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Samenvatting 

De werk gebonden psychische aandoening is de meest voorkomende beroepsziekte in 

Nederland en zet het psychisch welzijn van medewerkers onder druk. In dit cross-sectionele 

onderzoek is de relatie tussen rumineren en burnout met social support als modererende 

variabele en sekse als controle variabele onderzocht. In totaal hebben 451 respondenten 

deelgenomen. De respondentengroep bestond 25%  uit mannen en 75% uit vrouwen, 

werkzaam in diverse branches in Nederland. Door middel van zelfrapportage hebben zij een 

uit 99 items bestaande vragenlijst ingevuld. Resultaten laten zien dat er een verband is tussen 

rumineren en burnout.  Social support heeft geen modererende invloed op de relatie tussen 

rumineren en burnout. Ook sekse heeft geen significante invloed. Om valide uitspraken te 

kunnen doen over deze resultaten is verder onderzoek naar deze relaties nodig. 
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De invloed van social support op rumineren en burnout 

Psychisch welzijn van werknemers is de komende jaren een belangrijk onderwerp 

voor werkgevers en overheid. Volgens de World Health Organization (WHO, 2001) voelen 

psychisch gezonde mensen zich in staat de eigen intellectuele en emotionele mogelijkheden 

te verwezenlijken. Psychisch welzijn is volgens hen “a state of complete physical, mental and 

social well-being” (WHO, 2001, p 3). Echter, het psychisch welzijn staat onder druk. De 

werk gebonden psychische aandoening is de meest voorkomende beroepsziekte en leidt tot 

tijdelijke of definitieve uitval uit de arbeidsmarkt. In de periode die daaraan vooraf gaat, is 

sprake van een afname in mentale weerbaarheid, arbeidsproductiviteit en werkplezier 

(Asscher, 2013). Mede door de uitkomsten van de Werkgevers Enquête Arbeid en de 

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en cijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek, waaruit blijkt dat één derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim gerelateerd is 

aan psychosociale arbeidsbelasting, heeft de overheid dit punt actief opgepakt als meerjaren 

traject (Asscher, 2013).  

Een oorzaak van dit werk gerelateerde ziekteverzuim ligt in werk en verandering 

daaromtrent. De laatste jaren heeft door maatschappelijke, economische en technologische 

ontwikkelingen een verschuiving plaatsgevonden in de wereld van werken. In tegenstelling 

tot zekerheid en vaste patronen is er nu sprake van een meer flexibele vorm van werken, met 

vaak tijdelijke contracten (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2014; Van Echtelt, 

2014). Deze flexibilisering gaat veelal gepaard met reorganisaties waar baanverlies een 

onderdeel van is. Ook de economische recessie heeft zijn sporen nagelaten op de 

arbeidsmarkt. Angst voor baanverlies in weer een reorganisatie kan een rol spelen bij veel 

werknemers die vervolgens onder druk van angst harder werken om hun baan te behouden 

(ING Economisch Bureau, 2014). Dergelijke situaties roepen emoties op en beïnvloeden het 
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psychisch welzijn van werknemers. Daarmee wordt een beroep gedaan op deze werknemers 

om hun emoties te reguleren en staat hun psychisch welzijn onder druk. Emotieregulatie kan 

zowel stimulerend als dempend werken en zo het verschil maken in het effect op het 

psychisch welzijn van een individu (Quidbach, Berry, Hansenne & Mikolajczak, 2010). 

Gezien de hoge prevalentie van de werk gebonden psychische aandoening, is het de vraag 

welke emotieregulatie strategieën werknemers gebruiken en of daarin positief of negatief 

beïnvloedende factoren te ontdekken zijn. Onderzoek heeft reeds aangetoond dat welzijn 

beïnvloed wordt door de manier waarop iemand zijn emoties reguleert (Biron & Van 

Veldhoven, 2012; Koole, 2009). De laatste jaren wordt in toenemende mate 

wetenschappelijke kennis opgedaan over de manier waarop mensen hun emoties reguleren 

(Augustine & Hemenover, 2009). In deze kennis is met name op het vlak van de cognitieve 

coping strategieën, de mate waarin deze emoties reguleren en hoe dit de 

verwerkingsprocessen beïnvloedt,  nog veel leemte (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2002).  

Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan het vergroten van deze kennis en 

richt zich in het kader van psychisch welzijn van werknemers, op de subjectieve cognitieve 

emotieregulatie. Binnen de emotieregulatie strategieën wordt in dit onderzoek specifiek de 

strategie rumineren en de mogelijke invloed op burnout onderzocht. Een relatie waar uit 

onderzoek blijkt dat rumineren stress en burnout bij leraren voorspelt (Koṡir, Tement, 

Licardo & Habe, 2012). Door verder onderzoek kan duidelijk worden of deze uitkomst te 

generaliseren is naar een groter deel van de beroepsbevolking.  

