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‘ Ineens besefte ik 
tegen hoeveel 

dingen ik nee zei 
door ja te zeggen 
tegen promotie’

Liesbeth DiLLen (52) kreeg een 
burn-out toen ze klaargestoomd 

werd als trainee-ceo voor ikea
‘Jarenlang zag je niks anders aan me dan een 

van adrenaline stuiterende vrouw. ik ben 
altijd visionair geweest, was jaren geleden al 

bezig met vernieuwend leiderschap, en 
mensen vonden me “inspirerend”. Dus je 
gaat maar door. Zelfs toen ik in 2006, als 

tweede directielid van ikea belgië, tijdens 
mijn evaluatiegesprek tegen mijn baas zei “ik 

red het niet meer” werd dat weggewuifd. Ze 
geloofden zo in me. Op een dag was mijn stem 
weg. Gewoon weg. en mijn lichaam uitgeput. 
Dat heeft me verplicht in de stilte te gaan. en 

in de stilte kom je jezelf tegen. ik besefte - 
eindelijk - dat ik me gigantisch aan het 

opbranden was. Drie maanden ben ik thuis 
geweest. en toen ik weer aan het werk kon - 

deze keer als trainee-CeO nederland - heb ik 
mijn ontslag ingediend. Omdat ik besefte 

waar ik allemaal nee tegen zei door ja te 
zeggen tegen een promotie: tegen mijn 
dochter, tegen mijn gezondheid … Mijn 

herstel heeft - dat zie ik nu acht jaar later 
- veel meer dan een paar maanden geduurd. 

ik heb rust gezocht in de natuur, in kunst en 
muziek. en ik ben gaan filteren: wat geeft me 
energie en wat niet? Waar moet ik mijn grens 
beter aangeven? ik heb zelfzorg op de agenda 

gezet: gezonde voeding - ik ben een sugar 
addict!, yoga, ben creatievere boeken gaan 

lezen over management en creatief denken … 
De grootste switch die ik heb moeten maken 

is dat ik afscheid heb moeten nemen van mijn 
egoduiveltje: het beeld van mezelf dat ik had 

als CeO van ikea. ik moest die grote busi-
nessmadam in mij loslaten, en heb voor 

mezelf succes moeten herdefiniëren. ik heb 
een eigen bedrijf opgestart en daarmee mijn 

gouden kooi van salariszekerheid opgegeven. 
De vraag is dan: hoe ga je om met die onze-
kerheid? tegelijk voel ik hoe die uitdaging 

me mentaal fris en scherp houdt. het komt er 
nu op aan de zekerheid in mezelf te vinden.’
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‘Burn-out is een teken van zwakte. 

Wie niet mee kan, kan niet mee.’ Zo 

werd er tot voor kort over burn-out 

gedacht. Maar we zijn op het punt 

gekomen dat zelfs de trek- en para-

depaarden van een bedrijf opge-

brand geraken. Enkele topvrouwen 

trekken aan de alarmbel. ‘Ook vrou-

wen zijn bikkelhard naar elkaar toe’, 

zegt Liesbeth Dillen, ooit ook een 

‘opgebrand’ topdirectielid. ‘Het 

wordt tijd dat we onze stoere mas-

kers durven afzetten.’

tekst   Anne WisLeZ  
foto’s MArCO Mertens

BURN-OUT?

WERK

Iedereen een
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A
rianna Huffington kreeg een wake-up-call 
toen ze in haar bureau wakker werd in een 
plas bloed. Uitgeput van de lange 18 uren-
werkdagen die ze zichzelf als CEO van The  
Huffington Post al jaren oplegde was ze in el-

