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De opinie van
Carien Karsten

Burn-out is dé beroepsziekte van deze tijd. Meer dan een op de tien 
werknemers heeft er last van. Carien Karsten is psychotherapeut en 
“ervaringsdeskundige”. Na een schaatsongeluk kreeg zij whiplash-
klachten die een sterke overlap vertonen met burn-outklachten. Dat 
heeft haar gestimuleerd om zich verder in burn-out te verdiepen. Wij 
zijn benieuwd naar haar verhaal en visie op deze, vaak onbegrepen, 
beroepsziekte nummer één. 
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Burn-out
als confrontatie
Christine Beenhakker

“Na mijn whiplash (zweepslag, red.) begreep ik eigenlijk 
niet wat er precies met mij aan de hand was. Toen ik met 
mijn tweede boek over burn-out bezig was, vroeg iemand 
mij: heb je eigenlijk wel een whiplash? Is het geen burn-
out bij jou? De overlap tussen burn-out en een whiplash 
zit daarin dat je het gevoel krijgt een beetje dement te 
zijn. Je bent zo vergeetachtig dat je in een kamer staat 
en denkt: wat ben ik nou aan het doen? Je kunt je niet 
concentreren, geen verschillende dingen meer tegelijk 
doen, geen ingewikkelde maaltijden meer koken. Als 
manager kon ik bijvoorbeeld geen financiële overzich-
ten meer lezen. Ik had last van cognitieve klachten, het 
“schakelde”niet meer. Het ging echter helemaal mis toen 
ik mijn werk weer hervatte. Op een gegeven moment was 
het mij allemaal zo teveel dat ik zelfs een maagbloeding 
kreeg. Nou dan weet je wel dat je te ver bent gegaan. 
Begin veertig, en dan zulke klachten hebben door die 
whiplash; ik had dat totaal niet gezien.”

Samenhang tussen lichaam en geest
“In mijn opleiding neuropsychologie heb ik nagenoeg 
niets meegekregen van de samenhang tussen lichaam en 
geest. Als ik nu actuele boeken lees op mijn vakgebied, 
dikke pillen met protocollen over psychische klachten, 
staat daar nog steeds niets over in en het wordt niet mee-
genomen in de behandelaanpak. Ik was puur cognitief 
gedragstherapeut en als mensen vage klachten hadden, 
leek dat voor mij toch meer op een soort aanstellerij. Die 
strenge houding had ik dus ook ten opzichte van mijzelf. 
Je kunt er niet bij dat je door iets wat je niet kunt zien zó 
ontregeld bent. Dat kon ik niet accepteren, ondanks de 
bedrijfsarts die steeds op de rem stond. Op een gegeven 
moment kreeg ik – dat was na die maagbloeding – van 
de bedrijfsarts een verbod om aan het werk te gaan. Mijn 
directeur vertelde mij ook heel duidelijk dat die grenzen 
belangrijk waren: je gaat voorlopig niet meer aan het 
werk. Mensen om mij heen stonden wel op de rem, maar 
ik had zelf de neiging om 100% werk in 50% van de tijd 
te stoppen. Dat herken ik trouwens ook bij veel van mijn 
cliënten”. 

“Een neuroloog vertelde mij in een interview dat er wel 
degelijk een samenhang bestaat tussen lichaam en geest; 
dat er hersenkernen bij betrokken zijn, ook bij die extreme 
vermoeidheid. Het gaf mij inzicht in wat het allemaal met 
je doet, en wat het met je lijf doet. Daaruit concludeerde 
ik dat ik het op een andere manier moest aanpakken. En 
dat werkte uiteindelijk prima. Het was wel een harde leer-
school, want ik ben er anderhalf jaar mee bezig geweest. 
Al die tijd heb ik totaal niet begrepen wat er aan de hand 
was. Ik ben ook gaan shoppen: ik heb allerlei alternatieve 
therapeuten afgelopen om maar van mijn klachten af 
te komen. Ik ben overigens daardoor heel wat te weten 
gekomen dat ik kan gebruiken bij de behandeling van 
mijn eigen cliënten. Ik was namelijk wel observerend inge-
steld, en vroeg mij af: wat gebeurt er? Dat helpt natuurlijk 
enorm voor het verkrijgen van inzicht”. 