Tevens laat het huidige onderzoeksveld ruimte voor het antwoord op de vraag wat 

effectieve strategieën zijn om rumineren te overwinnen (Nolen-Hoeksema, Wisco & 

Lyubomirsky, 2008). Een strategie die een buffer biedt in bron-uitputtende situaties, is social 

support (Bakker, Demerouti & Eeuwema, 2005; Galek, Flannely, Greene & Kudler, 2011; 



INVLOED VAN SOCIAL SUPPORT OP RUMINEREN EN BURNOUT                            5 

 

Hobfoll,  2002). In relatie tot burnout blijkt social support remmend te werken op het 

ontstaan (Galek et al, 2011). Ook na een trauma blijkt dat social support een beschermende 

werking heeft op de relatie tussen rumineren en burnout en dat ruminerende personen baat 

hebben bij positief ervaren social support om uit de repeterende negatieve gedachtencirkel te 

komen (Nolen-Hoeksema & Davis, 1999). In dit onderzoek wordt social support onderzocht 

op de mogelijke invloed als moderator. 

De centrale vraagstelling die bovenstaande voortvloeit is: Welk effect heeft rumineren 

op burnout en heeft social support een modererend effect op deze relatie? Het doel van dit 

onderzoek is het inzichtelijk maken van een mogelijk effect van rumineren op burnout en de 

modererende invloed van social support hierop. Met dit onderzoek wordt een 

wetenschappelijke bijdrage geleverd aan verder onderzoek naar de relatie tussen rumineren 

en burnout in de beroepsbevolking en wordt onderzocht of social support een modererende 

werking heeft. Daarmee dient dit onderzoek tevens een praktisch doel, waarmee een bijdrage 

geleverd kan worden aan de interventies van het eerdergenoemde meerjaren traject van de 

overheid om werk gerelateerd verzuim terug te dringen.  

Voorgaande redenatie leidt tot het conceptueel model weergegeven in figuur 1. 

 

 

 

 

Figuur 1. Conceptueel model met vier variabelen: sociale steun modereert de relatie tussen 

rumineren en burnout. Sekse is een controle variabele. 
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Emotieregulatie 

Het wetenschappelijk onderzoek naar emotieregulatie is nog relatief jong (Augustine 

& Hemenover, 2009). Desondanks is er de laatste decennia veelvuldig onderzoek naar gedaan 

en zijn er een aantal meta analyses verschenen (Augustine & Hemenover; Webb, Miles & 

Sheeran, 2012). Emotieregulatie wordt in de meest recente meta-analyse gedefinieerd als “het 

geheel van automatische en gecontroleerde processen betrokken bij de initiatie, onderhoud en 

aanpassing van het voorkomen, intensiteit en duur van gevoelsstemmingen” (Webb et al, 

2012, p 775). Parkinson & Totterdell hebben ruim 300 emotieregulatie strategieën onderkend 

(Augustine & Hemenover, 2009). Om structuur aan te brengen in deze strategieën, zijn 

raamwerken ontwikkeld door o.a. Gross, Koole, Parkinson en Totterdell en Larsen, waarvan 

degene van Gross de meest gebruikte is (Webb et al, 2012). Binnen deze raamwerken zijn 

een aantal indelingen gemaakt. Een overeenkomstige indeling in alle emotieregulatie 

strategieën is het onderscheid tussen gedrags- en cognitieve emotieregulatie strategieën. Een 

gedragsemotieregulatie strategie omvat een fysieke actie, bijvoorbeeld je fysiek verplaatsen 

uit een vervelende situatie. Een cognitieve emotieregulatie strategie omvat een cognitieve 

actie, bijvoorbeeld je gedachten verplaatsen van een onprettige naar een prettigere. 

(Augustine & Hemenover, 2009). Dit onderzoek gaat in op rumineren, een vorm van 

cognitieve emotieregulatie. Cognitieve emotieregulatie omvat zeven strategieën: uiten, 

vermijden, terugtrekken, cognitieve relaxatie, rumineren, rationaliseren, positieve herkaderen 

en cognitieve afleiding (Augustine & Hemenover, 2009). Binnen deze strategieën 

onderscheidt rumineren zich door de continue focus op de negatieve gevoelens en gedachten, 

waar andere strategieën de focus leggen op zaken buiten het negatieve aspect. De 

emotieregulatie strategie vermijden.  
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Rumineren 

De ontwikkelingen in werk zoals voorgaand beschreven, kunnen zorgen oproepen. 

Een vorm van omgaan met deze zorgen is rumineren, een vorm van passief zorgen maken 

(Nolen-Hoeksema & Jackson, 2001; Treynor, Gonzales & Nolen-Hoeksema, 2003). 

Rumineren is te definiëren als “het passief en herhaaldelijk denken over eigen symptomen 

van het zich slecht voelen en op de mogelijke oorzaken en gevolgen ervan” (Nolen-

Hoeksema et al., 2008, p  400). Rumineren is gerelateerd aan zorgen maken en is 

tegelijkertijd anders van aard dan zorgen maken. Het verschil zit in de focus van de negatieve 

gedachten. Bij rumineren ligt de focus op verleden-heden, waar zorgen maken zich richt op 

de toekomst (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Zorgen maken richt zich op het anticiperen en 

voorbereiden op bedreiging en vermijding van negatieve stemming en beelden. Rumineren 

daarentegen richt zich op zelfwaardering, zingeving en thema’s omtrent verlies, waarbij 

wordt geprobeerd de diepere betekenis te doorgronden. Rumineren is een passieve manier 

van omgaan met problemen en leidt niet tot actieve probleemoplossing (Nolen-Hoeksema & 

