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ENQUÊTE LAAT VERBETERINGEN ZIEN TEN OPZICHTE VAN 2005

Minder aiossen burn-out,
maar actie blijft nodig
In 2005 bleek uit onderzoek dat één op de
vijf aiossen een burn-out had. Zorgelijk, vond
De Jonge Specialist, en nam maatregelen.
Niet zonder succes, zo blijkt uit een nieuwe
enquête, hoewel er nog genoeg te verbeteren
valt.

H

et onderzoek van 2005 , dat een flink percentage
aiossen met burn-out liet zien, maakte veel los in het
veld.1 De uitkomsten waren onder andere aanleiding
voor de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg om actie te ondernemen. Zo werden het
arbeidstijdenbesluit en de arbeidstijdenwet gewijzigd, met
strengere regels ten aanzien van de werk- en diensttijden van
aiossen. Ook De Jonge Specialist (aanvankelijk nog De Jonge Orde
en LVAG) maakte zich de afgelopen tien jaar, samen met de netwerkpartners (Federatie Medisch Specialisten, KNMG , LAD en
Artsen Stichting Nederland), hard voor betere arbeids-omstandigheden voor aiossen.
Om te zien of alle inspanningen hebben geleid tot een afname
van burn-out- en depressieve klachten, hield De Jonge specialist,
samen met Artsen Stichting Nederland (ASN) en de Landelijke
vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), een landelijke
enquête onder aiossen.

Werk-privébalans
De enquête is uitgevoerd met een onlinevragenlijst. In totaal
vulden, tussen 21 september en 10 november vorig jaar, 1231
aiossen uit 33 verschillende specialismen de enquête in. De
gemiddelde leeftijd was 31 jaar en de aiossen waren representatief verdeeld over alle opleidingsregio’s.
Om inzicht te krijgen in de werkomstandigheden van aiossen
werd, tien jaar geleden zowel als nu, het wetenschappelijk gevalideerde job-demands-resources-model gebruikt.2 Dit model maakt
een onderscheid tussen stressoren ( job demands) die energie kosten, en energiebronnen ( job resources). De resultaten van de enquê-

1. Waar krijgt u energie van?
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36 procent van de aiossen heeft overwogen te stoppen met de opleiding omdat de werk-privébalans verstoord is.

te laten verbetering zien: de beoordeling van de energiebronnen
is positiever dan in 2005 ( figuur 1). De steun die aiossen van collega’s ervaren is toegenomen, aiossen ervaren meer leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en de opleiding voldoet vaker aan de
verwachtingen. De controle over taken en vrijheid van handelen
en beslissen (de regelruimte) vinden aiossen iets afgenomen. 95
procent van alle aiossen geeft aan dat ze trots zijn op hun vak.
Daarnaast zegt ruim driekwart opnieuw voor geneeskunde te
kiezen als men weer voor deze keuze zou staan.
Verder bleek uit het onderzoek dat aiossen voor inhoud en werk-

