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Helft Vlamingen riskeert

burN-out

Stuurloze ferry
was afgekeurd
De veerboot die in de buurt van
het Griekse eiland Korfoe in de
problemen raakte, was net afgekeurd
wegens
onveilig.
Honderden passagiers zaten
gisteravond nog vast op het
brandende schip.
De Griekse veerboot Norman
Atlantic was op weg uit
Griekenland richting Ancona
(Italië) toen ze in de buurt van
Korfoe door een felle brand
stuurloos werd. De paniek aan
boord was groot. Meteen kwam
een internationale reddingsactie op gang. Met reddingssloepen konden 130 passagiers een
containerschip in de buurt
bereiken.
Blijkbaar was er van alles mis
met de veiligheid. Op 19 december werd het schip nog grondig
geïnspecteerd, zo meldt het
Europese Agentschap voor
Veiligheid op Schepen MoU. In
het verslag wordt onder meer
gewaarschuwd dat er niet
genoeg reddingsmateriaal op de
boot was, nooduitgangen en
evacuatiebordjes ontbraken en
de noodverlichting niet goed
werkte. De rederij had twee
maanden de tijd om zich in
regel te stellen. (HLN) ► 9
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‘De Morgen’-enquête brengt probleem bij werkende bevolking in kaart
BA RBA RA DE B USSC HE RE

Vijftig procent van de werkende
Vlamingen loopt een gemiddeld
tot zwaar risico op een burn-out,
zo toont een enquête in opdracht
van De Morgen. Ruim een derde valt
in de categorie ‘zwaar risico’, en een
meerderheid in die groep (60 procent)
ziet dat zo goed als niet in.
De lont is langstwee kanten aan het opbranden
bij de helft van de werkende Vlamingen,
zo toont de bevraging door onderzoeksbureau
iVox bij een duizendtal werkenden. Ruim
een derde (34%) loopt een zwaar risico op
burn-out. Onder hen ziet 40 procent het risico
ook in. “Maar 60 procent ziet het niet of
amper”, zegt onderzoeker Hans Verhoeven.
“Ze geven zichzelf slechts een kleine (32%) of
helemaal geen kans (29%) op een burn-out.
Het gaat omgerekend om een tiende van de
bevolking die een zware kans loopt in te storten
maar die totaal niet ziet waarop ze afstevenen.”
Opmerkelijk is dat onder wie zich ‘heel
gelukkig en tevreden’ voelt (34 %) liefst driekwart ook een risico op burn-out loopt: 56 procent een gemiddeld, 18 procent een groot.
“Je kunt je met andere woorden gelukkig
voelen maar toch tegen de rand van de
burn-out schuren”, zegt Hans Verhoeven.

wie een derde heel erg. Meer dan de helft heeft
daardoor minstens twee mentale klachten
zoals verlies van plezier of onzekerheid en 60
procent heeft daardoor minstens één fysieke
klacht zoals slapeloosheid of hoge bloeddruk.
Doorslaggevend is daarnaast de drie-eenheid werk, privéleven, persoonlijkheid.
Kinderen verhogen de kans op burn-out en
vooral alleenstaande moeders zitten in de
gevarenzone.
In de groep die het meest gevoelig is voor
burn-out houdt dat bij de helft vooral verband
met persoonlijkheidskenmerken en voor bijna
de helft met de werksituatie. Daarnaast speelt
bij 39 procent emotionele stress thuis(ook) een
grote rol en loopt eenzelfde percentage een
groot risico omdat de balans tussen werk en
privé verstoord is.
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‘We zijn niet gemaakt
voor een leven van
permanente druk’
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Terwijl deze mensen ‘niets aan de hand’ zeggen, rapporteert 58 procent wel dat ze veel
stress ervaren, worstelt 57 procent met vier of
meer mentale en liefst vijf of meer lichamelijke
burn-out-achtige klachten zoals angsten,
concentratieproblemen en
slaapstoornissen.
“Ik ben niet verbaasd”, reageert klinisch
psychologe Elke Van Hoof
(VUB), gespecialiseerd in burn-outonderzoek en -behandeling. De mens is
zeer slecht in staat in te schatten wanneer
hij zijn stresslimieten overschrijdt. Ze sommen
wel symptomen op maar zien het geheel niet.
Net het feit dat we zo slecht zijn in die inschatting toont dat we niet gemaakt zijn voor een
leven van permanente druk waarbij werk en
privéleven in elkaar overlopen en we geen
echte rustpauzes inlassen.”
De enquête toont dat de oorzaken complexer zijn dan ‘te veel werken’ of ‘te veel stress’.
Het is wanneer verschillende factoren in elkaar
haken dat ons fysieke en mentale evenwicht
wankelt. Eén factor kan te veel chronische
stress zijn, zowel op het werk als thuis. Zestig
procentvandeVlamingen blijkt gestrest, onder
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@MartinHeylen
Als zoveel bekenden
in deze donkere dagen
de geest geven, hoe groot
is de ravage dan bij
onbekenden? #poma
#winterfenomeen
► Tv-maker Martin Heylen maakt zich zorgen
om zijn medemens.

