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Samenvatting 

 

Burn-out is een toenemend gezondheidsprobleem voor zowel werknemers als werkgevers. 

Huidig onderzoek toont aan dat de oorzaken van burn-out liggen op het vlak van zowel 

werkkenmerken als persoonlijke kenmerken. Cognitieve processen zoals rumineren en 

concreet denken kunnen mogelijk ook een rol spelen in de ontwikkeling van burn-out. 

Aanvullend onderzoek daarvoor is gewenst. Beinvloeding van rumineren door het toepassen 

van de juiste denkstijl zou mogelijk kunnen leiden tot minder stress, minder uitputting en 

minder burn-out.  

Deze studie breidt eerder onderzoek naar het voorkomen van burn-out uit met onderzoek naar 

de modererende rol van concreet denken op de relatie tussen rumineren en burn-out. Op basis 

van de Construal Level Theory is onderzocht of concreet denken invloed heeft op adaptief of 

maladaptief rumineren en of concreet denken op die wijze een dempende functie kan hebben 

op de relatie tussen rumineren en burn-out. Via een survey onderzoek hebben 188 respondenten 

(N = 188) op drie verschillende momenten aangegeven in welke mate zij zelf rumineren 

(Ruminative Response Scale), concreet denken (Behavior Identification Form) of last hebben 

van burn-out klachten (Burnout Assesment Tool). Uit de resultaten van de Process Model 1 

analyse in SPSS blijkt dat er een samenhang bestaat tussen rumineren en burn-out. Daarnaast 

correleert rumineren met werkdruk, leeftijd en geslacht. Concreet denken blijkt in dit onderzoek 

geen modererende rol te spelen. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de relatie van 

deze cognitieve processen met burn-out verder te onderzoeken in andere, experimentele 

onderzoekdesigns met een vergelijking tussen groepen of met nieuwe moderatoren.  

Keywords: rumineren, concreet denken, construal level, burn-out 
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Summary 

 

Burnout is an increasing health problem for both employees and employers. Research shows 

that the causes of burnout lie in both work and personal characteristics. Cognitive processes 

such as rumination and concrete thinking may also play a role in the development of burnout. 

Additional research is required for this. Influencing rumination by applying the right thinking 

style could potentially lead to less stress, less exhaustion and less burnout. 

This study extends previous research into the prevention of burnout with research into the 

moderating role of concrete thinking on the relationship between rumination and burnout. 

Based on the Construal Level Theory, it was investigated whether concrete thinking 

influences adaptive or maladaptive rumination and whether concrete thinking in this way can 

have a dampening function on the relationship between rumination and burnout. In a survey, 

188 respondents (N = 188) indicated at three different moments to what extent they 

themselves ruminate (Ruminative Response Scale), think concretely (Behavior Identification 

Form) or suffer from burnout complaints (Burnout Assessment Tool). The results of the 

Process Model 1 analysis in SPSS show that there is a correlation between rumination and 

burnout. In addition, rumination correlates with work pressure, age and gender. Concrete 

thinking does not appear to play a moderating role in this study. For further research, it is 

recommended to further investigate the relationship of these cognitive processes with burnout 

in other, experimental research designs with a comparison between groups or with new 

moderators. 

 Keywords: rumination, concrete thinking, construal level, burnout 
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Inleiding 

De Relatie tussen Rumineren en Burn-out en de Modererende Rol van Construal Level  

Burn-out is een toenemend gezondheidsprobleem voor zowel werknemers als 

werkgevers. Uit gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) onder 

werknemers en het Centraal Bureau voor de Statistiek (TNO & CBS, 2019) blijkt dat het 

percentage werknemers met burn-out klachten toeneemt. In 2007 rapporteerde 11% van de 

werknemers dat ze te maken hadden met een burn-out, in 2014 was dat 14% en in 2019 geeft 

17% van de werknemers aan burn-out klachten te ervaren. In totaal zijn dat 1.2 miljoen 

werknemers in Nederland. Er wordt een verdere stijging van 3% verwacht van het absoluut 

aantal mensen met overspannenheid en burn-out in de periode 2018-2040 

(Volksgezondheidenzorg.info, 2021). Ten opzichte van andere EU landen scoort Nederland 

bovengemiddeld. Cyprus, Griekenland, Malta en Slovenië registreren een hoger percentage 

aan werk gerelateerde stress bij werknemers. Denemarken en Litouwen registreerden in 2013 

het minste werknemers met werk gerelateerde stress (Volksgezondheidenzorg.info, 2021). 

Burn-out heeft grote gevolgen voor het functioneren en de gezondheid van werknemers. 

Zij presteren minder goed dan hun gezonde collega’s. Zij melden zich vaker en langduriger 

ziek dan anderen en lopen een groter risico om op termijn arbeidsongeschikt te raken (Taris et 

al., 2013). De gevolgen voor werkgevers liggen in de directe kosten van ziekteverzuim en in 

de verminderde kwaliteit van het werk dat werknemers met burn-out leveren. De directe 

kosten als gevolg van werknemers met burn-out blijven stijgen. De Nederlandse Organisatie 

voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heeft onderzocht dat het 

gemiddelde aantal dagen werkstress-gerelateerd verzuim in 2019 opliep naar 30 dagen (in 

2015 waren dit er 24). Volgens TNO kostte dit het Nederlandse bedrijfsleven 3.1 miljard euro 

in 2018 (Houtman et al., 2021). Het European Agency for Safety and Health at work (2014) 

meldt zelfs dat de totale kosten van geestelijke gezondheidsproblemen in Europa € 240 
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miljard per jaar bedragen. Hiervan is € 136 miljard voor de verminderde productiviteit 

inclusief absenteïsme en € 104 miljard zijn de directe kosten zoals medische behandeling. 

Bestaand onderzoek over burn-out baseert zich volgens Taris en collega’s (2013) 

enerzijds op specifieke kenmerken van de taak of het werk als voorspellers van burn-out. Te 

denken valt aan zaken als het ervaren van teveel werkdruk of een tekort aan ervaren 

autonomie of sociale steun (Taris et al., 2013). Anderzijds richt onderzoek zich op 

persoonsgerichte kenmerken als voorspeller. Zo blijkt dat de aanwezigheid van bijvoorbeeld 

een hoog commitment en neuroticisme de kans vergroot dat werknemers opgebrand zullen 

raken (Taris et al., 2013). De uitkomsten van deze onderzoeken geven meer kennis over de 

beoordeling of burn-out een werk of sociaal gerelateerd fenomeen is of voortkomt uit 

individuele variaties (Bakker et al., 2006).  

De relatie met cognitieve individuele processen zoals de wijze waarop individuen 

redeneren en denken zijn in het verleden nauwelijks onderzocht. Met het huidige onderzoek 

wordt gekeken of rumineren effect heeft op de ontwikkeling van burn-out. Omdat een 

individu met rumineren de aandacht legt op negatieve emoties en stressvolle gebeurtenissen 

(Nolen-Hoeksema, 1991), lijkt het aannemelijk dat rumineren de kans op burn-out vergroot. 

Iemands construal level blijkt van invloed te kunnen zijn om te bepalen of rumineren als 

adaptief of maladaptief proces kan worden beschouwd (Freitas, Gollwitzer en Trope, 2004; 

Trope & Liberman, 2003; Watkins, 2008). Om die reden wordt construal level als moderator 

opgenomen in het onderzoek. Construal Level Theory (CLT) introduceert twee denkstijlen: 

het abstracte en het concrete denken (Trope & Liberman, 2010). Tot op heden lag de focus 

van onderzoeken vanuit CLT op toegepaste gebieden zoals consumentengedrag (Liberman et 

al., 2007). Er is volgens Horvath (2018) behoefte aan uitgebreider onderzoek naar de relatie 

tussen cognitieve constructies met psychologisch welzijn. Bestaand onderzoek toont aan dat 

abstract denken leidt tot een beter welzijn. Onderzoek naar de relatie tussen rumineren, 
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concreet denken en verminderd welzijn (burn-out) is schaars en verdient meer aandacht. Met 

dit huidige onderzoek wordt de theoretische kennis over de relatie tussen deze individuele 

cognitieve processen en burn-out verder aangevuld. Dit biedt mogelijk nieuwe invalshoeken 

voor de preventie van burn-out in de praktijk en biedt een onrechtstreekse bijdrage aan het 

verlagen van ziekteverzuim en de maatschappelijke kosten.   

Rumineren 

Rumineren wordt gedefinieerd als een toestand waarbij individuen excessief en 

herhaaldelijk nadenken over huidige zorgen, ervaringen uit het verleden of zorgen over de 

toekomst (Ehring & Watkins, 2008). Borkovec en collega’s (1998) definiëren rumineren als 

negatief geladen gedachten en beelden die relatief oncontroleerbaar zijn. Het tracht een 

oplossing te bieden voor problemen met onzekere uitkomsten, waarbij de mogelijkheid op 

negatieve uitkomsten reëel is (Fresco et al., 2002). Met rumineren richt een individu de 

aandacht herhaaldelijk op de aard en de gevolgen van negatieve emoties en/of stressvolle 

gebeurtenissen (Nolen-Hoeksema, 1991). Rumineren is repetitief, langdurig en terugkerend 

negatief denken over zichzelf, gevoelens, persoonlijke zorgen en verontruste ervaringen 

(Watkins, 2008). Rumineren wordt regelmatig vergeleken met piekeren, maar is niet exact 

hetzelfde. Rumineren heeft betrekking op gebeurtenissen uit het verleden en bij piekeren gaat 

het vaak over angst of stress over situaties die nog plaats moeten vinden (Nolen-Hoeksma et 

al., 2008).  

