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Voorwoord 

 
Voor u ligt mijn Masterthesis naar de relaties tussen humor en burnout. Ik vond het erg 

verrijkend om meer te weten te komen over beide onderwerpen en de combinatie ervan. Het 

was enerverend om naast de zware, vaak verdrietige onderwerpen die tijdens de master 

Klinische Psychologie aan de orde zijn geweest, ook een licht te kunnen schijnen op een 

positief deel van de psychologie. Het bestuderen van ‘gevoel voor humor’ heeft voor mij de 

waarde ervan bevestigd en doen groeien.  

 

Speciaal bedanken wil ik graag mijn onderzoeksbegeleider, dhr. drs. Sibe Doosje. Ik heb zijn 

begeleiding als erg prettig en inspirerend ervaren. Zijn enthousiasme voor de wetenschap 

werkt aanstekelijk: ik heb in de loop van de tijd steeds meer plezier gekregen in het doen van 

onderzoek. Bovendien lukte het me mede door zijn steun en inzichten om steeds soepeler en 

creatiever met de stof aan de slag te gaan.  

 

Verder wil ik graag Gert Otter bedanken voor zijn hulp bij de werving van burnoutpatiënten, 

door mijn oproep op zijn site www.burnin.nl heb ik veel mensen in deze doelgroep kunnen 

bereiken. Ten slotte wil ik graag de participanten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek 

bedanken voor hun medewerking. 

 

Lydia van Wersch  

Utrecht, september 2008 
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Samenvatting 

In deze thesis is onderzocht in hoeverre er sprake is van verbanden tussen humor en burnout. 

In totaal deden 74 participanten mee aan dit onderzoek, 42 hiervan zijn mensen met een 

burnout, geworven via www.burnin.nl, deze vormen gezamenlijk de burnoutgroep. Van de 74 

participanten vormen 28 de gezonde groep. De 4 overige deelnemers vielen net buiten de 

gezonde groep maar zijn wel meegenomen in de overall correlatieonderzoeken tussen humor 

en burnout. Data zijn verzameld aan de hand van de ‘Utrechtse Burnout Schaal’, de ‘Humor 

Check List’, de ‘Humor Styles Questionnaire’, de ‘Coping Humor Scale’, en de ‘General 

Health Questionnaire’, daarnaast zijn demografische gegevens verzameld. Uit de resultaten 

blijkt dat de burnoutgroep lager scoort dan de gezonde groep op verbindende humor, 

zelfbevestigende humor, positieve humorreproductie, en humoristische coping volgens de 

CHS. Positieve correlaties zijn gevonden tussen de burnoutdimensie competentie en 

verbindende humor, zelfbevestigende humor en positieve humorreproductie. Tussen 

emotionele uitputting en verbindende humor, positieve humorproductie, en positieve 

humorreproductie zijn negatieve relaties gevonden. Tussen distantie en verbindende humor is 

een negatieve relatie gevonden, tussen distantie en zelfdestructieve humor is een positieve 

relatie gevonden. Uit de multipele regressieanalyses komen er voor de drie burnoutdimensies 

verschillende humorvariabelen als goede voorspellers naar voren. Positieve en negatieve 

vormen van humor lijken een belangrijke rol te spelen bij het al dan niet opgebrand raken. De 

resultaten suggereren dat er sprake is van betekenisvolle relaties tussen humor en burnout. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 
Mensen met een burnout voelen zich uitgeblust. Moeheid en het gevoel niks meer gedaan te 

krijgen zijn aan de orde van de dag. De burnout verdwijnt niet zomaar na een nacht goed 

slapen: de accu is leeg en de motor start niet meer.  

Burnout is een vermoeidheidstoestand die aan werk gerelateerd is. Er zijn drie 

samenhangende kenmerken te onderscheiden (Schaufeli & Van Dierendonck, 1993). 

Allereerst zijn mensen met een burnout zowel emotioneel als lichamelijk uitgeput. Ze voelen 

zich leeg en hebben nergens meer energie voor, wat kan leiden tot gevoelens van frustratie en 

depressie. Daarnaast neemt de betrokkenheid bij collega’s en de werkzaamheden af. Er staat 

een afstandelijke, cynische en onpersoonlijke houding centraal tegenover het werk dat wordt 

verricht en de personen met wie wordt gewerkt. Dit wordt depersonalisatie of mentale 

distantie genoemd. Het derde aspect van burnout betreft verminderde competentie: het gevoel 

dat iemand zijn werk niet meer goed aan kan, geen zelfvertrouwen meer heeft, en geen 

belangrijke dingen meer in het werk bereikt. Dit resulteert in een negatief zelfbeeld. Deze 

neerwaartse spiraal verzwakt uiteindelijk het vermogen van het slachtoffer van burnout om te 

kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden die aan werk gebonden zijn. De drie 

hoofdindicatoren van een burnout zijn dus emotionele uitputting, mentale distantie, en 

verminderde competentie.  

De term ‘positieve psychologie’ wordt gebruikt om een psychologisch vakgebied te 

beschrijven dat zich richt op de positieve emoties en de sterke punten en deugden van een 

individu in plaats van op negatieve condities van de geest (Hoggard, 2006). Wanneer de drie 

hoofdkenmerken van een burnout aan de hand van de positieve psychologie aanschouwd 

worden, lijkt iemands al dan niet positieve kijk op het leven een belangrijk deel uit te maken 

van een burnout. Zo is stress bijvoorbeeld een onvermijdelijk onderdeel van het leven maar 

niet iedereen die stress ervaart raakt emotioneel uitgeput. Op een meer positieve manier 

omgaan met stress zou wellicht emotionele uitputting kunnen voorkomen dan wel genezen. 

Mentale distantie wordt gekenmerkt door een cynische houding ten opzichte van werk en 

collega’s. Ook hier zou een meer positieve houding aanmeten een belangrijk onderdeel 

kunnen zijn in het voorkomen dan wel genezen van burnout. Bij het derde aspect van burnout, 

verminderde competentie, staan verlies van zelfvertrouwen en van geloof in eigen kunnen 

centraal. Wellicht zou ook hierbij een positievere manier van in het leven staan dit negatieve 

zelfbeeld voorkomen of verhelpen.  
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Bij alle drie de hoofdkenmerken lijkt er dus sprake te zijn van een overkoepelend 

thema dat een rol zou kunnen spelen in het al dan niet krijgen van een burnout: de houding die 

mensen aannemen ten opzichte van het leven, werk, en anderen. Wat voor een houding zou 

van belang zijn bij het al dan niet krijgen van een burnout? Bij het bestuderen van literatuur 

over de positieve psychologie wordt duidelijk dat er sprake is van een aanhoudende interesse 

naar het verband tussen psychische en lichamelijke gezondheid en gevoel voor humor 

(Martin, 2002). Wellicht dat gevoel voor humor een burnout zou kunnen voorkomen of 

verminderen.  

 

Hoewel iedereen humor herkent wanneer dit zich voordoet, is er nog geen overeenstemming 

bereikt in hoe het begrip exact te definiëren of uit te leggen. Zoals Omwake (zoals geciteerd 

in Ruch, 1998) het zo’n zestig jaar geleden al verwoordde:  

 

“Een zeer brede, flexibele interpretatie is gewoonlijk toegekend aan ‘gevoel voor 

humor’. De term wordt gebruikt voor creatieve humor en voor de waardering van 

grappen; voor slapstick komedie en intellectuele geestigheid; voor humorvolle stimuli 

ontvangen door het oog of het oor, of zelfs door de spieren en de huidsensoren. (...) De 

trek is zo allesomvattend en hoog geprezen dat wanneer aan een ander gezegd wordt: 

‘hij heeft gevoel voor humor’ bijna synoniem staat aan: ‘hij is intelligent, hij is een 

goede vent, en ik mag hem ontzettend.’  

 

In dit citaat wordt humor breed omschreven, toch wordt ook hier mogelijkerwijs al teveel 

gekaderd. Zo wordt in het citaat humor als louter positief beschreven, terwijl er ook negatieve 

vormen van humor zijn te benoemen, zoals cynische en sarcastische humor. Verder wordt in 

het citaat humor als stabiel gegeven omschreven, als deel uitmakend van de persoonlijkheid. 

Humor zou in plaats daarvan echter ook een veranderlijk gegeven kunnen zijn, een gedraging 

die kan veranderen naar gelang gemoedstoestand. 

In de literatuur over humor komen verschillende visies op de definiëring ervan naar 

voren. Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray & Weir (2003) beschouwden humor als een stabiel 

gegeven, dus als inherent aan de persoonlijkheid, en gaven in hun concretisering van humor 

vorm aan vier verschillende humorstijlen. Deze vier stijlen komen voort uit twee elkaar 

kruisende dimensies, waarvan de ene dimensie loopt van bevestigend naar agressief, en de 

ander loopt van zelf naar ander. Deze manier van humor beschouwen mondt uit in positieve 

en negatieve varianten van humorstijlen: twee stijlen gekenmerkt door een agressieve vorm 
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van humor (denk aan bijvoorbeeld cynische of sarcastische humor) ten opzichte van zelf dan 

wel ander, en twee stijlen gekenmerkt door een bevestiging gevende vorm van humor ten 

opzichte van zelf dan wel ander. 

Hehl en Ruch (1985) stelden dat individuele variatie in gevoel voor humor gerelateerd kan 

zijn aan verschillen in de volgende aspecten: de mate waarin personen grappen en andere 

humorvolle stimuli begrijpen; de wijze waarop zij expressie geven aan humor en 

opgewektheid, zowel kwantitatief als kwalitatief; het vermogen om humoristische 

opmerkingen of percepties te creëren; de waardering voor verschillende typen grappen, 

cartoons, en ander humoristisch materiaal; de mate waarin actief gezocht wordt naar bronnen 

waarom gelachen kan worden; het geheugen voor grappen of grappige gebeurtenissen; en de 

neiging om humor te gebruiken als een coping mechanisme. Babad (zoals geciteerd in Ruch, 

1998) onderscheidde verder nog een verschil tussen humor productie en reproductie, en 

toonde aan dat deze twee niet met elkaar correleren.               

Thorson & Powell (1993) identificeerde zes dimensies of ‘elementen’ van humor die het 

‘humorrepertoire’ van een individu opmaken, namelijk: jezelf als humorvol persoon 

beschouwen; recognitie van de humor van anderen; humorwaardering; lachen; perspectief; en 

humoristische coping. Daarbij gaven ze aan dat het gebruik van deze elementen variëren naar 

gelang gemoed, persoonlijkheid, situatie, opwindingsniveau, belang gezien de situatie (hoe 

graag het individu wil proberen, gegeven de omstandigheden) en de basisopmaak van het 

‘menu van elementen’ dat een persoon ter beschikking heeft. 

