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Hulpverlenen is een zaak van geven en nemen. De hulp-
verlener onderhoudt daarbij naar twee kanten een relatie:
met zijn cliënt en met de organisatie van waaruit hij
werkt. Onbalans daarin kan op den duur leiden tot burn-
out. Begin zeventigerjaren verschijnen in de literatuur
casuïstische beschrijvingen van dit beelcl, gevolgd door

/ ,een empirische fase van corrrelationeel onderzoek. Thans
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een meer conceptuele fase, waarin de materie
vanuit psychologische theorievorming wordt onderzocht.
In dit proefschrift is dit de billijkheidstheorie van Adams.
In grote lijnen komt deze er op neer dat personen in een
relatie streven naar een verhoucling tussen investering en
uitkomst die overeenkomt met hetgeen voor hen relevante
andere personen uit hun relatie krijgen. Krijgt men meer
of minder dan degene waar men zich mee vergelijkt, dan
volgt een poglng tot aanpassing. Ofwel de werkelijke
investeringen of uitkomsten worden veranderd, ofwel het
idee daarvan ondergaat aanpassing.
Voor het meten van burnout zelf zljrr twee instrumenten
in zwang: de Maslach Burnout Inventory (Msl) en de
Burnout Measure (sM). Het voor de arbopraktijk wellicht
belangrijkste resultaat van dit proefschrift is dat uit een
onderzoek onder 667 verpleegkundigen blijkt dat de op
twee items aangepaste MBI een valide meetinstrument is
voor burnout. De n4sr richt zich op de drie voornaamste
aspecten van burnout: emotionele uitputting, depersonali-
satie en persoonlijke bekwaamheid. Emotionele uitput-
ting blijkt daarbij een affectiefaspect te zijn, depersonali-
satie en persoonlijke bekwaamheid meer een houdingsas-
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pect. Het wekt dan ook geen verbazing dat onbillijkheid in
relatie met de hulpvrager het meest duidelijk correleert
met emotionele uitputting. Er wordt gesproken van een
curvelineair verband. Dit betekent dat hulpverleners die
een billijke relatie ervaren met de hulpvrager de minste
burnout kennen en dat gevoelens van bevoordeÌing of
benadeling beide leiden tot meer burnout. Deze resultaten
zijn uit cross-sectioneel onderzoek onder 567 huisartsen
verkregen en stemmen overeen met de eigen longitudina-
le studie van245 hulperleners van diverse pluimage en
drie vergelijkbare studies in de literatuur. Al met al ont-
wikkelt zich een beeld van burnout als een proces waarin
afnemende persoonlijke bekwaamheid leidt tot depersona-
lisatie, die op zijn beurt emotionele uitputting veroor-
zaakt. Dit alles in het tijdsbestek van dagen tot weken.
Burnout verschilt daarin niet van andere processen van
decompensatie, waarin lange tijd nog een evenwicht kan
worden bewaard, dat vervolgens in snel tempo verloren
gaat.
De onderzoeker noemt het verrassend dat in het onder-
zoek billijkheid in relatie met de organisatie zijn weerslag
juist vindt in depersonalisatie en persoonlijke bekwaam-
heid. Daarvoor wordt als (speculatieve) verklaring aange-
voerd dat de relatie met de hulpvrager meer wordt gezien
als werklast en die met de organisatie meer als hulpbron.
Blijft natuurlijk als intrigerende waag hoe je zoiets sub-
jectiefs als'billijkheid' meet. Hiertoe is aan therapeuten
en groepsleiders gevraagd apart een inschatting te maken
van hun investeringen en uitkomsten en die van de ande-
ren waarmee men zich vergelijkt (de organisatie en de
cliënt). De billijkheidstheorie van Adams biedt de onder-
zoeker een formule om daarmee een'niveau van biìIijk-
heid'te berekenen. Dit niveau blijkt de constateringen uit Þ



de hiervoor gebruikte andere methodes goed te steunen,
al wordt in de slotdiscussie van het proefschrift nog wel
de suggestie gedaan de inschattingvan investeringen en
uitkomsten te verfijnen en wordt gesuggereeril rekening
te houden met andere psyehologische concepten ('behoefbe'

en'gelijkheid) en met individuele eigenschappen van de
hulpverleners.
Al met al biedt het proeßchrift in ruime mate materiaal
om de erin gepresenteerde concepten over burnout solide

te verankeren. Op groepsniveau is een valide meetinstru-
ment voorhanden en de notie over billijkheiil lijkt me op

individueel, maar ook op afdelingsniveau niveau een goed

aangrijpingspunt voor interventie en begeleiding door
respectievelijk bedrijfsarts en A&o-deskundige. In dit
proefschrift wordt dit mijns inziens al aan de hand van
een interventiestudie aannemelijk gemaakt.
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