis 
4 Zweden, van S., Waarom duurt burn-out zo lang? In: Tijdschrift voor Psychotherapie 2015, 41, 5-21 
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• Gezondheidsverlies (verstoring van het immuunsysteem, bloeddruk, hartritme en 

ademhaling) 

• Pseudopsychopathologie (emotionele labiliteit, depressieve gevoelens, angstklachten). Met 

name bij deze klachten benadrukt Van Zweden dat zij vaak ten onrechte gediagnosticeerd 

worden als een depressie, een angststoornis of fobie. De symptomen zijn echter omkeerbaar 

en het gevolg van de hormonale en neuronale ontregeling en verdwijnen ook met het herstel 

van burn-out.  

 

Tegenwoordig wordt burn-out gezien als een werkgerelateerd probleem. Daarbij gaat het niet om de 

juridische of economische definitie in de zin van betaald werk, maar om een psychologische definitie. 

Schaufeli5 zegt hierover: “Werk is, in psychologische zin, een systematische, gestructureerde, 

doelgerichte activiteit met een zeker verplichtend karakter. Betaald werk valt uiteraard hieronder, 

evenals studeren of topsport.  Ook het werk van huisvrouwen, mantelzorgers en vrijwilligers voldoet 

aan deze psychologische criteria. Bij recreatieve activiteiten, hobby’s, werkloosheid, pensionering en 

huwelijksrelaties is geen sprake van ‘werk’ in psychologische zin, en dus ook niet van burn-out.” 

 

Het feit dat burn-out gezien wordt als een werkgerelateerd probleem, betekent nadrukkelijk niet dat 

de oorzaken ervan alleen in het werk liggen, al is vaak de concrete aanleiding daar te vinden. 

Burn-out wordt gezien als een drie-dimensioneel begrip, dat bestaat uit de volgende drie aspecten: 

1. Uitputting en fysieke vermoeidheid  

2. Het afnemende vertrouwen in eigen kunnen en een toenemend gevoel van machteloosheid  

3. Cynisme en afstandelijkheid (ook wel distantie genoemd)  

 

Bij een burn-out is er sprake van langdurige overbelasting van het lichaam (fysiek, emotioneel, 

cognitief, energetisch), zonder dat er sprake is van voldoende momenten voor rust en ontspanning.  

                                                        
5 http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/274.pdf 
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Bij mijn cliënten met een burn-out kom ik vaak de volgende klachten en symptomen tegen: 

 

Symptomen van burn-out 

Lichamelijk 

Uitgeput, chronisch moe, 

slapeloosheid of slecht slapen, 

veel lichamelijke klachten (nek-

, schouder-, rugpijn, 

prikkelbare darm, hoofdpijn, 

druk op de borst, steken in de 

hartstreek, tintelende 

armen/handen), eczeem, 

hyperventilatieaanvallen, 

aankomen of afvallen, meer 

drinken/roken/drugsgebruik 

Mentaal 

Compleet vastlopen in 

piekeren en malen, 

concentratieproblemen, geen 

overzicht meer hebben, 

vergeetachtig, besluiteloos, 

grenzeloos, zwart-wit of 

negatief denken, star, 

eigenwijs, koppig. 

 

Emotioneel 

Wispelturig, geërgerd, 

ongeduldig, emotionele 

uitbarstingen, 

apathisch, leeg, paniek- of 

angstaanvallen, woede-

uitbarstingen, emotioneel op 

slot, kan niet meer voelen of 

emoties op een gezonde 

manier uiten, moedeloos, 

machteloos, heeft geen hoop 

en vertrouwen meer, onzeker, 

onrustig, laag zelfbeeld, 

compleet gevoel van falen, 

trekt zich terug uit relaties, 

sluit zich af. 

 

Bij mensen met een burn-out is er gedurende langere tijd sprake van een toenemende herstelschuld: 

zij gebruiken meer energie dan ze tot hun beschikking hebben, door een tekort aan herstel, slaap en 

rust. Door het groeiende disbalans vanwege de roofbouw die iemand op zijn energiebudget pleegt, 

neemt het vermogen om te herstellen van lichamelijke en geestelijke vermoeidheid af en ontstaat er 

overbelasting. Zo ontstaat een eenzijdig patroon van onafgebroken werken en presteren, dat in 

plaats van productiever, steeds schadelijker en contraproductief wordt. 

