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BURN-OUT:
EEN HEDENDAAGS FENOMEEN
Fedris, Federaal agentschap voor beroepsrisico's, start een pilootproject inzake
secundaire preventie van burn-out in samenwerking met de bank- & ziekenhuissector

Deelnemingsvoorwaarden
voor het
begeleidingstraject
Loontrekkende zijn in de
bank- of ziekenhuissector
of in verpleeginstellingen
met huisvesting
Nog aan het werk zijn of
minder dan 2 maanden
arbeidsongeschikt zijn
Eerste symptomen van
burn-out vertonen
(stadium 1 of 2)

F

edris lanceert in januari
2019 een pilootproject voor
secundaire preventie van burnout. In samenwerking met een
team van wetenschappelijke
experten is een
begeleidingstraject ontwikkeld.
Dit project laat toe om 300 tot
1000 werknemers uit de
ziekenhuissector en het
bankwezen (exclusief de
verzekeringen) die zich in een préburn-out of een eerste fase van
burn-out bevinden te behandelen.
Als de resultaten van de
eindevaluatie van het project
positief zijn, kan het project
worden uitgebreid.

Burn-out: een arbeidsgerelateerde
aandoening

Je rol als professional binnen
het traject

Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat
een derde van de werknemers die
langdurig afwezig zijn, lijden aan een
psychosociale aandoening (burn-out,
stress, depressie en
angststoornissen)

Je stelt vast dat de werknemer lijdt
aan concentratieverlies, een laag
energiepeil (fysisch of psychisch),
algemene vermoeidheid, het
gevoel minder competent te zijn,
...
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Je merkt eveneens op dat zijn
houding ten opzichte van het werk
en zijn collega's is veranderd.
Deze fysische en psychische
symptomen, die verband houden
met het werk, kunnen gelinkt zijn
aan een burn-out.
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De verschillende preventietypes

1
PRIMAIRE PREVENTIE

2
SECUNDAIRE PREVENTIE

TERTIAIRE PREVENTIE

.
Op de rand van burn-out of in een
eerste stadium van burn-out?

Wanneer er sprake is van burn-out!

"Beter voorkomen, dan genezen" is
ook van toepassing binnen de
problematiek van burn-out.
Primaire preventie legt de focus op
alle preventieve maatregelen die de
werkgever kan nemen op collectief
niveau om potentiële risico's inzake
burn-out & stress te vermijden en
verwijderen binnen de organisatie.

“
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De secundaire preventie komt tussen
van zodra de eerste symptomen
optreden bij de werknemer.

De tertiaire peventie richt zich tot
werknemers die langdurig
arbeidsongeschikt zijn ten gevolge
van een burn-out.

Deze preventie omvat zowel acties
gericht op het individu, als op de
werkgever met als doel de werknemer
terug in balans te brengen op het
werk.

Deze preventie omvat alle
maatregelen op individueel en
collectief niveau ter bevordering
van de re-integratie van de
werknemer.

Pilootproject Fedris: secundaire preventie van
werknemers binnen de bank- & ziekenhuissector.

BETROKKEN ACTOREN
PRIMAIRE PREVENTIE
HR, interne & externe preventiedienst op het
werk, arbeidsarts, vertrouwenspersoon,
vakbondsafvaardiging, werkgever, werknemer.

SECUNDAIRE PREVENTIE
Arbeidsarts, interne & externe preventiedienst
op het werk, HR, hiërarchische lijn,
vertrouwenspersoon, vakbondsafvaardiging,
behandelend arts, psycholoog, ziekenfonds,
werknemer, werkgever.

TERTIAIRE PREVENTIE
Huisarts, behandelend arts, arbeidsarts, HR,
psycholoog, ziekenfonds, werkgever,
werknemer.

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Codex Welzijn op het werk

”

Begeleidingstraject burn-out
HOE BEGELEIDEN WE?
Fedris biedt een modulair traject aan op maat van de

VOORDELEN

werknemer.

Het traject is volledig kosteloos voor de werknemer.

Het geheel van het traject wordt gecoördineerd door

Alle sessies worden rechtstreeks door Fedris betaald.
Ook de verplaatsingskosten tussen de woonplaats van de
werknemer en de praktijk van de begeleiders neemt Fedris ten
laste.

een burn-outbegeleider.
Hij staat in voor de opvolging van de diverse fases
binnen het begeleidingstraject en is de
contactpersoon voor de diverse actoren.

Een langdurige afwezigheid van de werknemer kan worden
vermeden doordat er snel wordt ingegrepen.

Voor de begeleiding van de werknemer werkt Fedris
samen met artsen, maar voor de individuele sessies
ook met erkende psychologen en kinesitherapeuten.