Individuen die rumineren blijven gefocust op de problemen en op hun gevoelens 

zonder over te gaan tot actie (Nolen-Hoeksema, 1991). Experimentele studies tonen aan dat 

rumineren het oplossen van problemen in de weg staat of zelfs verergert. Rumineren over een 

eerdere faalgebeurtenis vertraagt het emotionele herstel en verhoogt de negatieve emotionele 

reactie op een toekomstige stressvolle gebeurtenis (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Zo worden 
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bestaande negatieve gemoedstoestanden of negatief denken door rumineren verlengt en 

vergroot. Daarnaast beïnvloedt rumineren een effectieve probleemoplossing doordat het 

ervoor zorgt dat individuen pessimistischer worden. Persoonlijke problemen en stress kunnen 

meeslepend worden. Simpele activiteiten kunnen daardoor als enorm en bedreigend 

overkomen. Rumineren houdt zichzelf in stand als individuen blijven nadenken over hun 

problemen en mogelijke oplossingen, maar nooit actie ondernemen om deze op te lossen. Zo 

ontstaat er een vicieuze cirkel waarin problemen niet verdwijnen maar erger worden 

(Lyubomirsky et al., 1999). Eerdere studies die rumineren als een negatief proces 

beschouwen, tonen aan dat rumineren leidt tot een negatieve zelfevaluatie (Lyubomirsky et 

al., 2003); pessimistisch denken (Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1993); angst (Mellings & 

Alden, 2000); vermoeidheid (Akerstedt, 2004); en het verlies aan sociale steun (Nolen-

Hoeksema & Davis, 1999).  

Rumineren en Burn-out 

Burn-out wordt door Schaufeli en collega’s (2020) gedefinieerd als een psychische  

toestand met vier kernsymptomen; extreme vermoeidheid, ontregeling van emotionele 

processen, ontregeling van cognitieve processen én mentaal afstand nemen van het werk. 

Daarnaast zijn er secundaire symptomen, zoals depressieve gevoelens en psychosomatische 

en psychische spanningsklachten. Extreme vermoeidheid varieert op een schaal van acute 

vermoeidheid die optreedt na inspanning door bijvoorbeeld een dag hard werken (en die weer 

verdwijnt na een relatief korte rustperiode), tot een ernstige en aanhoudende vorm van 

uitputting en bijbehorende problemen (burn-out), zoals mentale distantiëring van werk en een 

gestoorde stemming die ontstaat na een aanhoudende periode van blootstelling aan hoge 

taakeisen en die pas verdwijnt na een lange periode van herstel (Leone et al., 2008; Schaufeli 

et al., 2009). Een burn-out ontstaat veelal door een combinatie van werkkenmerken en 

persoonlijke eigenschappen. Uit bestaand onderzoek zijn onder andere werkdruk en 
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autonomie al als belangrijke werkkenmerken naar voren gekomen als voorspellers van burn-

out (Schaufeli & Bakker, 2013). 

Uit voorgaande definities van rumineren blijkt dat een individu die rumineert de 

aandacht herhaaldelijk op de aard en de gevolgen van negatieve emoties en/of stressvolle 

gebeurtenissen richt. Individuen die onophoudelijk over een bepaald onderwerp nadenken, 

komen in een vicieuze cirkel terecht; het rumineren leidt tot een neerslachtige stemming en 

die bevordert op haar beurt weer negatieve gedachten (Lyubomirsky et al., 1999). Constant 

twijfelen en rumineren kan ertoe leiden dat individuen meer stress ervaren en minder 

presteren. Vanuit biologisch oogpunt is stress een functionele reactie op een bedreigende 

situatie. In een stress situatie zetten onze hersenen twee systemen in werking, die zorgen voor 

een vecht- of vluchtreactie. Adrenaline en cortisol zorgen er in een mum van tijd voor dat het 

lichaam klaar is voor actie. Deze vecht-of-vlucht reactie zorgde er vroeger voor dat onze 

voorouders zich in veiligheid konden brengen bij dreigende situaties (De Jongh, 1970). 

Volgens stressonderzoeker Sapolsky (2004) schakelen individuen deze reactie tegenwoordig 

verkeerd in. Te vaak, te lang en voor zaken waarbij lichamelijke reacties weinig tot geen nut 

hebben. Langdurige stress zorgt ervoor dat individuen altijd ‘aan’ staan. Met als gevolg dat de 

reservevoorraad energie er veel harder doorheen gaat dan nodig. Stresshormonen zorgen voor 

slaapproblemen (waardoor die voorraad niet wordt aangevuld), energie om het 

immuunsysteem op peil te houden is er op den duur niet meer. Met als gevolg dat een 

individu opgebrand raakt. 

Psychosociale stressoren zorgen voor een slechte gezondheid door voortdurende 

negatieve gedachten. Door veelvuldig rumineren over gebeurtenissen ervaren individuen 

meer stress, raken ze sneller vermoeid, hebben ze concentratieproblemen en presteren ze 

minder. Door rumineren wordt de lichamelijke stressreactie vaker geactiveerd en verlengt 
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(Perko et al., 2017).  Daardoor wordt men vaker ziek en blijven ze dat langer. Individuen 

raken in een neerwaartse spiraal die uiteindelijk kan leiden tot overspannenheid of burn-out. 

Hypothese 1: Rumineren hangt positief samen met burn-out. 

Construal Level Theory  

Construal level theorie (CLT) beschrijft hoe mensen informatie ontvangen en 

verwerken. Gebeurtenissen en objecten kunnen in de gedachten van een individu worden 

vertegenwoordigd variërend op de dimensie van een abstracte representatie (hoog 

constructieniveau) tot een concrete representatie (laag constructieniveau). Goldstein en 

Scheerer (1941) beschrijven de begrippen concreet en abstract als twee kwalitatief 

verschillende, elkaar niet uitsluitende, manieren om met omgevingsstimuli om te gaan. 

Achter elk van deze twee begrippen blijkt een verschillende manier van waarnemen te gaan. 

Concreet wordt in het woordenboek omschreven als “werkelijk bestaand; in werkelijkheid; in 

feite en is tegenovergesteld aan abstract” (“concreet”, z.d.). Concreet denken richt zich dus op 

wat er fysiek om iemand heen is, wat tastbaar en duidelijk voor een individu is en wat 

feitelijk kan worden waargenomen. Zo zullen concrete denkers het vrijheidsbeeld in New 

York bijvoorbeeld als een fysiek, betonnen object beschrijven en alleen maar denken aan dat 

wat zich voor hen bevindt. Abstracte denkers daarentegen zullen het vrijheidsbeeld mogelijk 

als symbool van vrijheid omschrijven. 

Abstractie wordt door Burgoon en collega’s (2013) gedefinieerd als "een proces van 

het identificeren van een reeks onveranderlijke centrale kenmerken van een ding”. Deze 

definitie komt voort uit eerdere definities waarin abstractie werd benadrukt als een proces van 

informatiereductie dat er voor zorgt dat centrale kennis op een efficiënte manier wordt 

opgeslagen en kan worden opgevraagd, bijvoorbeeld categorisatie. Niet-essentiële informatie 
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en secundaire kenmerken van een object of gebeurtenis worden weggelaten om fundamentele 

structuren naar voren te laten komen. 

Bij een hoog constructieniveau wordt informatie op een gestructureerde, eenvoudige 

en abstracte manier voorgesteld, los gekoppeld van de context. Abstracte constructies zijn 

gericht op de wenselijkheid en het belang van uitkomsten. De informatie weerspiegelt 

daarmee primaire, centrale en/of doelrelevante kenmerken (Trope & Liberman, 2003). 

Individuen die de neiging hebben om abstracte representaties te gebruiken, construeren hun 

informatie op basis van relatief eenvoudige, gegeneraliseerde en samenhangende kenmerken 

(Kim & John, 2008). 

Een lager constructieniveau leidt tot concrete conceptualisaties. Deze constructies 

concentreren zich op voorbeelden, processen en procedures. Hierbij wordt de nadruk gelegd 

op ondergeschikte, niet centrale kenmerken van de gebeurtenis of het object. Concrete 

constructies op laag niveau zijn gericht op de haalbaarheid en planning van resultaten. Het 

maken van constructies op een lager niveau zorgt er voor dat de focus op concrete 

gedetailleerde omstandigheden blijft zitten en minder focus voor de doel-gerelateerde 

kenmerken en de waarde of betekenis ervan. Iindividuen met een concrete denkwijze zoeken 

naar het ‘hoe’, individuen met een abstracte denkwijze zoeken naar het ‘waarom’ van een 

object of gebeurtenis (Taghavi, 2019). 

Individuen ervaren alleen het hier en nu. Het is onmogelijk om het verleden, de 

toekomst, andere plaatsen, andere mensen of alternatieven van de werkelijkheid te ervaren. 

En toch beïnvloeden onze herinneringen, toekomstige plannen, voorspellingen, hoop en ‘wat 

als’ gedachten onze geest, onze emoties en bepalen ze onze keuzes en acties. CLT stelt dat we 

plannen maken, elkaar begrijpen en hypothesen of alternatieven kunnen bedenken door het 

vormen van abstracte mentale constructies van verder weg gelegen objecten of 
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gebeurtenissen. Ondanks dat we niet kunnen ervaren wat in de toekomst ligt, maken we 

voorspellingen over de toekomst, herinneren we het verleden, maken we voorstellingen van 

iemands reactie en speculeren we over wat geweest had kunnen zijn. Voorspellingen, 

herinneringen en speculaties zijn allemaal mentale constructies, die van persoon tot persoon 

kunnen verschillen en afhankelijk zijn van de psychologische afstand die wordt ervaren.  

Psychologische afstand is een subjectieve ervaring over hoe ver weg iets is van het 

individu zelf. Psychologische afstand is egocentrisch: het referentiepunt is het zelf, het hier en 

nu en de verschillende manieren waarop een object of situatie verplaatst kan worden ten 

opzichte van dat punt. Die verplaatsing kan in zowel tijd (nu versus later), ruimte (hier versus 

daar), sociale afstand (jezelf versus de ander) als in hypothetisch (reëel versus hypothetisch) 

opzicht plaatsvinden (Trope, & Liberman, 2010; Bar-Anan et al.,2006). Hoe groter de 

(tijds)afstand, hoe groter de kans dat gebeurtenissen worden weergegeven in termen van meer 

abstracte, gegeneraliseerde kenmerken (constructies op hoog niveau). Dit hogere 

constructieniveau ontstaat omdat we normaal gesproken minder kennis hebben over de verre 

toekomst en het verleden dan over de nabije toekomst of over verre oorden en mensen dan 

over nabije oorden en mensen. Door deze beperkte kennis van verder weg gelegen objecten of 

gebeurtenissen kan een individu minder concrete representaties maken van die toekomstige 

gebeurtenissen, plaatsen of alternatieven wat resulteert in een meer abstracte weergave ervan 

(Taghavi, 2019). Hoe kleiner de (tijds)afstand, hoe groter de kans dat gebeurtenissen worden 

weergegeven in termen van meer concrete, contextuele en incidentele details van de 

evenementen (constructies op laag niveau).  