 

Schaufeli en Houtman6 concluderen na een aantal studies dat bij een burn-out er geen sprake is van 

een psychiatrische stoornis, maar het betreft ‘normale’ mensen die vastgelopen zijn in hun werk. 

Toch wordt de term burn-out in Nederland meer en meer gebruikt als een diagnostische categorie 

die synoniem is voor het eindpunt van een langdurig uitputtingsproces, terwijl het oorspronkelijk 

juist bedoeld was als een sociaal aanvaard en niet-stigmatiserend label voor tijdelijk overwerkt en 

overbelast zijn (Shirom)7. 

 

  

                                                        
6 Houtman, I., Schaufeli, W.B., & Taris, T.W., (2000), Psychische vermoeidheid en werk: Cijfers, trends en 

analyses. Alphen a/d/ Rijn, Samsom 
7 Shirom, A. (1989). Burnout in work organizations. In C.L. Cooper and I. Robertson (Eds.), International Review 

of Industrial and Organizational Psychology. Vol. 4 (p. 25-48). New York: Wiley 
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1.2 Depressie 

 

Depressie wordt gewoonlijk gezien als een psychiatrische stoornis en is opgenomen in de DSM-5 

(Diagnostic en Statistical Manual of Mental Disorders). Er is sprake van een depressie8 als gedurende 

een periode van minstens twee weken minimaal vijf (en in ieder geval de eerste twee) van deze 

symptomen aan de orde is: 

• Sombere stemming (verdrietig, leeg, hopeloos gevoel), gedurende het grootste deel van de 

dag en bijna elke dag 

• Verlies van interesse en plezier in (bijna) alle activiteiten 

• Significant gewichtsverlies of –toename 

• Insomnia of hypersomnia, bijna elke dag 

• Psychomotorische rusteloosheid of traagheid 

• Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag 

• Gevoelens van waardeloosheid en buitensporige onterechte schuldgevoelens 

• Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, besluiteloosheid 

• Terugkerende gedachten aan de dood, suïcidegedachten of -pogingen 

 

De klachten moeten tot een significante lijdensdruk en beperking van het sociaal en/of beroepsmatig 

functioneren leiden. Daarnaast mogen de klachten niet veroorzaakt zijn door lichamelijke ziekte, 

rouw, middelengebruik (bijvoorbeeld drugs of medicatie) en dergelijke.  

  

Een diagnose is niet meer dan een groep symptomen die met elkaar een stoornis of syndroom 

vormen. Symptomen zijn echter niet exclusief toe te schrijven aan een enkele stoornis, maar kunnen 

voorkomen bij een grote hoeveelheid verschillende stoornissen. Om maar een voorbeeld te noemen: 

stijfheid, traagheid, beven, geheugenklachten en balansproblemen kunnen wijzen op de ziekte van 

Parkinson. Maar ook op andere neurologische aandoeningen, zoals multi systeem atrofie (MSA), 

progressieve supranucleaire parese (PSP) en bepaalde vormen van dementie. De symptomen van al 

deze aandoeningen lijken in het begin op elkaar. Toch zijn het verschillende aandoeningen die 

allemaal anders verlopen en die anders behandeld moeten worden. Sterker nog: de behandeling die 

werkt bij Parkinson, heeft geen enkel effect bij de andere hierboven genoemde ziektes9. 

 

Te vaak wordt depressie verward met de somberheid of depressieve gevoelens die bij een burn-out 

ook kan voorkomen. Veel mensen met burn-out hebben depressieve en angstklachten (Van Zweden 

noemt dit pseudopsychopathologie), wat echter nadrukkelijk niet hetzelfde is als de diagnose 

depressie. Het feit dat veel klachten en symptomen van burn-out overlap vertonen met die van 

depressie, heeft in die zin geen enkele betekenis en vormen zeker geen aanleiding tot de conclusie 

dat je burn-out net zo goed als een vorm van depressie kunt beschouwen. 

