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1. Samenvatting en abstract 

 

INTRODUCTIE Zorgverleners lopen door hun werk een verhoogd risico een burn-out te 

krijgen. Een burn-out is vaak het resultaat van een langdurige blootstelling aan stress, een hoge 

werklast en een lage werktevredenheid. Werkbevlogenheid is een positieve, bevredigende 

werkhouding die wordt gekarakteriseerd door vitaliteit, toewijding,  en absorptie. 

Consequenties van werkbevlogenheid op het werk zijn juist een positieve werkattitude, goede 

individuele gezondheid en werktevredenheid. Volgens de zelfdeterminatietheorie leidt het 

vervullen van autonomie, competentie en verbondenheid tot optimaal functioneren en 

welbevinden op het werk. In dit onderzoek werd nagegaan of er een verband is tussen burn-out, 

werkbevlogenheid en de drie psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en 

competentie aan de hand van de zelfdeterminatietheorie. Hierbij werden drie hypothesen 

opgesteld op basis van de gevonden literatuur.  

METHODE 128 zorgverleners vulden de online vragenlijst in. Burn-out werd gemeten met 

behulp van de UBOS, werkbevlogenheid met behulp van de UBES en de drie psychologische 

basisbehoeften met de w-BNS. 

RESULTATEN De resultaten toonden een negatieve samenhang tussen burn-out en 

werkbevlogenheid, een negatieve samenhang tussen het vervullen van de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid en burn-out en een samenhang tussen 

werkbevlogenheid en het vervullen van de drie psychologische basisbehoeften.  

CONCLUSIE De resultaten bevestigden hiermee bevindingen uit eerder onderzoek en toonden 

aan dat het stimuleren van werkbevlogenheid en het vervullen van de psychologische 

basisbehoeften kan bijdragen aan het verminderen van burn-outklachten. Door verder 

onderzoek te doen kan er in de toekomst mogelijk een werkomgeving ontstaan met veel 

bevlogenheid en weinig burn-out. 

 

 

INTRODUCTION Caregivers have a higher risk to develop burnout. Burnout is often the 

result of a prolonged exposure to stress, a high workload and a low work satisfaction. Work 

engagement is a positive, fulfilling work attitude that is characterized by vigor, dedication and 

absorption. Consequences of work engagement at work are a positive work attitude, good 

individual health and work satisfaction. According to the self-determination theory the fulfilling 

of autonomy, competence and relatedness leads to optimal functioning and well-being at work. 
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The research question is whether there is a connection between burnout, work engagement and 

the fulfilling of the three psychological needs autonomy, competence and relatedness according 

to the self-determination theory. Based on literature three hypothesis were formulated.  

METHOD128 caregivers filled in the online questionnaire. Burnout was measured by the 

UBOS, work engagement by the UWES and the three psychological needs by de w-BNS. 

RESULTS The results showed a negative relationship between burnout and work engagement, 

a negative relationship between fulfilling of the three basic needs autonomy, competence and 

relatedness and burnout and a relationship between work engagement and fulfilling of the three 

basic needs autonomy, competence and relatedness 

DISCUSSION The results confirm the results of earlier research and showed that stimulation 

of work engagement and fulfilling of the basic needs can contribute to reducing burnout 

complaints. This can result to a future workplace with more engagement and less burn-out 
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2. Inleiding 

 

Zorgverleners lopen door hun werk een verhoogd risico een burn-out te krijgen (Lorenz, 

Benatti & Sabino, 2010), omdat het één van de meest stressvolle beroepsgroepen is met een 

hoge werkdruk en werklast (Duquette, Kérouac, Sandhu, Ducharme & Saulnier, 1995). De 

risicofactoren hebben een negatieve invloed op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van 

de zorgverleners en hun welbevinden (Escribà-Agüir, et al. 2006). Zorgverleners in 

verzorgingstehuizen zijn de grootste risicogroep voor een burn-out (van den Berg, Landeweerd, 

Tummers & van Merode, 2006). Een burn-out wordt beschreven als een staat van fysieke en 

mentale uitputting (Khamisa et al., 2015).  

 

 Burn-out 

 

In de afgelopen tien jaar is het aantal mensen met een burn-out flink gestegen (Cañadas 

et al., 2015). Volgens het CBS kampte in 2010 13% van de werknemers met een burn-out, 

terwijl dat in 2007 nog 11% was. Burn-out is vaak het resultaat van een langdurige blootstelling 

aan stress, een hoge werklast en een lage werktevredenheid (Khamisa et al. 2015). Een burn-

out betekent je opgebrand voelen en bestaat uit de drie onderdelen emotionele uitputting, 

depersonalisatie en verminderde competentie (Maslach & Jackson, 1981). Emotionele 

uitputting is het hoofdaspect van een burn-out en leidt vaak tot werkstress, vermoeidheid of een 

werk gerelateerde depressie (Demerouti, Bakker, Nachreiner, Schaufeli, 2001). Emotionele 

uitputting is het gebrek aan energie en handelingsvermogen (Demerouti et al. 2001). 

Depersonalisatie uit zich in cynisme, een soort mentaal afscheiden van zowel de collega’s als 

het werk zelf met daarbij een negatieve, onverschillige houding (Demerouti et al., 2001). Bij 

een verminderde competentie heeft de werknemer het gevoel dat hij/zij niet in staat is het werk 

goed uit te voeren. Een burn-out leidt bij werknemers vaak tot gedragsproblemen, emotionele 

problemen, psychosomatische problemen en attitude problemen (Adriaenssens et al., 2012). 