Op welk niveau (hoog versus laag) een individu zijn of haar informatie construeert 

kan op twee manieren worden bepaald; door individuele factoren en door situationele 

factoren (Kim & John, 2008). Bij individuele factoren is er sprake van cognitieve processen 

in de hersenen die ervoor zorgen dat individuen een chronische neiging hebben om informatie 
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meer abstract (hoog constructie niveau) of concreet (laag constructie niveau) te representeren 

(Trope & Liberman, 2010). In beoordelings- en besluitvormingssituaties geven individuen de 

voorkeur aan informatie, ervaringen of gebeurtenissen die overeenkomen met hun 

begripsniveau (Nussbaum et al., 2006; Trope & Liberman, 2000). Bij situationele factoren is 

de keuze voor een abstracte of concrete constructie afhankelijk van de psychologische afstand 

(tijd, ruimte, sociaal of hypothetisch).  

De Relatie tussen Rumineren en Burn-out wordt gemodereerd door Construal Level 

De sterkte van het verband tussen rumineren en burn-out kan mogelijk worden 

beïnvloed door het constructieniveau dat een individu gebruikt tijdens het repetitief denken 

(Watkins et al., 2008). Rumineren bestaat uit twee componenten, reflecteren en broeden. 

Reflecteren staat voor een doelbewuste manier van naar zichzelf kijken. Door middel van 

cognitieve probleemoplossing probeert een individu zijn/haar negatieve gevoelens te 

verminderen en eigen emoties actief te onderzoeken. Een individu denkt bijvoorbeeld na over 

waarom hij/zij zicht zo voelt en probeert zich zinvol aan te passen. Broeden weerspiegelt de 

passieve vergelijkingen die iemand doet van de huidige situatie met de niet-behaalde 

standaard waarbij ze op een passieve en zelfkritische manier blijven hangen in hun emoties. 

Een individu denkt bijvoorbeeld “wat doe ik toch om dit te verdienen” (Treynor et al., 2003).  

Er zijn verschillende discussies geweest of rumineren een adaptief of maladaptief 

proces is (Joormann et al., 2006). Martin en Tesser (1996) beredeneren dat ruminatie een 

instrumenteel proces is en over het algemeen adaptief kan zijn om mensen te helpen bij 

probleemoplossing (Treynor et al., 2003). Echter geven Carver en Schreier (1982) rumineren 

weer als een maladaptief proces. Dit gebeurt wanneer een individu er niet in slaagt om de 

discrepantie tussen een huidige en gewenste staat op te lossen en zo de vooropgestelde doelen 

niet kan bereiken (Treynor et al., 2003). Het onderscheid in een adaptief of maladaptief 
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proces komt overeen met de verschillende componenten van rumineren die Treynor en 

collega’s (2003) maakten; respectievelijk reflecteren en broeden. Hierdoor kunnen bepaalde 

componenten van ruminatie adaptief zijn, terwijl anderen maladaptief kunnen zijn. De 

tegenstrijdige eerdere bevindingen ten aanzien van rumineren bij probleemoplossing kunnen 

hierdoor worden verklaard (Joormann et al., 2006).  

In eerdere onderzoeken wordt ook verondersteld dat een eigenschap die bepaalt of 

rumineren adaptief of maladaptief is, het construal level tijdens rumineren is (Freitas, 

Gollwitzer en Trope, 2004; Trope & Liberman, 2003).  

Watkins (2008) onderscheidt een denkproces dat adaptief of maladaptief is. In de 

context van een negatieve gebeurtenis zullen constructies op hoog niveau, in vergelijking met 

constructies op laag niveau, waarschijnlijk te veel negatieve generalisaties oproepen 

(bijvoorbeeld: "Ik maak altijd fouten"). Een enkele fout wordt daarmee gegeneraliseerd naar 

een globale betekenis van persoonlijke ontoereikendheid (Rimes & Watkins, 2005). In het 

onderzoek van Moberly en Watkins (2008) is gebleken dat bij de experimentele groep van 

abstracte denkers een lager niveau van positieve emoties werd gevonden dat werd 

geassocieerd met meer kenmerken van rumineren. 

Concreet repetitief denken heeft een adaptieve functie. Concreet denken leidt tot een 

meer doelgericht proces, waarbij via zelfreflectie juist oplossingen voor cognitieve problemen 

worden gezocht. Wegens de activerende probleemaanpak zal deze ruminerende denkstijl op 

de lange termijn zorgen voor minder negatieve gevoelens (Treynor et al., 2003) en daardoor 

het verband tussen rumineren en burn-out mogelijk afzwakken. Abstract repetitief denken 

wordt gezien als een maladaptief denkproces, dat wordt getypeerd door een beschrijvende 

interpretatie van een (stressvolle) gebeurtenis en het maken van passieve vergelijkingen over 

de huidige situatie en niet behaalde doelen. Dit passieve denkproces blijkt zowel op de korte 
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termijn als op de lange termijn geassocieerd te zijn met meer depressieve symptomen en zal 

daarmee het verband tussen rumineren en burn-out mogelijk versterken. De adaptieve of 

maladaptieve gevolgen van rumineren kunnen daarmee gedeeltelijk worden bepaald door het 

constructie niveau dat actief is tijdens rumineren (Watkins, 2008).  

Hypothese 2: De relatie tussen maladaptief rumineren en burn-out wordt gemodereerd door 

concreet denken in die zin dat de relatie zwakker is bij individuen die concreet denken versus 

individuen die abstracter denken. 

 

Figuur 1 

Onderzoeksmodel: Hypotheses en verwachte samenhang  

                    

                                                                                        

                                                       

                    Rumineren                                                      H1+ 

              

             H2- 

                                                      

           

                                                                   

          

        

                                                            Construal Level                      

 

 

  

Burn-out 
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Methode 

 

Deelnemers en Procedure 

De onderzoekspopulatie voor dit onderzoek bestaat uit de Nederlandse werkzame 

beroepsbevolking in leeftijd variërend van 18 tot 67 jaar met een huidig dienstverband van 20 

uur/per week of meer. Omdat deze populatie van 9.5 miljoen (Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2022) te groot was om voor dit onderzoek te bevragen, is er gebruik gemaakt van 

een steekproef. 

De grootte van de steekproef komt op basis van G*Power (versie 3.1.9.7) werd 

vastgesteld op N = 129. In de poweranalyse werd gerekend met een power van .95 en vier 

voorspellers. Voor de analyse werd de foutmarge ingesteld op .05 en de effect size op .15.  

 Om de conclusies uit dit onderzoek te kunnen generaliseren naar de volledige 

populatie, moet de steekproef in de ideale omstandigheden at rondom gekozen worden en een 

representatieve afspiegeling vormen van de totale populatie (Jansen, 2005). Bij een 

representatieve aselecte steekproef kunnen uitkomsten gegeneraliseerd worden naar de totale 

populatie. Bij het huidige onderzoek was dit niet mogelijk. Er is in dit onderzoek gewerkt met 

respondenten die zich vrijwillig, via het persoonlijke netwerk van onderzoekster, konden 

aanmelden voor het onderzoek. Er is daarmee sprake van een selecte steekproef. Resultaten 

kunnen daardoor statistisch niet zomaar gegeneraliseerd worden naar de totale populatie, 

maar mogelijk wel op basis van inhoudelijke gronden. 

Voor deze studie zijn de respondenten geworven via een persoonlijke oproep in het 

netwerk van de onderzoeker en is de steekproef vervolgens via een sneeuwbaleffect verder 

uitgebreid. Aan alle deelnemers is een mail (zie Bijlage A) gestuurd met daarin de link naar 

de vragenlijst en na 4 dagen een herinneringsmail. In de mail stond informatie over vrijwillige 

deelname en de mogelijkheid om altijd tussentijds te kunnen stoppen met het onderzoek. De 
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deelnemers ontvingen een toestemmingsverklaring (zie Bijlage B) voordat de eerste online 

vragenlijst moest worden ingevuld. Hierbij is gebruik gemaakt van LimeSurvey, Versie 

3.17.0+190402.  

Het huidige onderzoek heeft een toetsend karakter waarbij de samenhang tussen 

variabelen onderzocht is. Voor dit onderzoek werd daarom gebruik gemaakt van een online  

onderzoek met vragenlijsten. Deelnemers ontvingen met tussenposen van een week drie keer 

een online vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. Door gebruik te maken van drie 

verschillende momenten met gelijke tussenpozen, waarbij ieder begrip apart gemeten werd, 

wordt common method variance voorkomen (Field, 2013; Brannick et al., 2010). 

 Met de eerste vragenlijst werd de mate van rumineren gemeten, met de tweede 

vragenlijst werd het constructieniveau, de werkdruk en de mate van autonomie gemeten. Tot 

slot de vragenlijst over burn-out. Met de uitkomsten van de vragenlijsten kunnen uitspraken 

gedaan worden over mogelijke correlaties tussen de verschillende variabelen. Om de drie 

vragenlijsten achteraf te kunnen koppelen aan dezelfde respondent werd iedere respondent 

gevraagd om een persoonlijke code aan te maken via https://onderzoekscode.nl. Op basis van 

onder andere gegevens als naam, geboortedatum, oogkleur en geboorteplaats werd een 

persoonlijke code gegenereerd. 

In totaal namen 222 mensen deel aan de enquête. Alle deelnemers hebben vooraf 

toestemming gegeven. 194 deelnemers vulden alle drie de vragenlijsten in. De overige 28 

deelnemers zijn verwijderd uit de dataset. Er zijn nog 6 deelnemers uit de dataset verwijderd, 

omdat niet alle persoonlijke codes van de drie vragenlijsten konden worden gekoppeld. Voor 

de analyse zijn uiteindelijk 188 deelnemers meegenomen die de volledige vragenlijsten 

ingevuld hadden. Via SPSS Analyze Explore is gecontroleerd op outliers met een 

interkwartielbereik van 3.0. Er werden geen outliers gevonden. De deelnemers waren 67 
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mannen (35.6%) en 121 vrouwen (64.4%) met een gemiddelde leeftijd van 47 (SD = 9.6 jaar). 

