
Een burn-out is een van dé aandoeningen van onze 
tijd: tot tien procent van de beroepsbevolking zou last 

hebben van burn-outverschijnselen. ‘Toch zijn professionele stress en problemen op het werk 
niet de enige oorzaken’, zegt Maarten De Gendt, die zelf door zo’n beangstigende ervaring 
ging. ‘Bovendien is het niet enkel een kwestie van uitrusten. Om een terugval te voorkomen 
moet je je hele leven herinrichten.’

Op zich is er niets mis met 
een beetje stress in het le-
ven. Velen hebben dat zelfs 

nodig om zich goed te voelen en 
uitdagingen aan te gaan. Maar 
wordt die stress chronisch, dan 
put dit de energiereserves uit en 
eens die compleet zijn leeggezo-
gen, geven geest en lijf er de brui 
aan.
Bij stress ontstaat er in het li-
chaam een natuurlijke reactie die 
ons in staat moet stellen om snel 
en accuraat te reageren op gevaar. 
Ademhaling en polsslag versnel-
len, we maken adrenaline aan en 
de spieren spannen zich. Dat is 
een primitieve, nauwelijks contro-
leerbare reactie die ons in vroe-
gere tijden in staat stelde om te 
vechten of te vluchten. Het is een 
belangrijk onderdeel van ons na-
tuurlijk overlevingsmechanisme 
en uitermate handig wanneer je 
pakweg oog in oog komt te staan 
met een roofdier of een lid van 
een vijandige stam.
Op kantoor of in de fabriek ko-
men er geen roofdieren voor, 
maar ervaringen of situaties die 
we ervaren als bedreigend, ge-
vaarlijk of vijandig kunnen wel 
dezelfde fysieke reacties tot gevolg 
hebben als bij onze voorouders in 
de oerwouden het geval was.
Gebeurt dat te dikwijls, dan wordt 
die situatie een chronisch gege-
ven. Dan putten we de reserves 
compleet uit zonder de tijd te ne-
men of de kans te krijgen ze weer 
aan te vullen en gaan we vroeg 
of laat door de knieën. De typi-
sche symptomen zijn chronische 
vermoeidheid, spier-, hoofd- en 

‘�Mijn�eigen�lichaam�
dwong�me�op�mijn�
knieën’

rugpijn, maagpijn en een slechte 
eetlust, slapeloosheid, hartklop-
pingen, verhoogde bloeddruk en 
cholesterolwaarden en zelfs een 
sterk verminderde weerstand te-
gen infecties.
Daarnaast krijgt men ook af te re-
kenen met psychische problemen 
zoals voortdurende gejaagdheid, 
angst- en paniekaanvallen, fut-
loosheid, desinteresse, concentra-
tieverlies en prikkelbaarheid.
Heel vaak negeren we deze symp-
tomen en denken we dat we het 
wel zullen redden. Of we rekenen 
op die enkele weken jaarlijkse 
vakantie die ons moeten toelaten 
weer aansluiting te vinden met 
onszelf. Tot het licht uitgaat. Of de 
stoppen doorslaan.
Dat laatste gebeurde met Maarten 
De Gendt, die anderhalf jaar ge-
leden op het werk compleet door 
het lint ging, een woedebui kreeg 
en zelfs een koffiekop tegen de 
muur kwakte.
‘Zeer atypisch voor mij’, zegt 
Maarten, die over zijn ervaringen 
het even pakkende als relevante 
boek ‘Verbrand’ schreef. ‘Maar er 
was geen ontkomen aan: ik was 
compleet op!’
Jouw�boek�opent�met�dit�‘orgelpunt’.�
Had�je�het�niet�voelen�aankomen?
MAARTEN DE GENDT: Achteraf ge-
zien wel, maar ik leefde maan-
den in ontkenning. Ik sleepte 
mij zowel thuis als op het werk 
van confrontatie naar conflict, 
ik voelde me slecht en zelfs ziek, 
maar ik weet dat aan externe fac-
toren zoals de toenemende druk 
op het werk of de stress van het 
pendelen. Maar de echte reden, 