 

                                                        
8 American Psychiatric Association, (2014), DSM-5. Beknopt overzicht van de criteria  
9 https://kennisinzicht.umcg.nl/Paginas/Dezelfde-symptomen-een-andere-ziekte.aspx 



 

Burn-out is géén depressie | Leona Aarsen | www.anderzverder.nl | april 2018 8 

2. Oorzaken 
 

2.1 Burn-out 
 

Vaak wordt - ten onrechte - gedacht dat een hoge werkdruk de enige of voornaamste oorzaak is van 

een burn-out. Hoge werkdruk kan de spreekwoordelijke druppel zijn die de emmer doet overlopen, 

maar is niet dé oorzaak van burn-out. Werkdruk wordt pas een probleem als het tot langdurige stress 

leidt, doordat het niveau van stress de mogelijkheden van iemand om er goed van te herstellen en 

ermee om te gaan, overstijgt. Als de last structureel veel hoger is dan de draagkracht, als de 

inspanning niet opgevolgd wordt door voldoende herstel. Of als er iets in de omstandigheden 

verandert, waardoor de werklast die tot dan toe prima te dragen was, het opeens niet meer is. Ook 

problemen in de privésituatie kunnen bijdragen tot het ontstaan van burn-out. 

 

Werkdruk kan dus een rol spelen in het ontstaan van burn-out, maar alleen als er sprake is van een 

verstoord evenwicht. Er zijn veel mensen die prima presteren onder hoge werkdruk en dit zelfs nodig 

hebben om het beste uit zichzelf te halen. Daarom is er ook geen rekenmodule of standaard recept 

wat een acceptabel niveau van werkdruk is. Dat verschilt per persoon, afhankelijk van persoonlijke- 

en omgevingsfactoren.  

 

Uit een Pan-Europees onderzoek uit 201310 naar de oorzaken van werkgerelateerde stress, blijkt dat 

werknemers het meeste stress ervaren bij deze situaties: 

• Reorganisatie of onzekerheid over het behoud van werk 

• Gewerkte uren of hoeveelheid werk 

• Gebrek aan duidelijkheid over de functie en verantwoordelijkheden 

• Gebrek aan steun van collega’s of leidinggevende 

• Onacceptabel gedrag zoals pesten of intimidatie 

• Beperkte autonomie om het werk naar eigen inzicht te kunnen doen 

 

De oorzaak van burn-out ligt meestal in de wisselwerking tussen het individu en diens (werk-

)omgeving. Een werknemer kan over eigenschappen en persoonlijkheidskenmerken beschikken die 

hem gevoelig maken voor burn-out. Organisaties kunnen een cultuur hebben die een 

voedingsbodem vormt voor burn-out: gebrek aan feedback en waardering, onvoldoende steun, 

gebrek aan autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden, eenzijdige nadruk op winst, controle of 

procedures. 

 

Burn-out heeft onlosmakelijk te maken met iemands identiteit en de conclusies die iemand over 

zichzelf trekt. Al vroeg in ons leven vormen wij een beeld en een overtuiging over wie we zijn.  

                                                        
10https://www.flowarboportal.nl/sites/default/files/Europees%20onderzoek%20oorzaken%20werkgerelateerd

e%20stress.pdf  
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Al vroeg in ons leven vindt echter ook de confrontatie (in een neutrale zin van het woord) plaats met 

anderen: er worden (soms onredelijke en onrealistische) verwachtingen aan ons gesteld, waaraan wij 

vanuit onze onvoorwaardelijke loyaliteit wel willen (maar niet kunnen) voldoen.  

 

Anselm Grün heeft het in zijn boek Stress en burn-out voorkomen over het aanmeten van beelden 

(rollen) die voor ons of te groot of te klein zijn. Als we niet bevestigd zijn in onze identiteit, maken we 

onszelf groter of kleiner dan we werkelijk zijn. Burn-out is een mogelijk eindscenario van een rol die 

te groot voor ons is. Met een coping mechanisme dat gericht is op pleasen en presteren, willen wij 

liefde, erkenning en waardering krijgen, daarbij veel en structureel van onze grenzen overschrijdend. 

 

2.2 Depressie 
 

Depressie wordt gewoonlijk gezien als een stoornis met een biologische oorzaak (tekort aan 

neurotransmitters in de hersenen) en wordt derhalve meestal behandeld met antidepressiva. 

