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Het leven zoals het is
Deze rubriek belicht de medische en ethische aspecten van het werk
van een specialist(e) in het ziekenhuis of een onderzoeksinstelling.
Informatie over de terugbetaling van de medische ingrepen en
status van de specialist krijg je bij je ziekenfonds.

de
gezondheidspsychologe
Niet minder dan 335.000
werknemers in ons land
ontvangen een invaliditeitsuitkering omdat
ze langdurig ziek zijn.
Wat zegt dat over de
werkdruk die ons wordt
opgelegd, de kwaliteit
van de (psychologische)
hulpverlening en de medische kennis over stress,
burn-out en aanverwante
kwalen? Professor Elke
Van Hoof, verbonden aan
de Vrije Universiteit Brussel, leidt ons rond in de
wondere wereld van de
gezondheidspsychologie.
“Het goede nieuws is dat
werkgevers, overheden,
artsen en psychologen
willen werken aan een
oplossing.”

Het is toch even schrikken: ons land
telt zomaar even 335.000 langdurig
zieke werknemers! Dat aantal is de
voorbije tien jaar met bijna 50 procent
toegenomen en stijgt de laatste twee
jaar sneller dan ooit tevoren. Elke Van
Hoof, werkzaam als klinisch psy
chologe in Hoegaarden en docente
gezondheidspsychologie aan de Vrije
Universiteit Brussel, is niet echt ver
baasd over die alarmerende tendens.
“De belangrijkste oorzaken van lang
durige afwezigheid zijn psychische
problemen en klachten die gerela
teerd zijn aan stress. Dat zijn ziekten
van de moderne tijd. We zien ze over
de hele wereld toenemen. Wat zegt
mij dat? Dat we als samenleving niet
goed bezig zijn. Veel mensen heb
ben moeite om hun plek te vinden
in de maatschappij. Hun draagkracht
en draaglast geraken uit evenwicht.
We leven steeds sneller, we staan
onder steeds grotere druk om suc
ces te behalen in onze carrière, onze
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relatie, ons gezin, ons seksleven …
Daar komt nog bij dat het gebruik
van moderne technologieën zoals
het internet, smartphones en sociale
media ten koste gaat van de herstel
momenten die we nodig hebben
om alle druk en stress te kunnen
verwerken.”
Wat zijn de meest voorkomende fysieke
kwalen die voortvloeien uit overmatige
stress?
Elke Van Hoof: “Uitputtingsver
schijnselen, verhoogde irritatie,
spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, dui
zeligheid, spijsverteringsproblemen
… De klachten kunnen zeer divers
zijn. Dat is typisch aan fysieke kwa
len gerelateerd aan stress. De as van
stress loopt dwars door ons lichaam,
wat maakt dat al onze organen kun
nen worden aangetast. Daardoor is
het uiterst moeilijk om een vroege
diagnose te stellen. De oorzaken van
stresskwalen en burn-out sluiten aan

bij wat ik eerder schetste: doordat
we onvoldoende herstelmomen
ten inlassen in ons leven, ontstaat
er een onevenwicht tussen onze
draagkracht en onze draaglast.
Een belangrijke nuance is wel: een
burn-out is altijd het gevolg van de
interactie tussen het individu en
zijn omgeving. Problemen met de
omgeving zijn vaak problemen op
het werk, maar niet altijd. En werk
staat niet noodzakelijk gelijk met een
betaalde job. Onder werk verstaan
we alle activiteiten met een zekere
verplichting die op regelmatige basis
terugkomen. Waarmee ik wil zeggen
dat ook huisvrouwen ten prooi kun
nen vallen aan een burn-out.”
Duurt het lang vooraleer mensen onder
stress hulp zoeken bij de huisarts of
psycholoog?
Elke Van Hoof: “Minder lang dan
vroeger. Dankzij de vele informatieen sensibiliseringscampagnes van

 e meeste technieken die ik in mijn praktijk toepas, zijn verrassend eenvoudig.
D
Ik druk patiënten op het hart dat ze voldoende rust moeten nemen, regelmatig
een wandeling moeten maken, dingen moeten doen die ze altijd hebben willen
doen maar waar ze nooit tijd voor hebben gehad …

de afgelopen jaren zien we wel enige
verbetering. Zelf zet ik me actief in
om artsen van de nodige informa
tie te voorzien opdat ze snel een
accurate diagnose kunnen stellen.
Ik heb ook een stressvizier ontwik
keld voor artsen en hulpverleners,
een werkinstrument dat hen in staat
stelt om stresskwalen beter te iden
tificeren. Het stressvizier vermeldt
een aantal standaardadviezen voor
artsen en hulpverleners, maar geeft
ook informatie aan de patiënt. En dat
werkt. De behandeling van klachten
in verband met stress is niet opgeno
men in de opleiding van huisartsen
en klinische psychologen. We lopen
dus achter de feiten aan. Alle hulp en
ondersteuning is meer dan welkom.”
Hoe kunnen stresskwalen als burn-out
doeltreffend worden behandeld?
Elke Van Hoof: “Een cruciaal gege
ven in de behandeling zijn positief
psychologische interventies, die de
nadruk leggen op de sterktes van het
individu in plaats van zijn gebreken
of afwijkingen. In geval van stress is
het belangrijk om actie te onderne
men en interactie te zoeken met de
naaste omgeving. Via positief psy
chologische interventies zetten we
patiënten aan tot sociale interactie,
reflectie en lichaamsbeweging. Zo
kan hun stress-systeem terug nor
maal gaan functioneren.”