Veel definities van humor zijn gebaseerd op humor als persoonlijkheidsgebonden concept, en 

veel van deze begrippen definiëren humor als attitude en niet als gedrag. Door dit laatste te 

doen kunnen variaties in tijd en domein ook in ogenschouw worden genomen: zo zouden 

bijvoorbeeld al dan niet ziek zijn of het verkeren in een werk- dan wel privé-situatie een rol 

kunnen spelen in de mate van humorgebruik. Naast de dimensies van tijd en domein kan de 

dimensie van humorgebruik worden onderscheiden: humorexpressie, humorwaardering (kan 

worden gesplitst in een negatief en positief deel), productie en reproductie van humor 

(negatief en positief), en humoristische coping (Doosje, 2007).  

Gevoel voor humor is dus op verschillende manieren getracht te bevatten als construct, 

bestaande uit verschillende dimenies. Een dimensie van humor die veel  gehanteerd wordt in 

onderzoek is humor als coping mechanisme. ‘Humoristische coping’ kan worden afgeleid van 

de stress- of copingtheorie (Martin, 2002), welke ondersteund wordt door een grote 

hoeveelheid onderzoek. Deze stresstheorie stelt dat stressvolle gebeurtenissen negatieve 

effecten hebben op verschillende aspecten van de gezondheid, waaronder onderdrukking van 
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het immuunsysteem en een vergroot risico op infecties en hartkwalen. Uit deze stresstheorie 

wordt afgeleid dat humoristische coping als manier van omgaan met stress een modererend 

effect heeft op de stress die een risico vormt voor de gezondheid, en op deze manier dus 

indirect een positief effect heeft op de gezondheid. Of humoristische coping stabiel over tijd 

of veranderlijk over tijd is, is nog niet duidelijk. 

  Geconcludeerd kan worden dat er nog geen volledige eensgezindheid over het begrip 

humor gevonden is. In het huidige onderzoek zal humor vanuit verschillende invalshoeken 

benaderd worden: als stabiel over tijd en als veranderlijk over tijd, dus als 

persoonlijkheidsgebonden concept en als gedraging. 

 

Naar het verband tussen humor en zowel psychische als psychologische gezondheid is veel 

onderzoek gedaan. De algemene assumptie die uit deze onderzoeken naar voren komt is dat 

hier positieve verbanden tussen bestaan, er zijn daarnaast echter ook kritische kanttekeningen 

gezet bij de empirische waarde van veel van deze onderzoeken (Martin, 2002).  

Over het verband tussen burnout en humor is nog niet veel bekend. Fry (1995) 

onderzocht of humoristische coping en humorwaardering een modererend effect zouden 

hebben op burnout. De groep die onderzocht werd bestond uit leidinggevende vrouwen. 

Humoristische coping en humorwaardering bleken in interactie met ‘dagelijkse zorgen’ 

inderdaad een modererend effect te hebben op burnout. Vrouwen met hoge 

humorwaarderingsscores scoorden laag op burnout. Daarnaast bleek een negatieve relatie te 

bestaan tussen humoristische coping en burnout: hoe lager de humorscores, hoe hoger de 

scores op burnout.  

Talbot (2000) onderzocht het verband tussen burnout en humoristische coping bij 

faculteitsleden in verpleging, in het hoger onderwijs. Deze faculteitsleden gaven les in 

verpleging en hadden een rol als supervisor voor studenten die patiënten verpleegden. 

Gebleken is dat er sprake was van een positieve relatie tussen humoristische coping en de 

burnoutdimensie competentie: vertrouwen in eigen kunnen op werkgebied en humoristisch 

omgaan met stressoren bleken dus hand in hand te gaan. Tussen humoristische coping en 

zowel emotionele uitputting als distantie (c.q. depersonalisatie) bleek echter geen verband te 

zijn.  

Talbot en Lumden (2000) deden gezamenlijk eveneens onderzoek naar het verband tussen 

burnout en humoristische coping in de verpleging in het hoger onderwijs, ditmaal met een 
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groter aantal participanten (192 in plaats van  63). Uit het onderzoek bleek dat er bij 

faculteitsleden die hoog scoorden op humoristische coping, ten opzichte van faculteitsleden 

die hier laag op scoorden, sprake was van een mindere mate van emotionele uitputting en 

distantie en een verhoogd gevoel van competentie. Daarnaast bleek, evenals in het 

voorgaande onderzoek, een positieve relatie te bestaan tussen humoristische coping en 

competentie. Verder kwam een negatieve correlatie tussen humoristische coping en distantie 

naar voren: hoe hoger de score op humoristische coping, hoe minder er sprake bleek van een 

afstandelijke houding ten opzichte van werk en collega’s. Deze resultaten suggereren dat 

wanneer humor gebruikt wordt als copingmechanisme, er sprake is van een vermindering in 

distantie en een verhoogd gevoel van competentie.     

Tümkaya (2007) onderzocht het verband tussen burnout en zowel humoristische coping als 

humorstijlen bij universitaire docenten (van de faculteiten Educatie, Literatuurwetenschappen, 

Administratie, Ingenieurswetenschappen, Landbouw, Kunsten en Theologie). Een negatieve 

relatie werd gevonden tussen humoristische coping, verbindende humor (positief gericht op 

ander), zelfbevestigende humor (positief gericht op zelf) en de drie dimensies van burnout. 

Een positieve samenhang werd gevonden tussen agressieve humor (negatief gericht op ander), 

zelfdestructieve humor (negatief gericht op zelf) en de drie dimensies van burnout. Verder 

indiceerde de regressieanalyse dat de variabele ‘humor’ een grote voorspeller van burnout is. 

Ook de variabele ‘werkzaamheden’ kwam als grote voorspeller van burnout naar voren, 

waaronder is verstaan: academische status, faculteit, werkcondities, aantal jaar ervaring met 

lesgeven, verwachtingen, werk- en baanpercepties, en sociale steun. 

Bovenstaande onderzoeken wijzen uit dat er inderdaad sprake lijkt te zijn van verbanden 

tussen humor en burnout. Bij bepaalde aspecten van bovenstaande onderzoeken kunnen echter 

kanttekeningen worden geplaatst. Zo is er in alle onderzoeken gebruik gemaakt van een 

onderzoekspopulatie die in feite als een gezonde groep bestempeld zou kunnen worden: de 

dimensies van burnout worden bij hen weliswaar gemeten en blijken te variëren, maar de 

participanten zijn niet geselecteerd aan de hand van het wel of niet opgebrand zijn. Verder is 

er nog maar weinig onderzoek gedaan naar humor gesplitst in negatieve en positieve vorm. 

In het huidige onderzoek is wel getracht twee verschillende groepen te creëren; een 

burnoutgroep, waarvoor selectief mensen met burnout geworven zijn; en een gezonde groep 

ter controle. Ook is in het huidige onderzoek uitgebreid aandacht besteed aan de positieve en 

negatieve vormen van humor. Als de resultaten van het huidige onderzoek suggereren dat er 

een samenhang bestaat tussen burnout en positieve dan wel negatieve vormen van humor, zou 
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dit een waardevol gegeven kunnen zijn voor de verdere ontwikkelingen van de behandeling 

en preventie van burnout. Evenals in eerder onderzoek zal een persoonlijkheidsvisie op humor 

gebruikt worden, maar daarnaast zal ook een gedragsgeoriënteerde visie op humor gebruikt 

worden bij het meten van humor. De onderzoeksvraag van het huidige onderzoek luidt: “Is er 

sprake van een verband tussen burnout en humor wat betreft humoristische coping en 

positieve dan wel negatieve humorstijlen & gedragingen, en welke humorbegrippen zijn 

goede voorspellers van burnout?” 

In het huidige onderzoek zal burnout dus onder andere bekeken worden aan de hand 

van negatieve en positieve vormen van humor. Aangezien een burnout gekenmerkt wordt 

door een gedepersonaliseerde, cynische houding ten opzichte van werk en collega’s, en door 

emotionele uitputting en verminderde competentie, valt te verwachten dat mensen met een 

burnout vergeleken met een gezonde groep hoog zullen scoren op de negatieve humorstijlen 

en –gedragingen (waaronder sarcastische en cynische humor), en laag op de positieve 

humorstijlen en -gedragingen. Er valt dan ook een negatief verband te verwachten tussen 

positieve humorstijlen en -gedragingen en burnout, en een positief verband tussen negatieve 

humorstijlen en -gedragingen en burnout. Het concept humor zal in de eerste hypothese als 

variabel gegeven/gedraging (humorgebruik) en in de tweede hypothese als stabiel 

gegeven/persoonlijkheidskenmerk (humorstijl) gehanteerd worden, om zo een indruk te 

krijgen van burnout vanuit zowel de persoonlijkheidsbeschouwing op humor als vanuit de 

visie op humor als een meer situatie/omgevingsgebonden concept. De eerste twee hypothesen 

gaan dus over de verbanden tussen positieve & negatieve humor en burnout, en luiden: 

1. (a) De burnoutgroep scoort lager op positief humorgebruik en hoger op negatief 

humorgebruik dan de gezonde groep. (b) Tussen positief humorgebruik en zowel 

distantie als emotionele uitputting is een negatieve correlatie, tussen positief 

humorgebruik en competentie is een positieve correlatie. (c) Tussen negatief 

humorgebruik en zowel distantie als emotionele uitputting is een positieve correlatie, 

tussen negatief humorgebruik en competentie is een negatieve correlatie.  