Gedurende het gehele traject wordt de
anonimiteit van de werknemer
gegarandeerd. Enkel met zijn akkoord
kan deze worden opgeheven.
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BEGELEI DI NGSTRAJECT
Een gefaseerd
begeleidingstraject
Stress -& werkkliniek
Deze sessies (max.4) bieden de
werknemer de kans te praten
over zijn huidige werksituatie en
zijn emoties.
Starterkit
Drie individuele sessies
behandelen thema’s zoals:
stressbeheersing, gezond leven
en energierecuperatie.
Individuele sessies

Multidisciplinaire vergadering

Heroriëntatie

De werknemer kan gebruikmaken
van maximum 7 individuele
sessies gebaseerd op de
psycholichamelijke
(kinesitherapeuten) en/of
cognitief-gedragstherapeutische
benadering (klinisch
psychologen).

Gedurende het gehele traject
wordt de werknemer
ondersteund om een positieve
relatie met zijn werkgever op te
bouwen. Indien de werknemer
akkoord gaat, wordt de dienst
preventie en bescherming op
het werk gecontacteerd om een
multidisciplinaire vergadering te
organiseren.

Als wordt vastgesteld dat een
werkhervatting binnen de huidige
onderneming niet mogelijk is,
kunnen 1 of 2 sessies
loopbaanheroriëntering worden
aangeboden.

Opvolgsessies
Om het verloop van de
individuele sessies en de
evolutie van de situatie van de
werknemer op te volgen,
worden tussentijds 1 of 2
opvolgsessies voorzien.

Evaluatie van het traject
De werknemer wordt gevraagd om
zijn persoonlijke situatie en
werksituatie, alsook de kwaliteit
van het traject via een online
vragenlijst te evalueren. De burnoutbegeleider maakt een
eindverslag op waarin hij een
overzicht geeft van het traject dat
de werknemer heeft doorlopen en
zijn evolutie.
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PARTNERS
Wat kan je doen binnen het traject?
HR
Vertrouwenspersoon
Vakbondsafgevaardigde
Eerste symptomen van burn-out detecteren
De werknemer informeren
Doorverwijzen naar de arts of de PAPA
Deelnemen aan de multidisciplinaire vergadering

Behandelend arts of huisarts
Symptomen van burn-out vaststellen
De patiënt informeren
Een aanvraagformulier indienen bij Fedris

Arbeidsarts
Preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA)
Symptomen van burn-out vaststellen
De werknemer informeren
Een aanvraagformulier indienen bij Fedris
De multidisciplinaire vergadering organiseren of
eraan deelnemen
Het verslag van de multidisciplinaire vergadering
schrijven

Hiërarchische lijn
Eerste symptomen van burn-out detecteren
De werknemer informeren
Doorverwijzen naar de HR, de arts of de PAPA

MULTIDISCIPLINAIRE
VERGADERING
Gedurende het volledige traject zal de burnoutbegeleider de werknemer aanmoedigen om een
positieve relatie op te bouwen met zijn werkgever.
Indien de werknemer akkoord gaat om zijn anonimiteit
op te heffen, neemt de burn-outbegeleider contact op
met de arbeidsarts of de PAPA om een vergadering
te beleggen binnen de organisatie met de diverse
betrokken partijen (HR, leidinggevende,
preventiedienst, vertrouwenspersoon,
vakbondsafvaardiging, enz.).
De burn-outbegeleider is zelf niet aanwezig op deze
vergadering. Hij helpt wel de werknemer het gesprek
voor te bereiden zodat hij zich voldoende autonoom
en bekwaam voelt om te onderhandelen over
mogelijke aanpassingen aan zijn
werkomstandigheden.
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De kostprijs van deze vergadering wordt vergoed door
Fedris voor een maximumbedrag van €650. Met dit
bedrag worden de werklast en de redactie van het
verslag door de arbeidsarts of de PAPA gedekt.
Dit verslag wordt opgestuurd naar Fedris en de burnoutbegeleider.
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Hoe een aanvraag
tot deelname aan
het traject van
FEDRIS indienen?

De werknemer kan op eigen initiatief of op
doorverwijzing contact opnemen met de
arbeidsarts, de preventieadviseur psychosociale
aspecten (PAPA) of zijn behandelend arts om zijn
werksituatie te bespreken.

Als de arbeidsarts, PAPA of behandelend arts een
risico op burn-out vermoedt of symptomen van een
eerste fase van burn-out vaststelt, kan hij de
werknemer adviseren deel te nemen aan het
begeleidingstraject van Fedris .

Hij geeft de werknemer meer informatie over het
verloop van het traject en licht de
deelnemingsvoorwaarden van het traject toe.

Als de werknemer aanvaardt deel te nemen
aan het traject, zal hij samen met de arts of de
PAPA het aanvraagformulier invullen, ondertekenen
en opsturen naar Fedris - Cel burn-out,
Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

Fedris zal de aanvraag analyseren
en aan de werknemer voorstellen om
een afspraak te maken bij
een burn-outbegeleider voor een
diagnosegesprek.
Wanneer de diagnose burn-out wordt
bevestigd, kan de werknemer met het
traject starten.

Dit aanvraagformulier en alle bijkomende informatie
rond het traject kan je raadplegen en downloaden
op de website van Fedris.
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