Moeten we daaruit begrijpen dat veel
mensen met stresskwalen in een sociaal
isolement terechtkomen?
Elke Van Hoof: “Ja. Je moet weten
wat stress doet met ons lichaam: het
veroorzaakt chaos en onevenwicht in
onze lichaamsfuncties, wat leidt tot
allerlei lichamelijke klachten. Veel
mensen met een hoge mate van stress
krijgen last van paniekaanvallen. Die
aanvallen doen zich meestal voor in
zeer specifieke situaties. Een typisch
voorbeeld: je bevindt je samen met
collega’s op een receptie, je krijgt het
benauwd, je bent bang dat je colle
ga’s iets vreemds opmerken aan je
gedrag … En dat mondt uit in een
paniekaanval. Om een herhaling te
voorkomen, hebben mensen met ver
hoogde stress de neiging om zich af
te zonderen. Ze geraken ook steeds
sneller geïrriteerd. Doordat ze zich
negatief opstellen tegenover mensen
uit hun naaste omgeving, gaan die
vrienden of collega’s zelf ook afstand
nemen. Zowel de patiënt zelf als de
omgeving werken het sociaal isole
ment in de hand.”
U behaalt mooie resultaten met de zogenaamde EMDR-interventietechniek,
waarbij patiënten wordt gevraagd om
bepaalde oogbewegingen te maken terwijl
ze emotionele herinneringen bovenhalen.
Dat vraagt enige uitleg.
Elke Van Hoof: “EMDR staat voor
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Eye Movement Desensitization and
Reprocessing: een uitgesproken neuro
wetenschappelijke therapie. Eigenlijk
is de basis simpel: je overlaadt het
informatieverwerkingssysteem van
de hersenen met prikkels – geluid,
licht en gevoelsprikkels – om een
hevige stressrespons te doen ver
dwijnen. Hevige emoties, uitgelokt
door een bepaalde prikkel of erva
ring, zetten krassen op je ziel, een
neuraal netwerk. Daardoor voel je
elke keer weer angst als je met die
zelfde prikkel wordt geconfronteerd:
een spin, een smalende opmerking
van een collega. Met EMDR kun je
dat neurale netwerk overschrijven.
De Wereldgezondheidsorganisatie
schuift EMDR naar voren als een
efficiënte en patiëntvriendelijke tech
niek in de behandeling van trauma’s,
fobieën en stress.”
Met alle respect, maar dat lijkt ons eerlijk gezegd een belachelijk eenvoudige
behandeling.
Elke Van Hoof: “De meeste technie
ken die ik in mijn praktijk toepas, zijn
verrassend eenvoudig. Ik druk pati
ënten op het hart dat ze voldoende
rust moeten nemen, regelmatig een
wandeling moeten maken, dingen
moeten doen die ze altijd hebben wil
len doen maar waar ze nooit tijd voor
hebben gehad … Mensen vergeten
om dat soort recuperatiemomenten
in hun leven in te lassen. We moeten
op tijd en stond bij onszelf te rade
gaan en ons afvragen of alles nog wel
lekker loopt.”