Jackson, 2001). Degene die rumineert blijft gefixeerd op de problemen en op zijn gevoelens 

hierover, zonder echt in actie te komen. Dit kan vervolgens leiden tot verschillende 

psychische problemen als angststoornissen, alcoholmisbruik en eetstoornissen (Augustine & 

Hemenover, 2009; Nolen-Hoeksema et al., 2008; Treynor et al, 2003). De grootste correlatie 

is die met depressieve symptomen (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Rumineren is ook 

geassocieerd met zorgen over controleverlies en onzekerheid. Mensen die rumineren zien 

gebeurtenissen als onbeheersbaar. Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat er een associatie is 

met een relatief slechte oplossingsoriëntatie, slecht probleem oplossingsvermogen en meer 

negatieve beoordeling van situaties (Harrington & Loffredo, 2010; Nolen-Hoeksema et al., 

2008). De verwerking van negatieve informatie stagneert en ook dit stimuleert rumineren 

(Nolen-Hoeksema et al., 2008). Waar andere cognitieve emotieregulatie strategieën de focus 
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leggen op iets anders dan de negatieve emotie, ligt de focus bij rumineren juist op de 

repeterende aandacht voor de negatieve gedachten en emoties (Ray, Wilhelm & Gross, 2008). 

Rumineren heeft door de aard van deze emotieregulatie strategie een vergrotend en 

verlengend effect op de negatieve emotie (Ray et al., 2008). Dit betekent dat er continue een 

beroep wordt gedaan op de bronnen van een individu. Als deze bronnen niet aangevuld 

worden, leidt dat op de lange termijn tot uitputting. Dit zou kunnen betekenen dat er mogelijk 

een relatie is tussen rumineren en burnout omdat burnout een gevolg is van je lange tijd in 

een negatieve spiraal bevinden en je bronnen uitputten. 

Burnout 

Burnout is in Nederland een beroepsziekte waar gemiddeld 1 op de 8, of 12% van de 

werknemers mee te maken krijgt (Van Echteld, 2014). Dit gemiddelde is stijgende 

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM], 2014). De diagnose burnout is met 

overspannenheid al jaren de meest gestelde diagnose binnen de psychische aandoeningen. 

Samen zijn zij verantwoordelijk voor 76% van deze diagnosen. Het gaat hier om aantallen 

die, verplicht, gemeld worden door arbodiensten en bedrijfsartsen. Aangezien zij niet iedere 

medewerker met burnout zien, zijn deze absolute aantallen een onderschatting van het 

daadwerkelijk aantal (RIVM, 2014). De gemiddelde ziekteduur bij burnout is ook gestegen 

van 124 dagen in 2004 naar 185 dagen in 2012. Ter vergelijking: er zijn gemiddeld 255 

werkdagen in een jaar.  

Deze cijfers geven weer dat er een significant deel van de arbeidspopulatie niet in staat is om 

(volledig) te werken. De economische kosten van burnout zijn niet opgesteld, maar zijn 

gezien bovenstaande feiten aanzienlijk.  

Burnout is een probleem voor werkgevers, werknemers en overheid. Burnout is expliciet 

gekoppeld aan werk en deze koppeling verduidelijkt het onderscheid tussen burnout en 

overspannenheid (Taris et al, 2013). Burnout wordt door Schaufeli en Schreurs (1999) 
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gedefinieerd als:  

een langdurige negatieve, werk gerelateerde geestesgesteldheid bij normale 

individuen, die primair wordt gekarakteriseerd door uitputting en vergezeld gaat met 

spanning, klachten, verminderde persoonlijke effectiviteit, verminderde motivatie en 

de ontwikkeling van disfunctionele werkattituden en –gedragingen. Deze 

psychologische toestand ontwikkelt zich geleidelijk aan en kan lange tijd voor de 

betreffende persoon verborgen blijven. Burnout is het gevolg van een botsing tussen 

iemands intenties en de realiteit op het werk. De gevoelens van burnout versterken 

zichzelf vaak als gevolg van de inadequate coping strategieën die aan het syndroom 

gerelateerd zijn. (p 24) 

Symptomen van burnout zijn terug te herleiden tot drie aspecten. Het eerste aspect is 

emotionele uitputting waarbij iemand het gevoel heeft alle energie uit de emotionele bronnen 

opgebruikt te hebben en desondanks niet kan ontspannen. Het tweede aspect is vervreemding 

van anderen, wat zich kan uiten in cynisme en afstandelijkheid van het werk en collega’s. Het 

derde aspect is het gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid waardoor iemand 

twijfelt aan de eigen prestatie en het beroepsmatig functioneren (Schaufeli & Bakker, 2013; 

Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). Burnout is een specifieke vorm van werkstress vanwege 

het chronische karakter en andere uitingsvormen en is daarmee in feite het eindstadium van 

een langdurige situatie van het uitputten van bronnen (Schaufeli et al., 2009; Schaufeli & 

Schreurs, 1999). 