2. (a) De burnoutgroep scoort lager op positieve humorstijlen en hoger op negatieve 

humorstijlen dan de gezonde groep. (b) Tussen de positieve humorstijlen en zowel 

distantie als emotionele uitputting is een negatieve correlatie, tussen de positieve 

humorstijlen en competentie is een positieve correlatie. (c) Tussen de negatieve 

humorstijlen en zowel distantie als emotionele uitputting is een positieve correlatie, 

tussen de negatieve humorstijlen en competentie is een negatieve correlatie.  
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De derde hypothese gaat over het verband tussen burnout en humoristische coping (als 

variabel en als stabiel gegeven). Verwacht kan worden dat er, evenals in voorgaand 

onderzoek, een negatief verband zal worden gevonden tussen burnout en humoristische 

coping. Dit is in lijn met de coping theorie, die stelt dat humoristische coping een modererend 

effect heeft op stress (Doosje, De Goede & Van Doornen, 2008), en dus ook een belangrijke 

rol zou kunnen spelen bij het voorkomen dan wel genezen van een burnout. De derde 

hypothese luidt: 

3. (a) De burnoutgroep scoort lager dan de gezonde groep op humoristische coping als 

variabel gegeven. (b) De burnoutgroep scoort lager dan de gezonde groep op 

humoristische coping als stabiel gegeven. (c) Tussen humoristische coping als variabel 

gegeven en zowel distantie als emotionele uitputting is een negatieve correlatie, tussen 

humoristische coping als variabel gegeven en competentie is een positieve correlatie. (d) 

Tussen humoristische coping als stabiel gegeven en zowel distantie als emotionele 

uitputting is een negatieve correlatie, tussen humoristische coping als stabiel gegeven en 

competentie is een positieve correlatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 10



Hoofdstuk 2: Methode van onderzoek 
 
2.1 Participanten  

Voor het werven van de participanten is op zoek gegaan naar een groep burnoutpatiënten en 

een gezonde groep met gezonde participanten.  

De burnoutpatiënten zijn geworven via internet. Hiervoor is een internetsite over 

burnout geschikt gebleken (Otter, 2000).  Deze site wordt actief bezocht door 

burnoutpatiënten. Er is contact opgenomen met de webbeheerder, met de vraag of op zijn site 

een oproep geplaatst kon worden om burnoutpatiënten te werven voor het huidige onderzoek. 

Hiervoor is toestemming verleend. In de oproep staat een korte omschrijving van het 

onderzoek en de tijd die het invullen in beslag neemt. Er wordt op vriendelijke wijze expliciet 

gevraagd naar uitsluitend deelname van mensen met een burnout, maar er wordt niet vermeld 

dat het onderzoek over humorstijlen en humorgebruik gaat, om een vertekening te 

voorkomen. In de oproep is meedoen aantrekkelijker gemaakt door het benadrukken van de 

anonimiteit van de deelname, zo is geen naam of emailadres nodig om mee te kunnen doen. In 

de oproep is een link geplaatst via welke rechtstreeks werd doorgeklikt naar de testbatterij 

voor de burnoutgroep, welke online is gezet. Op deze manier is het voor de participanten 

mogelijk geweest om de vragen direct online in te vullen, en is de drempel zo laag mogelijk 

gehouden. 

 De gezonde groep met gezonde mensen is op verschillende manieren geworven. 

Allereerst zijn kennissen, vrienden en familie benaderd met de vraag of zij de testbatterij in 

willen vullen, en of zij een speciaal gemaakte verzoekbrief rond wilden laten gaan in hun 

persoonlijke netwerk. Email is hier een geschikt middel voor gebleken. In de mail die is 

rondgegaan is een korte omschrijving gegeven van het onderzoek, en is vriendelijk gevraagd 

om deelname. Er is niet expliciet duidelijk gemaakt dat het onderzoek gaat over burnout, 

humorgebruik en humorstijlen, om bias te voorkomen. De anonimiteit van de verwerking van 

de gegevens is benadrukt en de tijdsduur vermeld. De mail bevatte een link waardoor direct 

kon worden doorgeklikt naar de site waarop de testbatterij voor de gezonde groep zich 

bevond.  

Ter werving van de gezonde groep is verder de genoemde verzoekbrief tot deelname 

uitgedeeld aan mensen die in loondienst aan het werk waren in verschillende winkels in 

Utrecht. Aan deze mensen is een korte omschrijving van het onderzoek gegeven, met het 

vriendelijke verzoek tot deelname. Ook deze mensen is ter voorkoming van bias niet expliciet 

verteld dat het een onderzoek naar humor en burnout betrof. Als voorwaarde voor deelname is 
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voor beide groepen gesteld dat ze op dit moment in loondienst moeten zijn, en/of in de 

ziektewet zitten, en/of in een andere wet met betrekking tot werken zitten. 

In totaal zijn 74 participanten geworven: 42 voor de burnoutgroep en 28 voor de gezonde 

gezonde groep. De 4 overige participanten zijn in eerste instantie geworven voor de gezonde 

groep maar vielen hier net buiten: twee omdat ze deels arbeidsongeschikt waren en twee 

omdat ze sinds korte tijd in de ziektewet zaten. Omdat deze vier participanten wel allemaal al 

lange tijd een baan hebben waren hun gegevens wel interessant voor de overall berekeningen 

(dus los van de analyses met betrekking tot groepen). Daarom zijn ze wel meegenomen in 

overall berekeningen die gemaakt zijn, maar verder buiten beschouwing gelaten bij 

vergelijkingen tussen de burnout- en de gezonde groep. 

Van de 42 personen in de burnoutgroep zijn 32 van het mannelijke geslacht en 10 van 

het vrouwelijke geslacht. Van de 28 mensen in de gezonde groep zijn 13 van het mannelijke 

geslacht en 15 van het vrouwelijke geslacht. Het verschil in verhouding tussen aantal vrouwen 

en mannen in de gezonde en in de burnoutgroep is significant, zo blijkt uit een onafhankelijke 

t-test t(51,36)=2,55, p=0,01. De 4 overige participanten zijn allen van het vrouwelijke 

geslacht.       

De gemiddelde leeftijd van de gezonde groep is M = 37,0 met SD = 12,1. De gemiddelde 

leeftijd van de burnoutgroep is M = 39,7 met SD = 8,0. Uit een onafhankelijke t-test blijkt dat 

dit verschil niet significant is. De gemiddelde leeftijd van de vier overige participanten is M = 

42,0 met SD = 14,5. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemende participanten (N = 73) is M 

= 38,8 met SD = 10,1.  

Om er zeker van te zijn dat de burnoutgroep en de gezonde groep daadwerkelijk van 

elkaar verschillen volgens de scores op de drie burnoutdimensies, zijn onafhankelijke t-testen 

gedaan. Hieruit kwam naar voren dat de burnoutgroep en de gezonde groep inderdaad op alle 

drie de dimensies van burnout significant van elkaar verschillen. De burnoutgroep bleek 

significant hoger te scoren op Emotionele Uitputting t(68) = -5,73, p<0,001  en Distantie t(68) 

= -4,28, p<0,001, en significant lager op Competentie t(64,82) = -5,54, p<0,001  dan de 

gezonde groep (zie Tabel 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 12



Tabel 1: Gemiddelden op de burnoutdimensies voor de burnoutgroep  
en de gezonde groep  
 Groep N M SD 
ubosEU gezonde groep 28 1,9 1,5 

burnoutgroep 42 4,1 1,6 
ubosD gezonde groep 28 1,6 1,6 

burnoutgroep 42 3,3 1,6 
ubosC gezonde groep 28 4,5 0,9 

burnoutgroep 42 3,1 1,1 
 

Schaufeli & van Dierendonck (1993) stellen dat het om redenen van technische, theoretische 

en empirische aard niet voor de hand ligt om de scores op de drie burnoutschalen te 

combineren. Toch zijn er praktische situaties denkbaar waarin men werknemers zou willen 

classificeren als al dan niet “opgebrand”. Hierbij kan de beslisregel worden gehanteerd dat de 

betrokkene een score boven het 75e percentiel op de Emotionele Uitputting-schaal dient te 

hebben, plus een score boven het 75e percentiel op de DP-schaal of een score beneden het 25e 

percentiel op de Competentie-schaal. Hoewel deze beslisregel dus niet van toepassing is op 

het huidige onderzoek, is wel gekeken hoeveel mensen in de burnoutgroep van dit onderzoek 

onder de genoemde beslisregel vallen. Onder deze zogenoemde ‘zware burnoutgroep’ bleken 

11 van de 42 burned-out deelnemers te vallen. Een onafhankelijke t-test is gedaan tussen de 

gezonde groep (N=28) en de ‘zware burnoutgroep’ (N=11). Daarnaast is een onafhankelijke t-

test gedaan tussen de gezonde groep (N=28) en ‘de rest van de burnoutgroep’ (N=31: de 

totale burnoutgroep minus de ‘zware burnoutgroep’). De ‘zware burnoutgroep’ bleek 

significant hoger te scoren op Emotionele Uitputting t(30,62) = 12,09, p<0,001  en Distantie      

t(37) = 6,01, p<0,001, en significant lager op Competentie t(37) = -7,83, p<0,001 dan de 

gezonde groep (zie Tabel 2). 

 

Tabel 2: Gemiddelden op de burnoutdimensies voor de ‘zware burnoutgroep’  
en de gezonde groep  
 Groep N M SD 
ubosEU gezonde groep 28 1,9 1,5 

zware burnoutgroep 11 5,5 0,8 
ubosD gezonde groep 28 1,6 1,6 

zware burnoutgroep 11 4,7 0,9 
ubosC gezonde groep 28 4,5 0,9 

zware burnoutgroep 11 2,1 0,5 
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De ‘rest van de burnoutgroep’ bleek eveneens significant hoger te scoren op Emotionele 

Uitputting t(57) = 4,18, p<0,001 en Distantie t(57) = 2,88, p<0,001, en significant lager op 

Competentie t(57) = -3,88, p<0,01 dan de gezonde groep (zie Tabel 3).  

 
Tabel 3: Gemiddelden op de burnoutdimensies voor de ‘rest van de  
burnoutgroep’ en de gezonde groep  
 Groep N M SD 
ubosEU gezonde groep 28 1,9 1,5 

rest van de burnoutgroep 31 3,5 1,0 
ubosD gezonde groep 28 1,6 1,6 

rest van de burnoutgroep 31 2,8 1,4 
ubosC gezonde groep 28 4,5 0,9 

rest van de burnoutgroep 31 3,5 1,0 
 

Naast de burnoutgroep als geheel, verschillen dus ook zowel de ‘zware burnoutgroep’ als de 

‘rest van de burnoutgroep’ ieder afzonderlijk significant van de gezonde groep. In de rest van 

dit onderzoek zal daarom met ‘burnoutgroep’ de burnoutgroep in zijn geheel (N=42) worden 

aangeduid. 

De GHQ-12 is gebruikt om te bekijken in welke mate de participanten psychisch 

(on)welbevinden ondervinden. De participanten gezamenlijk (N=74) hebben een M van 1,62 

en een SD van 0,73. Met een onafhankelijke t-test is gemeten dat de burnoutgroep significant 

hoger scoort op de GHQ-12 (M = 2,07, SD = 0,54) dan de gezonde groep (M = 0,98, SD = 

0,42),  t(68) = -9,09, p<0,001. Hieruit blijkt dat er in de burnoutgroep significant meer sprake 

is van psychisch onwelbevinden dan in de gezonde groep. Over het geheel genomen scoort de 

burnoutgroep bovengemiddeld tot hoog op de GHQ-12 (psychisch onwelbevinden), de 

gezonde groep scoort normaal op psychisch onwelbevinden (Koeter & Ormel, 1991). 