februari 2016 / S-magazine •

15

Stress is een sluipend gif. Kijken mensen
vreemd op als ze beseffen wat er met hen
is gebeurd?
Elke Van Hoof: “Er rust nog altijd
een taboe op stress. Veel mensen
denken ten onrechte dat stress een
teken van zwakte is. We moeten er
alles aan doen om die misvatting uit
de wereld te helpen. Daarnaast valt
het op dat mensen met stress geleidelijk aan hun zelfinzicht verliezen.
Met andere woorden: ze weten niet
hoe erg het met hen gesteld is. Pas
achteraf zien ze hoe de stress zich
heeft opgebouwd. Ook de mensen
uit hun omgeving hebben het niet
meteen door. We hebben wel contactmomenten met elkaar, maar die
contacten blijven redelijk oppervlakkig. We zullen ons niet snel wagen
aan een analyse van ongewoon
gedrag bij kennissen of collega’s.
Zoals gezegd: burn-out is een complex samenspel van het individu en
zijn omgeving.”
U bent bezieler van het Huis voor
Veerkracht, een expertisecentrum voor
stress, burn-out, bore-out en veerkracht.
Wat gebeurt daar precies?
Elke Van Hoof: “Ik heb het Huis
voor Veerkracht opgericht om mijn
wetenschappelijke kennis en mijn
praktijkervaring samen te brengen
in trainingen voor particulieren en
professionals. We leren artsen, psychologen, mensen uit het onderwijs
en bedrijven aan hoe ze met behulp
van simpele technieken stress en
werkdruk kunnen aanpakken.”
Opvallend: u schrijft het hoge aantal
langdurig zieken in ons land onder andere
toe aan het gebrek aan gedegen opleidingen voor psychologische hulpverleners.
Elke Van Hoof: “Zoals ik eerder al
aanhaalde: stress en burn-out maken
geen integraal onderdeel uit van de
opleiding klinische psychologie. Ook
huisartsen en specialisten leren er
niet over tijdens hun opleiding. Tot
voor kort was er te weinig aandacht
voor aandoeningen die zich op het
kruispunt bevinden tussen lichaam
en geest. Daar komt stilaan verandering in, maar we moeten nog een
hele weg afleggen. Feit is dat de hulpverleners van vandaag bijkomende
opleidingen moeten krijgen om aan
dat probleem tegemoet te komen.”
Gebeurt er veel wetenschappelijk onderzoek naar stresskwalen?
Elke Van Hoof: “Stress en gerelateerde kwalen zijn lange tijd
stiefmoederlijk behandeld, maar het
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tij keert. Zowel in de medische opleidingen als in het wetenschappelijk
onderzoek is een stevige inhaalbeweging ingezet. Ook de overheid
erkent de ernst van het probleem. Dat
is goed nieuws: zowel werkgevers en
overheden als artsen en psychologen willen werken aan een oplossing.
Nu, ik vermoed dat we in de komende
jaren nog wel een stijging van het
aantal stressgerelateerde kwalen zullen zien. We hebben de top nog niet
bereikt. We zullen dus nog sterker
moeten inzetten op zorgverlening
en sensibiliseringsacties. De grootste groep van mensen die lijden aan
stresskwalen bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen 30 en 55 jaar.
Uitgerekend de bevolkingsgroep die
onze sociale zekerheid draagt. We
kunnen ons simpelweg niet permitteren dat die mensen uitvallen door
ziekte.”
U pleit onder andere voor flexibele
tewerkstellingsmaatregelen.
Elke Van Hoof: “Juist. En dan heb ik
het niet enkel over maatregelen in het
kader van progressieve tewerkstelling, waarbij werknemers halftijds
terug aan het werk gaan en stap voor
stap naar hun vroegere voltijdse baan
worden geleid. Neen, ik heb het ook
over aanpassingen in de jobinhoud
en een verlaging van de werkdruk,
zodat werknemers ondanks hun
stresskwalen toch aan het werk kunnen blijven. Als je acht maanden in de
sofa ligt, zal je burn-out niet verdwijnen. Die acht maanden zijn verloren
maanden. Ik stel vast dat sommige
bedrijven de boodschap hebben
begrepen. We moeten hen de nodige
kennis, kunde en vaardigheden aanreiken om het “nieuwe werken” in de
praktijk te brengen.”
De regering denkt eraan om langdurig
zieken financieel te bestraffen als ze niet

in een traject naar werkherneming stappen. Een idee dat volledig voorbij lijkt te
gaan aan de kern van het probleem.
Elke Van Hoof: “Ik vind dat het beleid
moet ondersteunen, eerder dan te
bestraffen. Iemand die niet in staat
is om het werk te hervatten, moet je
niet dwingen om terug aan de slag te
gaan. Dat heeft geen zin. We moeten
eerst nagaan waarom iemand uitvalt,
vooraleer straffen uit te vaardigen.”
Heeft u enkele huis-, tuin- en keukentips
om gespaard te blijven van een burn-out?
Elke Van Hoof: “De belangrijkste
tip: zorg voor voldoende herstelmomenten. De boog kan niet
altijd gespannen staan. Doe aan
lichaamsbeweging. Vraag je ook af
of je voldoening haalt uit de dingen die je doet. En zorg ervoor dat
je een half uur per dag uittrekt voor
jezelf, los van je werk, je partner en
je kinderen.”
Tot slot: waarom heeft u er destijds voor
gekozen om gezondheidspsychologe te
worden?
Elke Van Hoof: “Het heeft me altijd
gefascineerd om te zien hoe mensen
in gelijkaardige situaties totaal verschillend reageren. Wat maakt dat
de ene persoon in bepaalde omstandigheden in de knoop geraakt en de
andere niet? Die vraag heeft me ertoe
aangezet om medische psychologie
en gezondheidspsychologie te gaan
studeren. Een sluitend en volledig
antwoord op mijn vraag heb ik overigens nog niet, maar we komen wel
dichter bij de waarheid. We hebben
een steeds duidelijker zicht op het
complex samenspel van individuele factoren, genetische factoren en
maatschappelijke factoren die leiden
tot stresskwalen. Mijn werk wordt
dus alleen maar boeiender.”
Bart Vandormael

