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Overspanning: rusten of juist aan de slag?
Berend Terluin

Schmidt heeft uitgesproken ideeën over de behandeling van

overspanning (surmenage).1,2 Die heb ik ook;3,4 geen wonder dus

dat we het in een aantal opzichten niet met elkaar eens zijn, met

name over de invulling van de eerste fase van de behandeling.

Volgens Schmidt (zie p. 119) wordt overspanning gekenmerkt

door een neuropsychologische stoornis die zich uit in een onver-

mogen om nieuwe, complexe en emotioneel beladen informatie

te verwerken. Daarom legt hij veel nadruk op ‘rust’, dat wil zeggen

‘niks zinnigs doen’, om de informatieverwerkingscapaciteit van de

hersenen te ontlasten. Schmidt adviseert in dit kader volledig

ziekteverzuim (gedeeltelijk doorgaan met werken zou zelfs

gevaarlijk kunnen zijn2), vermijding van drukte en van emotioneel

beladen situaties. Hij adviseert het rusten af te wisselen met rou-

tinematige activiteiten zoals huishoudelijke klusjes, lichte licha-

melijke inspanning en hobby’s. Het bespreken van de problemen

en omstandigheden waardoor iemand overspannen is geraakt, is

in de eerste fase van de behandeling niet zinvol en dient volgens

Schmidt te worden uitgesteld tot de tweede fase wanneer de

cerebrale informatieverwerking weer enigszins is hersteld.1,2

Breekpunt
Wanneer men de verhalen van overspannen patiënten beluistert,

komt het volgende beeld naar voren.5 Overspannen patiënten

hebben gedurende een bepaalde periode te maken met (een

combinatie van) uiteenlopende stressoren zoals overbelasting in

werk of gezin, aangrijpende levensgebeurtenissen en problemen

op diverse terreinen, waardoor hun normale functioneren onder

druk komt te staan. Zij proberen met verschillende copingstrate-

gieën de stress de baas te blijven, wat evenwel niet echt wil luk-

ken. Ondertussen proberen ze met veel inspanning zo goed

mogelijk te blijven functioneren, wat ook niet echt lukt. De toe-

nemende moeite die men moet doen om het functioneren op

peil te houden, uit zich in spanningsklachten (distress) als moe-

heid, slecht slapen, gespannenheid, prikkelbaarheid, emotionele

labiliteit en concentratieproblemen. Dan komt er vrij plotseling

een breekpunt. Sommige patiënten storten onverwacht in, vaak

met heftige emoties. Andere patiënten nemen op een gegeven

moment de weloverwogen beslissing om ‘af te haken’ en de

strijd op te geven. Terwijl Schmidt in de decompensatie ver-

schijnselen van een cerebrale stoornis ziet – zo’n stoornis is ove-

rigens tot nu toe niet rechtstreeks aangetoond6,7 – is ook een

meer psychologische verklaring mogelijk.

Zowel bij de ‘instorters’ als bij de ‘afhakers’ is er sprake van con-

troleverlies en demoralisatie (falende coping), door patiënten

verwoord als ‘ik kan het niet meer aan’ of ‘ik kan er niet meer

tegenop’. De patiënt kan niet anders meer dan het opgeven en

zich terugtrekken. In deze gedwongen terugtrekking zit een niet

onbelangrijk element van zelfbescherming. De distress en demo-

ralisatie dwingen de patiënt de ongelijke strijd te staken en zich

te bezinnen op een andere strategie, voordat hij er lichamelijk of

psychisch helemaal aan onderdoor gaat. Ondertussen verschaft

de decompensatie waardoor de patiënt zijn sociale rollen laat

vallen, ook een tijdelijke oplossing voor de problemen die de

patiënt tot dan toe niet heeft kunnen oplossen, namelijk door ze
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te vermijden. De overspannen patiënt wil dan ook niets liever

dan met rust gelaten worden. Toch schuilt hierin het grootste

gevaar bij overspanning: door rust te nemen en de problemen te

vermijden zal de patiënt niet vanzelf tot een betere coping

komen. Onbewust kan de patiënt blijven vasthouden aan vermij-

ding als belangrijkste copingstrategie, met langdurig ziektever-

zuim en kans op WAO als gevolg. Bovendien dreigen psychiatri-

sche stoornissen zoals angst- en stemmingsstoornissen en

somatisatie te ontstaan als de stress – zij het op een lager

niveau – blijft bestaan bij het uitblijven van een oplossing voor

de problemen.

