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• Werkdruk, stress
• Agressie
• Steun vanuit leidinggevenden en collega’s, werkomgeving
• Ziekte, depressie, burn-out
• Post-traumatisch stress syndroom (PTSS)
• Aanpak via psychologische hulp
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Voornaamste knelpunten / aanpak
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Laten we eerst even kijken naar de theorie

Frederick Herzberg, 1959

“Bevlogenheid” “Burn-out”



Job demand Control (support) model

Robert Karasek
1979

Karasek & Theorell
1990



In de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016

SERV, 2018: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/29943



In de Vlaamse
werkbaarheidsmonitor
2016

SERV, 2018: https://publicaties.vlaanderen.be/view-
file/29943
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Job demand Resources Model
Bakker,
Schaufeli
Demerouti,
2007



Burn-out
• Emotionele uitputting

• Distantie / alienatie

• Verminderde competentie

Bevlogenheid
• Vitaliteit

• Toewijding

• Absorptie
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Burn-out en bevlogenheid

ENERGIE

IDENTIFICATIE

Schaufeli & Bakker, 2020
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Oorzaken van burn-out en bevlogenheid
BURN-OUT BEVLOGENHEID

Schaufeli & Bakker, 2020
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Gevolgen van burn-out

Schaufeli & Bakker, 2020



INDIVIDUEEL
• Aanpakken van spanningsklachten -

mindfulness
• Aanleren van gezonde methoden 

voor het hanteren van stress
• Mobilisering van sociale steun (op 

werk, thuis)
• Timemanagement, assertiviteit

ORGANISATIE
• Taak herontwerp
• Conflicthantering & besluitvorming
• Verbetering van het leiderschap 

(coachend, transformationeel)
• …
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Interventies bij burn-out

MEER INDIVIDUELE DAN ORGANISATIESTUDIES - GERING POSITIEF EFFECT

Schaufeli & Bakker, 2020



INDIVIDUEEL
• Gedragsmatig (bv. goed nieuws 

delen, dankbaarheid tonen, …)
• Cognitief (zegeningen tellen)
• Motivationeel (uitdagende en 

specifieke doelen stellen, 
weerbaarheid vergroten)

ORGANISATIE
• Vergroten van energiebronnen (door 

bijvoorbeeld taakherontwerp)
• Training & opleiding
• Coachend leiderschap
• Actief loopbaanbeleid
• …
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Interventies ter bevordering van bevlogenheid

MEEST EFFECTIEF

Schaufeli & Bakker, 2020
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Studies in de Geestelijke Gezondheidszorg
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Mentaal welzijn tijdens covid-19

https://www.dezorgsamen.be/power-to-care/
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Gevolgen voor het werk

https://www.dezorgsamen.be/power-to-care/
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Risico voor eenieder?



Magnet4Europe studie: 
Baseline survey in 67 Europese ziekenhuizen gedurende covid-19
September 2020 – Juni 2021

Total: N=11506 (9338 nurses, 2168 physicians)

Source: https://coronavirus.data.gov.uk/details/healthcare (UK)
https://www.ecdc.europa.eu/en (BE, DE, IE, NO, SE)

https://coronavirus.data.gov.uk/details/healthcare
https://www.ecdc.europa.eu/en


Werkomgeving en mentale gezondheid blijken hoog maar eerder
onafhankelijk van covid-19

Covid-19 en werkomgeving

Covid-19 en jobtevreden en verloopintentie

20



Werkomgeving en mentale gezondheid zijn wel sterk gecorreleerd

Bij verpleegkundigen Bij artsen
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Werkomgeving
Gemiddelde
jobtevredenheid
(score 1-4)

Percentage 
burn-out 

Percentage 
verloopintentie

Laag 2.81 28% 38%

Medium 2.92 24% 30%

Hoog 3.10 17% 21%

Werkomgeving
Gemiddelde
jobtevredenheid
(score 1-4)

Percentage 
burn-out 

Percentage 
verloopintentie

Laag 2.70 35% 47%

Medium 2.92 22% 26%

Hoog 3.22 16% 15%

Werkomgeving:
- Betrokkenheid in het beleid
- Bezig met kwaliteit
- Ondersteuning van leidinggevenden
- Gevoel van voldoende bestaffing
- Collegialiteit artsen - verpleegkundigen