De gevolgen van burnout zijn zoals eerder geschetst, gerelateerd aan verminderde 

prestatie, ziekmelding en soms ook het zich (gedeeltelijk) terugtrekken van de arbeidsmarkt 

(Schaufeli & Ensman, 1998; Van Echteld, 2014). Ook laat onderzoek laat zien dat er een 
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correlatie is met psychische aandoeningen als angst, depressie en slaapstoornissen. De manier 

waarop de kenmerken van burnout zich manifesteren, liggen mogelijk ten grondslag aan deze 

aandoeningen (Lindblom, Linton, Fedeli & Bryngelsson, 2006). Angst in relatie tot 

controleverlies op het werk, hangt sterk samen met werkstress en burnout. Datzelfde geldt 

voor depressie en ook slaapstoornissen zijn een kenmerk van burnout. De vraag die hier rijst, 

is wat oorzaak en wat gevolg is. Meer onderzoek is nodig om een scherp onderscheid te 

kunnen maken in de ontstaansfactoren en de symptomen (Lindblom et al. 2006).  

Onderzoek wijst uit dat de oorzaken van het ontstaan van burnout vooral in de sociale 

werkomgeving liggen. Werkstressoren zoals hoge werkdruk, hoge flexibiliteits druk, gebrek 

aan controle, gebrek aan feedback, gebrek aan sociale steun en baanonzekerheid vergroten de 

kans op het ontstaan van burnout, terwijl factoren als sociale steun op het werk, autonomie en 

regelmogelijkheden de kans op burnout verkleinen (Lindblom et al, 2006; Schaufeli & 

Schreurs, 1999; Van Echteld, 2014).  

Rumineren en burnout 

De confrontatie met een hoge mate van werkstressoren is een zware emotionele 

belasting die veel vraagt van de emotieregulatie vaardigheden van werknemers. De wijze van 

omgaan met deze emotionele belasting is bepalend voor de manier waarop burnout klachten 

zich ontwikkelen (Van Echteld, 2014). Burnout komt in verhouding vaker voor bij mensen 

die gebeurtenissen toeschrijven aan gebeurtenissen buiten hun eigen invloedssfeer, mensen 

met een laag gevoel van eigenwaarde en mensen die emotioneel instabiel zijn. (Schaufeli & 

Schreurs, 1999; Van Echteld, 2014). Passiviteit en het uitputten van bronnen zijn 

onderliggende kenmerken van deze factoren, die ook in de emotieregulatie strategie 

rumineren een belangrijke rol spelen (Nolen-Hoeksema et al., 2008). In lijn met voorgaande, 
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en ondersteund door onderzoek, kan verwacht worden dat de mate van rumineren, de mate 

van burnout beïnvloedt (Koṡir et al., 2012). Dit leidt tot de eerste hypothese van dit 

onderzoek:  

Een hoge mate van rumineren leidt tot een hoge mate van burnout.  

Social Support 

Uit onderzoek is gebleken dat social support een positief effect heeft op zowel 

rumineren als burnout (Boren, 2013; Galek, Flannelly, Greene & Kudler, 2011; Hobfoll, 

2002; Schaufeli & Bakker, 2004). Social support fungeert als één van de meest werkzame 

buffers tegen werkstress (Bakker, Demerouti & Euwema, 2005). Social support is gerelateerd 

aan een meer positieve situatie beoordeling en heeft een positief  effect op de geestelijke en 

de lichamelijke gesteldheid, waar een gebrek aan social support de persoonlijke bronnen 

uitput en kan leiden tot burnout (Galek, Flannelly, Greene & Kudler, 2011; Nolen-Hoeksema, 

2008; Schaufeli & Schreurs, 1999; Van Echteld, 2014). Social support is te definiëren als 

“sociale interacties of relaties die een individu voorzien van echte ondersteuning of die het 

individu opneemt in een sociaal systeem die voorziet in liefde, zorg of verbondenheid in een 

gewaardeerde sociale gemeenschap” (Norris & Kaniasty, 1996, p 498). Social support is 

onder te verdelen in twee aspecten: ontvangen en ervaren social support. Ontvangen social 

support is alles wat aan social support voorhanden is, terwijl ervaren social support alle social 

support is die door de persoon wordt ervaren als helpend (Norris & Kaniasty, 1996). Om 

positief effect te sorteren, is het van belang dat de vorm van social support past bij wat 

iemand nodig heeft en dus door de ontvanger wordt ervaren als helpend (Zimet, 1988). Social 

support die als niet helpend wordt ervaren, kan alleen maar meer stress geven (Boren, 2014; 

Norris & Kaniasty, 1996). 
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Een belangrijke factor in de bufferende werking van social support is gelegen in het 

iemand toevertrouwen van het probleem. Iemand in vertrouwen kunnen nemen, vergroot het 

zelfvertrouwen, het gevoel van competentie en autonomie (Galek et al. 2011; Nolen-

Hoeksema & Davis, 1999). Na het ervaren van een trauma zijn de slachtoffers die hun 

ervaring konden delen, eerder hersteld, dan de slachtoffers die hierin geen social support 

hebben ontvangen (Nolen-Hoeksema & Davis, 1999). Een andere werkende factor van social 

support is dat het probleem delen met collega’s en/of de leidinggevende het probleem 

letterlijk kleiner kan maken, omdat zij praktische hulp kunnen bieden, zoals het overnemen 

van werk (Bakker, Demerouti & Euwema, 2005). Dit maakt social support een belangrijke 

bron in het hanteren van werk gerelateerde stressoren.  