kaar gezakt en met haar slaap tegen de rand van haar bu-
reau gevallen. Ook Liesbeth Dillen, in het topmanagement 
van Ikea België, voelde acht jaar geleden dat ze moest in-
grijpen toen in de auto op weg naar huis tranen van pure 
uitputting geluidloos over haar wangen stroomden. Hoe 
ver willen we gaan? Burn-out is geen uitzondering meer, 
het is een modewoord gewor-
den dat op ieders lippen brandt. 
Veel officiële burn-outcijfers 
zijn er in ons land niet maar de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
voorziet dat in 2020 depressie 
en burn-out de belangrijkste re-
denen zullen zijn van absente-
isme. Ook het World Economic 
Forum heeft het thema op de 
agenda gezet. De verplichting om 
in bedrijven te sensibiliseren en 
burn-out te meten is sinds 1 september 2014 in onze wet-
geving opgenomen. ‘Burn-out is een situatie van chroni-
sche stress die uitmondt in ziekte’, definieert stressdok-
ter en burn-outcoach Luc Swinnen de aandoening. ‘Het 
is geen gemoedsziekte zoals depressie, want je hebt nog 
wel zin om dingen te doen, alleen is de energie op. Het is 
een energieziekte, en dat is echt ernstig te nemen. Want je 
hebt een aantal jaren boven je krachten gewerkt en nu krijg 
je de rekening gepresenteerd: je lichaam sluit een aantal 
functies af.’ Burn-out toont zich in een uitgesproken fy-
sieke, psychische, mentale en cognitieve vermoeidheid. Je 
kan last krijgen van spierpijn, hartkloppingen, druk op de 
borst, maag- en darmstoornissen, slapeloosheid. Je ver-

geet dingen, kan je niet meer goed concentreren. Je wordt 
gemakkelijk angstig, of woedend. Je gelooft niet meer in je 
eigen kunnen, hebt weinig zelfvertrouwen, een laag zelf-
beeld. ‘Eigenlijk gaat burn-out om dehumanisering’, zegt 
Swinnen. ‘Op lange termijn beschouw je jezelf niet meer als 
een menselijk wezen maar als een werkmachine.’ 

VROUWEN EN GRENZELOOSHEID
Daar waar niet zo lang geleden nog gedacht werd dat 
het vooral de ‘zwakkere’ mensen zijn die een burn-out 
riskeren is het de laatste tijd opvallend dat vooral de 
sterkere profielen in bedrijven aan het wegvallen zijn. 
Voortrekkersprofielen waar elk bedrijf gezien de crisis 
net zo’n nood aan heeft. Steeds meer mensen, ook op top-
niveau, zien hun collega’s wegvallen en beseffen meer dan 
ooit dat als ze niet oppassen ze zelf wel eens uit de bocht 
zouden kunnen gaan. Het blijft waar dat sommige profielen 
gevoeliger zijn voor burn-out dan andere: vooral mensen 
die graag pleasen, die perfectionistisch zijn en die zich ge-
makkelijk met anderen vergelijken hebben de neiging om 
hun grens ver te overschrijden. Een aantal factoren maken 

vrouwen ook een stukje gevoe-
liger voor burn-out dan man-
nen. Uitgenodigd om mee te 
draaien in een vooralsnog 
sterk mannelijke businesswe-
reld zullen vrouwen zich al 
snel met mannen vergelijken 
en proberen te bewijzen dat ze 
– hoeveel druk er ook op hen 
terechtkomt – zeker niet min-
der zullen doen. Uit een on-
derzoek rond stress waaraan 

Luc Swinnen meewerkte bleek in de jaren 90 al dat er bij 
vrouwen bijna dubbel zoveel stress heerst als bij mannen. 
‘Dat betekent niet dat er bij hen twee keer zoveel burn-out 
voorkomt,’ werpt Swinnen op, ‘maar er zijn toch wel indi-
caties om te geloven dat vrouwen er gevoeliger voor zijn. 
Vrouwen zijn sociale wezens, meer dan mannen. Ze hebben 
een groter netwerk dat ze vooral gebruiken om emotionele 
zaken te delen. Ze zijn over het algemeen empathischer en 
nemen de klachten van anderen gemakkelijker over. Ook 
hormonaal zijn er verschillen: testosteron geeft een zekere 
bescherming tegen aanvallen en conflicten, mannen zullen 
zich sneller afreageren. Het vrouwelijk hormoon is meer 
een bindingshormoon, en dat ondersteunt dan weer de hor-