Ook is gekeken naar de correlaties tussen de scores op de GHQ-12 en de 

burnoutdimensies van de UBOS. Er blijkt sprake te zijn van een significante positieve relatie 

tussen de GHQ-12 en Distantie (r = 0,64, p<0,001 ) en Emotionele Uitputting (r = 0,67, 

p<0,001) en een significante negatieve relatie tussen de GHQ-12 en Competentie (r = -0,55, 

p<0,001). De GHQ-12 en de UBOS lijken dus overeenkomstige aspecten van psychisch 

(on)welbevinden te meten. 

 

2.2 Design & procedure 

Het onderzoek is eenmalig afgenomen in de vorm van een testbatterij bestaande uit 

verschillende vragenlijsten. Om vragen over verschillen tussen de burnoutgroep en de 
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gezonde groep in humorstijlen en humorgebruik te meten, is gebruik gemaakt van een 

between-subjects design. Hierbij zijn de onafhankelijke variabelen de burnoutgroep en de 

gezonde groep, en de afhankelijke variabelen humorgebruik en humorstijlen. Om vragen 

betreffend correlaties tussen de verschillende dimensies van burnout en tussen humorstijlen en 

humorgebruik te meten is gebruik gemaakt van een within-subjects design.  

Bij het online invullen van de testbatterij konden participanten aan de hand van een 

horizontale balk bovenin het scherm bijhouden hoe ver ze waren met het invullen van de 

vragenlijsten. Hierbij evenaarde het ingekleurde deel van de balk het percentage ingevulde 

vragen. De vragenlijst was online toegankelijk, en de ingevulde vragenlijsten werden 

automatisch opgeslagen. Alle gegevens zijn voor analyse ingevoerd in SPSS.  

 

2.3 Meetinstrumenten 

De benodigde gegevens zijn geïnventariseerd door een combinatie van vragenlijsten. 

Daarnaast zijn demografische gegevens gevraagd.  

 

Demografische gegevens 

De participanten zijn gevraagd naar hun geslacht, leeftijd en hoogst genoten opleiding, en of 

ze in loondienst zijn of niet (zo ja, hoeveel jaar en hoeveel uur per week). Indien dit niet het 

geval is, is naar de reden hiervan geïnformeerd. Ook is verzocht in te vullen of, en hoe lang de 

proefpersoon in een wet met betrekking tot werken zit, bijvoorbeeld de Ziektewet (ZW). 

Verder is gevraagd naar de leefsituatie (bijvoorbeeld samenwonend zonder kinderen).   

Vragenlijsten die zijn ingevuld door voltijd studenten, voltijd huisvrouwen/mannen, 

mensen in de VUT en werkelozen zijn uit het onderzoek verwijderd. De reden hiervoor is dat 

een burnout, zoals gedefinieerd volgens de UBOS tot stand komt in de relatie van een persoon 

met zijn of haar werk (Schaufeli & Van Dierendonck, 1993). Het hebben van een baan (al dan 

niet in de Ziektewet zijnde) is dus voorwaarde voor deelname aan het onderzoek.  

 

Utrechtse Burnout Schaal (UBOS)  

Voor het in kaart brengen van de mate van burnout, bij zowel de burnoutpatiënten als de 

gezonde groep, is de Utrechtse Burnout Schaal, UBOS, (Schaufeli en Van Dierendonck, 

1993/1999) gebruikt. Dit is de Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory van 

Maslach en Jackson (1986).    

 De UBOS bevat 20 items verdeeld over drie subschalen. De eerste subschaal is 

Emotionele Uitputting (EU), deze bestaat uit 8 items. De tweede subschaal  Distantie (D) 

 15



bevat 5 items, en de laatste subschaal Competentie (C) heeft 7 items. Op een 

zevenpuntsschaal van ‘nooit’ tot ‘ altijd’ vult men in hoe vaak een bewering van toepassing is. 

Per subschaal zijn vijf scoringscategorieën geconstrueerd. De afnameduur bedraagt ongeveer 

tien minuten. Er zijn drie versies, een versie voor mensen in de welzijn- en gezondheidszorg, 

een voor leerkrachten, en een voor algemeen gebruik (Schaufeli & van Dierendonck, 1993). 

Voor het huidige onderzoek is gekozen voor de versie voor algemeen gebruik, de UBOS-A.  

De vragen van de UBOS gaan ervan uit dat een persoon op dat moment een baan 

heeft. Echter, omdat veel mensen met burnout in de ziektewet zitten, is in het huidige 

onderzoek gekozen om dit probleem te omzeilen. Zo is voorafgaand aan de UBOS 

geschreven: “Als u op dit moment in de ziektewet zit, dan denkt u terug aan de laatste weken 

dat u werkte, en kiest u het antwoord dat het meest van toepassing is.” 

Bij de COTAN-beoordeling van de UBOS-A in 2000 (Evers, Van Vliet-Mulder & 

Groot, 2000) bleken de uitgangspunten bij de testconstructie goed, bleek de kwaliteit van het 

testmateriaal goed, de kwaliteit van de handleiding voldoende, en bleken de normen 

voldoende. Verder was de betrouwbaarheid voldoende, de begripsvaliditeit goed, en de 

criteriumvaliditeit goed.  

In het huidige onderzoek zijn de volgende Cronbach’s alpha coëfficiënten gevonden 

voor de drie burnoutdimensies: voor Competentie 0,83, voor Distantie 0,88, en voor 

Emotionele Uitputting 0,95. De drie schalen voldoen hiermee aan het 0,70  criterium van 

Nunally (1978). 

  

General Health Questionnaire (GHQ)   

Om te screenen voor extreme psychopathologie (met name angst en depressie), en zo de ernst 

van het psychisch onwelbevinden in te schatten, is de General Health Questionnaire (GHQ, 

1991) gebruikt. De klachtenlijst SCL-90 (Arrindell & Ettema, 1981/1986) wordt ook vaak 

gebruikt voor deze screening, echter de GHQ neemt vijf tot tien minuten in beslag tegenover 

twintig minuten van de SCL-90. Uit onderzoek is gebleken dat beide vragenlijsten (de SCL-

90 en de GHQ-12) even effectief zijn in screening van psychopathologie (Schmitz, Kruse, 

Heckrath, Alberti & Tress, 1999). Daarnaast is het om de drempel voor potentiële 

participanten zo laag mogelijk te houden van belang dat de samengestelde testbatterij niet 

teveel tijd in beslag neemt. Om deze redenen is gekozen voor de GHQ en niet voor de SCL-

90 

De GHQ kent vier versies, de oorspronkelijke GHQ-60 met 60 items, en de korte 

versies GHQ-30 en GHQ-12, met evenveel positieve als negatieve items, gecorrigeerd voor 
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instemtendentie en zonder somatische items. De GHQ-12 is kwalitatief gezien even effectief 

als de overige GHQ-vragenlijsten, met als voordeel dat deze lijst korter is (Koeter & Ormel, 

1991). Met het oog op de totale tijdsduur van de testbatterij behorend bij het huidige 

onderzoek en de motivatie van participanten voor deelname, is daarom gekozen voor de 

GHQ-12. De afnameduur van deze vragenlijst bedraagt ongeveer vijf minuten. 

De vragen van de GHQ hebben betrekking op ongewone en onaangename psychische 

belevingen en het onvermogen om normaal te blijven functioneren. De proefpersoon moet bij 

elk item zijn huidige toestand vergelijken met zijn normale toestand en kiezen uit vier 

antwoordmogelijkheden. Een antwoord wordt als pathologisch beschouwd als het afwijkt van 

of discontinu is met het door de proefpersoon als normaal ervaren functioneren. De GHQ kan 

gebruikt worden als schatter van de prevalentie van psychiatrische gevallen in de populatie, 

als toestandsvragenlijst met betrekking tot psychisch onwelbevinden en als 

screeningsinstrument voor de detectie van potentiële psychiatrische gevallen.   

De totaalscore geeft de positie van de proefpersoon aan op het continuüm ‘geen – intens 

psychisch onwelbevinden’.  

Bij de COTAN-beoordeling van 1997 is gesteld dat voor de GHQ-12 de 

uitgangspunten bij de testconstructie goed zijn, de kwaliteit van het testmateriaal voldoende, 

de kwaliteit van de handleiding voldoende, de normen voldoende, de betrouwbaarheid goed, 

de begripsvaliditeit voldoende, en de criteriumvaliditeit voldoende (Evers, Van Vliet-Mulder 

& Groot, 2000). 

In het huidige onderzoek is een Cronbach’s alpha van 0,74  gemeten, waarmee de 

GHQ voldoet aan het 0,70 criterium aangeraden door Nunally (1978). 

 

Humor Styles Questionnaire (HSQ) 

De HSQ is ontwikkeld door Martin et al. in 2003. De HSQ is een vragenlijst op basis van 

zelfrapportage, die bestaat uit 32 zelfrapporterende items die vier verschillende stijlen van 

humor meten, waarvan er twee adaptief zijn en twee maladaptief. De vier stijlen worden 

gemeten aan de hand van de elkaar kruisende dimensies ‘zelf-ander’ en ‘verbindend-

agressief’. De vier stijlen zijn, samen met hun bijbehorende items: verbindend (waaronder: ‘Ik 

lach vaak en maak vaak grappen met mijn vrienden’), zelfbevestigend (waaronder: ‘Zelfs als 

ik op mezelf ben, word ik vaak geamuseerd door de absurditeiten van het leven’), agressief 

(waaronder: ‘Als iemand een fout maakt, zal ik deze persoon daar vaak mee plagen.’), en 

zelfdestructief (waaronder: ‘Vaak schiet ik door in het belachelijk maken van mijzelf, als dit 

mijn vrienden of familie aan het lachen maakt.’). Respondenten geven aan in hoeverre ze het 
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eens dan wel oneens zijn met ieder item, door gebruik te maken van een zevenpunts 

Likertschaal (Martin et al, 2003).    

