Effectiviteit en onderbouwing PS12 methode Stichting Burnout burnoutherstel
De methode is in 2006 ontwikkeld en verder geoptimaliseerd.

1. In deel 1 vindt u de effectiveit zoals gemeten over de volle kalenderjaren 2007-2013
2. In deel 2 wordt de methode wetenschappelijk onderbouwd
3. In deel 3 volgt een samenvatting van de methode zelf
De uitgewerkte manual met oefeningen, test van de methode is bedrijfseigendom en
bedrijfsgeheim en wordt niet verspreid. Dti geldt ook voor de BBTI, waar Stichting Burnout de
database van beheert.
Onderzoek Stichting Burnout
Dr. ir J Philippe Blankert MA
(Ingenieur, psycholoog en gepromoveerd bioloog (neurowetenschappen))

Deel 1 effectiveit zoals gemeten over de volle kalenderjaren 2007-2013
Cijfers SB 2007-2014 Nederland (excl. BE, FR, DE – waar Stichting Burnout ook actief is)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Reden niet
hersteld

Aangegane 21
trajecten

35

34

36

38

40

43

Spoor 0 of
1

10

8

6

7

8

6

6

Hersteld

8

7

4

6

6

5

4

Niet
hersteld

2

1

2

1

2

1

2

Spoor 2

11

27

28

29

30

34

37

Hersteld

10

20

22

21

21

23

29

Niet
hersteld

1

7

6

8

9

9

9

*b)

Hersteld
totaal

18

27

26

27

27

28

33

In totaal 186
hersteld op 247
=
75%

*a)

*a) Steeds vaker: indruk dat werknemer ongewenst is, 'terrorisatie op spoor 1'.
*b) geen baan, overgang naar WW uitkering of erger
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Meerderheid spoor 0/1: oprechte wens werkgever behoudt specialistische kracht. In de loop der
jaren is er een duidelijke toename van spoor 2.
Hersteld: zegt geen last meer te hebben van burnout, en op Ubos/MBI/SMBQ hersteld
Deel 2 wetenschappelijke onderbouwing methode
Cliënten worden bij belangstelling direct gemeten op:
– SCL-90
– Ubos = MBI, Utrechtse Burnout Schaal/Maslach Burnout Inventory– sinds 2014 ook:
hooggevoeligheid
De Ubos/MBI meet de burnout, zoals vele wetenschappelijke artikelen toelichten op
http://scholar.goolge.com sinds de validatie van de test in 1986.
De SCL-90 is een wereldwijd toegepaste psychologische test voor psychische klachten in het
algemeen; de test wordt toegepast voor 'comorbiditeit', om zeker te weten dat burnout de
'overheersende ziekte' is EN om zeker te weten dat de depressie niet noemenswaardig is (bij
depressie wordt direct doorverwezen naar psychiater voor antidepressiva; depressiebehandeling
gaat voor op burnoutbehandeling, burnoutbehandeling is ook niet mogelijk bij iemand die, vanwege
de depressie-inherente inhedonia, geen vreugde voelt en de ene activiteit niet van de andere kan
onderscheiden op grond van vreugde en energie).
De MBI is afgeleid van de 3 eigenschappen die burnout grondlegger in 1974 in zijn artikel ' Staff
Burnout' noemde:
• emotionele uitputting
• distantie, mensen worden tot 'vervelend obstakel'
• lage dunk van eigen competenties.
Een HOGE emotionele uitputting met HOGE distantie en lage dunk van eigen competenties is
kenmerkend voor burnout. De lage dunk van eigen competenties komt in de tijdsvolgorde vaak het
laatst, als de persoon teleurgesteld is geraakt over de zinloosheid van eigen inzet (in de fase voor
burnout gaat de inzet, de input omhoog maar het resultaat, de output omlaag, hetgeen voor een
acute schok zorg, een ' ziek vallen' zorgt met teleurstelling over de eigen competenties).
Na de diagnose burnout is het daarom belangrijk:

– ziekteverlof te hebben, om de emotionele uitputting meteen te stoppen
– geen bedreigingen aan het hoofd te hebben, zoals ontslag, looninhouding etc.
Chronische stress zorgt voor een verzwakking van het immuunsysteem, dus vergrote vatbaarheid
voor ander ziekten dan burnout, tot ' rechthoekigheid' in het gedrag ('downregulation' D2
Dopamine receptoren, Willner et al., 1992, Peter F. Liddle, 2001) en verlaagde responsiviteit op
motiverende stimuli (Liddle 2001). Daarnaast kan bij aanhoudende chronische stress de HPA-as
zodanig verstoord worden dan een individu blijvend stress-gehandicapt wordt. Specifieke angsten
nemen dan toe, of monden zelfs uit in een gegeneraliseerde angststoornis, waarna optimaal
functioneren niet meer mogelijk is.
Om deze redenen MOET de stress acuut worden onderbroken zodat de persoon weer enigszins
aan kan sterken. Slaapproblemen zijn normaal bij burnout – slaaptabletten worden aanbevolen op
weer op sterkte te komen. Aansterken is niet alleen nodig om OOIT weer aan het werk te komen,
maar ook om de burnout ANALYSE te kunnen plegen.
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Thuis (of elders) moet de burnout-er tot een nieuw dagritme en evenwicht komen, met activiteiten
die a) NIET emotioneel uitputten (kenmerk 1 van burnout) en die b) WEL goed zijn voor het
zelfvertrouwen (kenmerk 3 van burnout).
Als het individu gestabiliseerd is, MOET een fase van ANALYSE komen, en wel diepgaande
analyse hoe de burnout is gekomen. Met ongewijzigde instelling en ongewijzigde
arbeidsomstandigheden opnieuw aan het werk gaan, vraagt om terugval in de burnout, en zelfs
versterking van het eerder opgedane trauma.
Burnout is een 'ecologische dysfunctie' (Jerome Carroll, 1979): het 'geven en nemen' in de oude
functie sloten niet meer aan bij het behoeftenpatroon van de werknemer. Er dient na te worden
gegaan wat zowel in werknemer als omstandigheden is veranderd zodat een ooit WEL werkend
evenwicht (rond de in-dienstname en de jaren daarna) veranderde in een NIET werkend
evenwicht. Bij burnout stapelen zich een aantal niet vervulde behoeftes op, bij de werknemer.
Vaak worden deze behoeften door de werknemer OVERRULE-t, cogntitief, met een groot DOEL.
Dat doel 'heiligde de middelen' tot nu toe.
'Cues' in de omgeving die leidden tot uitputting van de energie (kenmerk 1 Maslach test en
burnout) moeten worden in kaart gebracht, evenals het eventueel gaan ontbrekende van energie
hulpbronnen op het werk, en/of energie hulpbronnen in de prive sfeer die zijn gaan ontbreken. De
BBTI, Blankert Burnout Trigger Inventory, ingevoerd in 2014, inventariseert de 40 meest
voorkomende factoren, ofwel van ofwel 'ergernis, allergie, leegloop van energie' ofwel ' normaal
energievoedende factoren' die nu mogelijk op werk en in prive ontbreken.
Het teruggaan naar de precieze details en situaties die de werknemer burnout maakten, brengt
zowel inzicht als VERWERKING van de teleurstellingen. Het doorwerken van de burnout makende
prikkels leidt (zoals vaak al het invullen van de BBTI) tot veelvuldig huilen. De burnouter ervaart
zowel daarbij 'opluchting' en een zekere ' heling'.
Het weer voor de geest halen van situaties die als enigszins traumatisch werden beleefd, heeft ook
als prettig gevolg: angstvermindering. Het NIET in detail doorspreken van de teleurstellingen per
prikkel en per situatie, zou de angst intact laten. Het doorwerken van de opgedane angsten, naar
aanleiding van de in BBTI opgetekende frustratie-factoren, zorgt voor enige 'fear extinction' door
'fear exposure' in een warme, steunende therapeutische omgeving.
Als gevolg van de analyse, waarbij ook de match van persoon met functie een belangrijke rol
speelt, kunnen punten worden genoemd die hebben geleid tot de burnout, alsmede
MAATREGELEN die moeten helpen burnout in de toekomst te voorkomen.
De maatregelen kunnen ingedeeld worden in de volgende categorieen:

1. andere COPING stijl door werknemer
2. 'stimuli control' door werknemer (zorgen dat bepaalde energie-kostende factoren niet zo snel
meer voorkomen; eenvoudig voorbeeld: stel dat 'file' en energiekostende factor is, dan is het
wellicht beter aan ' stimuli control' te doen – het algeheel mijden van files, door bijvoorbeeld
altijd een ' toeristische route' te nemen, in plaats van anders te 'copen' met file)

3. zaken die werknemer graag zou willen veranderen aan werk/functie/werkomstandigheden, in
overleg met de werkgever, zodat de werknemer beter kan functioneren.
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Aanpassing door werkgever hoort bij 'Poortwachter', niet aanpassen door werkgever leidt tot een
puur hiërarchisch besluit naar werknemer toe: 'get used to it or leave!'. Dit is spoor 0 – of niet.
Voor het inzicht in het ontstaan van de burnout, maar ook om juridische gronden, is het belangrijk
na te gaan of functie en werkomstandigheden zijn veranderd sinds de aanvaarding van de functie
door werknemer. Uiteraard is het ook mogelijk dat werkstijl en coping van de werknemer zijn
veranderd ten opzichte van de (succesvolle) beginsituatie.

4. het opzoeken van een andere functie en andere werkomstandigheden, bij dezelfde
werkgever (spoor 1) of elders (spoor 2).
Behalve menselijk, juridische, ethische overwegingen inzake 'past werkgever zich aan werknemer
aan of andersom' past ook een bedrijfskundig aspect: kan de werkgever verwachten andere
mensen aan te trekken die BETER zijn afgestemd op de eisen van de werkgever?
Het komen tot een burnout betekent in elk geval dat voor de burnout-er de GRENS VAN
AANPASSING was bereikt of zelfs overschreden. 'Nog meer van hetzelfde' kan niet, daarom
moet de burnoutanalyse volgen, resulterend in
•
•
•

verwerking van het verleden
verhoogd zelfinzicht
een pakket van maatregelen om burnout/herhaalde emotionele uitputting in de toekomst te
vermijden.

Conclusie
Nergens in de wetenschappelijke literatuur is een methode te vinden die SPECIAAL voor burnout
is ontworpen.
Vaak worden algemeen bekende methoden zoals – CBT, Cognitive Behavioral Therapy
ongewijzigd toegepast op burnout. Het zal niet verbazingwekkend zijn dat er maar een zwak
statistisch succes uit komt, onvergelijkbaar met de methode van Stichting Burnout –
eenvoudigweg omdat een bestaande methode als 'Haarlemmerolie' is genomen, zonder enkele
aanpassing op burnout, en zonder enkele verdieping in 'oorzaak-gevolg denken' voor de
burnout patient.
HSK heeft een CBT methode aangepast voor burnout, Stichting Burnout heeft een eigen ' PS' =
Problem Solving aanpak ontworpen.
De laatste jaren doet ook ' ACT' opgang, ' Acceptance Commitment Therapy'. Dit is een betere '
one size fits all' methode dan CBT en scoort ook bij burnout genezing beter.
Echter, zonder ombouwing van de methode voor specifiek burnout is het succes van ACT als
burnoutbehandeling lager dan de Stichting Burnout methode ' PS12', Problem Solving in 12
sessies.
Stichting Burnout is bezig met de ACT om te werken om haar burnout-specifiek te maken.
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Deel 3 samenvatting van de methode ' Problem Solving therapy 12 sessies'
Stichting Burnout - 12 sessie-burnoutherstelprogramma 'Problem Solving'
(qua 'stroming' valt deze aanpak onder 'PS', 'Problem Solving' therapy. ACT (Acceptance
Commitment Therapy) bieden wij ook aan voor burnout, vraag daarvoor naar onze aanpak 'ACT bij
burnout'. Wij hebben nog een derde aanpak, het 'Burnout Preventie Programma – eveneens apart
verkrijgbaar)
Het doel is bij te komen, energie op te doen en een aantal veranderingen te bewerkstelligen, zowel
in de omgang met burnout (coping), priveleven als veranderingen bij de werkgever.
Tussen de sessies door worden ‘huiswerkopdrachten’ gemaakt en worden wekelijkse
activiteitenplanningen opgesteld. De (als richtlijn: 12 – meestal 1 per week) sessies zijn
opgesplitst in 3 fasen: fase 1: leren bijkomen fase 2: inzicht verwerven fase 3: veranderen voor
de toekomst.
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