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Preventie van burn-out

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Werken

aan balans. Remedies tegen burn-out. RMO-advies

22. Den Haag: Sdu, 2002. 198 pagina’s, € 21,-.

ISBN 90-1209-686-3.

Om de tegenwoordige burn-outepidemie

te stoppen moet het werk beter worden

afgestemd op de persoon van de werkne-

mer en diens privé-situatie. Dit adviseert

de Raad voor Maatschappelijke

Ontwikkeling (RMO) in antwoord op een

verzoek van het kabinet om sociologische

verklaringen te geven voor de toename

van burn-out en daar mogelijke beleids-

maatregelen aan te verbinden. De Raad

richt zich voornamelijk op professionals

in de publieke sector. Burn-out is het

gevolg van een disbalans tussen de per-

soon zelf, diens privé-situatie en de werk-

situatie. Wat betreft de persoon gaat het

vaak om plichtsgetrouwe, perfectionisti-

sche mensen die te veel hooi op hun vork

nemen. In de privé-situatie speelt de work-

and-spend-cultuur een rol. In de werksitu-

atie gaat het om oneigenlijke taken, ver-

keerde verwachtingen en een inadequate

organisatie. Om burn-out te voorkomen

zou het werk bovendien veel meer reke-

ning moeten houden met iemands privé-

omstandigheden, bijvoorbeeld door flexi-

bele werktijden en kinderopvang aan te

bieden. Daarnaast is het zaak het werk zo

te organiseren dat professionals hun

meeste tijd kunnen besteden aan hun

eigenlijke taken, in plaats van aan admini-

stratie en regelwerk. Professionals in de

publieke sector zouden beter op de

(harde) praktijk van de hulp- en dienstver-

lening moeten worden voorbereid, en zij

zouden – vooral in het begin van hun car-

rière – beter moeten worden begeleid.

Het RMO-advies, dat is gebaseerd op

literatuuronderzoek en raadpleging van

deskundigen, biedt een overzicht van de

huidige inzichten op het gebied van burn-

out. Hoewel de insteek een sociologische

is en geen medische, is het advies voor

huisartsen wel degelijk interessant. In de

eerste plaats worden huisartsen regelma-

tig geconfronteerd met patiënten met

burn-outklachten. In de tweede plaats is

de huisarts zelf een professional in de

publieke sector en loopt hij als zodanig

risico een burn-out op te lopen. Het

advies om professionals minder op te

zadelen met regeltaken en administratie

is voor de huisarts zeer herkenbaar.

Berend Terluin

Gezondheid in Europa

The European Health Report 2002. Copenhagen:

WHO Regional Office for Europe, 2002. 156 pagina’s,

€ 42,-. ISBN 92-890-1365-6.

Gezondheid is ongelijk verdeeld. Dat is

natuurlijk geen opzienbarende bevinding,

maar een overzicht zoals de WHO dat

recent over Europa publiceerde, is toch

schokkend. Het rapport bestaat uit drie

delen: één overzicht over de gezond-

heidstoestand van de bevolking, één over

de belangrijkste determinanten van

gezondheid en één deel over de organisa-

tie van de zorg. 

De gezondheidsverschillen in Europa zijn

de afgelopen jaren groter geworden. Het

verschil in levensverwachting tussen EU-

landen en landen van het voormalige

Oostblok bedroeg in 1990 nog 5,5 jaar,

maar steeg tot 5,9 in 1998. Het verschil

tussen de EU en de landen van de voor-

malige Sovjet-Unie neemt zelfs nog ster-

ker toe (van 7,2 tot 10,2 jaar). 

Nederland hoort niet meer bij de gezond-

ste top; dat bleek ook uit de recente

Toekomstverkenningen van het RIVM.

Maar in vergelijking met Oost-Europa zijn

we een oase van gezondheid. De gezonde

levensverwachting in Rusland is voor man-

nen (bij de geboorte) maar 50 jaar, terwijl

West-Europese vrouwen een gezonde

levensverwachting van 72,2 jaar hebben. 

Het WHO-rapport geeft echter niet alleen

informatie over levensverwachting, maar

ook over verschillen in infectieziekten,

chronische aandoeningen, geestelijke

gezondheidszorg en ongevallen.

Er zijn aparte hoofdstukken over de

gezondheid van jeugdigen (50 abortussen

per 1000 15-19-jarige vrouwen in

Moldavië en in Rusland), vrouwen en

gezondheid bij ouderen. 

In het tweede deel spelen armoede en

leefwijze de belangrijkste rol: weinig

bewegen, overgewicht, roken en alcohol

veroorzaken vooral in het oosten van

Europa veel morbiditeit. 

Vrijwel alle landen proberen de eerste lijn

een belangrijker plek in hun gezond-

heidszorg te geven. Hoe dat met maar

$10 per persoon per jaar in Albanië moet,

vraag ik me dan af. In Nederland stegen

vorig jaar de kosten voor geneesmiddelen

alleen al e 19 per inwoner. 

Het is een prachtig verzorgd rapport met

onthutsende cijfers. Voor hulpverleners

die wat verder willen kijken dan de grens

en de eigen portemonnee is het een nut-

tig boek, voor gezondheidszorgonderzoe-

kers en huisartsen met connecties in

Oost-Europa is het verplichte kost. 

Joost Zaat

bsl - h&w 03 01 10  19-12-2002  14:47  Pagina 50