De interne consistentie is gemeten als zeer goed, de constructvaliditeit voldoende, de 

convergente validiteit goed. Verder is de HSQ positief gecorreleerd met extraversie, 

vriendelijkheid en openheid voor ervaringen. Wat betreft voorspellende validiteit zijn 

negatieve correlaties met angst, depressies en eenzaamheid gemeten, en positieve correlaties 

met zelfvertrouwen, optimisme en welbevinden (Martin et al, 2003). Voor de schalen van de 

HSQ zijn in het huidige onderzoek de volgende Cronbach’s alpha’s gemeten: verbindende 

humor: 0,77, agressieve humor: 0.69, zelfbevestigende humor: 0,78, en zelfdestructieve 

humor: 0,75. Alle schalen behalve de schaal agressieve humor voldoen hiermee aan het 0,70 

criterium van Nunally (1978).   

 

Humor Check List (HCL) 

De HCL is ontwikkeld door Doosje in 2007. De HCL bestaat uit 20 items die meten in 

hoeverre er de afgelopen twee weken gebruik is gemaakt van verschillende 

humorgedragingen. De HCL bevat een tijdsdimensie, een domeindimensie, een onderscheid 

tussen positieve en negatieve gedragingen, een gedragsoriëntatie en een dimensie die de 

expressieve gedragingen meet zoals vaak wordt opgeroepen door humorvol materiaal. De 

HCL bevat de schalen humorwaardering (bestaande uit een positief en een negatief deel), 

humorproductie en humorreproductie (positief en negatief), humoristische coping (positief en 

negatief) en humorexpressie (lachen en glimlachen). Een voorbeeld van een item dat 

negatieve humorreproductie meet is: ‘de afgelopen twee weken heb ik in een spannende 

situatie een sarcastische grap gemaakt om iemand anders op zijn nummer te zetten’, en een 

voorbeeld van een item dat positieve humorreproductie meet is: ‘de afgelopen twee weken 

heb ik een onschuldige humoristische film of plaatje doorgestuurd’. Respondenten geven aan 

in welke mate ze in de afgelopen twee weken gebruik hebben gemaakt van iedere gedraging, 

door middel van een vijfpunts Likertschaal variërend van ‘(bijna) nooit’ tot ‘(bijna) altijd’ 

(Doosje, 2007). 

In een test-hertest onderzoek zijn per schaal de volgende coëfficiënten gevonden: voor 

humorwaardering 0,58, voor humorreproductie 0,54, voor humorproductie 0,70, voor 

humoristische coping 0,57, en voor humorexpressie 0,79 (Doosje, 2008). 

In het huidige onderzoek zijn per schaal de volgende Cronbach’s alpha coëfficiënten 

gevonden: voor humorwaardering 0,82, voor humorreproductie 0,63, voor humorexpressie 
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0,90, voor humoristische coping 0,78, en voor humorproductie 0,76. Alle schalen, behalve 

humorreproductie, voldoen hiermee aan het 0,70 criterium van Nunally (1978). De 

Cronbach’s alpha van de schaal humorreproductie is laag voor praktische toepassingen maar 

is voldoende voor onderzoeksgebruik (Hui & Lee, 2000; Pierce, Gardner, Dunham & 

Cummings, 1993; in Epitropaki & Martin, 2005). 

 

Coping Humor Scale (CHS) 

De CHS is in 1983 geconstrueerd door Martin en Lefcourt. De CHS is een unidimensionaal 

construct die gebruikt wordt om te meten in welke mate participanten humor toepassen als 

een coping strategie wanneer wordt omgegaan met potentiële stressvolle levenservaringen 

(bijvoorbeeld: ‘Als ik problemen heb verlies ik vaak mijn gevoel voor humor.’). De CHS 

bevat 7 items met vijfpuntsschalen variërend van 1 (zeer mee oneens) tot 5 (zeer mee eens) 

(Martin & Lefcourt, 1983). 

 De interne consistentie van de CHS varieert van onacceptabel, tot ongewenst, 

minimaal acceptabel en respectabel. De CHS vertoont een respectabele stabiliteit over twaalf 

weken. De vragenlijst is één keer onderwerp van een (bevestigende) factoranalyse geweest, 

welke liet zien dat zes van zijn items het latente construct goed meet, bijdragend aan de 

constructvaliditeit. De CHS heeft een redelijke convergente validiteit. Verder bleek de CHS 

positief samen te hangen met de Big Five trek extraversie en empathische bezorgdheid. De 

CHS bleek volgens meerdere cross-sectionele onderzoeken voorspellend te zijn voor 

verminderde stress, wat de predictieve validiteit van de CHS bevestigt (Doosje, De Goede, 

Goldstein, & Van Doornen, 2008). De Cronbach’s alpha coëfficiënt van de CHS is 0,74 in het 

huidige onderzoek, en voldoet daarmee aan het 0,70 criterium dat wordt aangeraden door 

Nunally (1978).    

 

2.4 Frequentieanalyse  

Over het databestand is een frequentieanalyse uitgevoerd om te controleren voor vreemde 

waarden en om de verdelingen bij de beantwoording van de vragen te bekijken. Vrijwel alle 

schalen bleken wat betreft de skewness en de kurtosis te vallen binnen de grenzen -1 en 1, 

waarbij mag uitgegaan worden van een normale verdeling (Marascuilo & McSweeney, 1977). 

De enige schaal die in ruime mate, namelijk met meer dan -1,96 of +1,96, de grenzen van de 

skewness en de kurtosis overschrijdt, en daarmee al te zeer afwijkt van een normale verdeling, 

(Ghiselli, Campbell & Zedeck, 1981), is de schaal humorreproductie van de HCL (skewness: 
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2,21, kurtosis: 5,59). Vergelijkbare waarden zijn gevonden voor de beide subschalen van 

humorreproductie (positieve en negatieve humorreproductie). 
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Hoofdstuk 3: Resultaten  

 
3.1 Positief & negatief humorgebruik en burnout 

In deze paragraaf zullen de resultaten met betrekking tot de eerste hypothese gepresenteerd 

worden, welke gaat over positieve en negatieve humor als variabel gegeven en burnout. Het 

gebruik van humor wordt hier gezien als gedrag, afhankelijk van bijvoorbeeld 

gemoedstoestand of al dan niet ziek zijn.  

 

Verschillen tussen de gezonde en de burnoutgroep 

Hypothese 1a stelde dat de burnoutgroep lager zou scoren op positief humorgebruik en hoger 

op negatief humorgebruik dan de gezonde groep. Er is gebruik gemaakt van een 

onafhankelijke t-test om het verschil tussen de burnoutgroep en de gezonde groep te 

onderzoeken. Uit de resultaten komt naar voren dat er tussen de burnoutgroep en de gezonde 

groep sprake is van een verschil wat betreft positieve humorreproductie t(35,77) = 2,30, 

p<0,05. De burnoutgroep blijkt minder gebruik te maken van positieve humorreproductie dan 

de gezonde groep (p<0,05). Op de overige positieve en negatieve schalen van 

humorproductie, humoristische coping en op de negatieve schaal van humorreproductie 

bleken de groepen niet van elkaar te verschillen (p>0,05) (zie Tabel 4). Hypothese 1a is dus 

gedeeltelijk bevestigd.  

 

Tabel 4: Gemiddelden van de twee groepen op positief en negatief humorgebruik  
 Groep N M SD 

humrepp 
  

gezonde groep 28 1,7 0,9 
Burnoutgroep 42 1,3 0,4 

humrepn 
  

gezonde groep 28 1,4 0,7 
Burnoutgroep 42 1,2 0,5 

humprodp 
  

gezonde groep 28 2,5 1,0 
Burnoutgroep 42 2,0 0,8 

humprodn 
  

gezonde groep 28 1,7 0,8 
Burnoutgroep 42 1,5 0,5 

humcopp 
  

gezonde groep 28 1,9 0,8 
Burnoutgroep 42 2,0 0,9 

humcopn 
  

gezonde groep 28 1,6 0,7 
Burnoutgroep 42 1,6 0,5 
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Samenhang tussen de burnoutdimensies en positief & negatief humorgebruik 

De correlaties tussen de drie burnoutdimensies (emotionele uitputting (EU), distantie (D) en 

competentie (C)) en de positieve en negatieve humorschalen van humorgebruik, zijn 

weergegeven in de correlatiematrix in Tabel 5. 

 
Tabel 5: Correlatiematrix met de burnoutdimensies en negatief & positief humorgebruik 
                    humcopp      humprodp      humrepp      humcopn      humprodn      humrepn 

1. EU                -0,05              -0,26 *            -0,23*            -0,06                -0,03               -0,05 

2. D                  -0,12               -0,19              -0,21                0,10                 0,08                 0,05 

3. C                    0,04                0,20               0,25 *            -0,01                 0,05                 0,12 

 

*p<0,05, **p<0,01, N=74, EU=Emotionele Uitputting, D=Distantie, C=Competentie  
 

Hypothese 1b stelt dat positief humorgebruik samenhangt met de burnoutdimensies. Uit de 

resultaten blijkt dat positieve humorreproductie inderdaad negatief samenhangt met 

emotionele uitputting en positief met competentie. Daarnaast hangt positieve humorproductie 

negatief samen met emotionele uitputting. Voor de rest blijken er echter geen significante 

correlaties te zijn tussen positief humorgebruik en de burnoutdimensies. Hypothese 1b is dus 

ten dele bevestigd. Hypothese 1c stelt dat negatief humorgebruik samenhangt met de 

burnoutdimensies. Uit de resultaten blijkt dat dit niet het geval is. Hypothese 1c kan dus 

worden verworpen. De eerste hypothese kan dus ten dele worden bevestigd door de resultaten. 

 

3.2 Positieve & negatieve humorstijlen en burnout 

In deze paragraaf zullen resultaten worden gepresenteerd met betrekking tot de tweede 

hypothese, die gaat over positieve & negatieve humorstijlen en burnout. Humor wordt hier 

dus beschouwd als een gegeven stabiel over tijd, en als deel uitmakend van de 

persoonlijkheid.  

 

Verschillen tussen de gezonde en de burnoutgroep 

Hypothese 2a stelt dat de burnoutgroep lager scoort op positieve humorstijlen en hoger op 

negatieve humorstijlen dan de gezonde groep. Het verschil in humorstijlen tussen de burnout 

en de gezonde groep is onderzocht met een onafhankelijke t-test. Uit de resultaten blijkt dat er 

sprake is van een verschil tussen de groepen in zowel de humorstijl verbindende humor t(68) 

= 2,34, p<0,05 als in de humorstijl zelfbevestigende humor t(68) = 4,15, p<0,001. Het blijkt 
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dat mensen met een burnout minder gebruik maken van de humorstijlen verbindende humor 

en zelfbevestigende humor dan de gezonde groep. Wat betreft de humorstijlen 

zelfdestructieve humor en agressieve humor blijkt er geen verschil te zijn tussen de 

burnoutgroep en de gezonde groep (p>0,05) (zie Tabel 6).  

