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Onderwerpen: 

• Werkstress en burnout – waar hebben we het over? 

• Hoe herken ik deze zaken? 

• Wat kan ik doen om met plezier te blijven werken? 



“Wat trok mij indertijd aan om 

tandarts te worden?” 

• 1. ……. 

• 2. ……. 

• 3. ……. 



“Wat trok mij indertijd aan om 

tandarts te worden?” 



 

TOP 10 MEEST GENOEMDE 

ANTWOORDEN: 

• met mensen omgaan 

• met handen werken 

• zelfstandigheid / vrij 

beroep 

• medisch beroep / mensen 

helpen  

• financiële 

onafhankelijkheid 

 

• praktisch beroep 

• zekerheid van werk / 

toekomstperspectief 

• creatief beroep 

• werken aan esthetiek 

• mogelijkheid tot part-time 

werken  

• status 



“Als ik me voorstel dat ik straks 

tandarts zal zijn / 

of: Nu ik al x- aantal jaar 

tandarts ben…. 

  

….dan zie ik toch wel op tegen....” 

• 1. …… 

• 2. …… 

• 3. …… 



Meest genoemde reacties: 

• Fysieke belasting     

• Gebrek aan variatie    

• “Lastige” patiënten     

• Praktijkmanagement       

• Patiënten werven       

• Tijdsdruk        



Onderwerpen: 

• Werkstress en burnout – waar hebben we het over? 



Weegschaal-metafoor 

draaglast draagkracht 



Ervaren belasting bij tandartsen 

Categorie (range: 1 – 5) 

Werkdruk 

Financiële aspecten 

Patiënten contacten 

Werkinhoud 

Loopbaanperspectief 

Teamaspecten 

Invloed werk – privé 



Correlatie ervaren werkbelasting en 

arbeidssatisfactie 

Ervaren werkbelasting:  r  satisfactieschaal 

Werkdruk - 0.32 

Financiële aspecten - 0.25 

Patiënten contacten - 0.24 

Werkinhoud - 0.36 

Loopbaanperspectief  - 0.66 

Teamaspecten  - 0.26 

Invloed werk – privé - 0.28 

(alle pmcc’s: p < 0.001) 



klimaatbeheersing virologie 

onbegrepen? 

werkgever 

samenwerkingsmodel 

gas/dampen/nevel 

bacteriologie 

samenwerking 

investeringsplan 

organisatie/planning 

besmettingskans 
licht 

inkoop 

arbo 

geleefd door de agenda 
taakdelegatie 

HIV/serumhepatitis/herpes 

wip 

conflictbemiddeling 

veranderingen 

tijdsdruk 

spoedeis/vraag 

prijsonderhandeling 

voorbehouden behandelingen 

hulpmiddelen techniek 

tandartsentekort 
kwaliteitsborging wetenschap/kennis 

wgbo 
conventanten en regelgeving 

chemische processen 

tandtechnische vaardigheden 

ISO/NEN-normen 
waardering? 

assertiviteitsgroei 
administratieve rompslomp 

vaktechnisch bijblijven 

leeftijdseffecten 

vermoeidheid 

tandtechniek 

incasso 

houding en belasting 

seksuologie 

communicatie 

fijnmotorische 

activiteiten  
aansprakelijkheid personeel 

geluid 

mogelijkheden versus onmogelijkheden 

angst 

pijn 
collegiaal contact 

krachtsinspanning 



Werk 

belasting 

Burnout: 

Burnout 

Burnout: 
-Emotionele uitputting 
-Depersonalisatie / cynisme 
-Verminderde bekwaamheid 



In welk type tandarts 

herkent u zich? 

 

 

0 ----------------------------------100 % 



Type tandarts: 

 

0 ----------------------------------100 % 

Tandarts A  

is meer geïnteresseerd in het leven buiten 

het werk dan in een loopbaan in de 

tandheelkunde. A is het liefst bezig met 

hobby’s en sociale contacten. A is niet uit 

op een veeleisende tandartspraktijk.  



Type tandarts: 

 

0 ----------------------------------100 % 

Tandarts B  

is een idealist die door het werk mensen wil 

helpen. De tandartspraktijk is voor B in de 

eerste plaats de plek om maatschappelijke 

betrokkenheid tot uitdrukking te brengen. 

Status en zekerheid spelen nauwelijks een 

rol.  



Type tandarts: 

 

0 ----------------------------------100 % 

Tandarts C  

is bovenal geïnteresseerd in een 

tandheelkundige loopbaan. Prestige, 

respect, waardering en financiële zekerheid 

vormen belangrijke drijfveren.  

 



Type tandarts: 

 

0 ----------------------------------100 % 

Tandarts D  

waardeert vooral de onafhankelijkheid en 

vrijheid van het tandarts zijn. Nieuwe 

uitdagingen en de ontwikkeling van 

professionele vaardigheden vormen de 

essentie van het beroep. Goed je werk 

doen is belangrijker dan loopbaan en 

financieel succes. 

 



Einde eerste ronde 



Hoe herken ik burnout? 

 



Hoe herken ik burnout? 