Symptomen hierbij zijn vermoeidheid, zwakheid, depressie, apathie, agressiviteit en isolatie 

(Adriaenssens et al., 2012).  Een burn-out leidt ertoe dat werknemers minder presteren of 

afwezig zijn (Ducharme et al., 1995). Dus is het belangrijk om te onderzoeken in welke mate 

er sprake is van burn-out klachten onder de zorgverleners in dit onderzoek. 

Er zijn verschillende factoren die het risico op burn-out verhogen. Ten eerste zijn 

zorgverleners constant met mensen in contact en moeten ze altijd een hoge kwaliteit van zorg 
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leveren, in een voortdurend stressvolle werkomgeving met veel verantwoordelijkheden 

(Khamisa et al., 2015).  Stress onder het personeel van verzorgingstehuizen lijkt een groot 

probleem en zorgt voor een verminderde kwaliteit van de zorg (Morgan, Semchuk, Stewart & 

D’Arcy, 2002). Daarnaast komen de zorgverleners vaak in aanraking met ziekte en het 

overlijden van een bewoner, doordat de populatie in verzorgingstehuizen relatief oud is  

(Duquette et al., 1995). Regelmatig leven de bewoners al een langere tijd in het 

verzorgingstehuis waardoor de zorgverleners een emotionele relatie met ze hebben opgebouwd 

(Mcgilton, Hall, Wodchis & Petroz, 2007). Verder hebben de bewoners vaak lichamelijke of 

cognitieve beperkingen, bijvoorbeeld dementie waardoor is het lastig om de wensen en 

behoeften van de patiënten te begrijpen (van den Berg, et al., 2006). Ten slotte is een andere 

stressor vermoeidheid doordat de ouderen vaak niet of minder mobiel zijn (Duquette. et al., 

1995).  De bovengenoemde voorbeelden tonen aan dat het werk dat de zorgverleners verrichten 

een zware belasting kan zijn. Verder is er op het werk vaak sprake van een gebrek aan 

autonomie, het draaien van wisselende diensten en worden de zorgverleners slecht betaald 

(Gandoy-Crego, 2009). Ook dit draagt bij aan het verhoogde risico op een burn-out (Gandoy-

Crego, 2009). Een gebrek aan autonomie bevorderd mentale distantie en leidt tot een 

verminderde competentie (De Witte et al, 2008). Daarnaast leidt een hoge autonomie juist tot 

een hoge werktevredenheid, welbevinden, verbeterde prestaties en het lijkt een positieve 

invloed te hebben op sociale gedragsbevlogenheid en het vertrouwen in de eigen vaardigheden  

(Baard, Deci & Ryan, 2004). Een voorbeeld van een verhoging van bevlogenheid door 

autonomie is bij een onderzoek met een oninteressante activiteit, wat leidde tot meer positieve 

gevoelens tegenover de activiteit (Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 1994). 

Een andere belangrijke factor voor het risico op een burn-out is de werkomgeving 

(Schaufeli & Greenglass, 2001). Door de toenemende onzekerheid van een baangarantie en de 

grote veranderingen die plaats vinden is er sprake van cynisme, verminderde betrokkenheid, 

vijandigheid en stress onder de zorgverleners (Schaufeli & Greenglass, 2001). Support van 

collega’s en leidinggevenden kan een burn-out juist verlichten, omdat het informationele en 

emotionele voordelen heeft voor de zorgverleners (Schaufeli & Greenglass, 2001). Goede 

professionele relaties zijn vaak gerelateerd aan werktevredenheid, gezondheid en 

werkmotivatie (Budge et al., 2003). Ook vertrouwen in het eigen kunnen en het gevoel van 

controle leidt tot een vermindering van vermoeidheid en cynisme onder de zorgverleners en 

heeft te maken met zelfdeterminatie (Schaufeli & Greenglass, 2001). Goede professionele 

relaties, vertrouwen in het eigen kunnen en het gevoel van controle leidt daarnaast tot 
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werkbevlogenheid. Ook is er sprake van werkbevlogenheid als werknemers hun werk 

betekenisvol achten en het in lijn is met hun persoonlijke waarden (Freeney & Tiernan, 2009). 

 

Werkbevlogenheid 

 

In plaats van zich te richten op burn-out streeft de stroming van de positieve psychologie 

naar optimaal functioneren en de kracht van mensen in plaats van hun zwakheden (Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001). Hierbij is het van belang om tijd en energie te investeren in het werk 

en te richten op de positieve aspecten ervan, met behulp van werkbevlogenheid (Freeney & 

Tiernan, 2009). Werkbevlogenheid  wordt door Schaufeli en collega’s (2008) beschreven als 

“een positieve, bevredigende werkhouding die wordt gekarakteriseerd door vitaliteit, 

toewijding,  en absorptie.”  Onder vitaliteit wordt verstaan dat iemand bruist van energie en 

veel kracht en werklust heeft . Toewijding betekent dat iemand betrokken, trots en enthousiast 

is over het werk en de baan zinvol en inspirerend vindt (Schaufeli & Bakker, 2003). Ten slotte 

is absorptie het volledig opgaan in het werk en erdoor in vervoering raken (Schaufeli & Bakker, 

2003). Werkbevlogenheid omvat werkbronnen zoals autonomie en coaching en persoonlijke 

bronnen als optimisme, betrokkenheid en zelfwaardering (Bakker, Schaufeli, Leiter, Taris, 

2008). Consequenties van werkbevlogenheid op het werk zijn een positieve werkattitude, goede 

individuele gezondheid en werktevredenheid (Schimazu & Schaufeli, 2009). Werkbevlogen 

medewerkers tonen initiatief, proactief gedrag en motivatie om te leren (Schimazu & Schaufeli, 

2009). Het is interessant om te onderzoeken in welke mate er een  verband is tussen burn-out 

en een lage werkbevlogenheid, omdat werkbevlogenheid zich richt op een positieve 

werkhouding en er bij burn-out vaak sprake is van een negatieve werkhouding. Als er een 

verband is, kan mogelijk die werkbevlogenheid onder werknemers worden gestimuleerd om zo 

de negatieve aspecten van burn-out te verminderen (Luthans, 2002). 

