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Aandacht voor risico’s op burn-out in nieuwe campagne a.s.r. 
 
In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen burn-outklachten. Veel werknemers gaan gebukt onder een 
te hoge werkdruk. Ook steeds meer ondernemers en zzp’ers hebben werkstress door zorgen over het 
mogelijke verlies van inkomen of hun onderneming. Hierdoor ziet a.s.r. het psychisch verzuim verder 
toenemen. Vandaag start a.s.r. een campagne om mensen bewust te maken van het risico op een 
burn-out en het vroegtijdig herkennen van de signalen die hierop kunnen duiden. 
 
Een burn-out is van alle leeftijden. Of het nu gaat om iemand in de dertig met een veeleisende baan en een 
druk sociaal leven of een werkende veertiger of vijftiger met opgroeiende kinderen en de zorg voor een zieke 
ouder. Wanneer iemand continu stress ervaart kunnen er lichamelijke of psychische klachten ontstaan 
gevolgd door ziekte. Gelukkig is uitval door stress en burn-outklachten te voorkomen als de signalen 
vroegtijdig worden herkend en er op tijd iets aan gedaan wordt.  
 
Ewout Hollegien, directeur Inkomen bij a.s.r.: ‘Ongeveer 75.000 ondernemers hebben bij a.s.r. een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Daarnaast hebben ruim 45.000 bedrijven hun werknemers 
verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In het afgelopen jaar zagen wij een toename van het aantal klanten 
dat zich meldt door uitval vanwege stress en andere mentale klachten. En hoewel we al sinds een jaar of vijf 
zien dat het beroep op onze ziekteverzuimpolis en individuele soortgelijke verzekeringen jaarlijks met zo’n 4% 
toeneemt, heeft de coronacrisis deze ontwikkeling versneld. In 2020 steeg het aantal indicaties met 7%. Meer 
aandacht voor de psychische problemen van werknemers en ondernemers is van belang om deze trend te 
keren. Met onze campagne willen we daarom mensen meer bewust maken van het risico op een burn-out en 
het vroegtijdig herkennen van signalen.’ 
 
Hella de Weger, manager Merk & Positionering bij a.s.r.: ‘Wat bij het thema burn-out vooral opvalt is dat 80% 
van de mensen het niet ziet aankomen, bij zichzelf of bij anderen niet, maar achteraf toch wel aanvoelde of 
zag dat de signalen er waren. Daarnaast merken we dat er ook nog een taboe rust op het thema om het 
bespreekbaar te maken. Als we de signalen kunnen herkennen en durven toe te geven aan twijfel, kunnen we 
uitval door stress en burn-out beter voorkomen. Gek genoeg worden gezonde twijfels, net als uitval door een 
burn-out, ook wel gezien als falen. Daar moeten we echt vanaf, zodat we meer aandacht hebben voor hoe het 
nu werkelijk met ons gaat. Als we een raar plekje hebben op onze huid, laten we dat ook checken. Dat zou je 
ook met twijfels over je mentale gezondheid moeten doen: twijfelen is gezond. a.s.r. helpt klanten daarom niet 
alleen bij uitval, maar ook als zij gezonde twijfels hebben.’  
 
De campagne is te zien op TV, radio, social media en in diverse online media. Daarnaast kunnen mensen de 
gezonde twijfeltest doen via www.asr.nl/gezondetwijfeltest.    
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en werkgevers. Daarnaast is 
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl. 
 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
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