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ONDERZOEK ACTUEEL SIGNALERING

Burn-out onder beginnende verpleegkundigen
Burn-out onder beginnende verpleegkundigen is een bekend
probleem en kan zorgen voor vroegtijdige uitval. Met de actuele toenemende behoefte aan goed opgeleide verpleegkundigen is dat zeer onwenselijk.
Burn-out wordt doorgaans beschreven als een psychologisch
syndroom bestaande uit emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderde persoonlijke bekwaamheid. Emotionele
uitputting duidt op helemaal opgebrand of oververmoeid zijn.
Depersonalisatie verwijst naar het gevoel onpersoonlijk, prikkelbaar en cynisch te worden in het werk. Verminderde persoonlijke
bekwaamheid heeft betrekking op het gevoel dat men minder
competent en productief is.
Het bekendste meetinstrument om burn-out te meten is de
Maslach Burnout Inventory (MBI). De Nederlandse versie van de
MBI (De Utrechtse Burn-outschaal) bestaat uit 20 items: emotionele uitputting (8 items), depersonalisatie (5 items) en persoonlijke bekwaamheid (7 items).
Het doel van het onderzoek dat hier beschreven wordt, was na te
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gaan of de items van de MBI geordend kunnen worden, zodanig
dat er een model ontstaat waarbij burn-out in het begin van de
loopbaan gezien wordt als een proces met opeenvolgende fases.
Uit de studie bij 127 studenten van hbo-v Zuyd en 110 studenten
van de HAN komt naar voren dat burn-out inderdaad beschouwd
kan worden als een opeenvolgend ontwikkelingsproces dat
start met vermoeidheid ten gevolge van langdurige stress en dat
eindigt in ernstige emotionele uitputting en depersonalisatie.
Het vierde element van burn-out, ‘persoonlijke bekwaamheid’,
lijkt zich onafhankelijk van dit proces te ontwikkelen. Dit nieuwe
inzicht in hoe burn-out zich ontwikkelt, ondersteunt vroegtijdige
herkenning van burn-out bij pas gediplomeerden.
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