‘Burn-out gaat om 
dehumanisering: op lange 
termijn beschouw je jezelf 
niet meer als een menselijk 
wezen maar als een 
werkmachine’ 
Luc s w in n en, bu r n- ou tspeci a list
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monen die vrijkomen bij burn-out.’ Hoe hoger geschoold 
vrouwen zijn, hoe meer burn-out we volgens Swinnen 
zien. ‘Maar onderschat zeker ook de impact van het gezin 
niet’, merkt hij nog op. ‘Een gezin runnen is de zwaar-
ste job die er is. Ook al zal de moderne man wel bestaan, 
toch komt het grootste deel van het werk nog altijd bij de 
vrouw terecht.’

DE WAAN VAN DE DAG
Volgens Elke Geraerts, doctor in de psychologie aan de 
Erasmus Universiteit van Rotterdam en mede-opricht-
ster van Better Minds at Work (een coachingbureau dat 
werknemers weerbaarder wil maken), zijn vrouwen in-
derdaad extra kwetsbaar omdat ze nog altijd zoveel rol-
len op te nemen hebben. ‘Het zijn rollen die elkaar over-
lappen, waardoor ze ertussen moeten schipperen en ook 
van de ene rol in de andere moeten switchen. Onderzoek 
toont aan dat het werkgeheugen een belangrijke rol speelt 
bij stress en burn-out. Het is dat deel van je frontale brein 
dat verantwoordelijk is voor aandacht, dat deel dat je 
nodig hebt om een actief denkend mens te zijn, waardoor 
je ook irrelevante informatie kan uitsluiten, piekerge-
dachten kan stoppen … Is dat werkgeheugen vol met an-
dere informatie dan blijft er minder aandacht over voor 
het werk.’  Volgens Geraerts zijn vrouwen zich er minder 

snel van bewust dat ze overbelast zijn. Gedreven door een 
grote verantwoordelijkheidszin gaan ze maar door, zon-
der te merken dat ze over hun grens gaan. Ook signaleert 
ze vooral burn-out in beroepen waar ‘de waan van de dag’ 
heerst. Die neemt je constant mee in ad-hocsituaties, mails 
die beantwoord moeten worden … ‘Je hoofd is overal en 
nergens,’ zegt ze, ‘dat geeft een gevoel van onbehagen. Door 
de versnippering van de aandacht krijg je nooit de gelegen-
heid om helemaal op te gaan in wat je doet, je komt niet in 
de flow die zo belangrijk is om voldoening aan je werk te 
beleven. Op den duur is je brein moe, want je hebt zoveel 
stimuli gezien, maar je echte taak is niet af.’ Onderzoek 
toont aan dat multitasken een mens 40 % minder efficiënt  
maakt dan wanneer je zou singletasken. En studies tonen 
aan dat als iemand verdiept is in een activiteit en afgeleid 
wordt door bijvoorbeeld een snelle mail, het 25 minuten 
duurt voor de aandacht weer volledig op de oorspronkelijke 
taak gericht is. Daarom lijkt het haar vooral belangrijk om 
weer te leren focussen op één taak en ons niet constant te 
laten afleiden. 

GSM’EN ONDER DE DOUCHE
Minder multitasken en je mentaal trainen op concentratie 
en focus, op het ‘hier aanwezig zijn’, zelfzorg en perspec-
tief - dat lijkt ook volgens Liesbeth Dillen de essentie. Meer 
dan twintig jaar heeft ze het beste van zichzelf gegeven, 

‘De essentie van  
burn-out is dat je  
aan/uit-knop niet 

meer werkt. Je voelt je 
oververantwoordelijk, 

wilt constant 
beschikbaar zijn’ 

