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Inleiding

Iedere mantelzorger kent wel eens momenten waarop het te veel wordt, momenten waarop 
hij/zij het niet meer ziet zitten en zo ver mogelijk van de zorgbehoevende wil zijn. 
Dit is heel normaal en daar hoeft niemand zich zorgen om te maken, continu zorg dragen voor 
iemand is immers heel zwaar. 

Er zijn echter mensen die dit gevoel constant ervaren, bij wie de slechte momenten doorwegen 
op de goede. Het zijn personen die aan het einde van hun latijn zitten en die zich opgebrand of, 
beter nog, "opgezorgd" voelen. 
In dit geval gaan we spreken van een mantelzorger die "burned-out" is. De zorg voor een 
zorgbehoevende is zelf een zware zorg geworden. De zorg om een ander is een vorm van 
lijden geworden. De kaars van die persoon is, figuurlijk gesteld, volledig uitgedoofd.

Deze negatieve signalen worden al te vaak te laat opgemerkt of gewoon weggewuifd. 
Deze brochure helpt de mantelzorger en zijn omgeving het probleem tijdig te onderkennen en 
aan te pakken.

In deze brochure gaan we na wat de oorzaken van burn-out zijn, hoe je het herkent, wat je kan 
doen om het te verhelpen etc. Deze brochure is dan ook een aanrader voor iedere mantelzorger. 
Want voor iedereen kan de zorg voor een ander te belastend worden.
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Wat is burn-out en hoe manifesteert het zich?
Burn-out bij mantelzorgers

Burn-out komt regelmatig voor bij
zorgverleners die veelvuldig en intensief
bezig zijn met andere mensen.
Mantelzorgers zijn soms 24 uur op 24
bezig met de zorgbehoevende en staan
hem dag in dag uit bij in het dagelijks
leven. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat mantelzorgers makkelijk het slacht-
offer worden van burn-out.

Zou je burn-out vergelijken met een
beeld, dan lijkt het op een draaikolk
waarin alles naar beneden wordt gezogen.
Eenmaal je het gevoel hebt dat het jou
allemaal te veel wordt, dreig je te
belanden in een negatieve spiraal. 
Je krijgt het gevoel dat alles met de dag
slechter wordt en dat de problemen
zich steeds hoger opstapelen, zonder
dat je hiervoor een uitweg ziet.

Wat zijn de symptomen van burn-out?
Essentieel zijn de volgende kenmerken:

• Een gevoel van uitputting:
Je voelt je leeg, moe, en aan het einde
van je mogelijkheden. Je hebt het
gevoel dat je het niet langer aankan om
het verzorgende werk op je te nemen. 

• De ander onpersoonlijk behandelen:
Vroeger kon je je steeds goed inleven in
de zorgbehoevende persoon. Nu is dit
niet langer het geval. Je hebt de neiging
om hem/haar als mens te negeren en je
werk op automatische piloot uit te 
voeren. 

• Je niet langer bekwaam voelen:
Je voelt je schuldig omdat je niet langer
de zorg kan geven die je vroeger gaf; 
je twijfelt sterk aan jezelf.

Folder burn-out.21x15,7  27-09-2004  14:06  Pagina 4



Oorzaken van burn-out

Twee personen die zich in een
schijnbaar gelijkaardige situatie
bevinden kunnen de zorgtaak om
die redenen heel verschillend 
beleven. Misschien is de ene al wat
optimistischer dan de andere, of
zijn er bij de ene zorgsituatie veel
meer verborgen moeilijkheden dan
bij de andere. Iedere zorgsituatie is
uniek, en moet ook als dusdanig
bekeken worden.
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Oorzaken van burn-out
Oorzaken van burn-out

Een burn-out komt natuurlijk niet zomaar
uit de lucht vallen. Burn-out is meestal
al een hele tijd sluimerend aanwezig
voordat je het begint op te merken.