Trudy Dehue (psycholoog, wetenschapssocioloog en emeritus-hoogleraar wetenschapstheorie en -

geschiedenis aan de Universiteit van Groningen), vindt dat een depressie niet alleen een biologische 

oorzaak heeft en dat nuancering nodig is11. Depressie is volgens haar een ziektebeeld met veel 

gradaties dat door veel verschillende factoren beïnvloed wordt.  

 

Jim van Os (psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, hoofd van de afdeling Psychiatrie en 

Psychologie van het UMC van Maastricht, mede-initiatiefnemer van De nieuwe GGZ) heeft ook een 

genuanceerde mening12: ‘We begrijpen nog steeds niet hoe de hersenen werken, hoe de 

wisselwerking tussen brein en geest is. Wetenschappers proberen vanuit de biologische stroming 

genetische oorzaken aan te wijzen, het zogenaamde ‘brain-causes-mind’-model. Media smullen van 

hersenscans waar bepaalde hersengebieden oplichten, die zouden bewijzen dat de hersenen van 

depressieve mensen er anders uitzien. Maar dat ‘oplichten’ zegt niet zo veel, omdat we de betekenis 

ervan niet begrijpen.  

 

De genetische bijdrage aan depressie is niet vertaald in harde bevindingen. Wetenschappers 

proberen te verhullen hoe weinig we weten; hypotheses en kleine stappen worden gepresenteerd 

als bewezen feiten. Maar dat is nauwelijks het geval, er is geen enkele biologische test om een 

psychische ziekte uit te wijzen of een biologisch-genetische oorzaak aan te wijzen. Depressie kunnen 

we niet herleiden tot processen in het brein of tot een infectie met een micro-organisme, zoals dat 

het geval is bij tuberculose bijvoorbeeld. Uiteraard zijn de hersenen betrokken bij depressie, maar er 

is nauwelijks helderheid over wat de oorzaak en wat het gevolg is. Zeggen dat depressie in de 

                                                        
11 http://www.tedxamsterdamwomen.nl/on-stage-trudy-dehue/  
12 Aarsen, L., (2013) De semantiek van depressie: in gesprek over het niet-bestaande. De opinie van Jim van Os 

(interview met hoogleraar psychiatrische epidemiologie Jim van Os), in: Counselling Magazine, themanummer 

Depressie, 2013-04, november 
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hersenen ontstaat is alsof je zou zeggen dat je vakantie naar Frankrijk veroorzaakt is door de snelweg 

waarop je rijdt.  

 

Hoe depressie precies ontstaat, weten we niet. Zo’n 33 procent van risicofactoren heeft betrekking 

op de opvoeding, een verstoorde hechting en traumatische ervaringen die men in de jeugd 

meegemaakt heeft. Ook bepaalde life-events kunnen een rol spelen. In principe is alles wat iemands 

vermogen om er goed mee om te gaan overstijgt, een potentiele bron van machteloosheid en kan 

daarmee tot een depressie lijden. Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen (ontleend aan de 

Holmes en Rahe stress scale13), zijn: 

- Het overlijden van de partner of kind 

- Scheiding 

- Menopauze 

- Gescheiden leven van de partner 

- Gevangenis 

- Het overlijden van een familielid, ander dan partner of kind 

- Ernstige verwonding of ziekte 

- Huwelijk of partnerschap aangaan 

- Ontslag 

- Herenigd worden met partner 

- Pensioen 

 

Het gebruik van verslavende middelen, sociale uitsluiting of het ontbreken van hulpbronnen om 

tegenslag op te vangen kunnen ook tot een depressie leiden. Ook de gevoeligheid voor stress en de 

coping ermee speelt mee. Hoe depressie ontstaat en hoe het zich manifesteert, verschilt van 

persoon tot persoon. 

 

De ene persoon met depressie is de andere niet. De klachten verschillen, de oorzaken verschillen. 