namelijk dat ik op een roetsjbaan 
zat richting een burn-out, wilde 
ik doodgewoon niet zien. Zelfs 
dagen na die woede-uitbarsting 
bleef ik in ontkenning gaan. Ik 
had twee, drie dagen gerust en 
ik kon er wel weer tegen… dacht 
ik. Ik zou dat varkentje wel eens 
wassen nu ik weer gekalmeerd 
was. Maar tijdens de eerste de 
beste wandeling ergerde ik mij al 
weer aan tal van even onbenul-
lige als banale zaken en kreeg ik 
opnieuw een woedeaanval, die ik 
afreageerde op een ongelukkige 
fietser die mij hinderde. En zelfs 
toen wilde ik de duimen nog niet 
leggen. Ik moest nog door enkele 
woede- en paniekaanvallen voor-
aleer ik durfde in te zien wat ik 
voor mijzelf altijd zo had ontkend: 
dat ik met een serieus probleem 
zat dat niet in één, twee, drie op-
gelost zou raken.
Was�je�vóór�die�eerste�aanval�
stressbestendig?
Dat vond ik zelf wel, al kwam het 
er in de praktijk vooral op neer 
dat ik uiterlijk kalm bleef, ook al 
kreeg ik inwendig af te rekenen 
met agressieve of gefrustreerde re-
acties. Ik deed alsof niets me raak-
te, alsof ik me nergens druk om 
maakte. Maar vanbinnen was het 
wel even anders. Overigens zei-
den velen me achteraf, ook mijn 
echtgenote, dat ik het niet zo goed 
wist te camoufleren als ik zelf 
dacht. ‘Je was vaker boos dan je 
zelf doorhad’, zei mijn vrouw. Vol-
gens haar raakte ik snel geagiteerd 
en geïrriteerd. En ze had gelijk. De 
maanden vóór die uitbarsting heb 
ik een aantal keren tegen mijn 

zoontje van vier geschreeuwd en 
ik besefte hoe verkeerd dat was. 
Nu, uiteraard wist ik dat er zoiets 
bestond als een burn-out. Dat 
fenomeen is actueler dan ooit. En 
ik vond het geen probleem zolang 
het anderen betrof. Die men-
sen moeten het even wat kalmer 
aan doen, zich laten begeleiden 
en klaar is Kees. Maar dat voor 
mezelf moeten toegeven, ervoer 
ik als een teken van zwakte. En 
misschien denken we allemaal 
wel dat we sterker en harder zijn 
dan anderen, terwijl we met open 
ogen onze natuurlijke fysieke 
en mentale grenzen veel te ver 
overschrijden.
Op�je�werk�werden�er�hervormingen�
doorgevoerd.�Was�dat�de�aanleiding?
Dat zal er geen deugd aan gedaan 
hebben, maar het was niet alleen 
het werk. Men brengt een burn-
out al te makkelijk terug tot enkel 
het werk, terwijl het fenomeen 
doorgaans veel ingewikkelder is. 
Meestal is het een mix van ele-
menten die tot een burn-out lei-
den. Bij mij waren het niet enkel 
de stress en de frustraties op het 
werk, maar speelde ook mijn pri-
véleven. Alles kan een druk op je 
leggen, niet enkel je job, maar ook 
het huishouden, de opvoeding 
van de kinderen, je relatie, je vrije-
tijdsbesteding. Elk van die zaken 
kan energie uit je wegzuigen en 
als je dan niet over de mogelijkhe-
den beschikt om die energie weer 
evenredig aan te vullen, geraak 
je vroeg of laat in de problemen. 
Wat men nog veel minder beseft, 
is dat persoonlijkheidskenmer-
ken van even grote invloed zijn. 
Iedereen heeft verschillende van 
die kenmerken en als je net het 
tegenovergestelde doet van wat 
iemand met jouw eigenschappen 
zou moeten doen om niet te veel 
energie te verliezen en voldoende 
op te laden, kom je vroeg of laat in 
de problemen. Dat was bij mij al-
leszins een enorme factor. Goed, 
de situatie thuis was niet ideaal. 
En op het werk waren er verande-
ringen en verdwenen er mensen, 
voelden we de druk toenemen 
en legden we daardoor vooral 
onszelf strengere beoordelingen 
en normen op, maar de werk-
druk an sich was niet ondraaglijk 
geworden. Wat wel problematisch 
werd, was de manier waarop ik 