Ik wens u een goede gezondheid,
zonder dieetboeken
Luc Bonneux
(1955) is arts,
epidemioloog en
publicist

U

heeft zich door de kerstmalen geworsteld en wordt straks
geconfronteerd met de voedselbergen van oudejaarsavond.
Bij ieder nieuw jaar is de kans dat u dat jaar gaat sterven
toegenomen met tien procent. Dat is geen ﬁjn idee.
U wilt in 2015 dan ook gezonder gaan leven en dat kan best
zonder alle onzin over gezonde voeding.
Er moet worden gegeten en er moet worden gestorven. De
menselijke geest maakt daar ketens van oorzaak en gevolg van. Om
te overleven in een vijandige natuur is dat een uitstekend idee. Als u
iemand ziet sterven onder helse buikpijnen na het eten van bepaalde
paddenstoelen, is het heel verstandig om deze paddenstoelen niet te
eten. Maar in een moderne supermarkt vindt u geen giftige paddenstoelen. Zelfs de beschimmelde biogroenten zijn nu uit de rekken.
Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP) verstrekt
voedingsadvies op basis van wat bekend is over gezond eten. ‘Eet dagelijks minstens 400 gram fruit en groenten in een evenwichtige
verhouding’, ‘Drink minstens anderhalve liter water per dag (water,
kofﬁe, thee, soep …)’ en nog vijf korte puntjes – en zelfs die zijn niet
allemaal even sterk onderbouwd.
Misschien voorziet u dezer dagen een dure maaltijd in een chic
restaurant. Als u een hamburger bij McDonald’s eet, met wat sla erbij,
eet u wellicht evenwichtiger. Het verloren gelegde blaadje sla, het minitomaatje en het eenzame blaadje witlof van een moderne snobmaaltijd
komen niet in de buurt van een gezonde portie groenten.
Het is een goed idee om, als er onvoldoende groenten bij uw maaltijd
zijn, deze terug te sturen. Wie veel geld betaalt voor warm eten, mag
toch een evenwichtige maaltijd verlangen.
Als u gasten ontvangt: haal de lege ﬂessen van een bekende dure
wijn uit de glascontainer en vul die met goedkope wijn. Uw gasten, en
zeker de wijnkenners, zullen hem uitbundig loven. Mensen kunnen
een goedkope niet van een dure wijn onderscheiden. Ze doen het niet
beter dan een opgegooid muntje: kop is duur, let is goedkoop. Sommige
experts kunnen dat wel, maar door die elementen te herkennen die
een wijn duur maken. Als je deze experts dezelfde wijn uit hetzelfde
lot laat proeven op verschillende dagen, variëren hun scores van matig
tot excellent. Lifestylebladen zijn geschreven voor snobs, door snobs.
Volgevreten neemt u zich voor het volgende jaar gezond te eten.
Het gezwamdieet, De voedselbankrover, Het Sonja Bakker-praatboek:
de boekenrekken liggen vol dieetboeken die zich voorstellen als wetenschappelijkverantwoord.Mensenetenmeerderekerenperdagvelerlei
soorten groenten, fruit, vlees en drank. Ram deze in voedingstabellen
en je hebt nog veel meer nutriënten. Mensen krijgen velerlei ziekten,
waaronder meer dan honderd kankersoorten. Mensen zelf komen in
een groot aantal variëteiten. Dat maakt een schier oneindig aantal
combinaties mogelijk, in de stijl van: kofﬁe zonder melk veroorzaakt
grootcellige speekselklierkanker bij alleenstaande mannen. Iedere
idioot, gewapend met gebruiksvriendelijke statistische software, kan
toevallige verbanden opbaggeren en publiceren in een vracht wetenschappelijke tijdschriften met ‘nutrition’ in de titel. Als er iets waardevols tussen zit, is dat onmogelijk te onderscheiden van toeval.
Letterlijk alle voedingswaren zijn ooit in verband gebracht met kanker.