 

Tabel 6: Gemiddelden van de twee groepen op humorstijlen 

  Groep N M SD 
verb 
  

gezonde groep 28 5,0 1,0 
Burnoutgroep 42 4,4 1,0 

agr 
  

gezonde groep 28 3,0 0,8 
Burnoutgroep 42 3,1 1,0 

zbev 
  

gezonde groep 28 4,5 0,9 
Burnoutgroep 42 3,6 0,9 

zdes 
  

gezonde groep 28 2,9 0,8 
Burnoutgroep 42 3,2 1,0 

 

Samenhang tussen de burnoutdimensies en positieve & negatieve humorstijlen 

De correlaties tussen de drie burnoutdimensies en de humorstijlen zijn weergegeven in de 

correlatiematrix in Tabel 7.  

 
Tabel 7: Correlatiematrix met de burnoutdimensies en de humorstijlen  
                    verb             zbev              agr              zdes                

1. EU            -0,26 *          -0,25 *            0,13                0,20              

2. D              -0,27*           -0,18               0,30*              0,25 *            

3. C                0,28*            0,33**          -0,17               -0,16              

 

*p<0,05, **p<0,01, N=74, EU=Emotionele Uitputting, D=Distantie, C=Competentie 
 
Hypothese 2b stelt dat de positieve humorstijlen samenhangen met de burnoutdimensies. Uit 

de resultaten blijkt dat er negatieve relaties zijn tussen de positieve humorstijl verbindende 

humor en zowel emotionele uitputting als distantie. Ook is er sprake van een positieve relatie 

tussen verbindende humor en competentie. Wat betreft de positieve humorstijl 

zelfbevestigende humor is er sprake van een negatieve relatie met emotionele uitputting, maar 

er is geen relatie met distantie. Er is wel een positieve relatie tussen zelfbevestigende humor 

en competentie. Hypothese 2b is dus grotendeels bevestigd door de resultaten.  

Hypothese 2c stelt dat de negatieve humorstijlen samenhangen met de burnoutdimensies. Wat 

betreft de negatieve humorstijl agressieve humor is er sprake van een positieve relatie met 

distantie, maar er is geen sprake van correlaties met emotionele uitputting en competentie. 
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Wat betreft de negatieve humorstijl zelfdestructieve humor is er sprake van een positief 

verband met distantie, maar er zijn geen significante correlaties met emotionele uitputting en 

competentie. Hypothese 2c is dus ten dele bevestigd door de resultaten.  

 

3.3 Humoristische coping en burnout 

In deze paragraaf worden de resultaten met betrekking tot de derde hypothese gepresenteerd, 

welke gaat over de relaties tussen humoristische coping als variabel en als stabiel gegeven en 

burnout.  

 

Verschillen tussen de gezonde en de burnoutgroep 

Hypothese 3a stelt dat de burnoutgroep lager dan de gezonde groep scoort op humoristische 

coping als variabel gegeven (ofwel als humorgedraging). De groepen blijken echter niet te 

verschillen op humoristische coping als variabel gegeven (p>0,05) (zie Tabel 8). Hypothese 

3a wordt dus niet bevestigd door de resultaten. Hypothese 3b stelt dat de burnoutgroep lager 

scoort dan de gezonde groep op humoristische coping als stabiel gegeven (ofwel als 

persoonlijkheidsgebonden trek). Ook dit verschil is gemeten aan de hand van een 

onafhankelijke t-test. Er blijkt inderdaad minder sprake te zijn van humoristische coping bij 

de burnoutgroep dan bij de gezonde groep t(68) = 2,78, p<0,01 (zie Tabel 8). Hypothese 3b 

wordt dus wel bevestigd door de resultaten.  

 
Tabel 8: Gemiddelden van de twee groepen op humoristische                                                  
coping als stabiel en als variabel gegeven  
 Groep N M SD 
humc(stab) 
 
humc(var) 

gezonde groep 28 3,5 0,8 
Burnoutgroep 42 3,0 0,6 
gezonde groep 28 1,8 0,7 
Burnoutgroep 42 1,8 0,6 

 

Samenhang tussen de burnoutdimensies en humoristische coping 

De correlaties tussen de drie burnoutdimensies en humoristische coping als variabel en als 

stabiel gegeven zijn gepresenteerd in de correlatiematrix in Tabel 9. 
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Tabel 9: Correlatiematrix met de burnoutdimensies en  
humoristische coping als variabel en als stabiel gegeven  
                     humc(var)             humc(stab)          

1. EU              0,01                      -0,23*  

2. D                0,12                      -0,18    

3. C               -0,03                       0,18 

 

*p<0,05, **p<0,01, N=74, EU=Emotionele Uitputting, D=Distantie, C=Competentie 
 
Hypothese 3c stelt dat er correlaties zijn tussen humoristische coping als variabel gegeven en 

de drie burnoutdimensies, deze hypothese wordt echter niet bevestigd door de resultaten. 

Hypothese 3d stelt dat tussen humoristische coping als stabiel gegeven en de 

burnoutdimensies correlaties zijn. Uit de gegevens blijkt dat er sprake is van een significante 

negatieve relatie tussen humoristische coping als stabiel gegeven en emotionele uitputting. 

Tussen de overige twee burnoutdimensies en humoristische coping als stabiel gegeven zijn 

geen relaties gevonden.  

 

3.4 Humorvoorspellers van burnout 

In de Inleiding werd de vraag gesteld welke humorbegrippen goede voorspellers zijn van 

burnout. De resultaten met betrekking tot deze vraag worden in deze paragraaf gepresenteerd. 

 

Grote humorvoorspellers van burnout van alle humorbegrippen tezamen 

Allereerst is aan de hand van een correlatiematrix gekeken in hoeverre de humorvoorspellers 

tezamen met elkaar gecorreleerd zijn (zie: Tabel 10). Humorbegrippen die humor beschouwen 

als variabel gegeven zijn hierin meegenomen, maar ook humorbegrippen die humor 

beschouwen als stabiel gegeven. Het is de bedoeling dat de voorspellende variabelen niet al te 

sterk met elkaar samenhangen. De correlaties zijn acceptabel gebleken (Brace, Kemp & 

Snelgar, 2003). 
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Tabel 10: Correlatiematrix van de humorvariabelen 
 Hum 

cop 
(var) 

hum 
expr 

hum 
prod 

hum 
app 

hum 
reprod 

hum  
cop 
(stab) 

verb agr zbev Zdes 

humc(var) 1,00          
humex 0,34* 1,00         
Humprod 0,66** 0,55** 1,00        
Humapp 0,29 * 0,67** 0,51** 1,00       
Humrep 0,52** 0,51** 0,58** 0,44** 1,00      
humc(stab) 0,31* 0,50** 0,39** 0,34** 0,31* 1,00     
Verb 0,32* 0,60** 0,42** 0,51** 0,40** 0,65** 1,00    
Agr 0,36* 0,13 0,49** 0,06** 0,13 0,14 0,15 1.00   
Zbev 0,25 * 0,49** 0,44** 0,40** 0,25 * 0,69** 0,57** 0,18 1,00  
Zdes 0,34* -0,01 0,19 -0,09 0,11 0,15 0,02 0,33* 0,10 1,00 
*p<0,05, **p<0,01, N=74  

 
Vervolgens zijn stapsgewijze multipele regressie analyses zijn uitgevoerd om uit te 

vinden welke humorvariabelen de beste voorspellers van burnout zijn. Hier zijn modellen uit 

naar voren gekomen die de belangrijkste voorspellers van de drie burnoutdimensies 

aanwijzen. In Tabel 11 is een overzicht gegeven van de resultaten van de belangrijkste 

voorspellers per model. 

 

 
Wat betreft emotionele uitputting komt een model naar voren met humorexpressie 

(variabel gegeven) als belangrijkste voorspeller: F (1, 72) = 14,932, p<0,001. Wat betreft de 

burnoutdimensie distantie, komt eveneens een model naar voren met humorexpressie als 

belangrijkste voorspeller: F (1, 72) = 11,233, p=0,001. Bij de dimensie distantie komt nog een 

tweede model als significant voorspellend naar voren, waarin naast humorexpressie ook 

agressieve humor (stabiel gegeven) is opgenomen: F (2, 71) = 12,240, p<0,001.  

 26



Voor de burnoutdimensie competentie bleek zelfbevestigende humor (stabiel gegeven) de 

belangrijkste voorspeller te zijn: F (1, 72) = 8,884, p<0,01. Ook een tweede model is 

voorspellend gebleken, waarin naast zelfbevestigende humor ook agressieve humor is 

opgenomen: F (2, 71) = 7,061, p<0,01.  

 

Positieve & negatieve humorvoorspellers van burnout    

Vervolgens zijn multipele regressie analyses uitgevoerd met de positieve en negatieve 

humorvariabelen. Ook hierbij zijn zowel humorbegrippen variabel over tijd als 

humorbegrippen stabiel over tijd in meegenomen. Wederom is eerst een correlatiematrix 

berekend om de samenhang tussen de variabelen te meten (zie: Tabel 12). De correlaties zijn 

acceptabel gebleken (Brace, Kemp & Snelgar, 2003). 