Ze werkten gemiddeld 34.23 (SD = 9.22) uur per week in onderstaande sectoren (zie Tabel 1). 

Tabel 1 

Verdeling respondenten naar beroepsgroep 

Beroepsgroepen N % 

Gezondheidszorg &Welzijn 2

0 

10.6 

Handel & Dienstverlening 2

6 

13.8 

ICT 8 4.3 

Justitie, veiligheid & openbaar 

bestuur 

4 2.1 

Landbouw, natuur & visserij 3 1.6 

Media & Communicatie 4 2.1 

Onderwijs, cultuur en wetenschap 2

1  

11.2 

Overige beroepsgroepen 

Techniek, productie & bouw 

Toerisme, recreatie & horeca 

Transport & logistiek 

7

0 

2

2 

1 

9 

37.2 

11.7 

0.5 

4.8 

 

De deelnemers waren opgeleid van mavo/vmbo tot aan WO/WO+ met de volgende verdeling: 

10 deelnemers (5.3%) een mavo/vmbo opleiding, 36 deelnemers (19.1%) hadden een 

havo/vwo/mbo opleiding, 98 deelnemers (52.1%) hadden een opleiding op HBO niveau, en 

44 deelnemers (23.4%) een WO/WO+ opleidingsniveau. Het grootste deel (89.9%) van de 

deelnemers was samenwonend met andere(n). De overige 10.1% was alleenstaand. 

Meetinstrumenten 

 Concreet denken. Om concreet denken te meten, werd gebruik gemaakt van de door 

Vallacher en Wegner (1989) ontwikkelde vragenlijst, de Behaviour Identification Form (BIF, 

bijlage1). Dit instrument meet de individuele verschillen in persoonlijke 
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representaties/constructies. Van deze vragenlijst wordt de Nederlandse vertaling gebruikt 

(Sinnema, 2015). De BIF geeft 25 stellingen met twee antwoordmogelijkheden.  De 

respondent moet aangeven welke antwoordoptie het best zijn of haar gedrag 

vertegenwoordigt. De schaalt kent een score van 0 tot 25 punten. Een voorbeelditem is: "Een 

lijst maken" (A = ordenen, B = Dingen opschrijven). Ordenen wordt beoordeeld als een 

abstracte manier van denken en Dingen opschrijven een concrete manier van denken. 

Antwoorden die refereren naar abstract denken worden gecodeerd met 0 en concreet denken 

met 1. De mate van concreet denken werd gedefinieerd als de somscore. Een hogere score 

betekent een meer concrete denkwijze. De betrouwbaarheid van deze schaal is met een score 

van Cronbach's α = .839 goed te noemen. 

Rumineren. Voor het meten van rumineren werd de Ruminative Response Scale 

(RRS) gebruikt (bijlage 2). Deze schaal werd in 1991 ontwikkeld door Nolen-Hoeksema en 

Morrow. De RRS meet de mate van ruminatie van een persoon. Een Nederlandse vertaling 

(RRS-NL-EXT) werd gemaakt door Raes en collega’s (2003). Deze schaal bevat 26 items 

met 4 antwoordcategorieën. De RRS kent een score van minimaal 26 punten en maximaal 

104 punten. Een voorbeeld item van de RRS-NL-EXT is: “Ik denk ‘Waarom heb ik 

problemen die andere mensen niet hebben?”. De schaal loopt van 1 (= bijna nooit) tot 4 (= 

bijna altijd). De mate van rumineren werd gedefinieerd als een gemiddelde score van alle 

gescoorde items. Een hogere score betekent dat iemand meer rumineert. De RRS-NL-EXT 

kent twee sub schalen: broeden en reflecteren (Treynor et al., 2003). Reflecteren wordt gezien 

als adaptief rumineren en wordt gemeten met de items 6, 10, 11, 17, en 18 van de RRS-NL. 

Broeden, een vorm van maladaptief rumineren wordt gemeten met de items 9, 12, 13, 24, en 

2. 

Het instrument heeft een goede interne consistentie (α= .906 voor de totaalschaal, α= 

.615 voor de sub schaal broeden en α= .670 voor de sub schaal reflecteren).  
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 Burn-out. Tot slot werd de mate van burn-out gemeten met de Burn-out Assessment 

Tool (BAT, zie bijlage 3) voor werkenden (Schaufeli et al., 2020). De BAT bestaat uit 33 

items. Deze zijn verdeeld over vier sub schalen: uitputting (8 items), mentale distantie (5 

items), emotionele ontregeling (5 items) en cognitieve ontregeling (5 items), en twee sub 

schalen die de secundaire symptomen vertegenwoordigen: psychosomatische klachten (5 

items) en psychische spanningsklachten (5 items). De stellingen worden beantwoord op een 

5-punts Likertschaal (1 = Nooit, 5 = Altijd). De mate van burn-out werd gedefinieerd als het 

gemiddelde van de sub schalen. De interne consistentie wordt beoordeeld als uitstekend met 

waarden van Cronbach’s α tussen de 0.89 en 0.97 (Schaufeli et al., 2020). De Cronbach’s 

alpha in dit onderzoek voor de totale 33 items kent een waarde van 0.773. 

Werkdruk en autonomie werden meegenomen als covariaten voor deze studie. Een 

belangrijke determinant van burn-out blijkt werkdruk te zijn (Houtman et al., 2013). Uit 

diverse onderzoeken blijkt dat de kans op burn-out groter is naarmate de werkdruk hoger is . 

Werkenden die weinig zeggenschap hebben over hun werk hebben meer kans om opgebrand 

te raken (Bakker en Schaufeli, 2000).  Een gebrek aan autonomie blijkt in eerdere 

onderzoeken ook gerelateerd te zijn aan een groter risico op burn-out (Houtman, Andries & 

Hupkens, 2004).  

De beleving van werkdruk werd gemeten met de schaal Werktempo en hoeveelheid 

van de Short Inventory to Monitor Psychosocial Hazards (SIMPH, zie bijlage 4). Voor deze 

vragenlijst is Cronbach’s α .791. De schaal bestaat uit drie items, bijvoorbeeld “Moet u extra 

hard werken om iets af te krijgen?”. De antwoordmogelijkheden bevinden zich op een 4-

puntschaal (1 = ‘nooit’ en 4 = ‘altijd’). Er werd een gemiddelde score berekend voor de drie 

stellingen. Een lage score betekent dat iemand weinig werkdruk ervaart, een hoge score dat 

iemand veel werkdruk ervaart. 
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Autonomie wordt gemeten met de Short Inventory to Monitor Psychosocial Hazards 

(SIMPH, zie bijlage 5). De schaal bestaat uit drie items, waaronder de vraag ‘Kunt u zelf de 

volgorde van uw werkzaamheden bepalen?’. Op de items kan geantwoord worden op een 4-

puntschaal (1 = ‘nooit’ en 4 =‘altijd’). Voor deze vragenlijst is Cronbach’s α .711. Een lage 

score betekent dat iemand weinig autonomie heeft, een hoge score dat iemand veel autonomie 

heeft. 

Controlevariabelen 

Om de interne validiteit van het onderzoek te vergroten werden geslacht en leeftijd 

opgenomen als controlevariabelen. Op deze manier kan met zekerheid gesteld worden dat de 

gevonden correlatie niet door andere factoren beïnvloed wordt. Arbeidsduur en 

opleidingsniveau werden opgenomen om de sociale kenmerken van de onderzoekspopulatie 

in kaart te brengen.  

Het geslacht van de respondenten speelt mogelijk een rol bij de uitkomsten. Hoewel 

de verschillen gering zijn, rapporteren meer vrouwen dan mannen burn-out klachten. Mannen 

geven vaker aan depersonalisatie (mentale distantie) ten opzichte van het werk te ervaren. 

Vrouwen rapporteren in dit kader vaker emotionele uitputting (Purvanova & Muros, 2010). 

Bovendien ervaren vrouwen meer werkdruk dan mannen ongeacht hun werksituatie 

(Smulders & Houtman, 2004). 

Een hogere leeftijd wordt in verband gebracht met meer burn-out (Smulders, 2015). 

Smulders wijst hierbij ook op het effect van de omstandigheden in verschillende 

beroepsgroepen, zoals zwaar fysiek of mentaal werk en afwijkende werktijden die de kans op 

burn-out klachten kunnen laten toenemen. Eerder werd ook werkdruk door Smulders en 

Houtman (2004) gerelateerd aan verschillende werksectoren evenals opleidingsniveau (Kant 
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et al., 2004). Zo rapporteerden onder andere lager opgeleide werknemers, werknemers in het 

onderwijs en de ICT een hoge score op werkdruk (Volksgezondheidenzorg.info, 2021). 

Het aantal uren dat wekelijks wordt gewerkt, kan ook van invloed zijn op burn-out, 

maar ook op ruminatie. Onderzoek laat zien dat een hogere arbeidsduur een belangrijke 

voorspeller is van burn-out (Smulders. 2015).  

In de vragenlijst wordt leeftijd gerepresenteerd door de vraag “Wat is uw leeftijd?” 

Geslacht wordt gemeten met de vraag “Wat is uw geslacht?”. De antwoordmogelijkheden zijn 

0 (man) en 1 (vrouw). Arbeidsduur wordt gemeten met een open vraag “Hoeveel uur werkt u 

gemiddeld per week?”. Gezinssamenstelling wordt gemeten met de vraag “Wat is uw 

gezinssamenstelling?”. Antwoordmogelijkheden zijn 0 (Alleenstaand), 1 (Samenwonend met 

andere(n)). Opleidingsniveau wordt in kaart gebracht aan de hand van de vraag “ Wat is uw 

hoogst afgeronde opleiding?”. Hierbij worden vier keuzemogelijkheden geven: 1 

(Mavo/VMBO), 2 (Havo/MBO), 3 (HBO) en 4 (WO/WO+). 