 

 Theorieën en hypothesen 

 

Volgens de zelfdeterminatie theorie is het vervullen van de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie van belang voor persoonlijke 

ontwikkeling en optimaal functioneren van werknemers (Broeck, van den. Et al., 2009). Onder 

autonomie wordt verstaan dat mensen het gevoel hebben dat ze zelf kunnen beslissen en dat ze 

een eigen wil hebben (Deci & Ryan, 2000). Verbondenheid betekent het gevoel hebben dat je 

ergens bij hoort. Mensen streven naar intieme relaties en verbondenheid met anderen 
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(Baumeister & Leary, 1995). Ten slotte is competentie het verlangen naar effectiviteit 

(Vansteenkiste & Ryan, 2013). Mensen hebben de behoefte om hun omgeving te begrijpen en 

exploreren. Bij een gevoel van competentie kunnen werknemers makkelijker omgaan met 

lastige of veranderende werksituaties (Deci & Ryan, 2000). Ook speelt de sociale context op 

het werk een belangrijke rol in het welbevinden en functioneren van mensen (Deci & Ryan, 

2000). Zoals Maslow in zijn piramide liet zien zijn basisbehoeften, die je eerst moet vervullen, 

voordat je hogere behoeften kan vervullen. Als er sprake is van een hoge mate van vervulling 

van autonomie, verbondenheid en competentie kan iemand meer optimaal functioneren en 

verder groeien en is er sprake van een verhoogd welbevinden (Deci & Ryan, 2000). Indien er 

niet aan de drie psychologische basisbehoeften is voldaan, kan dat leiden tot stress, slecht 

functioneren en een burn-out (Deci & Ryan, 2000). Het vervullen van de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie vergroot de intrinsieke motivatie, 

werktevredenheid, een positieve werkhouding, psychologische aanpassing en welbevinden 

(Gagné & Deci, 2005). Ook is er een positieve relatie tussen welbevinden, werktevredenheid 

en werkbevlogenheid (Deci & Ryan, 2000). 

 Een model dat kijkt naar zowel de verminderde gezondheidsaspecten als de verbeterde 

gezondheidsaspecten met betrekking tot werkbevlogenheid en burn-out is het Job-demands-

Resources Model (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens, 2008). Het model is 

gerelateerd aan de motivatie en het welbevinden van werknemers. Het job-demands resources 

model bestaat uit de twee categorieën werkeisen en werkhulp. Werkhulp is gedefinieerd als de 

fysieke, psychologische en sociale aspecten van werk die de aangetaste gezondheid door 

werkeisen verminderen en helpt bij het bereiken van werkdoelen, persoonlijke groei en 

ontwikkeling en stimuleert leren (Schaufeli & Bakker, 2004). Ook is werkhulp zoals steun van 

de werkgever, toegang tot informatie en een goed organisatorisch klimaat positief geassocieerd 

met werkbevlogenheid (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006). Werkeisen zijn aspecten van het 

werk die worden geassocieerd met psychologische en fysiologische kosten. Werkeisen hoeven 

niet schadelijk te zijn. Dit gebeurt pas als de eisen overgaan in veel stress en een mogelijke 

burn-out (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens, Andriessen (2008). Het job-demand 

resources model is interessant omdat hoge werkeisen en lage werkhulp vaak samenhangt met 

een burn-out terwijl veel werkhulp samenhangt met werkbevlogenheid (Schaufeli & Bakker, 

2004) 

Er is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen burn-out en de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie van de zelfdeterminatie theorie, maar 

nog weinig in combinatie met werkbevlogenheid. Omdat de zorgverleners door hun werk een 
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verhoogde kans op een burn-out hebben, is het niet alleen van belang om de aandacht te richten 

op het concept burn-out en de negatieve aspecten daarvan, maar moet er ook gefocust worden 

op de positieve kanten van het werk, om een mogelijke burn-out in de toekomst te voorkomen. 

Hierbij is werkbevlogenheid een belangrijk concept. Ook speelt het vervullen van de drie 

psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie van de 

zelfdeterminatie theorie ook een belangrijke rol. Een hoge mate van vervulling van de drie 

psychologische basisbehoeften staat voor het verbeterd functioneren en een hoger welbevinden 

van de zorgverleners (Broeck, van den.et al., 2009). Het doel van dit onderzoek was het 

onderzoeken van de samenhang tussen burn-outklachten, werkbevlogenheid en de drie 

psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie met behulp van de 

zelfdeterminatietheorie. Doordat andere onderzoeken zich vooral richten op de positieve of 

negatieve aspecten op het werk is het belangrijk dat in dit onderzoek de samenhang tussen alle 

drie de variabelen wordt onderzocht, om in de toekomst mogelijk burn-out klachten te 

voorkomen. De onderzoeksvraag is: wat is het verband tussen burn-out klachten, 

werkbevlogenheid en het vervullen van de drie psychologische basisbehoeften autonomie, 

verbondenheid en competentie  onder zorgverleners.  

 

:opgesteld hypothesenAan de hand van de onderzoeksvraag zijn er drie  

 

 psychologischebevrediging van de drie de verband verwacht tussen  negatief1. Er wordt een 

 .op het werk out-basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie en burn 

out zijn een verminderde autonomie, een cynische houding, -De eigenschappen van een burn

(Demerouti en uitputting  , eenzaamheid op het werknderde competentiehet gevoel van vermi

van de drie  de vervullingen dit zal dus negatief samenhangen met et al., 2001) 

psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie van de 

theorie. zelfdeterminatie 

 

psychologische van de drie  de vervulling2. Er wordt een positief verband verwacht tussen 

basisbehoeften en werkbevlogenheid. 