Sommigen worden depressief omdat ze in een vicieuze cirkel terecht komen: ze slapen langdurig 

slecht, daardoor gaan ze slechter functioneren, worden onzeker en somber, vervolgens gaan ze hier 

nog slechter van slapen enzovoort, enzovoort. Het ene symptoom roept de andere op.  Anderen 

maken iets ingrijpends mee en krijgen trauma’s of wanen. Dezelfde variabelen en risicofactoren 

leiden bij weer iemand anders tot angstklachten of psychoses. Bij vrouwen en mannen manifesteert 

zich depressie ook anders. Vrouwen worden eerder angstig-somber, terwijl mannen agressief 

worden, druk gedrag vertonen en eerder in verslavingen vluchten.  

 

  

                                                        
13 http://www.stress.org/holmes-rahe-stress-inventory/  
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3. Behandeling en de gevolgen voor cliënten en aanpak 
 

Daar waar bij een burn-out de behandeling zich richt op het herstellen van evenwicht op 

verschillende gebieden (fysiek, hormonaal, mentaal/cognitief, emotioneel en energetisch), gaat het 

bij depressie om de genezing van de ziel en herstel van identiteit en vervolgens het activeren van de 

persoon om weer deel te nemen aan het leven. Het (h)erkennen en uiten van emoties (met name 

boosheid/woede, schuld en schaamte) speelt hierbij een centrale rol.  

 

Bij burn-out (en vaak ook bij een depressie) wordt in de reguliere basis (of specialistische) ggz 

meestal als vanzelfsprekend gekozen voor cognitieve gedragstherapie, al dan niet aangevuld met 

mindfulness (en mindfulness based cognitieve therapie) en ontspanningsoefeningen. Helaas schiet in 

mijn visie deze behandeling – al is cognitieve gedragstherapie op zich een prima therapievorm - 

ernstig tekort, omdat de eenzijdige en rigide toepassing ervan geen recht doet aan de verschillende 

gebieden waar burn-out invloed op heeft (fysiek, hormonaal, mentaal/cognitief, emotioneel en 

energetisch).  

 

Cliënten worden onderworpen aan, zoals prof. Van Os dat formuleerde in een interview voor 

Psychosenet dat op 4 oktober jl. gepubliceerd is 14, een dwingelandij van evidence based 

symptoomgeneeskunde (zonder diagnose en het ten minste vermoeden van een psychische stoornis 

is verwijzing en behandeling niet mogelijk) en de escalerende richtlijn. De meeste van mijn cliënten 

komen voor begeleiding na een mislukt traject van cognitieve gedragstherapie.  

 

Zowel bij burn-out als depressie worden antidepressiva, kalmerings- en slaapmiddelen en zelfs 

antipsychotica voorgeschreven (farmacotherapie). Bij burn-out vind ik de toegevoegde waarde van 

het voorschrijven van medicatie nihil, omdat medicatie de symptomen onderdrukt maar niet 

bijdraagt tot herstel of het oplossen van het probleem. Dit is bij een depressie in zekere zin ook aan 

de orde. Echter, de lijdensdruk bij een depressie kan zo groot zijn, dat inzet van medicatie 

onvermijdelijk kan lijken. Medicatie schept dan een wat gunstiger uitgangspunt om te kunnen 

werken aan herstel. De afweging over het al dan niet inzetten van medicatie bij een depressie is 

voorbehouden aan een arts, daar kan ik geen professioneel oordeel over geven.  

 

Vanuit de (volgens mij onjuiste) veronderstelling dat dat burn-out een vorm van depressie is, rijst de 

vraag wie begeleiding of behandeling mag bieden. Is het ethisch verantwoord dat een (burn-out-) 

coach, een counsellor of een psychosociaal therapeut mensen met burn-out begeleidt terwijl 

dezelfde professional zich over het algemeen verre zou houden van het begeleiden van mensen een 

depressie?  

 

 

 

                                                        
14 https://www.youtube.com/watch?v=s6R9NwSKrnA 
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Laat ik vooropstellen dat iedere professional (coach, therapeut of psycholoog) de ethische plicht 

heeft om te handelen vanuit bekwaamheid en geen dingen te doen waartoe men niet opgeleid is. De 

vraag wie begeleiding mag bieden bij burn-out of een depressie, hangt voornamelijk af van de 

deskundigheid en de bevoegdheid van een professional. De ene professional is de andere niet.  