Conservation of Resources Theorie 

Een mogelijke relatie tussen rumineren en burnout met social support als modererende 

factor kan door de theoretische onderbouwing vanuit de Conservation of Resources Theorie 

(COR) verduidelijkt worden. Volgens de Conservation of Resources Theorie (COR), een op 

bronnen gebaseerde stress theorie, is er een balans tussen enerzijds beschikbare bronnen en 

anderzijds de situatie die inzet van die bronnen vraagt (Halbesleben, Neveu, Paustian-

Underdahl & Westman, 2014; Hobfoll, 2001). Mensen streven continue naar het behouden, 

beschermen en verkrijgen van hun bronnen. Een bron is te definiëren als “alles opgevat door 

het individu wat helpt om doelen te bereiken” (Halbesleben et al, 2014, p. 1338). Deze 

bronnen zijn onder te verdelen in persoonlijke en sociale bronnen, die beide fungeren als een 

buffer tegen de negatieve invloed van stress-veroorzakende life-events, zoals (mogelijk) 

baanverlies. Een disbalans ontstaat doordat de ervaren situatie een bedreiging vormt voor 

deze bronnen. De ervaren situatie vraagt bijvoorbeeld meer bronnen dan beschikbaar zijn, 

danwel of er hierdoor een verlies of een tekort aan bronnen ontstaat. De individuele perceptie 
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van de situatie kan vervolgens een stress reactie veroorzaken. Om de bronnen op peil te 

houden is een investering nodig en hoe meer bronnen iemand heeft, hoe meer er geïnvesteerd 

kan worden. Anderzijds, als er al weinig bronnen zijn, is er ook weinig te investeren en maakt 

dit meer kwetsbaar voor meer verlies of uitputting van bronnen met risico om in een vicieuze 

cirkel te komen. Volgens de COR is verlies in termen van voorkomen en impact, belangrijker 

dan winst. Een eerste verlies maakt ook meer kwetsbaar en vatbaarder voor volgend verlies. 

Dit zijn factoren die bij burnout ook een belangrijke rol spelen. Onderzoek laat zien dat 

werknemers een grotere kans hebben op burnout wanneer zij bronnen verliezen op het werk 

(Halbesleben et al., 2014).  

Het COR model stelt dat de overeenkomst van persoonlijke, sociale, economische en 

omgevingsbronnen met externe eisen, de stress reactie en de uitkomst bepaalt (Hobfoll, 

2001). Individuele verschillen worden in de COR-theorie gezien als bronnen en ook sociaal-

culturele invloeden zijn erin verwerkt. Social support in relatie tot burnout kan in deze theorie 

gezien worden als het verbreden van de beschikbare bronnen en kan tevens de bestaande 

bronnen vervangen of versterken (Halbesleben, 2006). 

Social Support als moderator 

De copingstijl van een individu wordt daarmee gezien als een persoonlijke bron, 

waarbij een negatieve copingstijl als rumineren kan leiden tot uitputting van de persoonlijke 

bronnen en daarmee voortdurende verlies spiralen en coping strategieën beïnvloeden. In dit 

onderzoek wordt verondersteld dat rumineren de persoonlijke bronnen uitput, wat invloed 

heeft op burnout. Eerder is gezien dat social support modererend werkt op burnout 

(Halbesleben, 2006). Social support als positieve afleiding door bijvoorbeeld leuke dingen te 

ondernemen met vrienden werkt remmend op rumineren (Nolen-Hoeksema et al, 2008; 
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Puterman, DeLongis & Pomaki, 2010). Social support heeft mogelijk een modererende 

werking op de relatie tussen rumineren en burnout. Om te onderzoeken welke invloed social 

support heeft op de relatie tussen rumineren en burnout, is de volgende en tweede hypothese 

geformuleerd:  

Een hoge mate van rumineren leidt tot een lagere mate van burnout bij mensen die in 

hogere mate social support ervaren dan bij mensen die in lagere mate social support 

ervaren. 

Sekseverschil 

Tevens wordt binnen de twee gestelde hypothesen sekse als controle variabele 

gebruikt. Uit de cijfers van het RIVM over psychosociale werkfactoren blijkt dat op 1 januari 

2011 bij 3,9 per 1.000 mannen en 7,2 per 1000 vrouwen de diagnose burnout is gesteld 

(RIVM, 2014). Ook in de huidige onderzoeken naar rumineren is een sekseverschil te 

ontdekken. Vrouwen zijn meer dan mannen geneigd te rumineren (Nolen-Hoeksema & 

Jackson, 2001).  

Methode 

Respondenten  

De twee hypothesen in dit onderzoek zijn middels een cross-sectionele 

onderzoeksopzet getoetst. De keuze voor deze onderzoeksmethode is gebaseerd op de relatief 

beperkte beschikbare looptijd van dit onderzoek en de grote spreiding van de beschikbare 

respondenten. 

Er is een éénmalige survey digitaal verstuurd naar de respondenten binnen de 

werkomgeving en het persoonlijk netwerk van de groep van acht onderzoekers waarvan 

iedere onderzoeker minimaal 50 respondenten moest zoeken.  In totaal is er na correctie van 
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de ruwe data, data beschikbaar van 451 respondenten. 