al die elementen in mijn leven 
integreerde. Ik heb een introvert 
karakter, ontdekte ik tijdens mijn 
therapie. Gesloten persoonlijkhe-
den kunnen wel degelijk sociaal 
zijn en met mensen overweg, 
maar dat kost hen energie. Om 
die energie weer op te laden, 
moeten introverte mensen zich 
geregeld eens kunnen terug-
trekken. Een beetje afzondering 
kunnen vinden. Bij extraverte per-
sonen werkt het omgekeerd. Die 
laden zich op door sociale con-
tacten en hen kost het net energie 
om pakweg ergens in stilte en 
alleen te zitten werken. Introver-
te mensen hebben geregeld een 
rustige omgeving nodig, extra-
verte personen worden zot van 
teveel rust. Extraverte mensen 
laten zich meer gelden en vallen, 
net door hun directe expressie en 
communicatie, veel meer op dan 
introverten, terwijl ze allebei even 

goeie ideeën kunnen hebben en 
even goed werk kunnen leveren. 
Alleen: bij die eersten valt dat 
meer op. Het is dan ook geen toe-
val dat de aanpak van extraverten 
maatschappelijk geldt 
als de norm: zo moet 
je zijn om succesvol 
te zijn, om volwaardig 
te functioneren in een 
gezin, een team of een 
samenleving. Zo moet 
je zijn om niet over te 
komen als asociaal. Introversie 
is net geen scheldwoord, maar 
heeft een negatieve connotatie. 
Introverten worden geassocieerd 
met verlegenheid, onzekerheid, 
misschien zelfs een beetje lafheid. 
Dat wilde ik niet zijn.
Je�probeerde�dus�uit�alle�macht�iets�
te�zijn�wat�je�niet�was,�namelijk�
extravert.
Ik zal daarin verre van de eni-
ge zijn. Op het werk zitten we 

aan een bureaueiland met vier 
mensen. We werken op dezelfde 
onderwerpen. Tijdens het werk 
communiceren de anderen on-
derling. Ze werpen ideeën en 
voorstellen op, brainstormen 
luidop. Ik deed daaraan mee. 
Maar daarmee deed ik mijzelf ge-
weld aan. Ik heb niet de persoon-
lijkheid om zomaar wat balletjes 
op te gooien en te zien wat ervan 
komt. Ik heb, als introvert, tijd 
nodig om zelf even na te denken 
over ideeën of denkpistes voor 
ik ze met anderen deel. Terwijl ik 
met mijn collega’s communiceer-
de, concentreerde ik me niet meer 
op mijn eigenlijke werk. Daardoor 
moest ik me telkens opnieuw te-
rug in die concentratie inwerken. 
Ik onderbrak mijn eigen concen-
tratie dus voortdurend. Onge-
merkt groeide daarover in mij een 
enorme frustratie. Dat is een van 
de redenen waarom gevoelsmatig 
de werkdruk voor mij veel groter 
werd dan in werkelijkheid het ge-
val was. Nu heb ik dat leren sturen 
en zal ik niet altijd meegaan in de 
opmerkingen van de collega’s. Of 
ik gebruik oordopjes of ga zelfs op 
een andere, rustigere plek zitten.
Het�is�niet�evident�om�dat�uit�te�leg-
gen,�neem�ik�aan.
Je kan als introvert dan wel leren 
inzien en accepteren welke je 
noden zijn om energetisch even-
wichtig te blijven, maar dat uitleg-
gen aan anderen en hen dat doen 
aanvaarden, is een ander paar 
mouwen. Vandaar ook de minder 
goede reputatie van introversie. 
Als je mensen geen uitleg geeft 
en je je geregeld terugtrekt uit 
een gezelschap, een werkkring, 
een samenzijn met een geliefde, 