Ethische verantwoording 

Voorafgaand aan het onderzoek werd er een fast track procedure bij de CETO 

gevolgd. Het huidige onderzoek betreft geen medisch-wetenschappelijk onderzoek. Er zijn 

geen patiënten of cliënten betrokken voor dit onderzoek en er is geen sprake van medische 

uitkomstmaten. Deelname aan het onderzoek was vrijwillig, op basis van anonimiteit en kon 

op elk gewenst moment worden stopgezet. Deelnemers werden vooraf geïnformeerd door 

middel van een informatiebrief en expliciet gevraagd om toestemming voor het gebruik van 

verworven data met behulp van een online informed consent. 

De deelnemers aan het onderzoek zijn volwassen werknemers van 18 jaar en ouder. 

Zij zijn gevraagd om drie keer een online vragenlijst in te vullen over een periode van 3 

weken. Deelnemers zijn niet aan handelingen onderworpen en geen gedragsregels opgelegd. 
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Er was ook geen sprake van (emotionele) belasting. De verzameling, verwerking en 

publicatie van gegevens vond plaats overeenkomstig de geldende privacywetgeving. 

Data-analyse 

De analyse van de data werd uitgevoerd met SPSS (versie 28). Zowel hypothese 1 als 

hypothese 2 werden getoetst met behulp van PROCESS model 1. Er werd gekozen voor de 

bootstrapmethode (5000 steekproeven) en een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Voor de 

analyse werd moderatiemodel 1 in PROCESS versie 4.1 ingezet. Burn-out werd als 

afhankelijk variabele opgenomen. Rumineren werd als onafhankelijke variabele opgenomen. 

Autonomie, werkdruk, leeftijd en geslacht werden als covariaten aan het model toegevoegd. 

Construal level werd als moderatorvariabele in het model opgenomen. Voor alle analyses 

werd statistisch significant gedefinieerd als een p-waarde < .05. Vervolgens werd er een 

tweede en derde moderatieanalyse gedaan waarbij respectievelijk de afzonderlijke 

componenten broeden en reflecteren als onafhankelijke variabelen werden opgenomen. De 

overige instellingen bleven gelijk aan de eerste moderatieanalyse. 

 

Resultaten 

Descriptieve Statistieken 

 Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende variabelen. Uit de descriptieve 

gegevens blijkt dat de respondenten in de steekproef  over het algemeen redelijk laag scoren 

op rumineren met een gemiddelde van 1.52. Ook de Range binnen rumineren is relatief laag. 

De variabele burn-out scoort gemiddeld en laat geen uitschieters zien van een hele lage score 

of een hele hoge score. 

  



24 
 

 
 

Tabel 2 

Descriptieve Statistieken  

 Mean Median SD Range Minimum Maximum 

1. Rumineren gem. 1.52 1.46 .31 1.46 1.00 2.46 

2. Rumineren/broeden 1.59 1.60 .34 1.80 1.00 2.80 

3. Rumineren/reflect. 1.45 1.40 .38 1.80 1.00 2.80 

4. Burn-out 2.25 2.22 .34 1.96 1.57 3.52 

5. Concreet denken 10.59 11.00 5.15 22.00 0 22.00 

6. Autonomie 2.18 2.00 .71 2.67 1.33 4.00 

7. Werkdruk 

8. Leeftijd 

1.81 

47.06 

2.00 

48.00 

.47 

9.62 

3.00 

48 

1.00 

18 

4.00 

66 

Noot. N = 188.  

 

De normen van burn-out voor werkenden in Nederland bij deze schaal zijn te vinden 

in Tabel 3 (Schaufeli et al., 2020, p. 16). Uit de dataset blijkt dat ruim 91% van de 

respondenten in de steekproef volgens de norm gemiddeld scoort. Slechts 8.4% scoort hoog. 

Er zijn geen respondenten met een lage score of zeer hoge score. 

Tabel 3 

Normen voor Werkenden in Nederland (volledige versie) 

 

Noot. Overgenomen uit Handleiding BAT, KU Leuven, 2020, pag. 16. 
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De uitkomsten van de correlaties tussen de onderzoeksvariabelen en de covariaten van 

het onderzoek zijn weergegeven in Tabel 4. Hieruit blijkt dat er een significant positieve 

correlatie is tussen beide vormen van rumineren (broeden en reflecteren) en burn-out. De 

component broeden heeft een sterkere correlatie (.40) dan de component reflecteren (.25). 

Ook concreet denken hangt positief samen met burn-out (.152). De correlatie tussen beide 

vormen van rumineren en geslacht is ook significant. Verder is er een significant negatieve 

correlatie tussen rumineren (reflecteren) en werkdruk. Er is geen significante correlatie tussen 

rumineren en concreet denken of tussen rumineren en autonomie. 

Tabel 4 

Pearson Correlaties tussen Variabelen in dit Onderzoek 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Rumineren  1 .794** -.750** .142 .480** .044 -.168* .344** -.161* 

2. Broeden 

3. Reflecteren 

 1 .399** 

1 

.120 

.054 

.403** 

.245** 

.014 

.003 

-.082 

-.144* 

.229** 

.284** 

-.095 

-.125 

4. Concr. denken    1 .152* .109 .033  .075 -.058 

5. Burn-out     1 .073 -.038 .231** .017 

6. Autonomie      1 .079 .183* -.002 

7. Werkdruk 

8. Geslacht 

9. Leeftijd 

      1 

 

.002 

1 

-.030 

-.118 

1 

Noot. N = 188.  

* p < .05. ** p < .01. 
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Moderatieanalyse 

Zowel hypothese 1 als hypothese 2 werden getoetst met een moderatieanalyse via 

SPSS PROCESS model 1. Hypothese 1 veronderstelde een positieve samenhang tussen 

rumineren en burn-out. Deze hypothese kan met de resultaten uit de steekproef bevestigd 

worden,  β = .53, SE = .078, p = <.001 (zie Tabel 5). De afzonderlijke componenten van 

rumineren laten een nuance zien. Broeden heeft een positieve samenhang met burn-out die 

significant is, β = .39, SE = .071, p = <.001 (zie Tabel 6). Reflecteren laat in de 

moderatieanalyse geen significante samenhang zien met burn-out, β = .16, SE = .394, p = 

.691 (zie Tabel 7). 

Hypothese 2 is de hypothese dat de relatie tussen rumineren en burn-out werd 

gemodereerd door concreet denken. Deze hypothese kon niet worden bevestigd, omdat het 

interactie effect van concreet denken en rumineren niet significant was, b = .004, 95% CI [-

.011, .019], t = .57, p = .568 (zie Tabel 5). Er werd ook geen significant interactie effect 

gevonden voor de componenten broeden en reflecteren (zie Tabel 6 en Tabel 7). 
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Tabel 5 

Moderatiemodel rumineren en concreet denken op burn-out 

Noot. R² = .25 

 

 

  

 B SE B T p 

     

Constant 1.90 

[1.56, 2.24] 

 

0.173 10.99 <.001 

Rumineren (gecentreerd) 0.53 

[0.38, 0.69] 

 

0.078   6.80 <.001 

Concreet denken (gecentreerd) -0.01 

[-0.03, 0.01] 

 

0.010 -1.20  .232 

Autonomie 

 

.016 

[-0.05, 0.08] 

 

0.032   0.50  .616 

Werkdruk .027 

[-0.07, 0.12] 

 

0.048 

 

  0.56  .576 

Leeftijd 

 

 

.004 

[-0.00, 0.01] 

 

0.002   1.72  .086 

Rumineren x Concreet denken 0.008 

[-0.057, 0.073] 

 

0.033  0.233  .814 
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Tabel 6 

Moderatiemodel broeden en concreet denken op burn-out 

Noot. R² = .20 

  

 B SE B T p 

     

Constant 1.93 

[1.57, 2.28] 

 

0.179 10.79 <.001 

Broeden (gecentreerd) 0.39 

[0.25, 0.53] 

 

0.071   5.47 <.001 

Concreet denken (gecentreerd) -0.01 

[-0.03, 0.01] 

 

0.010 -1.40  .163 

Autonomie 

 

.019 

[-0.05, 0.08] 

 

0.033   0.57  .569 

Werkdruk - .012 

[-0.11, 0.08] 

 

0.049 

 

 - 0.24  .807 

Leeftijd 

 

 

.003 

[-0.00, 0.01] 

 

0.002   1.72  .086 

Broeden x Concreet denken 

 

 

 

- 0.001 

[-0.069, 0.067] 

 

 

0.034 

 

 

 

-0.039 

 

 

  

 .969 
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Tabel 7 

Moderatiemodel reflecteren en concreet denken op burn-out 

Noot. R² = .10 

 

Discussie 

Het doel van dit onderzoek is om meer kennis te genereren over de mogelijke relaties 

tussen rumineren en burn-out en de modererende rol van concreet denken daarin. De 

theoretische kennis over de relatie tussen deze individuele cognitieve processen en burn-out 

kan daarmee aangevuld worden. De uitkomsten kunnen mogelijk nieuwe invalshoeken bieden 

voor de preventie van burn-out in de praktijk en het verlagen van ziekteverzuim en het 

verlagen van de maatschappelijke kosten. 

 

 B SE B T p 

     

Constant 1.84 

[1.56, 2.24] 

 

0.652   2.82 .005 

Reflecteren (gecentreerd) 

 

0.16 

[-0.62, 0.93] 

 

0.394   0.399 .691 

Concreet denken (gecentreerd) -0.01 

[-0.10, 0.07] 

 

0.042 - 0.305  .760 

Autonomie 

 

.019 

[-0.05, 0.09] 

 

0.035   0.54  .593 

Werkdruk - .012 

[-0.07, 0.12] 

 

0.052 

 

-0.228  .820 

Leeftijd 

 

 

.003 

[-0.00, 0.01] 

 

0.003   0.99  .322 

Reflecteren x Concreet denken 0.002 

[-0.053, 0.056] 

 

 

0.028  0.059   .953 
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Algemene bevindingen en theoretische implicaties 

De resultaten van dit onderzoek tonen een significante positieve correlatie tussen 

rumineren en de mate van burn-out. Deze uitkomst is conform de verwachting uit de 

literatuurstudie van in dit onderzoek. Door veelvuldig rumineren over gebeurtenissen ervaren 

individuen meer stress, raken ze sneller vermoeid, hebben ze concentratieproblemen en 

presteren ze minder. Rumineren activeert een lichamelijke stressreactie. De bevindingen van 

stressonderzoeker Sapolsky (2004) bevestigde in eerder onderzoek al dat door het te vaak, te 

lang en het voor de verkeerde zaken inzetten van de vecht- of vluchtreactie, men vaker ziek 

wordt en dit leidt tot een neerslachtige stemming en stress. Door de aanhoudende stress, raken 

individuen opgebrand (Perko et al., 2017; Lyubomirsky et al., 1999 en Sapolsky, 2004).  