In tabel 1 zijn de frequentieverdelingen van de kenmerken van de respondenten 

weergegeven.  

Tabel 1  

Frequentieverdeling respondenten 

 
Individuele kenmerken    Frequentie (%)

 
Geslacht  Man     25.1 

Vrouw     74.9 

Leeftijd  <30 jaar    11.3 

    30-40 jaar    22.3 

    40-51 jaar    32.4 

    >51 jaar    34.0 

     

Hoogst genoten 

opleidingsniveau LBO/LTS    1.3 

    VMBO/MAVO   4.7 

    HAVO/VWO    6.4 

    MBO/MULO    13.3 

    HBO     50.1 

    WO     24.2 

Dagbesteding  loondienst    83.4 

    ondernemer     8.0  

    in opleiding     3.1 

    geen betaald werk    4.1 

    pensioen      0.6 
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Procedure 

Voor het benaderen van de respondenten is gebruik gemaakt van email, Facebook en 

Linkedin binnen de werk- en privé connecties van de onderzoekers. Voor ieder 

communicatiekanaal is dezelfde standaard tekst gebruikt waarin het doel, de gevraagde actie 

van de respondent en de waarborg van de anonimiteit toegelicht worden. Verder is de link 

naar de vragenlijst opgenomen in de tekst. Na tien dagen is een herinneringsbericht verstuurd.   

Meetinstrumenten  

De gebruikte vragenlijst bevatte 99 items over psychisch welbevinden. Deze zijn 

onderverdeeld in 11 onderdelen, waar bijvoorbeeld ook zaken als ervaren invloed en 

reflection zijn gemeten. Naast deze items zijn ook factoren als leeftijd, sekse, dagbesteding en 

branche gemeten.  

Om de mate van rumineren te meten, is de subschaal rumineren van de Nederlandse 

versie van de Rumination Reflection Questionnaire van Trapnell en Campbell gebruikt 

(Luyckx, Schwartz,  Berzonsky,  Soenens, Vansteenkiste, Smits & Goossens, 2008). Dit is 

een vragenlijst bestaande uit de subschalen rumineren en reflectie. Iedere subschaal wordt 

met 12 items gemeten door een 5-punts Likert schaal. De vragen in de subschaal rumineren, 

zijn bijvoorbeeld: “Recente dingen die ik gezegd of gedaan heb blijven in mijn hoofd spelen” 

en “Ik heb de neiging om lange tijd nadien te piekeren over gebeurtenissen die me 

overkomen”.  De scores lopen van 1 (geheel mee oneens) tot 5 (geheel mee eens).  De 

betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse versie zijn goed bevonden met ranges van 

Cronbach’s Alpha tussen .88 en .90 (Luyckx et al, 2008). Drie items dienen na afname te 

worden gehercodeerd. 
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Om de mate van burnout te meten is de Utrechtse Burnoutschaal voor Algemeen 

Gebruik (UBOS-A) gebruikt. Dit is de Nederlandse vertaling van de Maslach Burnout 

Inventory en meet de mate van burnout in 15 items op een 5-punts Likert schaal. Vragen die 

gesteld worden zijn “Ik voel me “opgebrand” door mijn werk” en “Ik voel me vermoeid als ik 

opsta en er weer een werkdag voor me ligt”. De scores lopen van 1 (nooit) naar 5 

(dagelijks/altijd). De UBOS meet drie schaalscores: emotionele uitputting, depersonalisatie 

en competentie. De psychometrische kwaliteit is veelvuldig getest en het resultaat is goed. 

(Schaufeli, 2001). Cronbach’s Alpha is .82 (Van Echteld, 2014). De items van de UBOS-A 

voor de schaal competentie dienen na afname te worden gehercodeerd.  

De ervaren social support is gemeten met de Nederlandse versie van de verkorte 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet, 1988). Deze lijst bestaat uit 12 

items op een 5-punts Likert schaal, die vragen naar de mate waarin de de respondent sociale 

steun ontvangt en onderscheidt deze in drie bronnen van herkomst: familie, vrienden en 

belangrijke anderen. Vragen zijn bijvoorbeeld “Ik kan over mijn problemen praten met mijn 

vrienden” en “Ik heb collega's waarmee ik vreugde en verdriet kan delen.”. De scores lopen 

van 1 (geheel mee oneens) tot 5 (geheel mee eens). De psychometrische kwaliteiten zijn goed 

en halen de vereiste standaarden. Cronbach’s Alpha is .88 (Canty-Mitchell & Zimet, 2000).  

Sekse wordt gemeten door de vraag naar het geslacht. Hier hebben de respondenten 

twee opties: 1 (man) en 2 (vrouw). 

Analyse 

Voor alle analyses is gebruik gemaakt van het statistische programma SPSS 22. Er is 

eerst een correlatie analyse uitgevoerd. Tevens is voor de schalen van de variabelen 

rumineren, burnout en social support een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. In tabel 2 zijn 

de gemiddelden, standdaarddeviaties en correlaties tussen de onderzoeksvariabelen 
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weergegeven.  

Vervolgens zijn somscores berekend die zijn omgezet in standaard z-scores. Om te 

onderzoeken of er verbanden zijn tussen de onafhankelijke variabele rumineren en de 

afhankelijke variabele burnout (hypothese 1), is een hiërarchische regressie analyse 

uitgevoerd met sekse als controle variabele. 