Belangrijk in deze context is de leef-
wereld waarin personen leven.
Persoonlijkheid, mentale ingesteldheid,
sociale en financiële toestand spelen
allemaal een rol. Ze zorgen ervoor dat
de ene persoon vatbaarder is voor 
burn-out dan de andere. 

Je kan niet met zekerheid zeggen wie
last krijgt van burn-out, maar er zijn 
dus wel degelijk risicofactoren die mensen
kwetsbaar maken.

Een moeilijke financiële toestand, weinig
sociale ondersteuning, een sterk idealisme,
een groot verantwoordelijkheidsgevoel,
complexe problemen bij de zorgbehoe-
vende, weinig afwisseling in de zorgtaak
of een negatieve sfeer in de omgeving...
Allemaal factoren die ervoor zorgen dat
de zorg moeilijker te dragen is.

Twee personen die zich in een schijn-
baar gelijkaardige situatie bevinden
kunnen de zorgtaak om die redenen
heel verschillend beleven. 
Misschien is de ene al wat optimisti-
scher dan de andere, of zijn er bij de
ene zorgsituatie veel meer verborgen
moeilijkheden dan bij de andere. 
Iedere zorgsituatie is uniek, en moet
ook als dusdanig bekeken worden.
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Burn-out herkennen
Burn-out bij mantelzorgers

Het is belangrijk om de signalen van 
burn-out tijdig op te merken. 
Hiervoor vergeleken we burn-out met de
neerwaartse spiraal van een draaikolk. 
De spiraal waarin je je bevindt moet tijdig
stopgezet worden. 
Anders raak je dieper en dieper verstrikt in 
je onlustgevoelens. 

Burn-out herkennen veronderstelt in de 
eerste plaats dat je je openstelt voor de 
signalen die eraan voorafgaan, zowel bij
jezelf als bij anderen. Op die manier kan je
van een crisis een kans maken. 
Door een aantal zaken te veranderen maak
je het leven voor jezelf en voor anderen 
aangenamer. Het is zinloos steeds jezelf of
anderen te beschuldigen van de moeilijk-
heden die de zorg met zich kan meebrengen.
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Regelmatig voorkomende signalen:

• Minder goede zorg bieden:
je presteert in het zorgen voor de ander niet meer zoals normaal.
Je vergeet regelmatig zaken, voert minder taken uit, enz. 
Dit signaal is goed op te merken door de zorgbehoevende zelf of
door andere mantelzorgers wanneer een aantal zaken blijven liggen,
veel langer duren of minder goed gedaan worden.

• Lusteloze houding:
Je lijkt om niets meer te geven en loopt er altijd even lusteloos bij.
Het kan je precies allemaal niets meer schelen. Een vrolijk, opgewekt
iemand kan veranderen in een introvert en zwijgzaam type.

• Slechtere relaties:
Je relaties met de zorgbehoevende en de bredere omgeving verzuren.
Je wordt bitsig, bijt vaak extreem van je af, investeert niets meer
in relaties, integendeel. Dit signaal is vaak zeer opvallend gezien de
omgeving het regelmatig hard te verduren krijgt.

Je voelsprieten uitsteken voor deze signalen bij anderen, maar zeker
ook bij jezelf, is erg belangrijk. Enkel op deze manier kan een 
negatieve evolutie omgebogen worden tot iets constructiefs. 
Hoe je dan ook effectief aan het probleem kan werken beschrijven
we op volgende pagina.

Het is beter om de situatie vanuit onze
kwetsbaarheid te benaderen. 
Jezelf leren aanvaarden is hierbij zeer
belangrijk.

Hiernaast geven we een aantal regel-
matig voorkomende signalen die kunnen
aangeven dat het werk te zwaar wordt. 
Andere signalen zijn mogelijk, elke 
persoon reageert immers verschillend
op moeilijkheden. Lichamelijke klachten
zoals hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn,
hoge bloeddruk, vermoeidheid en 
verzwakte immuniteit kunnen ook op
burn-out wijzen.
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Wat kan ik doen ?
Burn-out bij mantelzorgers

Het is voor alle betrokkenen belangrijk
dat negatieve momenten in de zorg niet
evolueren tot onhoudbare situaties.
Maar hoe doe je dat? Je kan proberen
de risicofactoren in jouw leven zoveel
mogelijk in te perken.