Concreet denken heeft, ondanks de theoretische onderbouwing, geen modererende 

werking op de relatie tussen rumineren en burn-out. In eerder onderzoek blijkt abstract 

denken geassocieerd te zijn met psychisch welbevinden (Horvath, 2018). In dit onderzoek 

wordt de omgekeerde redenatie niet bevestigd, concreet denken leidt niet vanzelfsprekend tot 

minder psychisch welbevinden in de vorm van meer burn-out. Hypothese 2 werd in dit 

onderzoek niet bevestigd. Vanuit de theorie wordt verondersteld dat de adaptieve of 

maladaptieve gevolgen van rumineren kunnen worden bepaald door het constructie niveau dat 

actief is tijdens rumineren (Watkins, 2008). Concreet denken zou leiden tot 

oplossingsgerichte activiteiten.  

Het ontbreken van het veronderstelde moderatie effect in dit onderzoek, kan mogelijk 

worden verklaard vanuit de visie op feasibility en desirability; de haalbaarheids- en 

wenselijkheidsoverwegingen bij beslissingen in de nabije en verre toekomst die door 

Liberman en Trope zijn beschreven (1998). De Construal Level Theorie suggereert dat de 

waarde die wordt toegekend aan hoog niveau (abstracte) constructies toeneemt door 
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vertraging. De waarde die wordt toegekend aan constructie op laag (concreet) niveau neemt 

af door vertraging. Bij doelgerichte activiteiten vertegenwoordigt de wenselijkheid 

(desirability) van de eindtoestand een constructie op hoog niveau, terwijl de haalbaarheid 

(feasibility) van het bereiken van deze eindtoestand een constructie op laag niveau 

vertegenwoordigt. Verschillende studies van Liberman en Trope (1998) toonden aan dat 

beslissingen over toekomstige activiteiten werden beïnvloed door de wenselijkheid van de 

eindtoestand en minder werden beïnvloed door de haalbaarheid van het bereiken van de 

eindtoestand. Kortom beslissingen vanuit concreet denken zijn gericht op 

haalbaarheidsoverwegingen, beslissingen vanuit abstract denken op wenselijkheid. In het 

huidige onderzoek is het denkbaar dat rumineren deze haalbaarheidsoverwegingen beïnvloedt 

of zelfs blokkeert. Door het rumineren ziet een individu dan alleen praktische belemmeringen 

en niet meer de wensen/waarden (desirability) van een activiteit of beslissing. Een mogelijk 

gevolg zou kunnen zijn dat de waarde en betekenisvolheid van het werk of de taken niet meer 

wordt gezien en dit eerder leidt tot een burn-out. 

Daarnaast laten de resultaten uit dit onderzoek zien dat er een significante negatieve 

correlatie bestaat tussen de component reflecteren en werkdruk. Wanneer het component 

reflecteren afneemt of toeneemt, zal de werkdruk respectievelijk toenemen of afnemen. Deze 

correlatie wordt ondersteund door de gedachten van Martin en Tesser (1996), Zij 

beargumenteren dat rumineren een adaptief instrumenteel proces is en individuen helpt bij 

probleemoplossing (Treynor, Gonzalez & Nolen-Hoeksema, 2003). Ook Stoner & Gilligan 

(2002) toonden aan dat het nadenken over mislukkingen die vermeden hadden kunnen 

worden en doelen die bereikt kunnen worden (reflectie), een bijdrage levert tot significante 

verbeteringen in toekomstige prestaties. In het onderzoek van Ciarocco et al. (2010) 

bevestigen de resultaten dat adaptieve ruminatie leidt tot een verbetering in prestaties. Zij 

stellen dat, door na te denken over wat er fout is gegaan en hoe men zaken kan rechtzetten, 
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individuen beter in staat zijn om alternatieve strategieën te ontdekken die ervoor kunnen 

zorgen dat fouten worden voorkomen naar de toekomst toe. Als gevolg van reflectie, inzicht 

en probleemoplossing zal de werkdruk mogelijk kunnen afnemen.  

Het huidige onderzoek laat verder zien dat reflecteren correleert met burn-out. Het is 

denkbaar dat reflecteren niet alleen rechtstreeks, maar ook via werkdruk samenhangt met 

burn-out. Werkdruk is in eerdere onderzoeken (Schaufeli & Bakker, 2013; Houtman et al., 

2004) als voorspeller van burn-out gevonden.  

Methodologische beperkingen en aanbevelingen 

In dit survey onderzoek kan geen uitspraak gedaan worden over mogelijke causaliteit. 

Alleen de mogelijke correlaties tussen rumineren, concreet denken en burn-out kunnen 

worden aangetoond. De interpretatie van de data van dit onderzoek is daardoor beperkt. 

Rumineren heeft weliswaar een relatie met burn-out, maar om te onderzoeken of dit een 

causaal verband is zou een experimentele studie uitgevoerd moeten worden. In deze 

toekomstige studies is het enerzijds interessant om bijvoorbeeld de relatie tussen cognitieve 

processen (abstract denken en rumineren) en burn-out verder te onderzoeken. Bij zo’n 

onderzoek kunnen een of meer onafhankelijke variabelen (bijvoorbeeld concreet en abstract 

denken) gemanipuleerd worden om het effect op de afhankelijke variabelen (bijvoorbeeld 

rumineren of burn-out) te meten.  

Anderzijds is aanvullend onderzoek op concreet denken op basis van de theorie nog steeds 

interessant. Op welke manier kan construal level in combinatie met rumineren invloed hebben 

op de ontwikkeling van burn-out? Beide individuele processen vragen nader onderzoek om 

tot praktische interventies te komen die het ziekteverzuim en de kosten daarvan kunnen 

afnemen. Uit onderzoek van De Hoogh en Den Hartog (2009) is bijvoorbeeld gebleken dat 

persoonskenmerken als neuroticisme en locus of control een modererende rol spelen tussen 
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leiderschapsgedrag en burn-out. Mogelijk spelen neuroticisme en locus of control ook een 

modererende rol in de relatie tussen rumineren en burn-out.  

Neuroticisme is gerelateerd aan negatieve emotionele reacties zoals spanning (Cano- 

Garcia, Padilla-Munoz, & Carrasco-Ortiz, 2005). Neuroticisme kan daardoor mogelijk het 

rumineren versterken en vergroot daarmee de kans op burn-out. Locus of control wordt door 

Spector (1982) omschreven als een eigenschap van iemands persoonlijkheid. Het geeft aan of 

iemand de oorzaken van wat hem of haar overkomt toeschrijft aan zichzelf of juist toeschrijft 

aan de externe omstandigheden. Iemand met een interne locus of control gelooft dat wat 

hem/haar overkomt het gevolg is van zijn/haar eigen acties of gedrag. Iemand met een externe 

locus of control gelooft dat zijn leven wordt bepaald door zijn omgeving, het lot, toeval of 

andere mensen. Kijkend naar de construal level theorie zoeken iindividuen met een concrete 

denkwijze naar het ‘hoe’ van een gebeurtenis, individuen met een abstracte denkwijze zoeken 

naar het ‘waarom’ van een of gebeurtenis (Taghavi, 2019). De waarom vraag, een hoger 

constructie niveau, past mogelijk bij een externe locus of control. Waarom overkomt mij dit 

altijd? De hoe vraag, een laag constructieniveau past mogelijk bij een interne locus of control. 

Hoe ben ik zover gekomen? Of ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat zaken veranderen?’. Mogelijk 

speelt locus of control een modererende rol in de relatie tussen rumineren en construal level 

of tussen construal level en burn-out. 

Hoewel uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) onder 

werknemers en het Centraal Bureau voor de Statistiek (TNO & CBS, 2019) blijkt dat het 

percentage werknemers met burn-out klachten is toegenomen tot 17% in 2019, zijn deze 

aantallen niet terug gevonden in dit onderzoek. Slechts 8.4% van de respondenten scoren de 

norm hoog op de mate van burn-out, maar niet zeer hoog. Een verklaring hiervoor is mogelijk 

te vinden in de representativiteit van de steekproef. Een steekproef voor onderzoek is bij 

voorkeur aselect (Field, 2013). Vanwege de grootte van de populatie was een aselecte 
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steekproef niet mogelijk. In dit onderzoek is gekozen voor een selecte steekproef waarbij 

meer vrouwen dan mannen hebben deelgenomen, meer samenwonenden dan alleenstaanden 

en meer parttime dan voltijd medewerkers. Dat verklaart mogelijk het kleinere percentage 

respondenten met burn-out. Hoog opgeleide werknemers, gehuwden en parttime 

medewerkers lopen immers minder snel risico op een burn-out (Smulders & Houtman, 2004; 

Kant et al., 2004).  

In de steekproef is 75.5% van de respondenten hoog opgeleid. Deze groep is daarmee 

relatief ook sterk oververtegenwoordigd vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking. 

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek is slechts 42% van de Nederlandse 

beroepsbevolking hoog opgeleid (CBS Statline, 2022). Ook de vertegenwoordiging van 

beroepen in onderwijs (11.2%) en overige beroepen (37.2%) is in de steekproef 

oververtegenwoordigd in vergelijking met de CBS statistieken waarbij de percentages 

respectievelijk 7.5% en 1% zijn. Werkdruk is door Smulders en Houtman (2004) gerelateerd 

aan verschillende werksectoren evenals opleidingsniveau (Kant et al., 2004). Zo 

rapporteerden onder andere lager opgeleide werknemers en werknemers in het onderwijs een 

hoge score op werkdruk (Volksgezondheidenzorg.info, 2021).  