Om te onderzoeken of er verbanden zijn tussen de onafhankelijke variabele rumineren 

en de moderator social support op de afhankelijke variabele burnout (hypothese 2) is een 

hiërarchische regressie analyse uitgevoerd met sekse als controle variabele. 

De gehanteerde Alpha is .05. De resultaten van de regressieanalyses zijn weergegeven 

in tabellen 3 en 4.  

 

Tabel 2  

Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties tussen de onderzoeksvariabelen  

 
Variabelen  Gem   SD α   1  2 3

 
1. Rumineren  2.9  .65 .90   

2. Burnout  2.8  .41 .81 .06**   

3. Social Support 3.8  .56 .87 -.07** -.04**  . 

4. Sekse (o=man;   .75  .43 nvt .04**  .01 .04** 

1=vrouw)

 
**p<.01 
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Uit tabel 2 blijkt dat Cronbach’s Alpha voor alle schalen voldoende hoog is en 

overeenkomen met de waarden zoals in eerdere onderzoeken gevonden en vermeld in de 

meetinstrumenten sectie.  

 Tevens is af te lezen dat er een positieve samenhang is tussen de 

onderzoeksvariabelen rumineren en burnout (r = 06, p = <01), wat betekent dat als er een 

toename is in de mate van rumineren, de mate van burnout toeneemt. 

Er is een negatieve samenhang is tussen de onderzoeksvariabelen social support en 

rumineren (r =-07, p = <01) en social support en burnout (r =-04, p = <01), wat betekent dat 

een hogere mate van ervaren social support de mate van rumineren en burnout verlaagt. Er is 

ook een positieve samenhang tussen de controle variabele sekse en rumineren  (r = .04 p = 

<.01), en tussen sekse en social support (r =.04 p = <.01), wat betekent dat vrouwen in 

mindere mate rumineren  dan mannen en dat vrouwen een hogere mate van social support 

ervaren.  

Resultaten 

De resultaten van de multiple regressieanalyse van hypothese 1 zijn weergegeven in 

tabel 3.  
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Tabel 3   

Resultaten hiërarchische multiple regressieanalyse van de invloed van rumineren op 

burnout met controle variabele sekse (N=451) 

 
Onafhankelijke variabele  B   SE B 

 
Stap 1 (R2, R2 adj)    (.05**, .04) 

constante   -.03   .09 

Rumineren    .21**   .05 

Sekse     .05   .11 

Stap 2 (R2, R2 adj, R2 change) (.05** .04, .00) 

  constante   -.03   .10 

  Rumineren    .22*   .09 

  Sekse     .04   .11 

Rumineren*Sekse  -.01   .11 

 * p <. 05,** p < .01 

 

Hieruit is op te maken dat er een hoofdeffect is van rumineren op burnout. De 

controlevariabele sekse heeft geen significant effect. Het model is met F (3, 450) = 7.27; p = 

.00 significant. Hypothese 1 wordt aangenomen.  

 

De resultaten van de multiple regressie analyse uitgevoerd voor hypothese 2 zijn 

weergegeven in tabel 4.  
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Tabel 4 

Resultaten hiërarchische multiple regressieanalyses van het modererend effect van social 

support en sekse in de relatie tussen rumineren en burnout (N=451) 

 

Onafhankelijke variabele  B   SE B  

 
Stap 1 (R2, R2 adj)    (.06**,.06) 

 

constante   -.07   .09 

Rumineren    .19**   .05 

Social Support   -.13**   .05 

Sekse     .10   .11 

Stap 2 (R2, R2 adj, R2 change) (.07, .06, .00) 

  constante   -.07   .09 

  Rumineren    .19   .05 

  Social Support   -.13*   .05 

Sekse     .11   .11 

Rumineren*Social Support -.06   .04 

Rumineren*Sekse   .02   .11 

 * p <. 05,** p < .01 

Hieruit is op te maken dat de interactie tussen rumineren en social support niet 

significant is  (F = -.06; p = .17) . Alleen de variabele social support is significant  (F =.04; p 

= 00). De controle variabele sekse is met p = .88 niet significant, wat betekent dat sekse geen 

invloed heeft op de onderzochte relaties.  Hypothese 2 wordt verworpen. 
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Discussie 

Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van het psychisch welzijn van 

medewerkers op het vlak van de relatie tussen rumineren en burnout en de invloed van een 

positieve bron als social support.  

Uit dit onderzoek blijkt dat van de veronderstelde relaties alleen de mate van 

rumineren samenhangt met de mate van burnout . Er is geen significant moderatie effect 

gevonden van social support op de relatie tussen rumineren en burnout en ook sekse heeft 

geen significante invloed. De variabele social support op zich is wel significant, wat betekent 

dat social support een positieve invloed heeft, echter niet in de in dit onderzoek 

veronderstelde relatie. De gestelde eerste hypothese is aangenomen en de tweede hypothese 

is verworpen.  

In de gebruikte theoretische onderbouwing is gesteld dat het opbouwen van positieve 

bronnen zoals social support beschermend werkt op het ontstaan of verloop van burnout 

(Bakker et al, 2005; Koṡir et al, 2015). Ook is vanuit de COR theorie gesteld dat het 

opbouwen van positieve bronnen beschermend werkt op uitputting van deze bronnen en dat 

negatieve bronnen uitputtend werken en zo kunnen resulteren in burnout (Halbesleben et al, 

2014, Hobfoll, 2001).  

