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Waarom dit onderzoek?

- Burn-out cijfers groeien nog steeds en hebben 

grote impact op functioneren, gezondheid en 

kosten.

- Veel onderzoek naar werkomstandigheden en 

persoonlijkheid, minder naar cognitieve 

processen.

Theoretische basis

- Lichamelijke Stressreactie (Perko et al., 2017)

- Construal Level Theory (Liberman & Trope)



Lich. stressreactie geactiveerd door rumineren

- Gevolgen van rumineren: negatieve zelfevaluatie, pessimistisch denken, 

angst, vermoeidheid en verlies sociale steun. Dit leidt tot stress.

- Langdurige stress zorgt ervoor dat individuen altijd ‘aan’ 

staan. Met als gevolg dat we teveel energie ver-

bruiken. 

Stresshormonen zorgen voor slaapproblemen 

(waardoor die voorraad niet wordt aangevuld), 

en raakt een individu opgebrand (burn-out).



Construal Level Theory

Construal level theorie (CLT) beschrijft hoe mensen informatie 

ontvangen en verwerken. Gebeurtenissen kunnen in de gedachten van 

een individu worden vertegenwoordigd op de dimensie 

van een abstracte representatie tot een concrete 

representatie afhankelijk van de afstand (tijd, ruimte, 

sociale afstand, hypothetisch). 

Concreet denken leidt tot doelgericht proces, 

waarbij via zelfreflectie juist oplossingen voor 

cognitieve problemen worden gezocht. 

Abstract repetitief denken wordt gezien als passief 

denkproces geassocieerd te zijn met meer depressieve 

Symptomen.



Meetinstrumenten: 

Ruminative Response Scale , Behaviour

Identification Form, Burn-out Assessment 

Tool (BAT)

Gpower: 

Power van .95, 4 voorspellers

Foutmarge .05 , Effect size .15

Non respons 40%. Steekproefgrootte:129

Analysemethode:

Betrouwbaarheidsinterval 95%, 

p-waarde < .05

Moderatiemodel 1 in PROCESS 

Controlevariabelen als covariaten

Construal level als moderatorvariabele



Resultaten:

Hypothese 1 werd bevestigd.  Significante positieve 

correlatie tussen:

Rumineren – Burn-out

Concreet denken – Burn-out

Rumineren - Geslacht

Hypothese 2 werd niet bevestigd

Interactie effect van concreet  

denken en rumineren: b = .004, 

95% CI [-.011, .019], t = .57, 

p = .568 



Discussie

Hypothese 1 bevestigd conform de 
verwachting  van de lichamelijke 
stressreactie van Sapolsky.

Hypothese 2 niet bevestigd door o.a.
visie op feasibility en desirability.

Methodologische beperkingen

Geen causaliteit onderzocht

Geen representatieve steekproef

Wijze van metingen: zelfrapportage



Conclusie

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat 
er wederom een bevestiging is gegeven dat er een 
correlatie bestaat tussen rumineren en burn-out. 

Er is geen moderatie van concreet 
denken op de relatie tussen 
rumineren en burn-out. Verder 
onderzoek is gewenst.