Aan de slag
Uit verzuimstatistieken blijkt dat de kans op WAO exponentieel

toeneemt met de duur van het ziekteverzuim. Dit wordt wel

geweten aan veranderingen in homeostatische krachten zowel

thuis als in het werk. Bij een verzuim van slechts enkele weken

werken deze krachten nog in de richting van werkhervatting en

herstel van het oude evenwicht, maar na verloop van enkele

maanden ziekteverzuim gaan zij werken voor behoud van het

nieuwe evenwicht en dus tegen reïntegratie. Uit onderzoek is

bekend dat 20% van alle overspannen werknemers die meer dan

vier weken verzuimen, in de WAO dreigt te raken.8,9 Of deze

getallen (uit het begin van de jaren negentig) nog steeds geldig

zijn na alle veranderingen in de sociale zekerheid van de afgelo-

pen jaren, is overigens de vraag. In de bedrijfsgezondheidszorg

heeft zich een ware paradigmashift voorgedaan. Tegenwoordig

wordt in brede kring beleden dat overspannen patiënten gehol-

pen moeten worden het contact met hun werk snel te herstellen

(zie ook het rapport van de commissie Donner-110).

De overspannen patiënt staat voor de opgave om zijn situatie te

herevalueren en betere manieren te vinden om met de proble-

men om te gaan. Hij zal zich dus eerst terdege rekenschap moe-

ten geven van wat er aan de hand is en waarom hij overspannen

is geraakt, om vervolgens te constateren dat hij het anders moet

gaan aanpakken. Daartoe is het noodzakelijk de patiënt te sti-

muleren aan de slag te gaan met zijn problemen en de confronta-

tie ermee niet te vermijden. In de eerste fase van de overspan-

ning, die gekenmerkt wordt door uitputting en ontreddering, zijn

rust en afleiding door het uitvoeren van routinematige activitei-

ten zeker nuttig, maar niet het allerbelangrijkste. Er is naar mijn

ervaring en de ervaring van anderen geen enkel bezwaar tegen

de patiënt te stimuleren van meet af aan ook aandacht te geven

aan de problemen. Dat kan in eerste instantie niet in oplossen-

de zin vanwege beperkingen van het denk- en concentratiever-

mogen, maar de patiënt kan wel beginnen de problemen te

inventariseren om zich zo bewust te worden wat er allemaal

meespeelt. Als de patiënt wat rustiger en helderder is geworden,

kan hij vervolgens naar mogelijke oplossingen gaan kijken – al of

niet met hulp van anderen – om deze daarna in praktijk te bren-

gen. Ter bestrijding van de demoralisatie is het belangrijk de

patiënt het gevoel te geven dat overspanning een oplosbaar pro-

bleem is, waar men systematisch mee aan de slag moet gaan, en

waarvoor men hulp kan inroepen van de bedrijfsarts.11 Helaas is

er tot nu toe praktisch geen onderzoek gepubliceerd naar de

behandeling van overspanning, maar er is een wetenschappelijk

lichtpuntje. Van der Klink hoopt binnenkort te publiceren over

een RCT naar het effect van een probleemgerichte, activerende

aanpak in vergelijking met de gebruikelijke zorg (veelal rust), uit-

gevoerd in de bedrijfsgezondheidszorg. Het resultaat was een

reductie van het ziekteverzuim met 30% en een vermindering van

het aantal recidieven met 30%, terwijl het herstel van de klach-

ten in beide groepen gelijk opging (persoonlijke mededeling

J.J.L. van der Klink, 2001).

Conclusie
De overspannen patiënt ziet het niet meer zitten en wil met rust

gelaten worden. Maar rust is niet meer dan een noodverband,

een tijdelijke oplossing voor de crisis in de coping. Een defini-

tieve oplossing moet komen van een herstel van de controle van

de patiënt over zijn situatie en een verbetering van de wijze

waarop de patiënt zijn problemen tegemoet treedt. Een te lang

volgehouden rust werkt vermijding in de hand en belemmert het

aanpakken en oplossen van de problemen. Daarom is het in de

begeleiding van overspanning van belang de patiënt niet alleen

de noodzakelijke rust (dat wil zeggen: vermindering van belas-

ting) toe te staan, maar de patiënt ook te stimuleren aan de slag

te gaan met zijn problemen, maar dan wel op een andere wijze

dan voorheen. Door overspannen patiënten in die geest te advi-

seren en te begeleiden, kunnen wij als huisartsen hen voor een

afglijden naar de WAO behoeden.
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