Inzicht als keerpunt
“Mijn whiplash was veroorzaakt door het feit dat ik 
tijdens het schaatsen tegen een metalen bruggetje was 
gereden. Ik had toen een knock-out ervaring en dacht 
‘dit is helemaal mis’. Het belang van de impact van een 
dergelijk gedachte is een belangrijk inzicht voor mij 
geweest. Die gedachte “dit is helemaal mis”, betekende 
voor mij dat ik alles kwijtraakte wat ik had opgebouwd. Ik 
was nog druk aan het werk en ’s avonds aan het schrijven 
aan een cursus voor de Kamer van Koophandel, maar 
tegelijkertijd had ik die cognitie: dit is helemaal mis. En 
het inzicht dat ik die cognitie heb gehad is heel belangrijk 
voor mij geweest. Ik ben mij gaan afvragen: is dat wel 
zo? En wat zegt dat over mij? Wat is het bewijs dat het 
helemaal mis is? Toen was het wel mis, maar dat betekent 
niet dat het Nu mis is. Ik kon daarna veel meer kijken 
naar wat ik nog wél kon en weer gaan opbouwen. Ik heb 
heel lang hoofdpijn gehouden na die whiplash. Door met 
andere therapieën te werken zoals EMDR1 en heart assis-
ted therapy, dus met de hand op je hart, heb ik een hele 
herbeleving gehad van die ervaring zelf; daarna heb ik 
geen hoofdpijn meer gehad. Het is dus niet één keerpunt 
geweest, maar meer een proces waarin je merkt dat je 
soms na 8 of na 10 jaar nog een slag kunt maken”. 

zingeving
“Een belangrijke vraag voor mij was: wat vind ik écht 
leuk in mijn leven? Dat was schrijven. Dat heeft mij op 
het spoor gebracht van: dat wil ik echt. Als kind wilde 
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Het ontdekken van de eigen grens 

1Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een effectief 
bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.
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ik dat al, en vanaf die tijd heb ik ervoor gezorgd dat ik 
daar ook ruimte voor had. Uit een vaste fulltime baan 
ben ik in 2000 dan ook voor mezelf begonnen. Nu zie ik 
gedurende ca. 2,5 dag cliënten; de rest van de tijd is voor 
het geven van interviews, schrijven en les geven. Allemaal 
dingen die ik echt leuk vind en die direct of indirect met 
schrijven te maken hebben.
Wat ik bij veel mensen met burn-out zie, is dat de zinge-
ving verandert, dat mensen emotioneel andere keuzes 
maken. Sommige mensen zeggen zelfs: ik had het nooit 
willen missen. Dat zou ik trouwens van mijn whiplash 
nooit zeggen, want ik denk toch dat mijn geheugen daar-
door wat minder is geworden. Ik vind dat ook vervelend. 
Het heeft zeker een aantal dingen veranderd; zo heb ik 
ook geleerd om beter te leren kiezen, vanuit het gevoel 
dat er echt grenzen zijn”. 

Overspannen zijn versus burn-out
“Veel mensen weten niet precies wat het verschil is tussen 
overspannen zijn en burn-out. Overspannen ben je als de 
stressoorzaak in het nabije verleden ligt, bijvoorbeeld twee 
maanden geleden. Je bent verhuisd, je krijgt het werk van 
je collega erbij die uitvalt, je kind huilt ’s nachts enzovoort, 
en je knapt af: dan ben je overspannen. Je krijgt dan met 
een aantal leefregels je leven wel weer op orde. Je ervaart 
dus een grens. Door goed eten, leuke dingen doen, goed 
slapen, beetje loslaten, mindfulness-oefeningen, is dat 
meestal genoeg om de balans weer te herstellen. 