 

Ten tweede: de ene burn-out is de andere niet. De ene depressie is de andere niet. De definitie van 

een ziekte of stoornis suggereert ten onrechte dat deze diagnose een specifieke symptomatologie 

heeft, een specifieke oorzaak, een specifiek beloop een specifieke behandeling. De intensiteit van 

een burn-out, net als die van depressie varieert echter van licht tot ernstig. De klachten vormen een 

continuüm: van normale menselijke verschijnselen zoals je af en toe een dag uitgeput of somber 

voelen tot ernstige klachten.  

 

Daarom ben ik van mening dat bijvoorbeeld een burn-outcoach of een counsellor onderbouwd en 

weloverwogen ervoor kan kiezen om iemand met een ernstige vorm van burn-out niet te begeleiden, 

maar met iemand met depressieve klachten of een lichte depressie wel. In de multidisciplinaire 

richtlijn voor depressie15 wordt counselling overigens als een eerste-stap interventie aanbevolen bij 

een lichte tot matige depressie zonder suïcidaliteit en psychotische klachten, waarbij de eerste 

episode korter duurt dan 3 maanden. In de richtlijn wordt ook de conclusie getrokken dat counselling 

bij een lichte depressie even effectief kan zijn als medicatie en cognitieve gedragstherapie.  

 

Psychiater Van Os ziet een rol weggelegd voor counsellors als het gaat om de begeleiding van 

mensen met milde tot matige depressieve klachten16. Immers, zegt hij, wat goed werkt in therapie is 

nabijheid, oprechte aandacht en samen de zoektocht aangaan naar een zinvol leven. Ingrediënten 

die een counsellor prima kan bieden. De counsellor heeft daarbij een groot voordeel: hij werkt niet 

vanuit een medisch model of met diagnoses vanuit de DSM-5. De counsellor kan de focus richten op 

herstel en empowerment, op het versterken van wat al goed gaat. 

 

Er zijn meerdere wegen naar herstel en er zijn meerdere therapieën en interventies die werkzaam 

zijn bij (schijnbaar) een en dezelfde problematiek, omdat individuen van elkaar verschillen. Er is niet 

zoiets als een one-size-fits-all behandeling. 

 

De complementaire beroepsgroep van psychosociaal therapeuten en counsellors stellen – als niet 

Big-geregistreerde hulpverleners - geen formele diagnose conform de DSM. Dat betekent dat deze 

beroepsgroep van oudsher doet wat de nieuwe ggz nu nastreeft: psychisch lijden als een 

gevoeligheid en kwetsbaarheid van een individu beschouwen, die afhankelijk van zijn weerbaarheid 

en omstandigheden af en toe de kop opsteken en aanleiding geven tot zorgbehoefte. Bij wijze van 

                                                        
15 http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=88 
16 Aarsen, L., (2013) De semantiek van depressie: in gesprek over het niet-bestaande. De opinie van Jim van Os 

(interview met hoogleraar psychiatrische epidemiologie Jim van Os), in: Counselling Magazine, themanummer 

Depressie, 2013-04, november 
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diagnose stellen we de vragen: ‘Wat is je kwetsbaarheid? Wat is je kracht? Wat gaf de aanleiding tot 

je zorgbehoefte? Wat heb je nodig? Hoe kunnen wij je daarbij helpen?’  

Psychiater en psychotherapeut Kaspar Mengelberg zegt: “De beste diagnostiek is de mens en zijn 

verhaal, het hele verhaal wat hij vertelt, inclusief alle non-verbale aspecten tijdens het gesprek”.  

 

Psychosociaal therapeuten en counsellors zien een individu mét een ziekte of probleem – en niet 

alleen de ziekte -, zij maken contact met dit individu en sluiten aan bij zijn aanwezige hulpbronnen. 

Ze gaan samen met de cliënt op zoek naar wat hij nodig heeft, wat voor hem de beste oplossing is en 

wat zijn veerkracht en kwaliteit van leven vergroot. Deze werkwijze sluit aan bij de herstel- en 

empowermentgerichte ontwikkelingen in de ggz.  