Als er sprake is van een hoge mate van vervulling van de drie psychologische basisbehoeften 

minatietheorie sprake van werktevredenheid, op het werk is er volgens de zelfdeter

, optimaal functioneren, geestelijke en lichamelijke gezondheid, het gevoel van welbevinden

Dit komt overeen met de  .(Deci & Ryan, 2000) controle en het gevoel erbij te horen

een positieve, bevredigende eigenschappen van werkbevlogenheid waarbij er sprake is van 
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werkhouding die wordt gekarakteriseerd door vitaliteit, toewijding,  en absorptie (Schaufeli et 

n in hoeverre en of er een positieve samenhang Het is dus interessant te onderzoeke al. 2008).

tussen werkbevlogenheid en het vervullen van de drie psychologische basisbehoeften  is

autonomie, verbondenheid en competentie. 

 

out en werkbevlogenheid-verband verwacht tussen burn negatief 3. Er wordt een 

Volgens het job-demands resources model is er bij een burn-out vaak sprake van veel werkeisen 

en weinig werkhulp en bij een hoge werkbevlogenheid is er juist sprake van veel werkhulp 

(Schaufeli & Bakker, 2004). Hierbij lijken werkbevlogenheid en burn-out vaak tegenpolen van 

elkaar met werkbevlogenheid aan de positieve kant en burn-out aan de negatieve kant 

(Schaufeli & Bakker, 2003). Echter dienen burn-out en werkbevlogenheid te worden gezien als 

twee aparte dimensies die onafhankelijk van elkaar worden gemeten (Schaufeli & Bakker, 

2003). Een zorgverlener die een hoge mate van burn-out klachten heeft kan bijvoorbeeld ook 

bevlogen zijn (Schaufeli & Bakker). Het is dus interessant om te onderzoeken hoe groot en in 

welke richting het verband is tussen burn-out en werkbevlogenheid. 

 

3. Methode 

 

3.1 Respondenten 

 

De deelnemers waren medewerkers van de zorggroep Sint Maarten. In totaal werden 163 

medewerkers benaderd, waarvan in totaal 128 respondenten de vragenlijst hebben ingevuld. 

Daarvan werden 121 respondenten gebruikt voor verdere analyse. De data van de 7 andere 

respondenten werd uit de dataset verwijderd, omdat er sprake was van geen data of missende 

data. De leeftijd van deze 121 respondenten ligt tussen de 16 en 65 jaar (M = 41,56, SD = 

12,30).  In tabel 1 zijn de demografische variabelen van de respondenten weergeven. De grote 

meerderheid is een vrouw (95,9%), geboren in Nederland (99,2%) en heeft als functie 

verzorgende niveau 3 IG (66,1%). Het aantal jaren werkzaam bij hun huidige functie varieerde 

bij de werknemers van 0 tot 27 jaar (M = 5,37, SD = 6,75).  
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Tabel 1. Demografische gegevens respondenten  

 

   Totale steekproef n= 121                                                                                                        

Geslacht, n (%)  

   Man 5 (4,1) 

   Vrouw 116 (95,9) 

Burgerlijke staat, n (%)  

   Getrouwd/geregistreerd        75 (62,0) 

   Gescheiden 10 (8,3) 

   Weduwe/weduwnaar 1 (0,8) 

   Nooit getrouwd geweest 35 (28,9) 

Jaren werkzaam locatie,n (%)  

   Gemiddelde (SD) 5,37 (6,75) 

Jaren werkzaam woonzorgcentrum, n (%)   

   Gemiddelde (SD)  14,86 (11,1) 

Functie op afdeling, n (%)  

   Verpleegkundige mbo niveau 4 7 (5,8) 

   Verzorgende niveau 3 IG 80 (66,1) 

   Helpende niveau 2 9 (7,4) 

   Anders,  namelijk 25 (20,7) 

 

 

3.2 Procedure 

 

Dit onderzoek was een onderdeel van een groter interventieonderzoek met diverse 

meetmomenten. Bij dit onderzoek werd alleen gebruik gemaakt van de voormeting. 

De verzorgenden werden benaderd door de onderzoeker. Voordat de verzorgenden de 

vragenlijst konden invullen moesten ze eerst toestemmen met de toestemmingsverklaring. 

Deelname aan de online vragenlijst was geheel vrijwillig en de gegevens werden anoniem en 

vertrouwelijk verwerkt. De verzorgenden werden zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte 

gesteld van het onderzoek. Vervolgens werd de link naar de online vragenlijst per mail gestuurd. 

Na het versturen van de vragenlijst kregen de verzorgende drie weken de tijd om de vragenlijst 

in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurde ongeveer 30 minuten. De samengestelde 
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vragenlijst bestond uit meer vragenlijsten dan wordt besproken in dit onderzoek. De vergoeding 

die de respondenten kregen voor het invullen van de vragenlijst was een half uur werktijd. 

 

3.3 Meetinstrumenten 

 

Het online meetinstrument dat werd gebruikt in dit onderzoek bestond uit verschillende 

bestaande gevalideerde instrumenten met in totaal 14 vragenlijsten met 150 items. De 

samengestelde vragenlijst begint met informatie over de ethische aspecten van het onderzoek. 