Bij burn-out vraag je aan iemand: wanneer was je voor 
het laatst fit? Als iemand dan zegt: ‘ongeveer een jaar 
geleden’, dan weet je al dat dit eigenlijk veel langer gele-
den is. Ik gebruik bij mijn cliënten vaak de metafoor van 
een elastiek die steeds verder uitrekt, en op een gegeven 
moment knapt hij. Dat elastiek veert niet meer zomaar 
vanzelf terug. Het is niet een kwestie van alleen maar 
loslaten, maar ook veranderen. Soms helpt cognitieve 
gedragstherapie erg goed, inderdaad die belemmerende 
gedachten uitdagen. Ik werk heel vaak met een flap-
over, situatie, gedachte, ervaring, visualiseren, dat werkt 
fantastisch. Mindfulness werkt ook als techniek voor het 
loslaten, het visualiseren van een beekje, blaadje erop. Dat 
werkt ook allemaal prima, daardoor kun je het integreren. 
Het is niet alleen de methode die belangrijk is, maar ook 
een kwestie van heel goed kijken naar de cliënt, naar wat 
hij of zij nodig heeft”. 

ziekte als confrontatie
“Ziekte betekent confrontatie met je beperkingen. Hoe 
ga je daarmee om? Sommige beperkingen zijn gelukkig 
tijdelijk, maar bij sommige mensen met een chronische 
ziekte zijn beperkingen langdurig. Het is dan heel belang-
rijk om de nadruk te leggen op wat je nog wél kunt. Niet 
in de slachtofferrol gaan zitten, maar heel goed kijken: 
‘dit is een gegeven, maar je kunt nog wel naar afleiding 
zoeken en bijvoorbeeld naar een mooie film kijken’. Je 
kunt jezelf wel even heel zielig vinden, zoals ik toen met 
mijn whiplash, iedereen was aan het schaatsen en ik lag 

in mijn bed, maar dat helpt niet. Ik gebruik dan vaak 
rationele therapie om die gedachte “sorry voor mezelf” te 
herkaderen. Medelijden met jezelf helpt jou niet verder. Je 
confronteert mensen met hun doel. Dat doel is herstellen: 
helpt jezelf zielig vinden om te herstellen? Niet? Hoe kun 
je er dan anders tegenaan kijken?“

Access methode
“De Access methode is een protocollaire methode van be-
handeling van burn-out, die ik zelf goed kon onthouden. 
De A is van Analyse van de situatie, de C is van Conditie, 
de tweede C is van Cognitie, E van Effectief functioneren 
in het werk, S van Sociale vaardigheden en de tweede S 
van Stabiliseren. Het is een soort kader voor de burn-out 
behandeling van 6 gesprekken van 1,5 uur, waarin een 
zekere opbouw zit voor het herstelproces. Op die manier 
kan ik met mijn collega’s zoveel mogelijk dezelfde aanpak 
hanteren volgens een bepaalde structuur. Wat ik bij 
burn-out behandelingen vaak zie is dat mensen bij een 
hypnotherapeut na 1 of 2 jaar nog geen stap verder zijn 
gekomen. Ik wil graag dat het heel werkgericht is, dat het 
een opbouw heeft in bepaalde stappen met oefeningen 
daarbij. Zes gesprekken is natuurlijk niet voor iedereen 
genoeg om weer aan het werk te zijn, want iedereen is 
anders. Eén cliënt heb ik bijvoorbeeld 10 jaar gezien, niet 
iedere week natuurlijk, maar een paar keer per jaar. Die 
is na 10 jaar pas door zijn proces heen gekomen. In mijn 
laatste boek, “Daar ga ik weer” heb ik mensen in allerlei 
stresstypen ingedeeld. Afhankelijk van het stresstype kun 
je enigszins bepalen hoe lang het kan duren”. 

Stresstypen
“Stress heeft te maken met de neuro-hormonale ontre-
gelingen, op basis daarvan kun je mensen in verschillende 
types indelen. Zo heb je bijvoorbeeld een ‘turbotype’, dat 
nog een hoog cortisol-2  en een hoog adrenalinegehalte 
heeft. Dat kun je er vrij snel uitkrijgen, door bijvoorbeeld 
lichaamsgericht werk te doen, zodat zij hun afvalstof-
fen kunnen afvoeren. Het ‘burn-out type’ heeft ook 
een te hoog cortisol gehalte maar te weinig adrenaline-
aanmaak. Mensen van dit type willen wel, maar kunnen 
niet. Die hoeven dus niet zozeer die fysieke dingen te 
doen, maar moeten veel meer leren om voor zichzelf te 
zorgen. Dan heb je het ‘hoogsensitieve type’, het hoog 
gevoelige. Op een kleine stressoorzaak reageren zij met 
enorme stressactivering. Dat is ook het type met een laag 
cortisolgehalte dat nog wel adrenaline aanmaakt, maar 
de rem op die cortisol niet meer voldoende heeft. Het 
kan langer duren voordat het immuunsysteem weer een 
beetje op orde is. Het ‘bore-out type’ is in feite onderbe-
last. Dat realiseren mensen zich eigenlijk niet, maar door 
onderbelasting kun je ook stress krijgen. De omgeving 
biedt niet genoeg uitdaging, je krijgt te weinig prikkels. 
Deze mensen denken dat stress slecht is, en beschermen 
zichzelf teveel. Die mensen moet je weer leren uitdagen, 
eerst door beweging, heel concreet, en dan meer uitda-
ging aangaan. Mensen met een heel laag cortisol niveau 
moeten regelmatig op een dag eten en iedere ochtend of 

2Cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd omdat het vrijkomt 
bij elke vorm van stress, zowel fysiek als psychologisch.
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iedere middag oefeningen doen. 
Soms komen mensen ook heel erg aan in gewicht bij 
burn-out, die gaan zich letterlijk ‘pantseren’. Je ziet ove-
rigens ook vaak het omgekeerde. Mensen zonder vet op 
de botten en teveel adrenaline-aanmaak. Deze mensen 
passen vaak bij het bore-out type”. 

Rol van de bedrijfsarts bij re-integratie
“De bedrijfsarts heeft het voor het zeggen, maar ik 
geef wel altijd een dringend advies mee. Begin bij de 
re-integratie bijvoorbeeld met één uur, want dan kan 
het in feite niet mislukken. Als een re-integratie mislukt, 
ben je echt ver van huis. Dan gaat het goed mis en gaan 
de gedachten over jezelf ‘dat je het nooit kunt’ weer 
ronddraaien. Ik heb daarover wel stevige gesprekken met 
bedrijfsartsen gehad. De bedrijfsartsen werken voor de 
werkgever en hebben andere belangen. Het is verstandig 
om zelf contact te leggen met de bedrijfsarts van jouw 
cliënt en ook om een aantal bedrijfsartsen goed te ken-
nen in je netwerk. Bedrijfsartsen zijn voor mij namelijk 
heel belangrijke verwijzers. Ik zit met hen op één lijn en zij 
weten precies hoe ik werk. Dat is heel erg prettig. Je helpt 
de cliënt er niet mee door hem of haar meteen weer drie 
dagdelen aan het werk te zetten. Dat is nooit hoe ik men-
sen re-integreer. Ik probeer eerst een uur per week, maar 
soms is dat nog teveel. Als de cliënt dat echt niet kan, is 
het belangrijk te zien of hij thuis bepaalde dingen weer 
zelf kan, voordat hij weer aan het werk kan gaan. 

Vanuit angst krijgen de mensen de neiging om een pas 
op de plaats te maken, zich niet te verroeren en te blijven 
zitten. Probeer eens wat meer stress te verdragen, waar-
door je ook andere stappen durft te zetten. Het zou heel 
jammer zijn dat mensen door een burn-out de gedachte 
krijgen: stress is niet goed. Stress is heel zinvol, maar 

teveel stress is niet goed. In een experiment met muizen 
waren muizen in een stressloze omgeving er slechter aan 
toe dan de muizen met enige mate van stress”. 

Counselling bij burn-out
“Door het lichamelijk herstel functioneert je lichaam na-
tuurlijk veel beter en een heleboel problemen verdwijnen 
dan ook “vanzelf”. Daar hoef je dus niet aan te werken. 
Maar weet waaraan je werkt. Het is als hulpverlener 
vaak heel moeilijk om ergens vanaf te blijven. Om iets 
te zien, en het niet meteen aan te pakken. Focus je op 
de werkhervatting, en daarna komt de koopverslaving, 
of de eetverslaving pas aan de beurt. Soms moet je het 
trouwens wel aanpakken, zoals bij een werkverslaving. 
Je hebt 50% kans op terugval als je daar niets mee doet. 
Zorg dat iemand eerst weer op de rails komt. Dan is hij 
weer sterker, en kan hij daarmee aan de slag. Bespreek je 
werkwijze met je cliënt. Wees concreet in je doelstelling 
en communiceer daar helder over. 
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