Een andere beperking betreft de wijze van de metingen. In dit onderzoek is uitsluitend 

gebruik gemaakt van zelfrapportage voor burn-out, rumineren en construal level. Er is een 

risico dat daardoor sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven met responsbias als gevolg. 

Een andere mogelijkheid zou zijn om aanvullend informantrapportages toe te voegen. Dit 

blijkt vooral van toegevoegde waarde te zijn om externaliserende persoonlijkheidskenmerken 

en interpersoonlijk functioneren in kaart te brengen (Eleveld, z.d.). 

De verklaarde variantie in burn-out door rumineren is in dit onderzoek blijven steken 

op 25 %. In eerdere onderzoeken is ruim 50 – 60 % variantie behaald (De Hoogh & Den 
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Hartog, 2009) door persoonlijke kenmerken (neuroticisme en locus of control) en 

leiderschapsstijlen op te nemen en interactie-effecten te gebruiken. Rumineren en Construal 

level passen daar theoretisch goed tussen. Mogelijk kan in een experimenteel onderzoek of 

longitudinaal onderzoek de theoretische onderbouwing verder bevestigd worden. Het is 

interessant om dan te onderzoeken of rumineren beïnvloedt kan worden door het construal 

level en of dat uiteindelijk zal leiden tot een vermindering van burn-out. 

Praktische implicaties 

De correlatie tussen rumineren en burn-out geeft aanleiding voor preventieve 

maatregelen om burn-out te reduceren. Zo heeft eerder onderzoek van Perko en collega’s 

(2017) aangetoond dat de reductie van rumineren bij werknemers de ontwikkeling van burn-

out kan verminderen. Leidinggevenden hebben een centrale en invloedrijke positie in het 

werk gerelateerd rumineren van werknemers, met name in tijden van stress en hoge 

werkeisen (Perko et al. 2017). Eerdere studies toonden aan dat naast de eisen van het werk, 

vooral sociale conflicten aanleiding geven tot rumineren en afstand nemen van het werk 

(Volmer, 2015; Wang et al., 2013).  

Dit onderzoek geeft daarmee een goede indicatie dat interventies die gericht zijn op 

het voorkomen van broedend rumineren of het stimuleren van reflecterend rumineren een 

belangrijke rol kunnen spelen bij de preventie van burn-out. In eerder onderzoek hebben 

Perko en collega’s (2017) uitkomsten gevonden waarbij vermindering van taakeisen/werklast, 

cognitieve eisen en emotionele eisen zorgden voor de afname van werk gerelateerd 

rumineren. Zij rapporteerden ook dat gunstig leiderschapsgedrag invloed heeft op een afname 

van werk gerelateerd rumineren. Met name leiderschap waarin rechtvaardigheid van de 

supervisor en conflicthantering ervaren werd. 
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Rumineren kan gereduceerd worden door tijdige interventies van de leidinggevende 

en de aanpassing van taakeisen (Perko et al., 2017; Volmer, 2015; Wang et al., 2013). De 

bewustwording van werkgevers en leidinggevenden dat zij hierin een rol spelen is van 

wezenlijk belang. Constateren dat werknemers de neiging hebben om te rumineren vraagt om 

directe actie. Op die manier wordt de mogelijke activering van de stressreactie bij en 

vervolgens de uitputting van medewerkers (Sapolsky, 2004) eerder voorkomen. 

Gezien de belangen op zowel persoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk 

economisch vlak ten aanzien van de preventie van burn-out zijn dit belangrijke bevindingen, 

die een nadere uitwerking verdienen. 

Deze studie toont niet aan dat concreet denken een dempende functie heeft op de 

relatie tussen rumineren en burn-out. Mogelijke preventieve maatregelen of interventies om 

burn-out te voorkomen via het beïnvloeden van de denkstijl kunnen vanuit dit onderzoek 

daarom niet gegeven worden.  

Conclusies  

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. 
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Bijlage 1  

Behavior Identification Form (BIF) 

 

Het Behavior Identification Form is ontwikkeld door Vallacher & Wegner (1989) en 

vertaald vanuit het Engels door Sinnema (2015). 

 

Deze vragenlijst bestaat uit 25 gedragingen met elk 2 antwoordmogelijkheden om dit 

gedrag te omschrijven. Zou u per vraag aan willen geven welke antwoordmogelijkheid het 

meest in de buurt komt van uw eigen voorkeur om dit gedrag te omschrijven? Er is geen goed 

of fout antwoord, het gaat er puur om dat u elke keer aanvinkt welke antwoordoptie het beste 

past bij de associatie die het genoemde gedrag bij u oproept.  

1. Een lijst maken  

a. Ordenen* 

b. Dingen opschrijven  

2. Lezen  

a. De regels van een gedrukte tekst 

volgen  

b. Kennis verkrijgen* 

3. Bij het leger gaan  

a. Helpen het land te beschermen* 

b. Ergens voor aanmelden  

4. Kleding wassen 

a. Geuren uit kleding verwijderen* 

b. Kleding in de wasmachine stoppen  

5. Een appel plukken  

a. Iets eten* 

b. Een appel uit een boom halen  

6. Een boom omhakken  

a. Een bijl gebruiken  

b. Brandhout krijgen* 

7. Een kamer opmeten om tapijt te 

leggen  
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a. Gereed maken om te 

verbouwen* 

b. Een meetlat gebruiken  

8. Het huis opruimen  

a. Laten zien hoe netjes je bent* 

b. De vloer stofzuigen  

9. Een kamer verven  

a. Verfvegen aanbrengen  

b. De kamer een frisse uitstraling 

geven* 

10. De huur betalen  

a. Een plek om te wonen verzekeren* 

b. Geld betalen  

11. Voor kamerplanten zorgen  

a. Planten water geven  

b. De kamer er mooi uit laten zien* 

12. Een deur op slot doen  

a. Een sleutel in het slot doen  

b. Het huis beveiligen* 

13. Stemmen  

a. Een verkiezing beïnvloeden* 

b. Een stembiljet invullen  

14. In een boom klimmen  

a. Een goed uitzicht krijgen* 

b. Aan takken vasthouden  

15. Een persoonlijkheidstest invullen  

  a. Vragen beantwoorden  

b. Onthullen hoe je bent* 

16. Tandenpoetsen  

a. Tandbederf voorkomen* 

b. Een borstel in je mond bewegen  

17. Een test maken  

a. Vragen beantwoorden  

b. Je kennis laten zien* 

18. Iemand groeten  

a. Hallo zeggen  

b. Vriendelijk zijn* 

19. Verleiding weerstaan  

a. Nee zeggen  

b. Morele moed laten zien* 
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20. Eten  

a. Voeding binnenkrijgen* 

b. Kauwen en doorslikken  

21. Een tuin kweken  

a. Zaadjes planten  

b. Verse groenten krijgen* 

22. Met de auto reizen  

a. Een kaart volgen  

b. Het platteland zien* 

 

23. Een gaatje vullen  

a. Je tanden beschermen* 

b. Naar de tandarts gaan  

24. Tegen een kind praten  

a. Een kind iets leren* 

b. Simpele woorden gebruiken  

 

25. Op een deurbel drukken  

a. Een vinger bewegen  

b. Kijken of iemand thuis is* 

 

* Hoog actie identificatieniveau 
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Bijlage 2  

RRS-NL Ruminative Response Scale 

 

De RRS is ontwikkeld door Susan Nolen-Hoeksema. De geautoriseerde Nederlandse 

vertaling van Filip Raes & Dirk Hermans (2007). 

 

Mensen denken en doen heel wat verschillende dingen wanneer ze droevig zijn, zich 

triest, neerslachtig of depressief voelen. Gelieve elk van de onderstaande uitspraken te lezen 

en aan te geven of je bijna nooit, soms, vaak, of bijna altijd datgene denkt of doet wat in elke 

uitspraak staat beschreven, wanneer je droevig bent, je neerslachtig of depressief voelt. 

Gelieve aan te geven wat je dan doorgaans doet, niet wat je denkt dat je zou moeten doen. 

 

       Bijna nooit Soms Vaak Bijna altijd 

 

1. Ik denk na over hoe alleen ik me voel. 

2. Ik denk ‘Ik zal niet in staat zijn mijn werk  

te doen omdat ik me zo slecht voel’. 

3. Ik denk na over de vermoeidheid en de  

pijn die ik voel. 

4. Ik denk na over hoe moeilijk het is me te  

concentreren. 

5. Ik denk na over hoe passief en ongemotiveerd  

ik me voel. 

6. Ik analyseer recente gebeurtenissen om te pro- 

beren te begrijpen waarom ik neerslachtig/ 

depressief ben. 
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       Bijna nooit  Soms   Vaak  Bijna altijd 

7. Ik denk na over hoe ik niets meer lijk  

te voelen. 

8. Ik denk ‘Waarom kom ik maar niet op  

gang?’  

9. Ik denk ‘Waarom reageer ik altijd op  

deze manier?’ 

10. Ik ga alleen weg en denk na over waarom  

ik me zo voel.       

11. Ik schrijf op waar ik aan zit te denken en ana- 

lyseer dat. 

12. Ik denk na over een recente gebeurtenis, waar  

ik dan van wens dat het beter was verlopen. 

13. Ik denk ‘Waarom heb ik problemen die andere  

mensen niet hebben?’  

14. Ik denk na over hoe droevig ik me voel. 

15. Ik denk na over al mijn tekortkomingen,  

mislukkingen, fouten, en vergissingen.  

16. Ik denk na over hoe ik geen zin heb om ook  

maar iets te doen.  

17. Ik analyseer mijn persoonlijkheid om te  

proberen te begrijpen waarom ik neerslachtig 

/depressief ben.  

18. Ik ga ergens in m’n eentje naartoe om na te  

denken over mijn gevoelens. 
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       Bijna nooit  Soms   Vaak  Bijna altijd 

19. Ik denk na over hoe boos ik ben op mezelf. 

20. Ik luister naar droevige muziek. 

21. Ik zonder mezelf af en denk na over de redenen  

waarom ik me droevig voel. 