De resultaten van de eerste hypothese van dit onderzoek liggen in lijn met 

vergelijkbaar onderzoek, waaruit blijkt dat rumineren een directe voorspeller is van stress en 

burnout (Koṡir et al, 2015). Daarentegen laten de resultaten van dit onderzoek andere 

uitkomsten zien met betrekking tot het verwachte effect van social support. Onderzoek laat 

zien dat social support een positieve invloed heeft op rumineren en burnout (Bakker et al, 

2005); Boren, 2013; Galek et al., 2011; Hobfoll, 2002; Schaufeli & Bakker, 2004), echter er 

is geen ander onderzoek waar de modererende invloed van social support op de relatie tussen 

rumineren en burnout is onderzocht. Een mogelijke verklaring voor de uitkomsten in dit 
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onderzoek kan zijn dat de ontvangen social support door de respondenten als niet positief is 

ervaren. Onderzoek laat zien dat negatief ervaren social support, uitputtend werkt op de 

beschikbare bronnen (Boren, 2014; Norris & Kaniasty, 1996). Ook sociale frictie, zoals 

irritaties of ruzies, werkt uitputtend, vooral bij mensen die rumineren (Nolen-Hoeksema & 

Davis, 1999). Een andere mogelijke verklaring kan liggen in de emotieregulatie strategie 

rumineren. Uit onderzoek blijkt dat mensen die rumineren meer moeite hebben om in hun 

behoefte aan social support te voorzien. Ook blijkt dat mensen die rumineren een grotere 

behoefte hebben aan social support dan mensen die niet rumineren en dat de rumineerders 

kwalitatief mindere social support ontvangen (Nolen-Hoeksema & Davis, 1999).  

De beperkingen van dit onderzoek zijn te vinden in een aantal zaken. Allereerst de 

uitgezette vragenlijst. In dit onderzoek is gekozen voor een vragenlijst met items per 

variabele. De uitgezette vragenlijsten zijn door de respondenten zelf ingevuld. Door deze 

manier van zelfbeoordelingen is er een potentieel groter gevaar van sociale wenselijkheid en 

beïnvloedende externe factoren zoals een computerstoring. Van deze zogenaamde method 

bias kan in dit onderzoek sprake zijn (Podsakoff P.M., MacKenzie, Lee & Podsakoff N.P., 

2003). Vanwege de cross-sectionele vorm van het onderzoek, kunnen er dan ook geen 

causale relaties tussen de variabelen vastgesteld worden.  

Ook is er een beperking in de respondentengroep. Die bestaat voor 25% uit mannen 

en 75% uit vrouwen. Door deze scheve verdeling kan er geen valide uitspraken gedaan 

worden over deze controle variabele. Tevens is het opleidingsniveau vrij homogeen en is de 

verdeling naar branches niet representatief. Ook hier kunnen geen valide uitspraken gedaan 

worden over generalisatie.  

Een vertekening in de resultaten kan ook met de periode van het uitzetten van de 

vragenlijst te maken hebben. Deze is net na de feestdagen in december verspreid, waardoor 

de respondenten mogelijk veel vrij zijn geweest. Er is meer tijd om na te denken en het 



INVLOED VAN SOCIAL SUPPORT OP RUMINEREN EN BURNOUT                            

24 

 

afgelopen jaar te evalueren, wat de mate van rumineren kan versterken. Ook kan er door het 

meer tijd doorbrengen met dierbaren enerzijds meer social support ervaren worden. 

Anderzijds kunnen hierdoor meer fricties in de familiesfeer naar boven komen, wat de mate 

van ervaren positieve social support verlaagt en rumineren mogelijk stimuleert. Uit 

onderzoek blijkt dat negatieve social support de mate van burnout verhoogt (Boren, 2014). 

Ook is het mogelijk dat de vragenlijst met 99 items als te lang is ervaren, waardoor de 

respondenten minder tijd genomen hebben om over de vragen na te denken en zomaar een 

antwoordmogelijkheid aangegeven hebben.  

Conclusie uit de resultaten is dat er geen valide uitspraken kunnen worden gedaan, 

maar dat er ondanks de beperkingen, wel aanknopingspunten zijn te geven voor verder 

onderzoek.  

Aanbevelingen op het gebied van verder onderzoek liggen op het gebied van factoren 

die het ontstaan van burnout positief dan wel negatief beïnvloeden en wat daarin precies 

bijdraagt. In lijn met dit onderzoek vraagt de relatie tussen rumineren en burnout om verder 

onderzoek voor er valide generaliserende uitspraken over kunnen worden gedaan. Mogelijk 

geeft een longitudinaal onderzoek meer inzicht in de onderliggende mechanismen. Ook 

verder en diepgaander onderzoek naar de invloed van ervaren social support op de 

emotieregulatie strategie rumineren, kan inzicht geven in hoe het psychisch welzijn van 

medewerkers te bevorderen. Dergelijk onderzoek kan bijdragen aan het verminderen van het 

voorkomen van de werk gebonden psychische aandoening.  
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