Organisatie-interventies: aanpakken van de oorzaak
KLASSIEKE ORGANISATIES

COMPLEXE STRUCTUUR
EENVOUDIGE TAKEN

INNOVATIEVE ARBEIDSORGANISATIES

CULTUUR

STRUCTUUR

MENSEN

TAKEN

EENVOUDIGE STRUCTUUR
COMPLEXE TAKEN

www.workitects.be



Enkele voorbeelden vanuit de zorg

Innovatieve arbeidsorganisatie

Clinical micro-systems / 
zorgpaden

zelfsturende teams

Magneetinstellingen

…..

Balans tss verwachtingen en middelen

Balans tss mensen in een team, afdeling
en organisatie



• Minder burnout
• Emotionele uitputting
• Niveau van competentie

• Gerelateerd aan:
• Leiderschap
• Gebruik van richtlijnen
• Frequentie van team meetings
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Zorgpaden





Buurtzorg - Nederland

NL-2006

SE-2011

NL-2014

Kenmerken:
Zelfsturende teams: 12 verpleegkundigen voor 50-60 patiënten
Geïntegreerde zorg
Gericht op de wijk
Kleine overhead
Buurtzorg-web: IT ondersteuning voor documentatie, planning, …
Sterke betrokkenheid medewerkers
Meting van resultaten
Financieel rendabel: 40% van de kost van traditionele zorg

www.buurtzorgT.nl



Pacte Territoire de Santé - Frankrijk

Gestart in 2012
Doe: aantrekken en behouden van huisartsen in delen van Frankrijk waar niemand wil werken ‘deserts medicales’ 
Pacte bevat 3 pakket van maatregelen & 10 interventies
Ontwikkeld op nationaal niveau, ingevoerd op regionaal niveau
Mix: opleiding      , financieel      , professioneel     , wetgeving 

http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/pts/article/2015-pacte-territoire-sante-2



Magnet4Europe: Improving Mental Health and 
Wellbeing in the Health Care Workplace
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67 US Magnet ® hospitals67 European hospitalsResearch partners

About the project

www.magnet4europe.de

Twitter: @magnet4europe

1:1 twinning

http://www.magnet4europe.de/


• Wereldwijd: 576 
zorginstellingen

• 11 landen
• Vnl. USA: 9% van US 

ziekenhuizen
• In Europa:

• UZA Antwerpen
• UZ Nottingham
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Magnet® interventie
ANCC: American Nursing Credentialing Center

https://www.nursingworld.org/organizational-programs/magnet/



Voor de verpleegkundigen
• Minder dissatisfactie
• Lagere jobturn-over
• Minder ziekteverzuim
• Minder burn-out

Voor de patiënt
• Minder complicaties (infecties, 

postop sepsis, decubitus, 
valaccidenten, …)

• Lagere mortaliteit
• Meer communicatie, beter 

pijnmanagement
• Hogere patiëntentevredenheid
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Impact van betere werkomgeving via Magnet

Voor de organisatie
• Minder agressie
• Kortere verblijfsduur/ meer opnames 

per bed
• Betere financiële performantie

Rodríguez-García, Ma Carmen, AJN, July 2020



Wat kunnen we hieruit leren?
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Onderscheid tussen 
‘satisfiers’ en 

‘dissatisfiers’: de factoren 
die uw ‘energie’ batterij 
laten vol- of leeglopen, 

zijn verschillend

De oorzaak ligt 
voornamelijk in de 

organisatie van het werk. 

De aanpak ligt 
voornamelijk dan ook in 

de re-organisatie van het 
werk. 

Covid-19 heeft de situatie 
verergerd en verscherpt, 

maar de basis lag 
duidelijk reeds voordien in 

de werkomgeving

Verbetering van 
werkomgeving is voor de 
toekomst een belangrijk 

aandachtspunt zowel voor 
het aantrekken en behoud 

van medewerkers



Dank voor uw aandacht
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