 

Het voordeel van psychische hulp zonder een noodzakelijke DSM-diagnose is dat patiënten niet 

gereduceerd worden tot een label of een verzameling symptomen. Ook hoeven ze op deze manier 

niet bang te zijn dat informatie over hun psychische welzijn of verleden op straat komt te liggen. 

Helaas blijkt uit de praktijk dat de privacy van patiënten in de ggz geregeld onder druk komt te staan.  

 

Dan is daar het vraagstuk van evidence based therapieën en interventies. De complementaire zorg 

wordt regelmatig beschuldigd van kwakzalverij. Volgens de Vereniging tegen de Kwakzalverij gaat het 

hierbij om elk beroepsmatig handelen dan wel geven van raad of verlenen van bijstand in relatie tot 

de gezondheidstoestand van mens of dier dat niet gefundeerd zijn op toetsbare logische dan wel 

empirisch houdbare hypothesen en theorieën; die actief onder het publiek worden verspreid, zonder 

dat toetsing binnen de beroepsgroep op effectiviteit en veiligheid heeft plaatsgevonden en die veelal 

zonder overleg met medebehandelaars worden toegepast. 

 

Gelukkig kan de complementaire zorg zich beroepen op onderzoeken vanuit de reguliere ggz17, 

waaruit blijkt dat er nauwelijks verschil in effectiviteit gevonden kan worden tussen bijvoorbeeld CGT 

(cognitieve gedragstherapie) en IPT (interpersoonlijke therapie). Uit de meeste studies blijkt dat 

verschillende therapievormen min of meer even effectief zijn, en dat ‘een behandeling’ (welke dan 

ook) in de regel beter resultaat oplevert dan helemaal geen behandeling. Meta-analyse18 maakt 

duidelijk dat begeleide zelfhulp (schriftelijke of e-hulp gebaseerd op cognitieve gedragstherapie) bij 

angst en depressie even effectief is als face-to-face psychotherapie.  

 

  

                                                        
17 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25805118 
18 https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/is-guided-self-help-as-effective-

as-face-to-face-psychotherapy-for-depression-and-anxiety-disorders-a-systematic-review-and-meta-analysis-

of-comparative-outcome-studies/4C7DA862B658641E1A648299A19186D1  
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Psychosociaal therapeuten en counsellors worden ook gesterkt in hun aanpak en zienswijze door 

herhaaldelijk bevestigde onderzoeksuitkomsten19 waaruit blijkt dat de effectiviteit van een 

behandeling niet zozeer afhangt van de specifiek ingezette technieken (evidence based of niet), maar 

van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en therapeut.  

 

Of een behandeling effectief of juist schadelijk wordt ervaren, ligt niet zozeer aan therapie-specifieke 

factoren zoals de achterliggende theorie en het behandelprotocol, maar het hangt meer af van 

algemene factoren af zoals de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Goldsmith, Lewis, Dunn en 

Bentall hebben in hun onlangs gepubliceerde artikel ‘Psychological treatments for early psychosis can 

be beneficial or harmful, depending on the therapeutic alliance: an instrumental variable analysis20’ 

voor het eerst wetenschappelijk bewijs geleverd dat de therapeutische alliantie, ook wel 

therapeutische relatie of relatie tussen hulpverlener en cliënt genoemd, een causaal effect heeft op 

de behandeluitkomst van een psychologische behandeling. Dit artikel heeft betrekking op de 

behandeling van psychose, maar eerdere onderzoeken (van bijvoorbeeld Scott Miller) bevestigen dit 

beeld voor andere psychische problemen. 

 

Er is een groeiend inzicht dat bewijsvoering in de vorm van de toepassing van evidence based 

methodieken en randomised control trials voor (grote) groepen niet de enige legitieme manier zijn 

om uitspraken te doen over de werkzaamheid en doeltreffendheid van psychosociale of 

therapeutische behandelingen21. 

 

4. Samenvatting 
 

Burn-out is het eindpunt van een langdurige (soms jarenlange) roofbouw, waarbij er sprake is van 

chronische stress, die het hele lichaam ontregelt. Er is sprake van een extreme ontregeling van 

fysiologische mechanismen (o.a. in (sympathisch) zenuw- en hormoonstelsel, de hersenen). Dat 

verklaart ook waarom bij burn-out er sprake is van een breed scala aan lichamelijke en cognitieve 

klachten, naast de emotionele.  