Daarna volgen er vragen over de algemene gegevens, zoals leeftijd, geslacht, land van 

herkomst, aantal jaren ervaring en functie op de afdeling van de respondenten. Vervolgens 

werden er vragen gesteld over het welbevinden van de respondenten en aspecten die daarmee 

te maken hebben. Ten slotte volgen de vragenlijsten die gaan over hoe het werk wordt ervaren 

en aspecten die daarmee te maken hebben. Slechts drie werk gerelateerde vragenlijsten met 

betrekking tot burn-out, werkbevlogenheid en de drie psychologische basisbehoeften 

autonomie, verbondenheid en competentie waren van belang in dit onderzoek.  

 

Burn-out 

 

Burn-out werd gemeten door de Utrechtse burn-out schaal (UBOS) van Maslach & Schaufeli 

(1983) bestaande uit 15 items. De UBOS bestaat uit de drie subschalen (emotionele) uitputting, 

mentale distantie en verminderde competentie. De schaal emotionele uitputting bestaat uit 5 

items, mentale distantie bestaat uit 4 items en verminderde competentie bestaat uit 6 items. 

Voorbeelditems zijn “ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk” bij emotionele uitputting, 

“ik merk dat ik teveel afstand heb gekregen van mijn werk” bij depersonalisatie en “ik weet de 

problemen in mijn werk goed op te lossen” bij verminderde competentie . De items worden 

gescoord aan de hand van een 7-punts Likert schaal die loopt van 0 (“nooit”) tot 6 

(“dagelijks/altijd”). Per schaal en van het totaal wordt de somscore bepaald. Een hoge score op 

de drie subschalen toont een hoge mate van burn-outklachten. Bij de UBOS is gebruik gemaakt 

van een normering met een hoge score bij een score ≥ 95e percentiel,  gemiddeld bij 95e 

percentiel > score ≥ 25e percentiel en laag bij score < 25e percentiel (Schaufeli & van 

Dierendonck, 2000). De interne consistentie van de UBOS is hoog in dit onderzoek, met een 

Cronbach’s alpha van 0,87. Bij de subschaal emotionele uitputting is de alpha 0,87,  bij 

. 0,73 en bij depersonalisatie 0,81 verminderde competentie 
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Werkbevlogenheid 

 

De werkbevlogenheid van de werknemers werd gemeten door de Utrechtse Bevlogenheidschaal 

(UBES) van Schaufeli & Bakker (2003) bestaande uit 9 items. De UBES bestaat uit de drie 

subschalen vitaliteit, toewijding en absorptie die ieder bestaan uit drie items. Voorbeelditems 

zijn “Als ik 's morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan” van vitaliteit, “Ik ben 

enthousiast over mijn baan” van toewijding en “Ik ga helemaal op in mijn werk” van autonomie. 

De items worden beantwoord aan de hand van een 7-punts Likert schaal die loopt van 0 

(“nooit”) tot 6 (“dagelijks/altijd”). Per schaal en van het totaal wordt de somscore berekend. De 

UBES wordt gescoord door de gemiddelde score te berekenen over de drie subschalen en de 

totaalschaal.  Een hoge score betekent veel werkbevlogenheid. Bij de UBES is gebruik gemaakt 

van een normering met een hoge score bij een score ≥ 95e percentiel, gemiddeld bij 95e 

percentiel > score ≥ 25e percentiel en laag bij score < 25e percentiel (Schaufeli & Bakker, 

2003). De interne consistentie bij de UBES is hoog in dit onderzoek, met een Cronbach’s alpha 

van 0,94, dit komt overeen met de oorspronkelijke alpha die tussen de 0,89 en 0,97 ligt 

(Schaufeli & Bakker). De interne consistentie bij de subschalen is ook hoog met 0,90 bij 

vitaliteit, 0,87 bij toewijding en 0,86 bij absorptie. Ook dit komt overeen met de waarden van 

Schaufeli & Bakker. 

 

Basisbehoeften 

 

De mate van bevrediging van de drie psychologische basisbehoeften wordt gemeten met de 

work related basic needs scale (w-BNS) van Vandenbroeck et al. (2010). De w-BNS bestaat uit 

18 items die onderverdeeld zijn in de drie subschalen autonomie, competentie en sociale 

verbondenheid, alle drie bestaande uit 6 items. Voorbeelditems zijn “Ik heb het gevoel dat ik 

mezelf kan zijn op mijn werk” van autonomie, “ik voel me bekwaam in mijn werk” van 

competentie en “Ik voel niet echt een band met de andere mensen op het werk” van 

verbondenheid. De items worden gescoord aan de hand van een 5-punts Likert schaal die loopt 

van 1 (“helemaal mee oneens”) tot 5 (“helemaal mee eens”). De w-BNS wordt gescoord door 

de gemiddelde score te berekenen over de drie subschalen en de totaalschaal. Een hoge score 

op de drie subschalen betekent een hoge mate van bevrediging van de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, competentie en sociale verbondenheid. De interne consistentie van 

de w-BNS is hoog met een Cronbach’s alpha van 0,88. Voor de subschalen is de cronbachs 

alpha 0,82 bij automie, 0,78 bij verbondenheid en 0,73 bij competentie.  
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3.4 Data analyse  

 

 De uit de vragenlijst verkregen data wordt geanalyseerd met behulp van het statistische 

programma SPSS. Indien nodig werden de items omgeschaald. Om te onderzoeken of de 

uitkomsten van de drie variabelen burn-out, werkbevlogenheid en psychologische 

basisbehoeften normaal verdeeld zijn werd de Kolmogorov-Smirnov test uitgevoerd. Hieruit 

volgde dat geen van de drie variabelen normaal verdeeld is, dus werden er alleen niet-

parametrische toetsen uitgevoerd. Vervolgens werden de verbanden  van de hypotheses 

getoetst met behulp van de Spearman rho correlatie coëfficiënt. De hypothesen worden 

verworpen als er geen significant verschil wordt gevonden (p<0,05). Daarnaast werden de 

hypothesen ook getoetst met behulp van de parametrische Pearson correlatiecoëfficiënt. 