• Mogelijke fasen in een loopbaan: 

 

• enthousiasme 

• stagnatie 

• frustratie 

• apathie 

• distantie 



Let op veranderingen: 

 

• - in lichamelijk welzijn 

• - in denkpatroon 

• - in stemming  

• - in gedrag 

 



Burnout prototypen 

• Type 1:  

• Wil graag “ja” zeggen 

 

 

• Type 2: 

• Kan geen “nee” zeggen 

 

 



Burn-out bij tandartsen: 

 

• 13% kent “hoog algemeen niveau van burnout” 

• 3% heeft zeer ongunstig niveau 



Burn-out bij tandartsen 

• Conclusie: 

• Er zijn weliswaar redenen tot zorg, maar er zijn 

ook duidelijke tekenen dat het ‘met de grote 

groep’ best goed gaat. 

 



Stress bij studenten tandheelkunde 

Stress factor    Mean SD % of scores ≥ 3 

 

Patients being late or not  

showing up at all    2.98 0.93  71.0 

Graduation requirements   2.95 0.92  68.8 

Examinations and grades   2.76 0.76  51.1 

Lack of time (for both study  

and leisure activities)   2.72 0.97  57.7 

Running behind schedule   2.63 0.99  53.9 

Lack of influence on study progress  2.51 0.99  50.5 

Responsibility for patient treatment  2.44 0.93  46.0 

Work load    2.41 0.89  43.8 

Difficult patients    2.01 0.84  26.3 

Meest stressvolle studie-aspecten studenten tandheelkunde (N=215) 

(range 1 – 5) 



Stress bij studenten tandheelkunde 

DES (stress 

factors) 

Health 

complaints 

Study delay Passive coping 

style 

Health 

complaints 

0.54 

P < .001 

Study delay 0.07 

n.s. 

0.08 

n.s. 

Passive coping 

style 

0.60 

P < .001 

0.60 

P < .001 

0.11 

n.s. 

Active coping 

style 

-0.18 

-n.s. 

-0.15 

P < .05 

-0.06 

n.s. 

-0.27 

P < .001 

Correlaties (r) Ervaren studiestress en gezondheidsklachten 





Stress bij studenten tandheelkunde 

DES (stress 

factors) 

Health 

complaints 

Study delay Passive coping 

style 

Health 

complaints 

0.54 

P < .001 

Study delay 0.07 

n.s. 

0.08 

n.s. 

Passive coping 

style 

0.60 

P < .001 

0.60 

P < .001 

0.11 

n.s. 

Active coping 

style 

-0.18 

-n.s. 

-0.15 

P < .05 

-0.06 

n.s. 

-0.27 

P < .001 

Correlaties (r) Ervaren studiestress en gezondheidsklachten 



Gezondheidsklachten  en 

burnoutrisico 
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Gezondheidsklachten en 

burnoutrisico 
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F + PS 

Kennis / 

vaardig- 

heden 

 Involutiefactoren 

Surplus 

1 

2 

40 50 60 30 20 10 70 



Einde tweede ronde 



Wat kan ik doen  

om met plezier te blijven werken? 



Burnout en bevlogenheid 

Werk 

belasting 

Werk 
bronnen Bevlogenheid 

Burnout 



Uitputting Cynisme 
Verminderde 

competentie 

Burnout vs. Bevlogenheid 

Vitaliteit Toewijding Absorptie 



Bevlogenheid is aanstekelijk 

 

Bevlogenheid  

individu 

Bevlogenheid Team 



Bevlogen professionals: 

• Nemen zelf het initiatief en geven actief richting 

aan hun leven 

• Genereren hun eigen positieve feedback 

• Zijn ook bevlogen buiten hun werk 

• Zijn anders moe 

• Willen ook wel eens wat anders dan werken 

Bron: Schaufeli et al. (2001) 



Werkbronnen bij tandartsen  
(Te Brake) 

Categorie 

Directe resultaat 

Lange-termijn resultaat 

Patiëntencontacten 

Ambachtelijk werk 

Persoonlijke waardering van het vak 

Materiële voordelen 

Contacten met gelijken 



Herzberg, psycholoog  

verant- 

woorde- 

lijkheid 

promotie 

loon 

werk zelf 

succes in het werk 

erkenning 

meer kortdurend dan langdurend effect 

meer langdurend dan kortdurend effect 

ontevredenheid / dissatisfier tevredenheid / satisfier 

 30  20   10 0 10 20 30 40 



Tandarts in balans? 

 

STRESS PLEZIER 

APATHIE VERVELING 
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‘Flow’ 
(Naar Csikszentmihalyi, 1999) 

Hoog Laag Vaardigheden 

Hoog 

Laag 

FLOW 

Verveling 

Angst 

Uitdagingen 



  
Hoe ziet je huis er uit? 



  
Huis met 4 verdiepingen: 

werk / relaties / gezondheid / zingeving 



Aandachtspunten ter preventie: 

• (h)erkennen  

• leren ontspannen 

• time management / 

organiseren 

• realistisch beroepsbeeld 

• sociale vaardigheden 

• gezonde leefstijl 

• collegiale contacten 

• preventiegroepen / 

intervisie / mentor 



Preventieve tandheelkunde: 

• 1. onderken problemen 

• 2. leg verantwoording bij jezelf 

• 3. wat is wel / niet veranderbaar 

• 4. neem concrete doelen op korte termijn 

• 5. evalueer jezelf 



“Wat trok mij indertijd aan om 

tandarts te worden?” 



Einde derde ronde 

 

Leestip: 

www.nwvt.nu/wetenschap 

 

Menu: Kennisplatform 

Ergonomie voor Mondzorg 

(KEM) 

 

 

 

http://www.nwvt.nu/wetenschap