sfeer respectievelijk een 7,5 en een 7,6 als cijfer geven. De organisatie van de opleiding wordt met een 6,9 wat minder goed
gewaardeerd. Opvallend is dat slechts 17 procent van de ondervraagden zegt voldoende inspraak te hebben in zijn eigen opleiding.
Het aantal aiossen dat aangeeft wel eens te hebben overwogen
om met de opleiding te stoppen is 36 procent. Dit percentage is
afgenomen ten opzichte van 2005 (43%). Een verstoorde werk-privébalans en ervaren werkdruk werden als belangrijkste redenen
van deze overweging gegeven.
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Ook de onderzoeksvragen met betrekking tot stressoren laten
een positief beeld zien: werkdruk en emotionele belasting zijn
afgenomen in de afgelopen tien jaar ( figuur 2). Helaas resulteert
dit niet in een betere werk-privébalans. Wel hebben aiossen minder dan de gemiddelde Nederlandse zorgprofessional last van
3
bureaucratie.
Emotionele uitputting
De aanwezigheid van burn-out onder aiossen werd gemeten met
de Utrechtse Burn Out Schaal (UBOS/MBI), net zoals in het
onderzoek van 2005.⁴ Deze vragenlijst gaat in op drie domeinen
van burn-out: emotionele uitputting, depersonalisatie en (verminderde) persoonlijke bekwaamheid.
In 2005 voldeed 21 procent van de aiossen aan de criteria van een
burn-out.⁵ In 2015 is dit gedaald naar 15 procent. Er lijkt sprake
van een verbetering. De mate van depersonalisatie en uitputting
laten een forse daling zien. Toch is het percentage uitgeputte
aiossen (26 %) nog steeds een stuk hoger dan de algemene
beroepsbevolking (14 %).⁶
Daarnaast is de aiossen gevraagd of ze zelf vonden dat ze een
burn-out hadden. Bij de zelfrapportage geeft slechts 1 procent
aan ernstige burn-outklachten te lijden. 9 procent zei enige (lichte) burn-outklachten te ervaren.
Internationaal is er ook onderzoek gedaan naar burn-out en
depressie onder aiossen. Een recente meta-analyse toonde bijvoorbeeld een prevalentie van depressie en depressieve symptomen uiteenlopend van 21 tot 43 procent wereldwijd.⁷ Aangezien
de medisch-specialistische opleidingen per land enorm verschillen, is het moeilijk om deze gegevens op de Nederlandse situatie
te betrekken, maar het lijkt erop dat het hier iets beter is gesteld
met het welzijn en de werkomstandigheden van aiossen.
Meer bevlogen
Onze enquête toont dat aiossen zeer bevlogen artsen zijn. Dat
wil zeggen: vitaal en toegewijd aan het werk. Dit werd onderzocht door middel van de gevalideerde Utrechtse Work Engagement Scale (UWES).⁸ Aiossen van nu lijken bevlogener dan tien
jaar terug. Ook zijn zij veel meer bevlogen dan de gemiddelde
Nederlandse zorgprofessional.3
Uit de zelfrapportage blijkt dat 74 procent van de aiossen zichzelf bevlogen vindt. Daarnaast geven zij hun geluksniveau
gemiddeld een 7,9. In 2005 was dit een 7,7.
Er zijn duidelijke verschillen per vakgebied op het gebied van
bevlogenheid (zie tabel). Opvallend is de hoge bevlogenheidsscore
onder aiossen klinische chemie. Ook de snijdende specialismen
heelkunde en gynaecologie scoren hoog.
Handvatten voor verbetering
De inspanningen van De Jonge Specialist, in samenwerking met
haar netwerkpartners, voor betere werkomstandigheden van
aiossen, hebben dus hun vruchten afgeworpen: de enquête van
2015 laat zien dat hun situatie is verbeterd. Dat is goed nieuws.
Maar zeker geen reden om achterover te leunen. Immers, nog

PRAKTIJKPERIKEL
HOEZO RICHTLIJNEN?
Top 5 bevlogenheid
Meest bevlogen aiossen

Minst bevlogen aiossen

1. Klinische chemie 4,9

1. Dermatologie 3,6

2. Heelkunde 4,4

2. Reumatologie 3,6

3. Kindergeneeskunde 4,4

3. Radiologie 3,7

4. Gynaecologie 4,4

4. Urologie 3,8

5. SEH-geneeskunde 4,4

5. Maag-darm-leverziekten 3,8

Landelijk gemiddelde score in het cohort: 4,1.