Doordat het alleen mogelijk is om een parametrische regressieanalyse uit te voeren is het van 

belang om te kijken in welke mate deze twee correlatiecoëfficiënten van elkaar verschillen. 

Daarna werden er twee meervoudige regressie analyses uitgevoerd. De eerste met als 

afhankelijke variabele burn-out en als onafhankelijke variabelen de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie en  de tweede met als afhankelijke 

variabele werkbevlogenheid en als onafhankelijke variabelen de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie.  

  

 

4. Resultaten 

 

In tabel 2 is het gemiddelde, de standaard deviatie en het minimum en maximum weergeven 

van de verschillende variabelen. Het gemiddelde van de w-BNS schaal die loopt van 1 tot 5 is 

3,87 met een standaard deviatie van 0,43.  Er wordt het hoogst gescoord op de psychologische 

basisbehoefte competentie (M = 4,06). De standaard deviatie is relatief laag bij de w-BNS, wat 

aantoont dat de antwoorden van de respondenten redelijk homogeen zijn en er weinig spreiding 

is. Het gemiddelde van de UBOS is 1,21 op een schaal van 0 tot 6 met een standaard deviatie 

van 0,71. Het gemiddelde van de UBES is 4,77 op een schaal van 0 tot 6. Volgens de 

handleiding van De spreiding van de antwoorden tussen de werknemers is bij de UBES het 

hoogst. Er is bij deze variabele dus een grotere variantie tussen de antwoorden van de 

werknemers. In tabel 3 wordt de normering van de burn-outschaal en werkbevlogenheidsschaal 

weergeven. Aan de hand van percentielen wordt bepaald welk percentage respondenten laag, 
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gemiddeld en hoog scoren. Op zowel de burn-outschaal als de werkbevlogenheidsschaal is de 

gemiddelde totaalscore een gemiddelde score. 71% van de respondenten had een gemiddelde 

score op de UBOS en 66,9% een gemiddelde score op de UBES. Als de gemiddelde score van 

de UBES in dit onderzoek wordt vergeleken met de algemene normeringsscore Utrechtse 

Bevlogenheidsschaal handleiding (Schaufeli & Bakker, 2003) valt de gemiddelde score van 

werkbevlogenheid  (4,77) net in de range van 4,67 – 5,50 die staat voor een hoge 

werkbevlogenheid. 

 

Tabel 2. Descriptieve statistiek 

Variabelen  Gemiddelde SD Minimum Maximum 

Basisbehoeften Totaalscore      3,87 0,43 2,17 5,00 

 Autonomie      3,83 0,56 1,50 5,00 

    Verbondenheid      3,72 0,57 1,00 5,00 

 Competentie      4,06 0,43 2,83 5,00 

Werkbevlogenheid Totaalscore      4,77 0,95 1,78 6,00 

Burn-out Totaalscore      1,21 0,71 0 3,80 

 

 

Tabel 3. Normering UBOS en UBES  

 UBOS % UBES  % 

Laag X < 0,67 23,3 X < 4,28 24,8 

Gemiddeld 0,67 ≤ X < 2,47 71,0 4,28 ≤ X < 6,00 66,9 

Hoog X ≥ 2,47 5,7 X ≥ 6,00 8,3 

     

 

In dit onderzoek werden drie hypothesen getoetst: 

 een negatief verband verwacht tussen de bevrediging van de drie Ten eerste werd er

out op het -basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie en burn psychologische

 een positief verband verwacht tussen de vervulling van de drie Ten tweede werd erwerk. 

een negatief verband  Ten derde werd er basisbehoeften en werkbevlogenheid. psychologische

out en werkbevlogenheid-verwacht tussen burn 

 

Met behulp van de spearman’s rho correlatie coëfficiënt wordt bepaald of de hypothesen 

worden ondersteund of verworpen. In tabel 3 is de correlatie bepaald tussen de variabelen burn-
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out, werkbevlogenheid en de psychologische basisbehoeften. Er is een significant negatieve 

correlatie tussen burn-out en de basisbehoeften (r = -,64). Ook de correlatie is bepaald van de 

drie psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie afzonderlijk 

(tabel  Bij alle drie de psychologische basisbehoeften is er een significant negatieve correlatie 

gevonden met burn-out (autonomie = -,57, Verbondenheid = -,4, Competentie = -,54). Dit komt 

overeen met hypothese 1 en die wordt dus niet verworpen. Ook  is er een significante positieve 

correlatie tussen werkbevlogenheid en basisbehoeften van ,64. Hierbij is de correlatie ook 

bepaald voor de drie psychologische basisbehoeften afzonderlijk. Bij alle drie is er ook een 

significant positieve correlatie met werkbevlogenheid, wat aantoont dat hypothese 2 niet wordt 

verworpen. Ten slotte is er een significant negatieve correlatie tussen burn-out en 

werkbevlogenheid (r = -,71). Dit betekent dat hypothese 3 niet wordt verworpen. Autonomie 

correleert van de drie basisbehoeften het meest met burn-out, werkbevlogenheid en de basic 

needs.  Vervolgens wordt ook met de Pearson correlatie coëfficiënt bepaald of de hypothesen 

worden ondersteund of verworpen. Voor alle drie de hypothesen wordt een significante 

correlatie gevonden. Daarnaast zijn alle correlaties berekend met de Pearson correlatie 

coëfficiënt hoger dan de correlaties berekend met de Spearman correlatie coëfficiënt, behalve 

tussen competentie en burn-out en competentie (-,533**) en werkbevlogenheid (,464). 

