
Burn-out is een psychologische term voor 
het gevoel “opgebrand” te zijn, geen energie 
of motivatie meer vinden voor de bezigheden 
op het werk of zelfs thuis. Door ons hectisch 
bestaan in onze huidige samenleving ervaren 
velen onder ons grote druk. Het moeten pres-
teren op werk, de wens om de ideale huismoe-
der of huisvader te zijn en ook nog een boei-
end sociaal leven er op na te willen houden, 
kan ingrijpende gevolgen hebben. Burn-out is 
niet alleen zeer vervelend voor alle betrokke-
nen, het leidt vaak tot (tijdelijke) arbeidsonge-
schiktheid of werkloosheid. 

Ruim 14 procent van de werknemers in Neder-
land meldt jaarlijks burn-out klachten. Zo’n 5% 
van de beroepsbevolking komt als gevolg daarvan 
langdurig thuis te zitten. Een fi kse burn-out leidt 
gemiddeld tot 242 dagen verzuim. De jaarlijk-
se verzuimkosten gerelateerd aan een burn-out 
worden begroot op 1,8 miljard euro. Dat bereken-
den het CBS, TNO en ArboNed.

Langdurige en vooral negatieve stress zijn de 
grootste oorzaak van burn-out klachten. Stress 
zorgt voor een disbalans tussen activiteit en her-
stel in het lichaam. Als de input vanuit werk, fi -
nanciën, kinderen, sport, collega, werkgever, etc. 
te hoog is, raakt de stress-as van hypothalamus – 
hypofyse- bijnieren oververhit. De bijnieren moe-
ten dan extra hard werken en produceren een 
verhoogde dosis van de stresshormonen cortisol 
en adrenaline. Het lichaam kan dan niet meer te-
rugschakelen in zijn versnellingsbak en komt sa-

men met het brein niet meer uit de fase van aler-
theid. Dit kunnen we even volhouden. Wanneer 
dit te lang duurt ontstaat een bijnieren uitputting. 
Naast chronische vermoeidheid klaagt men vaak 
ook over concentratieproblemen, depressiviteit, 
duizeligheid, misselijkheid, verminderd libido, 
hartkloppingen, hyperventilatie, slaapproblemen, 
vergeetachtigheid, hoofd- en buikpijnen.

De literatuur vertelt ons dat naast foutieve of 
belastende voeding (suiker, koffi e, etc.) ook be-
paalde menstypen en groepen van mensen meer 
risico lopen op een burn-out. Men moet dan den-
ken aan de perfectionisten, mensen die geen 
nee kunnen zeggen, mensen die niet naar hun 
lichaam luisteren, met uitstelgedrag, die moeite 
hebben met verandering en de extreem gedre-
venen die het jammer vinden dat de dag slechts 
24 uren heeft. Persoonlijke tragedies (overlijden, 
scheiding, faillissement, etc.) kunnen een burn-
out vanzelfsprekend ook in de hand werken.
In de klassieke geneeskunde wordt burn-out 
vaak enkel als een psychologisch probleem ge-
zien. Omdat burn-out zowel psychische als ook 
fysieke kenmerken met zich meedraagt, zien we 
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Met slechts 1 behandeling goed geholpen
Bij een burn-out heb je zowel mentaal als fysiek problemen. Mijn lichaam 
gaf echt aan dat het echt genoeg was. Bij mij waren de klachten vooral in 
het darmgebied. Eerder had ik goed resultaat bij Osteopaat Guido Vos van de 
OsteoGroep. Bij deze klachten in het darmgebied dacht ik direct weer aan Guido.
Met slechts één behandeling heeft hij me ontzettend goed geholpen. 

Mevrouw van der Knaap-Enthoven 
Lees verder op onze website www.osteogroep.nl
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in de dagelijkse praktijk dat de beste 
behandelresultaten gerealiseerd wor-
den wanneer osteopathie samenwerkt 
met geestelijke hulpverleners. Van 
groot belang is dat zo snel als mogelijk 
de stressor (veroorzaker van de stress) 
weggenomen wordt. In de praktijk is dit 
niet altijd even gemakkelijk. 