 

Burn-out komt voort uit een vecht-mechanisme: net zo lang doorgaan, tot het lichaam het opgeeft. 

Er is echter geen sprake van niet willen, integendeel. Tot het moment dat iemand instort, is opgeven 

geen optie. Hierdoor is burn-out in zekere zin ook een rouwproces: de persoon moet eerdere 

beelden over zichzelf en zijn veronderstelde uitzonderlijke capaciteiten loslaten. De super(wo-)man 

van weleer kan niet meer alle ballen in de lucht houden. Pas nadat de burn-out een feit is, wordt 

iemand geconfronteerd met het beangstigende gevoel van falen en moet iemand toegeven aan de 

extreme mate van uitputting. De heftigheid van de uitputting en de veelheid aan klachten kunnen 

                                                        
19 https://www.schizofreniebestaatniet.nl/wetenschappelijk-bewijs-voor-het-belang-van-een-goede-

therapeutische-relatie/ 
20 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25805118 
21 http://www.depressie.org/docs/Interview_Trudy_Dehue.pdf  
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ook zorgen voor angst- en depressieve klachten. Dat is echter niet hetzelfde als een depressieve 

stemmingsstoornis. Er is onderzoek waaruit blijkt dat de neuro-endocriene ontregeling bij een burn-

out tegengesteld is aan de ontregeling die bij een depressie optreedt: een hypo- versus een 

hyperfunctie van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschorsas (hpa-as) 22. 

 

In tegenstelling tot een burn-out heeft een depressie niets te maken met een langdurige uitputting, 

waarbij er sprake zou zijn van ontregeling van fysiologische mechanismen. Een depressie is een 

stemmingsstoornis, waarbij het drijvende mechanisme bevriezen is. Dat is een wezenlijk andere 

mechanisme dan de vecht-reactie die in een burn-out resulteert. Een depressie gaat over 

machteloosheid en hopeloosheid, over de bevriezing van de ziel, het compleet verliezen van de 

wilskracht.  

 

Bij een burn-out wil iemand nog van alles, maar kan niet meer, omdat het lichaam de strijd opgeeft. 

Juist dit leidt tot schaamte en frustratie. Bij een depressie wil iemand niets meer, omdat de ziel het 

opgeeft, met het lichaam is op zich niets mis. De kern van het mens-zijn lijkt op te lossen in het niets 

– hiervan is bij een burn-out geen sprake. Het oplossen van iemands meest wezenlijke deel bij een 

depressie is zo existentieel, dat het vaak gepaard gaat met (ernstige) angstklachten en soms zelfs 

psychotische kenmerken.  

 

Burn-out is een probleem dan zich vooral manifesteert op het niveau van DOEN en KUNNEN (en pas 

in tweede instantie op identiteitsniveau), terwijl een depressie veel meer een probleem is op het 

niveau van ZIJN en WILSKRACHT (wat voor mij synoniem is aan zielskracht). Dat maakt dat de 

lijdensdruk van een depressie vele malen groter is dan die van een burn-out. Daarmee wil ik absoluut 

niet zeggen dat een burn-out niet heftig kan zijn, integendeel.  

 

In tegenstelling tot een burn-out (waarbij het lijden zich niet uitstrekt tot alle aspecten en momenten 

van het leven en iemand nog - al is het beperkt - plezier en vreugde kan ervaren) is iemand met een 

depressie een levende dode, de leegte en de uitzichtloosheid zijn allesomvattend. Gwyneth Lewis 

beschrijft haar depressie in haar boek Sunbathing in de rain op de volgende manier: "You are so 

bereft of personality that even if you wanted to hang yourself you couldn't find a self to hang." 

 

Wetenschappelijk gezien heeft het geen enkele relevantie, maar toch wil ik het noemen: ik heb zowel 

een burn-out als een depressie gehad. Er is niet de minste reden waardoor of waarom ik zou kunnen 

zeggen dat burn-out en depressie hetzelfde zijn. Dat zijn ze niet. 

 

 

                                                        
22 http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/TvP12-06-p517-526.pdf 