steeds krijgen duizend aiossen per jaar te maken met burn-outverschijnselen. En zolang aiossen aangeven moeite te hebben
met het vinden van een goede balans tussen opleiding, werk en
privéleven lopen zij nog altijd een verhoogd risico op depressieve
klachten en burn-out. En dat is niet alleen ongewenst vanwege
de persoonlijke gevolgen – uitval, stoppen met de opleiding,
betrokkenheid bij (verkeers)ongevallen, depressie, suïcidaliteit
– maar ook vanwege het risico op minder productief werken, een
verminderde kwaliteit van zorg en het maken van medische fou1 9 10
ten.
De enquêteresultaten bieden echter ook handvatten voor verbetering. Zo is het feit dat slechts 17 procent van de ondervraagden
zegt voldoende inspraak te hebben in de eigen opleiding een
belangrijke reden voor De Jonge Specialist om zich hier de
komende jaren voor te blijven inzetten. Meer inspraak kan
namelijk worden beschouwd als een energiebron en daarmee een
mogelijkheid om bevlogenheid en gezondheid te bevorderen.
Daarbij sluiten we nauw aan bij de individualisering van de
opleidingsduur, die ervoor moet zorgen dat aiossen meer regie
krijgen over de inhoud en duur van hun opleiding. Zij krijgen in
toenemende mate ruimte om, samen met hun opleider, te bepalen wat ze al kunnen, wat ze nog willen leren en hoe en waar ze
dit willen doen. Zo sluit de opleiding beter aan bij hun individuele talenten en ontwikkelingswensen.
Ook betere voorlichting kan preventief werken. Maar liefst een
kwart van de aiossen zegt dat ze met de kennis van nu niet
opnieuw voor de studie geneeskunde zouden kiezen. Betere
informatievoorziening en begeleiding voor de start van de opleiding kunnen ertoe bijdragen dat aiossen beter voorbereid en
bewuster kiezen voor deze toekomst. Een andere optie is om alle
aiossen voor het begin van de opleiding tot medisch specialist
eerst verplicht klinische werkzaamheden te laten verrichten, in
plaats van bijvoorbeeld direct, zonder enige klinische ervaring
als basisarts, vanuit promotieonderzoek in te stromen.
Kortom: er is voldoende werk aan de winkel. De resultaten van de
enquête laten zien dat het loont om in de aios te investeren. De
Jonge Specialist wil zich dan ook blijven inspannen om het risico
op burn-out verder te verkleinen, en hoopt daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de huidige en de toekomstige
medisch-specialistische zorg.

Na twee weken uitstralende pijn in mijn been en
krachtsverlies van de voet begin ik er genoeg van
te krijgen. Mijn echtgenoot, huisarts, komt tot de
conclusie dat er sprake is van een hernia. Samen
spitten we de nieuwe NHG-Standaard lumbosacraal
radiculair syndroom door en komen tot de
conclusie dat het een kwestie is van pijnstilling, in
beweging blijven en afwachten. Voor fysiotherapie
of beeldvormende diagnostiek is vooralsnog geen
plaats. Toch vind ik het een goed idee ook de eigen
huisarts te raadplegen. Deze stelt dezelfde diagnose.
In de hulpvraag is hij niet geïnteresseerd. Tot mijn
verbazing sta ik even later buiten met een verwijzing
voor de neuroloog, de fysiotherapeut en met het advies
contact op te nemen met de bedrijfsarts. Ik besluit
de verwijzingen en het advies te negeren. Diezelfde
middag echter word ik gebeld door de afdeling
Neurologie. Er blijkt voor mij een spoedafspraak te zijn
gemaakt. Na ampele overweging besluit ik toch maar
de neuroloog te bezoeken. Ook de neuroloog komt na
gedegen lichamelijk onderzoek tot de conclusie dat
er sprake is van een hernia. Hij stelt voor een MRI
te maken. Als ik vraag of dat zin heeft, krabbelt hij
meteen terug. ‘Neen, het is niet nodig, maar iedereen
wil het altijd.’ Ik besluit ervan af te zien. Als ik de
spreekkamer verlaat, geeft de neuroloog mij gelijk.
De pijn in mijn been is overigens nog onverminderd
aanwezig.

Heeft u ook een perikel?
Stuur uw verhaal naar redactie@medischcontact.nl

Deze studie is mede mogelijk gemaakt door een onvoorwaardelijke financiële bijdrage van Stichting SWG, Springer Media, VvAA en CarrièreCentrumZorg.
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Eerdere MC-artikelen over dit onderwerp en de voetnoten vindt u onder dit
artikel op medischcontact.nl/artikelen.
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