wordt dat niet zelden persoonlijk 
geïnterpreteerd: zijn wij niet goed 
genoeg? Waarom moet die daar 
nu alleen gaan zitten? Is er iets 
wat hij of zij ons niet wilt zeggen? 
Terwijl je als introvert gewoon 
even behoefte hebt aan afzonde-
ring, rust, misschien doodgewoon 
wat stilte om je heen. Het was ook 
voor mijn vrouw niet eenvoudig 
om dat in de praktijk te aanvaar-
den. ‘Draait het dan allemaal rond 

jou en wanneer kom ik nog eens 
aan de bak?’, wierp ze terecht op. 
Want daar gaat het natuurlijk om: 
het moet iets wederzijds zijn. Heb 
je als introverte persoonlijkheid 
een uitgesproken behoefte aan 
rust en geregelde afzondering, 
dan hebben andere types andere 
behoeften. Ook je partner. Alleen 
moet je weten wat je energie kost 
en hoe je dat weer kan aanvul-
len. Mijn vrouw heeft er kennelijk 
behoefte aan om af en toe met 
vrienden een glas te gaan drinken. 
Daar put zij energie uit. Welnu, 
dan doet ze dat toch? Daarvóór 
had ik, vanuit mijn eigen onbe-
grepen situatie, misschien ge-
bromd of bezwaar gemaakt. Nu ik 
weet hoe belangrijk het is om het 
evenwicht te behouden tussen 
energie verbruiken en opladen, 
heb ik daar geen enkele moeite 
mee.
Het�is�dus�ook�een�kwestie�van�je�le-
ven�te�herinrichten.
Door te rusten alleen los je een 
burn-out niet op. Je mag nog 
maanden ontspannen, als je zon-
der te weten wat de werkelijke 
oorzaak is van die burn-out en 
zonder je manier van leven aan te 
passen weer aan de slag gaat, her-
val je. Je moet niet je hele leven 
op zijn kop zetten, zo erg is het nu 
ook weer niet, maar je moet wel 
bepaalde elementen aanpassen 
en gewoonten afleren. Bij mij was 
dat onder meer mijn neiging tot 
perfectionisme en multitasken.
Maar�ook�het�in�vraag�stellen�van�je�
omgeving.�Interessant�is�de�rol�die�je�
toebedeelt�aan�het�intense�bombar-
dement�van�indrukken�die�we�dage-
lijks�te�verwerken�krijgen:�lawaai,�de�
onophoudelijke�stroom�aan�beelden,�

verkeersdrukte,�radio,�
tv,�iPod,�telefoon,�lap-
top,�tablet,�het�houdt�
niet�op.
Dat speelt zeker een 
grote rol in de opbouw 
van een burn-out. We 
krijgen niet enkel een 

nooit ophoudende stroom aan 
indrukken, beelden en geluiden 
te verwerken, we zijn ook voort-
durend met tien dingen tegelijk 
bezig. Voor extraverten misschien 
niet echt een probleem, zij heb-
ben graag impulsen, maar zelfs 
hen kan dit boven het hoofd 
groeien. Mij kostte het enkel ener-
gie, maar het staat symbool voor 
moderniteit, dynamiek, gedre-
venheid, iets waar je aan moet 

