Depressie

Luisteren naar fluisteren
Vooraf

E

en dipj e hebben we wellicht allem aal wel eens
m eegem aakt . Daar kij kt niem and van op. I edereen is wel
eens som ber of t reurig gest em d. Meest al t rekt zo n
som bere bui vanzelf weg. Maar bij som m ige m ensen blij ft
deze st em m ing aanhouden. Ze hebben nergens m eer zin
in of belangst elling voor. Hun hele best aan wordt beheerst
door som berheid. Al schij nt de zon en bruist alles om hen
heen van leven, het raakt hen niet . Ze m issen de energie
om iets t e ondernem en en het lukt m aar niet om m inder
som ber t e worden. Mensen die weken- t ot m aandenlang
last houden van zo n zwaarm oedige st em m ing lij den aan
een depressie !

Voorbeelden uit de Bijbel

D

e Bij bel geeft t al van voorbeelden waarin gelovigen
uit ing geven van gevoelens van zinloosheid en
som berheid. Zo vervalt koning Saul voort durend in grot e
neerslacht igheid. Hij wordt door de herderszoon David,
zij n lat ere opvolger, m et harpm uziek gekalm eerd ( 1
Samuël 16 vers 14-23).
Bij Job en Elia lezen we van diepe neerslacht igheid:
Waarom ben ik niet in haar schoot gest orven, niet gest ikt
toen ik t er wereld kwam ! ( Job 3 vers 11) . Het is genoeg
geweest , Heer. Neem m ij n leven, want ik ben niet bet er
dan m ij n voorouders (1 Koningen 19 vers 4).
Al is het de vraag in hoeverre depressies in de m oderne
(klinische) zin van het woord hier beschreven worden,
toch wordt wie het boek van de Psalm en leest bevangen
door het indringende en t ot ale karakt er van de
neerslacht igheid. (Lees bij voorbeeld eens in de berij m ing
van het Liedboek voor de Kerken: Psalm 6 vers 2, Psalm
22 vers 1b en 3, Psalm 38 vers 3 en 5, Psalm 42 vers 2 en
3, Psalm 56 vers 3, Psalm 69 vers 5 of Psalm 88 vers
1-8).
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Geloof vorm t niet de oplossing - in de zin van een
pasklaar recept - voor een depressie. Maar geloven in de
zin van een proces van j e t oevert rouwen en van bidden
als een uit st ort en van j e hart , kan wel helpen om de
wanhoop t egen t e gaan. God m ag worden aangeroepen
als Degene die ons een t oekom st geeft . Juist wanneer de
toekomst het duisterst schijnt (Psalm 88).

Achtergronden

D

epressies
vorm en
een
veel
voorkom end
gezondheidsprobleem . Volgens onderzoeken van het
Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid heeft 1 op de
10 m annen en 1 op de 5 vrouwen m inst ens éénm aal in
het leven een depressie. Opvallend is dat drie t ot acht
procent van de jongeren aan een depressie lij dt . Een
depressie raakt dus veel m ensen. Het is niet iet s om j e
voor t e scham en of om t e verbergen. Met medicijnen
(ant i- depressiva) en therapie zij n depressies goed t e
behandelen.
Depressies hebben niet één duidelij ke oorzaak, m aar
ont st aan door een com binat ie van biologische, sociale en
psychische factoren.
Erfelijkheid is een belangrij ke biologische fact or die
m ede bepaalt hoe groot de kans is dat iem and een
depressie ont wikkelt . I n som m ige fam ilies kom en
depressies vaker voor dan in andere. Bepaalde st offen
(horm onen,
m edicij nen,
alcohol
en
drugs)
en
licham elij ke ziekt en ( Parkinson en schildklierafwij kingen)
kunnen het ont staan van een depressie in de hand
werken.
De belangrij kst e sociale of om gevingsfact oren zij n
verdriet ige of schokkende gebeurtenissen. Denk
daarbij aan het verlies van een part ner of een relat ie die
op de klippen loopt , m aar ook aan opleiding en
opvoeding. Bij ouderen is een verhuizing vaak de
oorzaak van een depressie.
Ten
slot t e
zij n
er
psychische
of
persoonlijkheidsfactoren die kans op een depressie
vergrot en: perfectionism e, faalangst, veel behoeft e aan
bevest iging en een gebrekkig verm ogen t eleurst ellingen
te verwerken.