 
Tabel 12: Correlatiematrix van de positieve en negatieve humorvariabelen 
 hum 

copp 
hum 
copn 

hum 
prodp 

hum 
prodn 

Hum 
Repp 

hum  
repn 

verb agr zbev Zdes 

Humcopp 1,00          
Humcopn 0,62** 1,00         
Humprodp 0,52** 0,58** 1,00        
Humprodn 0,40** 0,71** 0,62** 1,00       
Humrepp 0,39** 0,40** 0,46** 0,44** 1,00      
Humrepn 0,44** 0,53** 0,52** 0,34** 0,31** 1,00     
Verb 0,33* 0,23* 0,48** 0,51** 0,24** 0,65** 1,00    
Agr 0,26* 0,42** 0,38** 0,06** 0,53 0,14* 0,15 1.00   
Zbev 0,25* 0,19 0,50** 0,40** 0,25 * 0,69* 0,57** 0,18 1,00  
Zdes 0,29* 0,33* 0,09 -0,09 0,27 0,15 0,02 0,33* 0,10 1,00 
*p<0,05, **p<0,01, N=74  
 
Met deze positieve en negatieve humorvariabelen zijn vervolgens multipele regressie analyses 

uitgevoerd om te meten welke positieve dan wel negatieve humorvariabelen de belangrijkste 

voorspellers voor de drie burnoutdimensies zijn (zie: Tabel 13). Wat betreft competentie is 

gebleken dat exact dezelfde modellen naar voren zijn gekomen als in de voorgaande multipele 

regressie analyse. Wat betreft emotionele uitputting is een model naar voren gekomen met als 

belangrijkste voorspeller verbindende humor (stabiel gegeven): F (1,72) = 5,257, p<0,05. Wat 

betreft distantie komen drie modellen naar voren. In het eerste model is de belangrijkste 

voorspeller agressieve humor: F(1, 72) = 6,966, p=0,01. In het tweede model is naast 

agressieve humor ook positieve humorproductie (variabel gegeven) opgenomen: F (2, 71) = 

8,420, p=0,001. Het derde model van distantie heeft positieve humoristische coping (variabel 

gegeven) toegevoegd: F (3, 70) = 7,457, p<0,001. 
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Hoofdstuk 4: Discussie 

In dit laatste hoofdstuk zullen de belangrijkste resultaten besproken worden. De 

onderzoeksvraag luidde: “Is er sprake van een verband tussen burnout en humor wat betreft 

humoristische coping en positieve dan wel negatieve humorstijlen & gedragingen, en welke 

humorbegrippen zijn goede voorspellers zijn van burnout?” In dit hoofdstuk zullen de 

antwoorden van deze onderzoeksvraag worden verkend.  

 

4.1 Uitkomsten 

Tussen positief en negatief humorgebruik en burnout blijken verschillende verbanden te 

bestaan. Zo maakt de gezonde groep meer gebruik van positieve humorreproductie dan de 

burnoutgroep. Verder is naar voren gekomen dat positieve humorreproductie negatief 

samenhangt met emotionele uitputting en positief met competentie, en dat positieve 

humorproductie negatief samenhangt met emotionele uitputting. Er is echter geen sprake 

gebleken van correlaties of verbanden tussen burnout en positief dan wel negatief 

humorgebruik.  

Wat betreft de stabiele humorstijlen, blijken naar verwachting tussen de burnoutgroep 

en de gezonde groep verschillen te bestaan in zelfbevestigende humor en verbindende humor: 

de gezonde groep scoort hoger op deze dimensies. De groepen scoren echter niet verschillend 

op zelfdestructieve humor en agressieve humor. Verder hangt verbindende humor negatief 

samen met emotionele uitputting en distantie, en positief met competentie. Zelfbevestigende 

humor hangt negatief samen met emotionele uitputting en positief met competentie. 

Agressieve humor en zelfdestructieve humor hangen alleen samen met distantie, dit zijn 

positieve verbanden.  

De twee groepen scoren niet verschillend op humoristische coping als variabel 

gegeven, en er is ook geen sprake van een verband tussen burnout en humoristische coping als 

variabel gegeven. In humoristische coping als stabiel gegeven is wel een verschil tussen de 

twee groepen: de gezonde groep scoort hierop hoger dan de burnoutgroep. Verder hangt 

humoristische coping als stabiel gegeven samen met emotionele uitputting, een negatief 

verband. 

De eerste multipele regressie analyse betreft alle humorvariabelen gezamenlijk. 

Hiervan is humorexpressie de belangrijkste voorspeller van emotionele uitputting gebleken. 

De belangrijkste voorspeller van distantie blijkt in model 1 humorexpressie, in model 2 is hier 
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agressieve humor aan toegevoegd. De belangrijkste voorspeller van competentie blijkt in 

model 1 zelfbevestigende humor, in model 2 is hier agressieve humor aan toegevoegd. 

  Vervolgens is nog een multipele regressie analyse uitgevoerd met alle positieve en 

negatieve humorvormen. Hieruit is verbindende humor als belangrijkste voorspeller van 

emotionele uitputting gekomen. Voor distantie is de belangrijkste voorspeller agressieve 

humor gebleken (model 1), in model 2 is daar positieve humorproductie aan toegevoegd, en 

model 3 bestaat uit agressieve humor, positieve humorproductie en positieve humoristische 

coping. Bij competentie kwamen dezelfde modellen naar voren als in de eerste multipele 

regressieanalyse voor de humorvariabelen, zoals voorgaand beschreven. 

 

4.2 Interpretaties 

Positief en negatief humorgebruik  

Met betrekking tot positief en negatief humorgebruik (humorreproductie, humoristische 

coping, humorproductie), is gebleken dat de gezonde groep meer gebruik maakt van positieve 

humorreproductie dan de burnoutgroep. Verder waren er geen verschillen tussen de groepen. 

Daarnaast bleek positieve humorreproductie negatief samen te hangen met emotioneel 

uitgeput raken en positief met het vertrouwen in eigen kunnen. Deze resultaten suggereren dat 

het reproduceren van humor, dus het delen van humor geproduceerd door anderen (denk aan 

bijvoorbeeld het doorsturen van humoristische filmpjes), van waarde zou kunnen zijn bij het 

voorkomen dan wel genezen van een burnout. Bij resultaten met betrekking tot 

humorreproductie (zowel de schaal als geheel als bij de positieve en negatieve variant) moet 

echter wel vermeld worden dat uit de frequentieanalyse (zie paragraaf 2.4) naar voren is 

gekomen dat deze schalen in dit onderzoek in ruime mate afwijken van een normale verdeling 

(Ghiselli, Campbell & Zedeck, 1981).  

Wat betreft de correlaties met de burnoutdimensies kwam nog een andere negatieve 

samenhang naar voren, namelijk wat betreft positieve humorproductie en emotioneel uitgeput 

raken. Dit zou wel eens een belangrijk gegeven kunnen zijn: wanneer mensen meer gebruik 

maken van hun vermogen positieve humor te produceren, kunnen zij luchtiger in het leven 

staan en hierdoor emotionele uitputting voorkomen.  

Opvallend is verder dat er geen verschillen of correlaties gevonden zijn tussen negatief 

humorgebruik en burnout, dit in tegenstelling tot die tussen negatieve humorstijlen en 

burnout. Deze resultaten suggereren dat, hoewel het gebruik van negatieve humor geen 

verband vertoont met burnout, negatieve humor tot burnout kan leiden wanneer het deel 

uitmaakt of uit gaat maken van de persoonlijkheid.  
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Positieve en negatieve humorstijlen 

Met betrekking tot de humorstijlen is opvallend dat de gezonde groep wél hoger scoort dan de 

burnoutgroep op de beide positieve humorschalen (verbindende en zelfbevestigende humor), 

maar dat de groepen niet verschillen op de negatieve humorstijlen. Mensen met een burnout 

zijn dus de positieve humorstijlen minder eigen dan mensen zonder een burnout. Het lijkt er 

op dat het leven verlicht wordt door middel van een positieve humoristische kijk: een 

behulpzaam middel om te voorkomen dat men uitgeput raakt door tegenspoed. En omgekeerd 

zou dit resultaat kunnen betekenen dat wanneer mensen met een burnout zich een positievere 

humorstijl aanmeten, zij hun burnout zouden kunnen overwinnen. Echter, aangezien uit de 

resultaten in dit onderzoek geen causale maar correlationele conclusies getrokken kunnen 

worden, zou het oorzakelijk verband verder onderzocht moeten worden aan de hand van 

bijvoorbeeld een longitudinaal onderzoek. In dit onderzoek is in ieder geval aangetoond dat er 

een verschil is in het eigen zijn van positieve humorstijlen tussen mensen met burnout en een 

gezonde groep.  

Naast het verschil tussen de groepen op de positieve humorstijlen, blijken de positieve 

humorstijlen en de drie burnoutdimensies allen samen te hangen, op de correlatie tussen de 

zelfbevestigende humorstijl en distantie na. Waar een positieve humoristische kijk op jezelf 

wel een positief effect lijkt te hebben op het behouden van zelfvertrouwen en niet emotioneel 

uitgeput raken, lijkt het verder geen effect te hebben op de al dan niet gedepersonaliseerde 

houding naar anderen en werk. Dit zou kunnen komen doordat een positieve kijk op jezelf 

verder als construct minder te maken heeft met, en dus ook minder invloed heeft op, de 

houding naar anderen.  

Met betrekking tot de negatieve humorstijlen werd eveneens een verschil tussen de 

groepen verwacht, welke niet is bevestigd. Wanneer wordt gekeken naar de correlaties tussen 

de drie burnoutdimensies en de negatieve humorstijlen blijkt echter wel dat er sprake is van 

een positief verband tussen de negatieve humorstijlen en distantie. Daarentegen zijn tussen de 

negatieve humorstijlen, emotionele uitputting en competentie geen significante verbanden 

gevonden. Deze resultaten suggereren dat, hoewel negatieve humorstijlen en een cynische, 

onpersoonlijke houding naar werk en collega’s samen lijken te gaan, het al dan niet 

emotioneel uitgeput raken en het vertrouwen in eigen kunnen onberoerd blijven door 

negatieve humorstijlen. Humor die jezelf en/of anderen omlaag haalt zou dus een belangrijk 

onderdeel kunnen zijn van de ontwikkeling en/of instandhouding van een cynische en 

onpersoonlijke houding naar werk en collega’s die deel uitmaakt van burnout, maar een 

negatieve humorstijl lijkt niet doorslaggevend in het verklaren van de volledige burnout. Voor 
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het emotioneel uitgeput raken en het verminderde geloof in eigen kunnen lijken andere 

factoren van belang, waaronder het verlaagde bezit van positieve humorstijlen. Uit de 

multipele regressieanalyses, die verderop besproken worden, blijkt agressieve humor in 

combinatie met zelfbevestigende humor echter wél een belangrijke voorspeller te zijn voor 

verminderd vertrouwen in eigen kunnen.     

 

Humoristische coping  

Wat betreft humoristische coping als stabiel gegeven (volgens de CHS) blijkt de burnoutgroep 

inderdaad lager te scoren dan de gezonde groep. Wat betreft humoristische coping als variabel 

gegeven blijkt er geen verschil te bestaan tussen de twee groepen. Dit verschil suggereert dat 

humoristische coping pas een buffer voor of hulp tegen opgebrand raken is, indien deze deel 

van de persoonlijkheid uitmaakt. Wanneer humoristische coping geen deel uitmaakt van de 

persoonlijkheid maar als tijdelijk gebruik gehanteerd wordt, treedt er immers geen verschil op 

tussen de groepen.    