22. Ik probeer mezelf te begrijpen door me te  

richten op mijn neerslachtige/depressieve  

gevoelens. 

23. Ik denk ‘Ik zal niet in staat zijn mijn werk te doen  

als ik hier niet uit geraak’.  

24. Ik denk ‘Wat doe ik toch om dit te verdienen?’ 

25. Ik denk ‘Ik zal niet in staat zijn me te  

concentreren als ik me zo blijf voelen’.  

26. Ik denk ‘Waarom kan ik de dingen niet beter aan?’ 

 

 

Items 1 t/m 22 = originele 22-item RRS (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991) 

Items 1, 3 t/m 19, en 23 t/m 26 = recentere 22-item RRS (Treynor, Gonzalez, & Nolen-

Hoeksema, 2003) 

Reflection = Items 6, 10, 11, 17, en 18;  

Brooding = Items 9, 12, 13, 24, en 2 
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Bijlage 3  

Burn-out Assessment Tool 

 

Werk gerelateerde versie van de BAT 

 

Instructie 

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij 

voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best 

passende antwoord aan te kruisen. 

 

Scoring 

 

Nooit   Zelden  Soms   Vaak   Altijd 

1   2   3   4   5 

 

Kernsymptomen 

Nooit  Zelden Soms  Vaak Altijd 

Uitputting 

1. Op het werk voel ik me geestelijk uitgeput   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

2. Alles wat ik doe op mijn werk, kost mij moeite   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

3. Ik raak maar niet uitgerust nadat ik gewerkt heb  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

4. Op het werk voel ik me lichamelijk uitgeput   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

5. Als ik ‘s morgens opsta, mis ik de energie om 

    aan de werkdag te beginnen    ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

6. Ik wil wel actief zijn op het werk, maar het lukt 

    mij niet       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

7. Als ik me inspan op het werk, dan word ik snel 

    moe        ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

8. Op het einde van de werkdag voel ik me 

    mentaal uitgeput en leeg     ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

 

Mentale distantie 

9.   Ik kan geen belangstelling en enthousiasme 

      opbrengen voor mijn werk    ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ 

10. Op mijn werk denk ik niet veel na en 

       functioneer ik op de automatische piloot  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

11. Ik voel een sterke weerzin tegen mijn werk   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

12. Mijn werk laat mij onverschillig     ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

13. Ik ben cynisch over wat mijn werk voor 

       anderen betekent      ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

 

Cognitieve ontregeling 

14. Op het werk kan ik er mijn aandacht moeilijk 

       bijhouden       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

15. Tijdens mijn werk heb ik moeite om helder na 

       te denken       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 
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Nooit  Zelden Soms  Vaak Altijd 

 

16. Ik ben vergeetachtig en verstrooid tijdens mijn 

       werk       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

 

17. Als ik aan het werk ben, kan ik me moeilijk 

       concentreren      ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

18. Ik maak fouten in mijn werk omdat ik er met 

       mijn hoofd ‘niet goed bij ben’    ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

 

 

Emotionele ontregeling 

19. Op mijn werk heb ik het gevoel geen controle 

       te hebben over mijn emoties     ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

20. Ik herken mezelf niet in de wijze waarop ik 

       emotioneel reageer op mijn werk    ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

21. Tijdens mijn werk raak ik snel geïrriteerd als de 

       dingen niet lopen zoals ik dat wil   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

22. Ik word kwaad of verdrietig op mijn werk 

       zonder goed te weten waarom    ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

23. Op mijn werk kan ik onbedoeld te sterk 

       emotioneel reageren     ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

 

 

Secundaire klachten 

Nooit  Zelden Soms  Vaak Altijd 

Psychische spanningsklachten 

1. Ik heb problemen met inslapen of doorslapen   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

2. Ik heb de neiging om te piekeren     ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

3. Ik voel mij opgejaagd en gespannen    ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

4. Ik voel me angstig en/of heb last van 

    Paniekaanvallen      ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

5. Ik heb moeite met drukte en/of lawaai    ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

 

 

Psychosomatische klachten 

6. Ik heb last van hartkloppingen of pijn in de 

    borststreek       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

7. Ik heb last van maag- en/of darmklachten   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

8. Ik heb last van hoofdpijn      ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

9. Ik heb last van pijnlijke spieren, bijvoorbeeld in 

    de nek, schouder of rug      ☐ ☐  ☐  ☐  ☐ 

10. Ik word snel ziek       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
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Bijlage 4  

SIMPH schaal Werktempo en hoeveelheid (Notelaers et al., 2007) 
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Bijlage 5  

Short Inventory to Monitor Psychosocial Hazards 

 

               Altijd Vaak Soms 

Nooit 
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Bijlage A   

Informatiebrief Deelnemers 

Uitnodiging voor deelname aan onderzoek van de Open Universiteit 

 

Beste lezer,  

Wij vragen u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Meedoen aan dit 

onderzoek is vrijwillig. Om deel te kunnen nemen aan het onderzoek, hebben wij uw 

schriftelijke toestemming nodig. Leest u daarom eerst rustig alle onderstaande informatie 

over het onderzoek. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker. 

Haar contactgegevens vindt u onderaan deze informatiebrief. 

 

Waarom dit onderzoek?  

In Nederland ervaart 17% van de werknemers burn-out klachten. Ondanks vele onderzoeken 

is burn-out nog steeds een toenemend gezondheidsprobleem. Het doel van dit onderzoek is 

om de theoretische kennis over burn-out aan te vullen. Het onderzoek geeft antwoord op de 

vraag of rumineren (piekeren) samenhangt met burn-out en op de vraag of het 

constructieniveau (concreet of abstract denken) daarin een rol speelt. Met de resultaten van 

het onderzoek hopen wij inzicht te krijgen over de samenhang tussen burn-out en persoonlijke 

cognitieve processen. Dit levert mogelijk nieuwe aanknopingspunten op voor de preventie 

van burn-out.  

 

Wat wordt er van u verwacht? 

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar deelnemers die bereid zijn om vrijwillig aan het 

onderzoek deel te nemen. Om deel te nemen aan het onderzoek moet u voldoen aan de 

volgende voorwaarden; u bent 18 jaar of ouder en u bent werkzaam binnen een organisatie 

voor minimaal 20 uur per week. Uw deelname bestaat uit het invullen van in totaal drie online 

vragenlijsten. Deze ontvangt u op drie verschillende momenten met tussenpozen van één 

week. Het invullen van de vragenlijst duurt per keer ongeveer 10-20 minuten. In de 

vragenlijst worden vragen gesteld en stellingen voorgelegd over uw denkwijze, de mate van 

rumineren en mogelijke burn-outklachten die u ervaart.  

 

Vrijwillige deelname en mogelijkheid om te stoppen 

Uw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen, hoeft u niets te doen. 

Als u wel meedoet, heeft u de mogelijkheid om uw deelname op ieder moment alsnog te 

stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn 

verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

Einde van het onderzoek  

Uw deelname aan het onderzoek stopt automatisch na het invullen van de derde vragenlijst of 

nadat u tussentijds heeft besloten niet meer mee te doen. Wanneer alle deelnemers de drie 
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vragenlijsten hebben ingevuld stopt het onderzoek. Bent u benieuwd naar de belangrijkste 

uitkomsten van het onderzoek? Kruist u dit dan aan op het deelname formulier. U krijgt de 

resultaten dan toegestuurd. 

 

Verwerking van uw gegevens  

Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat 

om gegevens zoals geslacht, leeftijd, emailadres en beroepssector. Het verzamelen, gebruiken 

en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te 

kunnen beantwoorden. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot u te 

herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te 

herleiden.  

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Op deze manier worden uw 

gegevens versleuteld en zijn deze niet naar u herleidbaar. De Open Universiteit ziet toe op 

een juiste beveiliging van de sleutel van de code. Naast de onderzoekers dr. Karin Proost en 

Ria van Bavelgem kunnen alleen leden van een visitatiecommissie, ter beoordeling van de 

uitvoering van het onderzoek, inzage krijgen in de niet-versleutelde gegevens. Uw gegevens 

worden 10 jaar bewaard door de Open Universiteit. Meer informatie over uw rechten bij 

verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. De privacyverklaring van de Open Universiteit vindt u op 

www.ou.nl/privacy. 

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen over het onderzoek? Neemt u dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar 

via e-mail: xxxx.OU@gmail.com en per telefoon via 06-10517503. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ria van Bavelgem 

Masterstudent Arbeids- en Organisatiepsychologie Open Universiteit 
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Bijlage B    

Toestemmingsverklaring deelnemers 

 

Beste deelnemer, 

Voordat het onderzoek start, is uw toestemming noodzakelijk. Leest u daarom de volgende 

tekst aandachtig. Wanneer u instemt met de inhoud van de tekst, kunt u onderaan de tekst uw 

handtekening zetten.   

 Ik heb de informatiebrief voor deelnemers gelezen. Ik heb genoeg ruimte gehad 

aanvullende vragen te stellen. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.  

 Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik met dit onderzoek mee wil doen.  

 Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan 

beslissen mijn deelname te stoppen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.  

 Ik weet dat persoonlijke gegevens worden verzameld via vragenlijsten. Deze 

gegevens worden onherkenbaar gemaakt en volledig gecodeerd verwerkt. Op die 

manier wordt mijn privacy strikt gerespecteerd.  

 Ik geef toestemming de gegevens te gebruiken voor de doelen van het onderzoek 

die in de informatiebrief staan beschreven.  

 Ik geef toestemming om de gegevens nog maximaal 10 jaar na afloop van dit 

onderzoek te bewaren.  

 

Als u bovenstaande punten hebt gelezen en instemt met deelname aan dit onderzoek, kunt u 

dit toestemmingsformulier digitaal ondertekenen door onderstaand de datum van vandaag in 

te voeren.  

 

Met de ondertekening van deze toestemmingsverklaring, geef ik te kennen dat ik wil 

meedoen aan het onderzoek.  

 

Voor- en achternaam: ____________________________________________  

Geboortedatum: __ / __ / __  

Datum : __ / __ / __  

 

 

Ik verklaar hierbij dat ik de deelnemers volledig heb geïnformeerd over het genoemde 

onderzoek.  

Naam onderzoeker: Ria van Bavelgem  

Datum:  