In de eerste plaats is het heel belangrijk
dat de zorg door verschillende personen
gedragen wordt, zodat je overbelasting
vermijdt. Iedereen kan een drukkere
periode aan, maar geen maanden aan
een stuk. Een goed uitgewerkt zorgnet-
werk is met andere woorden de grootste
vijand van burn-out.
In de tweede plaats is het belangrijk dat
de mantelzorger zelf bij iemand terecht
kan met de zorgen die hij zich maakt.
Niemand kan blijvend goede zorg bieden
aan een ander als hij/zij zelf geen basis 
heeft waar hij kan op terugvallen met 

de grote en kleine problemen die hem
of haar bezighouden.

Voor de omgeving van de mantelzorger
betekent dit luisteren naar haar of zijn
bekommernissen en daar op gepaste
wijze op inspelen.

Als zorgsituaties echt te zwaar worden,
of wanneer je het echt niet meer ziet
zitten, aarzel dan niet om er over te
spreken met een psycholoog, met je
huisarts, of met mensen van de mutua-
liteit. Zij kunnen jou op weg zetten om
ook de moeilijkste situaties te boven te
komen.
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Praktische tips

Blijf niet bij de pakken zitten:
eens je je een idee hebt gevormd over de
problemen die zich voordoen, moet je er
ook daadwerkelijk aan werken. Zoals we
hierboven reeds stelden is burn-out een
negatieve spiraal die zo vlug mogelijk tot
stilstand moet worden gebracht.

Zeg eens "neen":
dit is vooral preventief een zeer belangrijke
tip. De mantelzorger wil de zorgbehoeven-
de zo goed mogelijk helpen en neemt soms
meer op de eigen schouders dan hij/zij kan
dragen. Hij/zij overschrijdt hierbij de eigen
draagkracht en dan is het hek van de dam.
Het is belangrijk om steeds tijd en ruimte te
bewaren voor jezelf. Neen durven zeggen
is hier de enige uitweg, durf anderen ook
eens vragen wat zorg op zich te nemen.

Blijf niet zitten met jouw vragen:
pieker niet te veel maar denk vooruit.
Deel je problemen en zorgen met anderen,

gedeeld leed is beter te dragen.
Het is ook zinvol om je overpeinzingen te
delen met de zorgbehoevende zelf. 

Luister naar je lichaam:
Je lichaam is een ideale barometer 
die aangeeft wanneer iets te 
zwaar wordt. Verschillende
lichamelijke klachten kunnen 
wijzen op burn-out. Als het licht op rood
staat moet je ook durven stoppen, om zo
even op adem komen. Voortdurend je
fysieke grenzen overschrijden is zeer slecht
voor je lichaam. Leer luisteren naar je
lichaam en doe iets met de informatie die
je ervan krijgt.

Ontdek ontspanningsmogelijkheden:
ontdek dingen die je kalmeren, die je rust
geven, zoals gaan sporten of andere hobby’s.
Vaak ligt dat ook in de kleine dingen: eens
een frisse neus halen, de hond even uitlaten,
een ademhalingsoefening, een warm bad…
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Conclusie

Luisteren naar jezelf en naar anderen, opletten
voor je eigen signalen en die van je omgeving, daar
draait het allemaal om. 
De basisidee hierbij is respect voor jezelf en je
omgeving. Het werk van anderen waarderen en hen
dat ook zeggen; maar ook: fier zijn op je eigen
prestaties en je bijdrage in de zorgsituatie. 
Een goede mantelzorger is immers iemand die ook
goed voor zichzelf zorgt. 
Dus: wil je je zorgbehoevende een plezier doen?
Geef jezelf dan eens vrijaf!!

Burn-out bij mantelzorgers
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