 Wat betreft de correlaties tussen humoristische coping als variabel gegeven en 

burnout, zijn er geen verbanden naar voren gekomen tussen de drie burnoutdimensies en 

humoristische coping als variabel gegeven. Wat betreft humor als stabiel gegeven is er een 

negatief verband gebleken tussen humoristische coping en emotionele uitputting, en zijn er 

geen verbanden gevonden met de twee overige burnoutdimensies. Dit resultaat suggereert dat 

mensen die humoristische coping standaard hanteren bij het omgaan met stress, een buffer 

opbouwen tegen emotionele uitputting. Talbot & Lumden (2000) vonden met betrekking tot 

humoristische coping als stabiel gegeven een resultaat tegengesteld aan het huidige 

onderzoek: met emotionele uitputting en distantie niet correlerend met humoristische coping, 

en distantie en competentie wel correlerend met humoristische coping (negatief met distantie 

en positief met competentie). Talbot vond in een onderzoek in 2000 weer andere resultaten 

tussen humoristische coping als stabiel gegeven en burnout: humoristische coping correleerde 

positief met competentie, maar correleerde niet met de overige burnoutdimensies. Tümkaya 

(2007) vond significante verbanden tussen humoristische coping als stabiel gegeven en alle 

drie de burnoutdimensies (negatief met emotionele uitputting en distantie, positief met 

competentie). Deze wisselende onderzoeksresultaten suggereren dat er wel degelijk sprake 

lijkt te zijn van een verband tussen burnout en humoristische coping als stabiel gegeven, 

echter met welke factoren van burnout humoristische coping precies verband heeft is nog niet 

duidelijk.  
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Humorvoorspellers van burnout 

Humorexpressie blijkt voor zowel emotionele uitputting als distantie de belangrijkste 

voorspeller te zijn, bij de multipele regressieanalyse waar alle humorbegrippen gezamenlijk 

zijn ingevoerd. Het credo “lachen is gezond” lijkt in het licht van deze gegevens dus op te 

gaan: hoe meer er wordt gelachen, hoe minder er sprake is van emotionele uitputting en een 

cynische, afstandelijke houding naar werk en collega’s. Dit is in lijn met verschillende eerdere 

onderzoeken naar lachen en de positieve effecten ervan op de gezondheid, hoewel er bij dit 

onderzoek ook methodologische kanttekeningen zijn gezet (Martin, 2002). Als lachen 

inderdaad positieve effecten op de gezondheid heeft, zou dit in lijn zijn met de resultaten in 

het huidige onderzoek. Veel lachen zou een gezondheidsbuffer kunnen opbouwen tegen 

emotionele uitputting en de ontwikkeling van een gedepersonaliseerde houding: mensen met 

een sterkere gezondheid kunnen meer hebben eer ze uitgeput en gedepersonaliseerd raken. 

Aangezien dit onderzoek geen causale verbanden meet zou de richting van dit verband ook 

andersom kunnen zijn: dat emotionele uitputting leidt tot minder lachen. Dit is eveneens een 

aannemelijk idee. 

 Voor distantie is naast humorexpressie, agressieve humor als belangrijke voorspeller 

naar voren gekomen. Veel agressieve humor naar anderen toe in combinatie met weinig 

humorexpressie voorspelt de gedepersonaliseerde houding die deel uitmaakt van burnout. Dit 

resultaat suggereert dat humor en lachen ook invloed lijken te hebben op het ontwikkelen van 

een gedepersonaliseerde houding via sociale aspecten: als iemand weinig lacht en agressieve 

humor naar anderen vertoont, is het aannemelijk dat dit niet ten goede komt aan de relatie met 

anderen. Wat betreft de burnoutdimensie competentie zijn dezelfde voorspellers belangrijk 

bevonden als in de multipele regressieanalyse waar de positieve en negatieve humorschalen 

gebruikt zijn: zelfbevestigende humor en agressieve humor. 

 Opvallend is verder dat humoristische coping als stabiel gegeven in beide multipele 

regressieanalyses voor geen enkele burnoutdimensie naar voren is gekomen als belangrijkste 

voorspeller. Hoewel er verschillen zijn gevonden tussen de twee groepen voor humoristische 

coping als stabiel gegeven, en er sprake bleek van een negatieve correlatie met emotionele 

uitputting, blijken andere aspecten van humor een grotere voorspellende waarde te hebben 

voor burnout. Aangezien veel van het onderzoek dat tot nu toe gedaan is naar humor en 

burnout wel is afgenomen met alleen de CHS (die humoristische coping als stabiel gegeven 

meet), zou het aan te bevelen zijn voor toekomstige onderzoekers naar burnout en humor om, 

net als in het huidige onderzoek, ook vragenlijsten die andere aspecten van humor meten, 

zoals humorexpressie en agressieve humor, mee te nemen.  
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Positieve & negatieve humorvoorspellers van burnout    

Aan de hand van een multipele regressieanalyse zijn de belangrijkste positieve en negatieve 

humorvoorspellers van de burnoutdimensies bepaald. Verbindende humor is de belangrijkste 

factor om emotionele uitputting te bepalen. Voor distantie betreffen deze agressieve humor, 

positieve humorproductie en positieve humoristische coping. Voor competentie zijn de 

belangrijkste voorspellers zelfbevestigende humor en agressieve humor.    

 Agressieve humor blijkt dus voorspellend voor twee burnoutdimensies, zowel voor distantie 

als voor competentie. Hoewel agressieve humor niet samenhangt met competentie, blijkt deze 

in combinatie met zelfbevestigende humor wel van belangrijke voorspellende waarde te zijn 

voor deze dimensie. Dit resultaat suggereert dat een agressieve humorstijl op zich niet zoveel 

verschil uitmaakt voor het vertrouwen in eigen kunnen, echter, in combinatie met een weinig 

zelfbevestigende humorstijl maakt een stijl van agressieve humor naar anderen toe ook het 

vertrouwen in eigen kunnen minder. Dit betekent dat wanneer een persoon maar weinig 

positieve, bevestigende humor richting zichzelf kan uiten, een combinatie hiervan met 

cynische, sarcastische humor naar anderen toe deze persoon niet zekerder, maar juist 

onzekerder over zijn eigen kunnen maakt. Wellicht reflecteert het met humor aanvallen van 

anderen juist een dieperliggende onzekerheid over jezelf.  

Agressieve humor als voorspeller van distantie, komt overeen met gegevens van Tümkaya 

(2007). Humor als wapen gebruiken naar anderen toe blijkt voor een grotere afstand te zorgen 

tussen jezelf, collega’s en het werk. Positieve humoristische coping en positieve 

humorproductie zorgen er juist voor dat deze afstand minder groot wordt. Positieve humor 

produceren en op positieve, humoristische wijze omgaan met stress lijkt dus bevorderlijk te 

zijn voor de relatie met het werk en collega’s. 

  Verbindende humor is de beste voorspeller gebleken voor emotionele uitputting. Dus 

positieve humor gericht op de ander blijkt de belangrijkste rol van de positieve en negatieve 

humorvariabelen te spelen in het voorkomen dan wel genezen van emotionele uitputting. Dit 

zou kunnen komen doordat humor in verbindende vorm een steunende band kan creëren 

tussen personen: het object van zorg wordt door middel van humor minder zwaar gemaakt en 

met elkaar gedeeld. Het gevoel van sociale steun kan op zijn beurt weer zorgen voor een 

buffer tegen emotionele uitputting (Bazzini, Church, Davis, Kirchman & Kraus, 1993). 

Verbindende humor als belangrijkste voorspeller van emotionele uitputting is echter niet in 

lijn met de resultaten van Tümkaya, die zelfdestructieve humor als belangrijkste voorspeller 

van emotionele uitputting vond (2007). Hier zou een cultureel verschil aan ten grondslag 
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kunnen liggen: zo kwam de participantengroep van Tümkaya uit Turkije, en van dit 

onderzoek kwamen alle participanten uit Nederland.  

 

Toekomstig onderzoek 

Uit dit onderzoek zijn interessante resultaten naar voren gekomen, desalniettemin moet hierbij 

worden aangegeven dat bij gebruik van een groter aantal participanten meer waarde kan 

worden gehecht aan de uitkomsten. Daarnaast bleek de verhouding tussen het aantal mannen 

en vrouwen tussen de burnoutgroep en de gezonde groep significant te verschillen: het zou 

kunnen dat uitkomsten van dit onderzoek door dit verschil in sekse vertekend zijn.  

Het huidige onderzoek verschilt van voorgaand onderzoek naar burnout en humor, omdat er 

in dit onderzoek getracht is een werkelijk opgebrande groep te vinden. Op deze manier kan 

een meer realistisch beeld van burnout onderzocht worden, toekomstig onderzoek zou zich 

hier vaker op kunnen richten. 

Zoals eerder vermeld, is onderzoek naar humor en burnout tot op heden veelal gedaan 

aan de hand van de CHS (die humoristische coping als stabiel gegeven meet), echter, dit biedt 

maar een beperkte blik op humor en bovendien blijkt uit het multipele regressieonderzoek in 

deze thesis dat de CHS geen grote voorspeller voor burnout is. Toekomstig onderzoek naar 

humor en burnout zou vaker gebruik kunnen maken van meetinstrumenten die andere 

aspecten van humor meten, om hier zo een meer genuanceerde kijk op te krijgen.  

Verder zou toekomstig onderzoek zich kunnen richten op crossculturele verschillen in 

burnout: in hoeverre zijn humor, burnout, en de verbanden hiertussen cultuurgebonden? Wat 

voor Nederlanders geldt, hoeft immers niet per se voor inwoners van andere landen te gelden.  

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er wel degelijk sprake blijkt te zijn van 

verschillen tussen humor als stabiel, en humor als veranderlijk gegeven in combinatie met 

burnout. Toekomstig onderzoek zou zich hier verder in kunnen verdiepen: wat maakt humor 

veranderlijk of juist deel van de persoonlijkheid? Welke dimensies van humor zijn onderhevig 

aan verandering en welke blijven hetzelfde? Longitudinaal onderzoek zou hier wellicht meer 

helderheid over kunnen scheppen.  

Verder zou toekomstig onderzoek kunnen doorgaan met zich te verdiepen in positieve en 

negatieve vormen van humor en burnout. Als burnout, zoals in dit onderzoek naar voren 

komt, inderdaad samenhangt met gebruik of bezit van positieve dan wel negatieve humor, zou 

dit immers van groot belang kunnen zijn bij het voorkomen dan wel genezen van de voor de 

gezondheid slopende toestand die burnout heet.  
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