 

Tabel 4. Spearman correlatie tussen burn-out, werkbevlogenheid en de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie 

 Burn-out (UBOS) Werkbevlogenheid  

(UBES) 

Basic needs  

(w-BNS) 

Burn-out (UBOS) 1 -,714** -,639** 

Werkbevlogenheid  

(UBES) 

-,714** 1 ,643** 

Basic needs (w-BNS) -,639** ,643** 1 

Autonomie -,571** ,584** ,844** 

Verbondenheid -,401** ,487** ,723** 

Competentie -,538** ,490** ,751** 

**p < .01 

 

Ten slotte werden er twee meervoudige regressieanalyses uitgevoerd om de hypothesen te 

testen en te onderzoeken hoe de verschillende variabelen de variantie voorspellen. In tabel 5 is 

de meervoudige regressieanalyse weergeven van burn-out en de drie psychologische 
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basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie. De drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie verklaren 70,2% van de variantie van 

burn-out. Het model is significant F (1, 119) = 115,64, p = 0,00. Autonomie, verbondenheid en 

competentie hangen significant negatief samen met burn-out. Dus minder vervulling van 

autonomie, verbondenheid en competentie hangt samen met meer burn-out klachten. In tabel 6 

is de meervoudige regressieanalyse weergeven van werkbevlogenheid en de drie 

psychologische basisbehoeften autonomie, competente en verbondenheid. Autonomie, 

verbondenheid en competentie verklaren 66,9% van de variantie van werkbevlogenheid. Het 

model is significant F (1, 119) = 96,59, p = 0,00. De regressie coëfficiënt is bij de basisbehoefte 

competentie niet significant. Dus competentie hangt niet samen met werkbevlogenheid als er 

voor autonomie en verbondenheid wordt gecontroleerd. Autonomie en verbondenheid hangen 

significant samen met werkbevlogenheid. Dus hoe meer vervulling van autonomie en 

verbondenheid hoe groter de werkbevlogenheid. Autonomie hangt in vergelijking met 

verbondenheid en competentie het meest samen met burn-out. 

 

Tabel 5. Multivariate regressieanalyse burn-out en de drie psychologische basisbehoeften 

autonomie, verbondenheid en competentie 

                                           Burn-out  

 B-waarde Standaard error Beta 

Autonomie -,510 0,112 -,401** 

Verbondenheid -,297 0,101 -,236** 

Competentie -,339 0,133 -,205* 

* < 0,05 

** < 0,01 

 

Tabel 6. Multivariate regressieanalyse werkbevlogenheid en de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie 

                                           Werkbevlogenheid 

 B-waarde Standaard error Beta 

Autonomie ,532 ,156 ,310** 

Verbondenheid ,591 ,139 ,354** 

Competentie ,305 ,184 ,139 

** < 0,01 
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5. Discussie 

 

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of er een verband is tussen burn-out, 

werkbevlogenheid en de drie psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en 

competentie. Hierbij werden drie hypothesen opgesteld op basis van de gevonden literatuur. Uit 

de resultaten blijkt dat alle drie de opgestelde hypothesen niet worden verworpen. Er is dus een 

negatief verband tussen de bevrediging van de drie psychologische basisbehoeften autonomie, 

verbondenheid en competentie en burn-out op het werk. Daarnaast is er een positief verband 

tussen de vervulling van de drie psychologische basisbehoeften en werkbevlogenheid. Hierbij 

hangen de psychologische basisbehoeften autonomie en verbondenheid samen met 

werkbevlogenheid. Competentie hangt niet samen met werkbevlogenheid. Ten slotte is er een 

negatief verband tussen burn-out en werkbevlogenheid.  

Dit komt overeen met de gevonden literatuur. Naast dat de resultaten de uitkomsten in 

andere onderzoeken ondersteunen hebben ze ook een toegevoegde waarde. Bij een burn-out 

wordt het welbevinden verminderd, doordat de zorgverlener het gevoel heeft niet voldoende te 

functioneren op het werk, er sprake is van vermoeidheid, een gebrek aan autonomie, weinig 

sociale steun of de werkeisen (te) hoog zijn (Houtman, Andries & Hupkens, 2004). Een hoge 

mate van werkbevlogenheid op het werk wordt juist gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en 

absorptie en stimuleert het welbevinden van de zorgverleners (Schaufeli & Bakker, 2003). In 

dit onderzoek was er sprake van een hoge werkbevlogenheid. Ook leidt een baan die zorgt voor 

het vervullen van de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en sociaal contact 

tot een verhoging van het welbevinden en vitaliteit (Ryan & Federick, 1997). Volgens de 

zelfdeterminatietheorie is het vervullen van de drie psychologische basisbehoeften ook van 

belang voor persoonlijke ontwikkeling en optimaal functioneren van werknemers (van den 

Broeck, et al., 2009). Dit komt dus overeen met zowel het verwachte negatieve verband tussen 

burn-out en  werkbevlogenheid als tussen burn-out en het vervullen van de drie psychologische 

basisbehoeften. In veel verschillende studies is het negatieve verband tussen werkbevlogenheid 

en burn-out aangetoond (Demerouti et al. 2001, Hakanen et al, 2006, Schaufeli & Bakker, 2004, 

Montgomery et al. 2003). Volgens Schaufeli en Bakker (2004) is sociale support een antecedent 

van werkbevlogenheid. De behoefte aan verbondenheid is volgens Reiss (2000) een goede 

voorspeller voor vitaliteit en een positief affect. Ook is de werkbron autonomie gerelateerd aan 

werkbevlogenheid (Hakanen et al., 2006). Daarnaast hangt bevlogenheid volgens Salanova en 

collega’s (2001) positief samen met de ervaren eigen competentie. Hierbij kan de ervaren eigen 
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competentie voorafgaan of volgen op werkbevlogenheid (Salanova et al., 2001). Dit kan 

mogelijk een verklaring zijn voor het feit dat competentie niet samenhangt met 

werkbevlogenheid als er voor autonomie en verbondenheid wordt gecontroleerd. Het kan zijn 

dat de ervaren eigen competentie pas daarna volgt. Autonomie correleert in dit onderzoek van 

de drie psychologische basisbehoeften zowel het meest met werkbevlogenheid als burn-out. 