  Het moderne ideaal van 
constant druk bezig zijn 
veegde mij helemaal weg 
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NATUUR VANUIT 
DE HEMEL
Dit prachtige boek van Wouter Pat
tyn toont enkele Vlaamse natuur
gebieden op spectaculaire wijze 
gefotografeerd vanuit de lucht. 
De Vlaamse natuur zoals je haar 
dus zelden te zien krijgt! Het boek 
neemt je mee langs enkele natuur
pareltjes, die van bovenaf onver
wachte structuren en patronen ont
hullen. De natuur op zijn puurst!
Met het Zwin, de Bourgoyen & Leie
vallei, de Vallei van de Grote Nete 
en de Kalmthoutse Heide  slechts 
een kleine greep uit de natuur
gebieden die in het boek worden 
bezocht  heb je garantie op enkele 
fraaie luchtbeelden. Naast schit
terende foto’s is het boek nog rijk 
aan goed gedocumenteerde tek
sten, onder meer geschreven door 
natuurbeheerders en biologen. En 
het boek draagt ook een boodschap 
uit: de natuur is kwetsbaar en dient 
zo goed mogelijk beschermd te 
worden.
Twee jaar en vijftig uur vliegwerk 
heeft het gevergd om dit fotoboek 
te maken. Zwevend met een para
motor over de kronkelende rivieren 
en de uitgestrekte valleien, heeft 
natuurfotograaf Wouter Pattyn het 
landschap op een unieke manier 
kunnen vastleggen. En als natuurfo
tograaf is hij niet aan zijn proefstuk 
toe, hij kan op bijna twintig jaar 
ervaring rekenen. Je kan zijn werk 
bewonderen in verschillende boe
ken en tijdschriften, en nu dus ook 
in ‘Natuur Vanuit De Hemel’.
Wil jij ook genieten van deze natuur
pracht? Het boek is beschikbaar in 
de boekhandel of via winkel.natuur
punt.be.

meedoen om in deze 
wereld mee te tellen 
en ik geloofde dat. Ik 
kreeg het gevoel dat 
ik, als ik vijf minuten 
niet online of on-
bereikbaar was, iets 
belangrijks zou mis-
sen. Ik ging zelfs naar 
bed met mijn tablet. 
Ik raakte moeilijk in 
slaap en in plaats van 
de link te leggen met 
al dat drukke gedoe 
tot de laatste minuut 
voor ik het licht uit-
deed, ging ik steeds 
later slapen. Waar-
door de vermoeidheid 
nog toenam. Dat alles 
samen, de werkstress 
en -omstandigheden, 
de misverstanden 
thuis en in m’n relatie, 
het oorverdovende 
kabaal van de moderne manier 
van leven, het ideaal van druk 
bezig zijn en altijd drive aan de 
dag leggen, die hele maalstroom 
veegde mij compleet weg. Ik voel-
de me na die woede-uitbarsting 
compleet leeg. En ik kreeg steeds 
meer angstaanvallen. Uiteinde-
lijk dwong mijn eigen lichaam 
me op de knieën: het was genoeg 
geweest!
Maar�we�mogen�een�burn-out�niet�
verwarren�met�een�depressie,�stel�je.
Er zullen overlappingsgebieden 
zijn. En een burn-out kan naar 
een depressie leiden, net zoals het 
omgekeerde mogelijk is. Maar in 
wezen zijn het twee verschillende 
zaken. Een burn-out heeft te ma-
ken met een gebrek aan energie, 
het is een uitputtingsaandoening: 
je verbruikt sneller energie dan je 
het weer oplaadt. Een depressie is 
een stemmingsziekte. Of concre-
ter: heb je een burn-out, dan kán 
je niets meer, ook al wil je het wel. 
Wie daarentegen in een depres-
sie zit, zou eventueel nog wel 
kunnen, maar wilt het niet meer, 
omdat hij of zij er de zin niet meer 
van inziet. Zoals gezegd, lopen 
die twee echter soms door elkaar. 
Ook in mijn burn-out zaten ele-
menten die op depressie konden 
wijzen.
Je�bent�antidepressiva�gaan�gebrui-
ken.�Was�dat�een�moeilijke�stap?
Een van de zwaarste, eerlijk 
gezegd. Naar een psycholoog 
stappen was al moeilijk, maar 
die pillen vormden nog een veel 