Het is enkel opgebaggerd toeval. Schrijvers van dieetboeken graaien
in die bagger naar wat hen uitkomt. De enige die er gezond van wordt,
is hun bankrekening.
Wat bekend is over gezonde voeding is de laatste vijftig jaar
nauwelijks veranderd en gemakkelijk weer te vinden (via NVGP). Dat
is in 2015 niet anders. Doe iets gezonds. Lees geen dieetboeken, vermijd
krantenartikels over gezond of ongezond eten. Wat niet al lang bekend
is, is fout, fantasie of speculatie.
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Ik een burn-out? Dat kan niet. Ik ben
dol op mijn werk.” Klinisch psychologe
Elke Van Hoof (VUB) maakt het vaak
mee. Voor haar zit een uitgewrongen mens die
koppig volhoudt dat het enkel wat slechte nachten
waren waardoor plots het licht uitging.
In totaal schurkt de helft van de werkenden aan
tegen een burn-out, meer dan een derde loopt een
groot risico. Bovendien loopt in totaal een op de
tien werkende Vlamingen een groot risico op een
burn-out maar hij acht die kans zelf onbestaand.
Onder wie zich ‘heel gelukkig en tevreden’ voelt,
riskeren liefst drie op de vier een totale crash. En
dat zijn onderschattingen, want zeker hardwerkende Vlamingen hebben de neiging zich ﬂinker
voor te doen dan ze zijn.
Maar net daar zit het probleem: ontkennen dat
je lijf en leden al te zwaar blijft belasten, is het
beste recept om keihard tegen de vlakte te gaan.
Ja, stress is goed, essentieel zelfs om bergen te verzetten, om ambities waar te maken en grote en
kleine uitdagingen vlot aan te kunnen. Ons stresssysteem, een ingenieus raderwerk van hormonen
met een gas- en een rempedaal, is een van onze
meest vernuftige wapens en het bracht ons ver.
Vandaag echter is de burn-out alomtegenwoordig. En dat is de ineenstorting van dat stress-responssysteem door te zware, maar vooral te chronische belasting. Sommigen doen de diagnose
nog altijd af als een trendy passe-partoutje voor
wie ‘een beetje moe’ of ‘een beetje lui’ is. Mensen
met een burn-out zijn vaak net niet lui genoeg. Ze
hebben al hun brandstof opgebruikt en zijn steevast vergeten bij te tanken. Zowel CEO’s als arbeiders, empathische lieverds als koele kikkers, laagopgeleiden als hoogopgeleiden knallen steeds
vaker tegen de vangrail die dan wacht.
De cijfers tonen niet alleen dat burn-out een
keiharde realiteit is en geen vage stoplap voor watjes. Ze laten ook zien hoe we letterlijk de connectie
met ons lichaam verliezen. Net omdat we sneller
en gulziger, maar ook eenzamer dan ooit werken
en leven, alles voortdurend nu meteen geweldig
en leuk moet zijn én we permanent overprikkeld
worden door tweets, feeds en andere digitale
input, verliest ons oeroude stress-systeem zijn
weerbaarheid.
Wie bewust pauze neemt, privé en werk
scheidt en zich noch door gezinschaos noch door
werkdruk laat overmannen, kan vermijden dat
het zover komt. Daar moet je vandaag al een ‘krak’
of een gelukzak voor zijn. En net zoals er niet één
oorzaak is voor een fataal lekkende tank, is er niet
één oplossing. Maar preventie helpt. En ze begint
met de volgende, voor sommigen erg confronterende vraag: ‘Wat heb ik vandaag gedaan dat mij
ontspant, mijn hoofd leegmaakt en plezier en
energie geeft?’

zak

Stoer tegen
de vlakte knallen

Wat bekend is over gezonde voeding
is de laatste vijftig jaar
nauwelijks veranderd.
De rest is fout, fantasie of speculatie

► Gezonder leven kan best zonder alle onzin over gezonde
voeding. © BELGA