Ook hangt burn-out het meest samen met autonomie. Dit is logisch voor autonomie en burn-

out, omdat er bij burn-outklachten vaak sprake is van een verminderde autonomie en er dus een 

relatief hoge, negatieve correlatie wordt verwacht (Liu et al., 2015). 

De totale score op de burn-out schaal  was te kwalificeren als gemiddeld en de score op 

de werkbevlogenheidsschaal als redelijk hoog. Dit komt niet overeen met de verwachting uit 

de literatuur dat er een verhoogde score op de burn-outschaal zou zijn onder zorgverleners en 

dat vaak in combinatie is met een lagere score op de werkbevlogenheidsschaal. Hierbij waren 

wel enkele limitaties op te merken in het onderzoek. Ten eerste was er maar één meetmoment 

met één zorggroep. Het is hierdoor niet duidelijk of de resultaten gegeneraliseerd kunnen 

worden en of er sprake is van een mogelijke bias. Ook was er geen algemene conditie waarin 

de onlinevragenlijst werd ingevuld. De respondenten kregen een halfuur uitbetaald onder 

werktijd om de vragenlijst in te vullen. Het is dus mogelijk dat  sommige respondenten de 

vragenlijst hebben ingevuld voor het geld en niet naar waarheid. Zoals uit de literatuur is 

gebleken hebben zorgverleners een hoge werkdruk, het is dan de vraag of een vragenlijst 

invullen op het werk de beste uitkomst is. De respons rate op de online vragenlijst was ongeveer 

74%. Dit is een vrij hoge respons en is goed voor de betrouwbaarheid van het onderzoek en de 

grote van de onderzoeksresultaten. Toch kan er hier mogelijk sprake zijn van onzuiverheden in 

het selectieproces, doordat bijvoorbeeld mensen die ontevreden zijn de onlinevragenlijst niet 

hebben ingevuld. Daarnaast kwam competentie twee keer voor in de online vragenlijst, één keer 

als basisbehoefte en één keer als verminderde competentie als eigenschap van burn-out. Er was 

hierbij wel sprake van correlatie tussen deze 2 variabelen, maar deze was niet zo hoog dat door 

beide hetzelfde werd gemeten. De vragenlijsten die werden gebruikt in het onderzoek waren 

valide en betrouwbaar. Ten slotte was een limitatie van het onderzoek de parametrische 

regressie analyse op non parametrische gegevens. Hierdoor zijn de gegevens mogelijk niet 

helemaal juist. Als gekeken wordt naar de Pearson en Spearman correlatie liggen de correlaties 

van de Pearson hoger, het kan dus zijn dat de gegevens van de regressieanalyse ook hoger zijn 

dan in de werkelijkheid. 

Ten slotte zijn er nog een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Vervolgonderzoek zou moeten plaats vinden in een longitudinale setting zodat de causale 
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relaties tussen burn-out, werkbevlogenheid en het vervullen van de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie onderzocht kunnen worden. 

Hierdoor zou er een beter inzicht moeten ontstaan in hoe de drie variabelen elkaar beïnvloeden 

en kan er een interventie worden ontwikkeld die de burn-out klachten vermindert en het 

vervullen van de drie psychologische basisbehoeften en werkbevlogenheid verhoogt. Verder is 

er is nog meer onderzoek nodig na het afronden van dit onderzoek. Er is nu duidelijk geworden 

dat er relaties zijn tussen het vervullen van de basisbehoeften, werkbevlogenheid en burn-out. 

Doordat zorgverleners door   hun werk een verhoogd risico lopen een burn-out te krijgen is het 

van belang om het aantal zorgverleners met burn-outklachten te verminderen. Hierbij is het 

belangrijk dat er speciaal gefocust wordt op zorgverleners, omdat zij doordat ze heel intensief 

met mensen in aanraking komen een verhoogde kans hebben op een burn-out (Demerouti, et 

al., 2001). Ten slotte zou ik in vervolgonderzoek naar de samenhang tussen burn-out, 

werkbevlogenheid en het vervullen van de drie basisbehoeften waarbij er naast de 

zelfdeterminatietheorie ook gebruik wordt gemaakt job-demands resources model, ook de 

variabelen werkeisen en werkhulp meenemen in het onderzoek. Het job demands resources 

model was van belang voor dit onderzoek, maar doordat werkeisen en werkhulp niet gemeten 

werd konden er geen conclusies uit worden getrokken. 

Alles in beschouwing genomen, met alle beperkingen van het onderzoek kan er toch 

gesteld worden dat er een verband is tussen werkbevlogenheid, burn-out en het vervullen van 

de drie basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie.  Onderzoek laat zien dat er 

veel verschillende risicofactoren zijn die kunnen leiden tot burn-outklachten. Daarnaast leidt 

werkbevlogenheid tot veel positieve eigenschappen.  Door verder onderzoek te doen naar de 

causale verbanden tussen burn-out, werkbevlogenheid en het vervullen van de drie 

psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid, kan er in de 

toekomst mogelijk een werkomgeving ontstaan met veel bevlogenheid en weinig burn-out. 
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