hogere drempel. Ik had er weinig 
vertrouwen in, vreesde voor ver-
slaving of minstens afhankelijk-
heid en allerlei bijwerkingen. De 
huisarts en de psycholoog zeiden 
beiden dat het mij ook zonder die 
pillen zou lukken om uit die burn-
out te geraken, maar dat het dan 
wel een stuk langer zou duren. Ze 
schreven me trouwens een mini-
male dosis voor. En eerlijk gezegd 
helpt dit mij enorm, vooral in het 
voorkomen van angst- en panie-
kaanvallen. Ik voel me minder 
ongerust en opgejaagd.
Ben�je�dan�wel�nog�jezelf,�vraag�ik�
mij�dan�af.
Ik ben niet compleet dezelfde 
persoon als ik geen antidepressiva 
neem, maar die pillen stellen mij 
tijdelijk in staat om de positieve 
zaken in mij te voelen die anders 
worden weggedrukt door gevoe-
lens van angst en ongedefinieerde 
bedreiging. Ik zie het, onder dok-
tersbegeleiding, als een verant-
woord middel om mijzelf terug te 
vinden, niet als iets waardoor ik 
mijzelf verlies.
Burn-outs�zijn�een�modeverschijnsel,�
zeggen�sommigen.�Vroeger�beston-
den�ze�niet�en�werkten�de�mensen�
ook�hard.
Ik denk dat men onderhand 
de realiteit van het fenomeen 
niet meer kan ontkennen. En 
het is niet omdat er pas nu een 
naam wordt op gekleefd dat het 
voorheen niet bestond. Vroeger 
vluchtten mensen misschien nog 
wel meer dan nu in drank om hun 

problemen en frustra-
ties te vergeten. Dat 
leidde bij momen-
ten zelfs tot ingrepen 
van de overheid om 
het drankgebruik en 
het daarmee gepaar-
de gaande huiselijk 
geweld enigszins te 
drukken. Nu zijn er 
gelukkig andere mo-
gelijkheden om er iets 
aan te doen, bestaat 
er professionele psy-
chische begeleiding, 
is er medicatie.
Hoe�is�de�situatie�nu?
Vrij positief. Met mijn 
vrouw is de situatie 
veel verbeterd. Uiter-
aard zijn er nog wel 
eens wrijvingen, maar 
vroeger maakten we 
ruzie voor onnozel-
heden. Voor zaken die 

geen ruzies waard waren. Onze 
relatie is zelfs een stuk beter, ster-
ker en evenwichtiger dan vóór 
mijn burn-out, dankzij het feit 
dat we nu allebei beter weten wat 
onze individuele noden zijn en 
dat we die ook beter respecteren. 
Zowel die van onszelf als die van 
de ander. Op het werk is de situ-
atie stukken verbeterd door een-
zelfde proces van bewustwording, 
praten en aanpassingen beden-
ken. En ik denk dat ik deze zomer 
zal proberen om de antidepres-
siva af te bouwen. Dat neemt niet 
weg dat je altijd alert moet blijven 
om niet in dezelfde gewoontes 
en denkpatronen terug te vallen, 
zeker op crisismomenten. Dat ik 
erop moet letten me niet weer te 
laten meeslepen door de talloze 
media en sociale netwerken. Het 
beste is natuurlijk dat de situatie 
thuis zo veel is verbeterd. En voor-
al de relatie met mijn zoontje. Dat 
ik hem toen een paar keer heb 
afgeblaft, kan ik mijzelf nog altijd 
niet echt vergeven!
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  Ik zie antidepressiva als een 
tijdelijk middel om mezelf  
terug te vinden 
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