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Uitputtingstest 

Maak onderstaande uitputtingstest 
Bij het invullen van het cijfer staat 0 voor geen klachten en 10 maximaal.  
 

Nr Onderwerp Ja/nee Cijfer  
0 – 10 

1 Hoe staat het met je vermoeidheid:   

 Langdurige lichamelijke vermoeidheid   

 Langdurige geestelijke vermoeidheid uitend in 
concentratieproblemen 

  

 Verhoogde vermoeibaarheid na relatief lichte lichamelijke 
inspanning 

  

 Verhoogde vermoeibaarheid na relatief lichte geestelijke 
inspanning 

  

 Indien 1x ja is ingevuld is er sprake van uitputting.   

2 Hoe staat het met de lichamelijke klachten:   

 Pijn in spieren   

 Duizeligheid   

 Spanningshoofdpijn   

 Slaapstoornis   

 Niet instaat zich te ontspannen   

 Prikkelbaarheid   

 Dyspepsie (maag-/darmklachten)   

 Indien 2x ja is ingevuld is er sprake van uitputting   

3 Ben je suïcidaal?   

 Indien ja is ingevuld, neem onmiddellijk contact op met je huisarts. Je hebt 
meer hulp nodig dan een online training.  

  

4 Heb je onderstaande meegemaakt?   

 Ernstig gewichtsverlies (meer dan 5 kg)   

 De uitputtingsklachten zijn ’s ochtends erger dan ’s avonds   

 Indien één van deze antwoorden met ja is  beantwoord, dan kan je 
last hebben van een depressieve stoornis. 

  

5 Heb je last van:   

 Paniekaanvallen   

 Vermijdingsgedrag   

 Levenslange angstklachten   

 Indien één van deze antwoorden met ja is  beantwoord, dan kan een 
angststoornis aanwezig zijn. 
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Nr Onderwerp Ja/nee Cijfer  
0 – 10 

6 Wat is van toepassing op jou?   

 Relateert de klachten o.a. aan werkzaamheden   

 Ervaart een afgenomen professionaliteit   

 Voor de diagnose burn-out dienen beide vragen met ja zijn 
beantwoord. 

  

7 Jouw klachten bestaan langer dan 12 maanden   

 Indien je deze vraag met ja hebt beantwoord, dan heb je een 
uitputting. 

  

 

Ondanks dat ik er niet van houd om mensen in hokjes te plaatsen en ik ook geen diagnose mag 
stellen, is het wel goed voor jou om te weten of er meer aan de hand is dan uitputting. 
 
Heb je nee beantwoord op een onderdeel en val je niet binnen de criteria, dan ben je er op tijd bij 
en heb je nog geen uitputting, maar wel uitputting gerelateerde klachten. Goed dat je in deze fase 
al de training volgt! 
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