Middels uitbalancering van het onwille-
keurig zenuwstelsel (stimulatie van het 
rustgevende parasympatische zenuw-
stelsel en demping van het stresse-
rende orthosympatische zenuwstelsel) 
is de osteopaat in staat de patiënt met 
een burn-out snel uit de alertheidsfa-
se te halen.  Veel aandacht zal besteed 

worden om de bewegingsverliezen in 
het lichaam in relatie met de wervelko-
lom, het hormoonsysteem, de bloeds-
omloop, het spijsverteringsysteem, de 
thorax, de hals of de schedel in kaart te 
brengen en uit te balanceren. Aanvul-
lend zullen er adviezen gegeven wor-
den aangaande voeding en levenswijze.

Gijs Abbas vestigt zich als
osteopaat in Maassluis
Osteopaat Gijs Abbas is sinds een maand trotse praktijkhouder bij de Osteo-
Groep in Maassluis. Rugpijn, hoofdpijn, buikpijn, buikkrampen (huilbaby’s), on-
rust, whiplash, nekklachten, vermoeidheid, maag- en darmklachten, etc. zijn 
slechts enkele klachten waarvoor u een osteopaat kunt raadplegen. 
 
“Mensen helpen bij hun lichamelijke 
klachten is heel dankbaar werk. Elke 
patiënt en elke behandeling is weer 
anders”, zegt Abbas, “dat maakt het zo 
interessant.” Gijs is als allround oste-
opaat opgeleid, maar zou zich in de toe-
komst graag specialiseren in de sport 
osteopathie. Ik ben dan ook heel blij dat 
ik op ons praktijkadres aan de Burge-
meester de Jonghkade 27 de beschik-
king heb over een fi tnessruimte. 

OsteoGroep
De OsteoGroep is een samenwerkings-
verband van zes zelfstandige osteopa-
ten op vijf praktijklocaties. Gijs Abbas 
is afgestudeerd aan de International 
Academy of Osteopathy in Gent en heeft 
zich aangesloten bij de OsteoGroep. Hij 
komt in een familiebedrijf terecht. “Mijn 
opa Fokko Abbas had bekendheid als 

fysiotherapeut in Maassluis”, vertelt 
Abbas. “Mijn oom Roel Jan was fysio-
therapeut en is nu al weer bijna 20 jaar 
werkzaam als osteopaat en oprichter 
van de OsteoGroep. Ik ben trots dat ik 
deel uit mag maken van deze groep.”

Osteopathie
Osteopathie is een manuele genees-
wijze die bewegingsverliezen in het 
menselijke lichaam voor jong en oud 
in kaart brengt. Blokkades kunnen 
zich bevinden in gewrichten, spieren 
en ook in het bindweefsel rond de or-
ganen. Door bewegingsverliezen kun-
nen de vloeistofstromen in het lichaam 
benadeeld worden waardoor het zelf 
herstellend vermogen minder sterk 
doorkomt. Via een zachte (lichte rek) 
of stevige benadering (manipulatie) be-
werkstelligt de osteopaat via de handen 

bewegingswinst waardoor genezings-
processen geactiveerd worden. Abbas: 
“Osteopathie is een veilige behande-
lingsmethode gericht op een totaal 
benadering van het menselijk lichaam. 
We werken nauw samen met andere 
medische specialisten.”

Voor zijn opleiding was Abbas vijf jaar 
van huis. “Ik heb hier geen moment 
spijt van gehad. Het is geweldig om 
al het geleerde dichtbij huis nu in de 
praktijk te mogen brengen.” Bent u 
benieuwd wat osteopathie voor u kan 
betekenen, maak dan een afspraak bij 
de OsteoGroep via telefoonnummer 
088-0100 600 of bekijk onze website 
www.osteogroep.nl.

Feiten & cijfers 
 
• In 2011 gaf 13 procent van de werknemers aan burn-outklachten te ervaren. Op een totaal van ruim 7 miljoen 

werknemers in Nederland komt dit neer op meer dan 900.000 personen. De laatste jaren is het aandeel werkne-
mers met klachten van burn-out vrijwel gelijk gebleven.

• Burn-out klachten komen het meest voor bij werknemers ouder dan 25 jaar met een hoog opleidingsniveau.
• Vier op de tien werknemers hebben te maken met hoge werkdruk. Hiervan ervaart 22 procent burn-outklachten. 

Bij werknemers met een lage werkdruk is dit 7 procent. 
• De onderwijssector staat bovenaan wanneer je kijkt naar het percentage medewerkers dat met burn-outklachten 

te maken krijgt. De industriële sector komt op twee. 
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