Lie sbeth DiL L en, 

erva r ingsdesk u n dige

>>>
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ook wereldwijd, in de multinational Ikea, waarvan zes jaar 
als nummer twee in de Belgische directie. Na haar burn-
out richtte ze SHE works with wo-men op, waarmee ze in 
Europa als katalysator positieve verandering helpt creëren 
in betere businessplanning met diverse en gezonde teams 
voor multinationals en KMO’s. Liesbeth Dillen: ‘De essen-
tie van burn-out is dat je aan/uit-knop niet meer werkt’, 
spreekt ze uit eigen ervaring. ‘Ligt je kind in bed dan gaat de 
laptop weer aan, tot middernacht. De adrenaline blijft stro-
men, de to-dolijst blijft geactiveerd. Als je wakker wordt 
schiet alles meteen in werking. Je zou de gsm mee de dou-
che in nemen. Je voelt je zo oververantwoordelijk, wilt con-
stant beschikbaar zijn. Veel vrouwen - ik ook - maken de 
fout om een vier vijfde aan te vragen en dan te willen be-
wijzen dat het bedrijf daar niks aan verliest. En dus doen ze 
meer dan een fulltime in vier dagen, terwijl hun partner er 
ook nog eens van uitgaat dat ze door haar extra dag verlof 
méér kan doen in het huishouden.’ Een van de grote oor-
zaken van burn-out is volgens haar dat je in conflict komt 
met je waarden en normen. ‘Ik ben een hartsmens maar 
ik ging verharden om me recht te houden’, geeft ze toe. En 
dat ziet ze trouwens bij meer vrouwen gebeuren. ‘Vrouwen 
zijn hard geworden, ook naar elkaar toe. Er wordt vooral 
onder vrouwen veel vergeleken en geoordeeld. Geholpen 
door het gebrek aan realistische rolmodellen versus het 
beeld van de superwoman die alles kan. Het zou goed zijn 
als we dat stoere masker konden afzetten.’ Een ander as-
pect waar vrouwen die afhaken over klagen is dat ze gericht 
willen zijn op langetermijnplanning en fundamentele ver-
nieuwing maar dat de dagelijkse werkelijkheid - zeker in 
de beursgenoteerde bedrijven - al te gericht is op de korte 
termijn. ‘De planning switcht om de drie maanden, of 
wordt geparkeerd, of er zijn geen middelen voor. Terwijl 
je wel wordt afgerekend op de langetermijnresultaten. Ik 
hoor vrouwen zeggen dat ze daar niet meer aan mee willen 
doen,’ merkt ze op, ‘het heeft voor hen weinig zin.’

SUCCES HERDEFINIËREN
Niet alleen moeten vrouwen in de huidige werkwereld ‘het 
spel’ meespelen dat door businessmannen is bedacht, ook 
de succescriteria zijn erg mannelijk: de beste zijn, hogerop 
komen en vooral winst maken. Als je daar niet het slacht-
offer van wilt zijn moet je succes voor jezelf herdefiniëren. 
En daar zijn we volgens Arianna Huffington aan toe. ‘Onze 
definitie van succes is aan het veranderen’, schrijft ze in 
haar pas verschenen boek Het nieuwe succes. ‘En dat werd 
hoog tijd ook, vooral voor vrouwen, want steeds meer on-

>>> derzoeken wijzen uit dat de prijs die we voor ons pseudo-
succes betalen voor vrouwen veel hoger is dan voor man-
nen. Vrouwen met drukke banen lopen 40 % meer kans 
op een hartaandoening en 60 % meer kans op diabetes.’ 
Volgens haar is de stress waaraan we ons blootstellen ook 
slecht voor onze creativiteit, productiviteit en ons vermo-
gen om beslissingen te nemen. ‘Als je overspannen bent of 
een burn-out hebt wordt je innerlijke wijsheid moeilijk be-
reikbaar’, concludeert ze. Zij pleit dan ook voor meer wijs-
heid, verwondering, vrijgevigheid én welzijn. 

LEREN OM JE MINDSET TE VERANDEREN
Liesbeth Dillen noemt het: een meer humanistische aan-
pak. Steeds meer van de bedrijven waarmee ze met SHE 
werkt zijn toe aan een manier van werken die niet alleen 
economisch maar ook menselijk duurzaam is. En dat is 
volgens haar zeker een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Ook bij Better Minds at Work benadrukken ze dat. ‘De 
werkgever is verantwoordelijk om de werksituatie aan te 
passen,’ zegt Elke Geraerts, ‘maar als individu moet je ook 
zelf alert leren zijn, bewuster zijn van je piekergedachten, 
je grenzen beter aanvoelen. Wil je veerkrachtiger worden 
dan moet je leren om je mindset te veranderen.’ Gelukkig 
worden allerlei programma’s aangeboden om ons daarbij 
te helpen. Als het even kan preventief. En daarin draagt 
iedereen een eigen stuk verantwoordelijkheid. ‘Je moet 
overdag een aantal uren werken, deconnecteren van het 
werk en energie opbouwen en een aantal uren slapen. Dat 
is puur gezond verstand’, concludeert Luc Swinnen. ‘Als 
je dat niet respecteert rij je jezelf vroeg of laat vast. Of je 
nu in een hoge of lage functie zit, man of vrouw bent: goed 
voor jezelf leren zorgen is de komende tijd aan de orde.’ 

M E E R  L E Z E N

- Het nieuwe succes, een toekomst vol kracht, 

wijsheid en evenwicht, Arianna Huffington  

(Lev boeken/WPG uitgevers, 2014)

- Burn-out, Luc Swinnen (Davidsfonds, 2012)

M E E R  I N F O

Voor coaching en hulp:  

www.stressmanagement.be  

www.bettermindsatwork.be  

www.sheworkswithwomen.be  

www.baogroup.be
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Fabienne: ‘ik voelde dat ik verkeerd bezig was. 
ik ben altijd een vrolijk, optimistisch mens 

geweest en was met superenthousiasme aan 
mijn job als hr director in een it-bedrijf 
begonnen. ik geloof sterk in vrouwelijke 

waarden, empathie, de kracht van emoties, 
menselijkheid in people management, en ik 
geloofde oprecht dat ik als hr director een 

verschil zou kunnen maken in het bedrijf. Maar 
nauwelijks anderhalf jaar later was ik een mens 

geworden dat ik nooit had willen zijn. 
Gefrustreerd, prikkelbaar, doodmoe en 

negatief. ik kreeg targets die ik niet kon halen: 
hoe hard ik ook werkte, ik had na een werkdag 

van 12 uur nog het gevoel niks te hebben 
bereikt, ik ging met lood in mijn schoenen 

werken en nam verlof om bij te kunnen slapen. 
Mijn omgeving herkende me niet meer. ik moet 

in rechtstreeks contact kunnen staan met 
mensen, niet met excell-spreadsheets of 

aandeelhouders. Op directieniveau veranderen 
je contacten: je kan minder authentiek zijn. Op 
den duur kon ik zelfs niet meer naar mijn eigen 

waarden leven. ik moest samenwerken met een 
CeO die qua people management heel andere 

normen had dan ik. Zijn houding was gebaseerd 
op macht en op het creëren van angst en ik vond 

het mijn taak om daartegen in te gaan. een 
onbegonnen zaak. ik heb nu begrepen dat mijn 

hart uitgaat naar het begeleiden van mensen. 
Dus ben ik nu zelfstandig coach in mijn bedrijf 
the butterfly Dream. ik verdien minder maar 

ben gelukkiger. succes betekende vroeger: 
voldoen aan wat anderen van me verwachten. 
nu is succes voor mij: weten wat belangrijk is 

voor mezelf en dát bereiken. niet alleen op mijn 
werk maar in mijn leven in het algemeen. We 
hebben niet een professioneel én een privéle-

ven, we hebben één leven. We zijn één mens. Mij 
gaat het er nu om te weten: wat is belangrijk 

voor mij als mens, en hoe kan ik dat professio-
neel vertalen?’

‘ Ik was iemand aan het 
worden die ik niet wilde zijn 

- toen wist ik dat ik mijn 
leven moest omgooien’

FAbienne DOyen (46) stevende als  
hr director af op een burn-out
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