Verschijnselen

M

ensen hebben een depressie wanneer ze zich m inst ens
twee weken acht ereen erg som ber voelen en daarnaast
last
hebben
van
m eerdere
van
onderst aande
verschijnselen:
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lusteloosheid en prikkelbaarheid
gebrek aan interesse en plezier
Concent rat ieproblem en,
besluiteloosheid

vergeet acht igheid

en

schuldgevoelens, zelfverwij t en en het gevoel niet s waard
te zijn
het gevoel van binnen dood of leeg te zijn
gevoelens van machteloosheid, wanhoop en angst
grote vermoeidheid
sterke neiging tot piekeren
huilen zonder dat dit oplucht of graag willen huilen m aar
dit niet kunnen
traagheid in prat en, denken en bewegen of licham elij ke
onrust
gebrek aan eetlust en gewichtsverlies of juist overdreven
eetlust en gewichtstoename
m oeit e m et inslapen of doorslapen of j uist niet uit bed
kunnen komen
weinig of geen zin in vrijen
licham elij ke klacht en zoals: verstopping, een droge
m ond, onverklaarbare pij n, duizeligheid, hart kloppingen,
trillende handen, druk op de borst en hoofd- en rugpijn.
Veel depressieve m ensen voelen zich s ocht ends het
ellendigst en gaan zich in de loop van de dag beter voelen.
Bij anderen zij n de verschij nselen s avonds j uist het
sterkst.

Manisch depressief

E

en speciale vorm van een st em m ingsst oornis is de
m anisch depressieve st oornis. Hierbij kan de pat iënt
periodiek in versch ille nde st em m ingen kom en, het zij
opgewonden, geagit eerd en ont rem d, het zij depressief,
lusteloos en geremd.
Bij een m anische ont rem m ing blij kt er vaak schade t e
worden aangericht op diverse front en. Som m igen worden
dan koopziek en plunderen de bankrekening, of gaan
onverant woorde leningen aan. Anderen worden seksueel
ontremd.
Kritiek wordt niet verdragen en deze legt m en naast zich
neer. Soms gaat de fase gepaard met de nodige agressie.
Met m edicij nen is ook deze st em m ingsst oornis goed t e
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behandelen. Maar dit vraagt wel om de m edewerking van
de patiënt. Dat dit nogal eens mislukt, komt doordat bij de
patiënt het ziekte-inzicht in bepaalde fases ontbreekt.

Adviezen

A

llereerst is het van belang nog m aar eens t e
benadrukken dat een depressie niet zo m aar een som bere
bui is of een st erke en wellicht wat overdreven react ie op
tegenslagen. Het gaat hier om een ziekt e die niet alleen
voor de pat iënt m aar vaak ook voor diens naast e
om geving ernst ig en ingrij pend is. Ook op de langere
termijn zijn de gevolgen vaak groot.
Luisteren is een kunst . Luist eren zonder t e oordelen,
zonder t e krit iseren, zonder af t e wij zen, is een hele
kunst.
Je eigen gevoelens van onm acht kunnen leiden t ot
teveel ge r egel . Regelen zonder m edewet en van
degene die het aangaat is onjuist.
Het lat en blij ken van belangstelling bet ekent dat de
bet rokkene blij kbaar de m oeit e waard is. Houdt daarom
regelmatig contact.
Vergeet niet het gezin - de kinderen! - in je aandacht en
zorg te betrekken.
Gevoelens van boosheid bij degene die depressief is kun
je - hoe lastig ook - beter de ruimte geven.
Bem oedigen m ag nat uurlij k. Maar dan wel op een reeële
basis. Wat het geloofsleven bet reft zul j e m oet en
accept eren dat de depressie een zodanige ernst kan
hebben dat het leeg is. St el geen eisen aan wat er niet
is!
Bevestig nooit iem and in zij n voornem en om m et
medicijnen t e st oppen. Begeef j e niet op m edisch
terrein, m aar raad overleg aan m et de behandelende
arts.
Veel mensen met een depressie zijn ernstig teleurgesteld
door de reacties hun om geving. Ze worden daarom het
best begrepen door m ensen die het aan den lij ve of in
de naaste omgeving hebben meegemaakt.

Valkuilen

H

et is goed om t ij dens het bezoeken van depressieve
gem eent eleden j e bewust t e zij n van de volgende
valkuilen :
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Bagatelliseren:
de
sit uat ie
en
de
problem en
afzwakken. Het valt wel m ee , Zo erg is het nu ook
weer niet , Kop op , Tel uw zegeneningen , Kij k eens
wat een goede dingen u nog hebt ... Dat heeft de
bet rokkene al vele m alen t egen zichzelf gezegd en van
anderen gehoord. Het probleem is nu j uist dat dit niet
helpt!
Veralgemeniseren: I edereen heeft wel eens wat of
U bent de enige niet . Som s kan deze opm erking zinvol
zij n, bij voorbeeld als de bet rokkene alle proport ies uit
het oog verliest . Het is echt er een valkuil als het j ouw
onmacht moet verbloemen.
Moraliseren: Misschien ziet u lat er waarvoor dit goed
was , Misschien heeft God hier zij n bedoeling m ee ,
Niet klagen m aar dragen , Lij den kan een m ens
lout eren. Zo spreek j e niet t egen een ernst ig zieke
patiënt.
Dwingen: Ga wandelen , Doe elke dag een klusj e.
Dit kan een depressief gem eent elid m oedeloos m aken
om dat hij hieraan niet kan voldoen. Het kan hem zo
opjagen dat hij er steeds angstiger van wordt.
Bevestigen: praat niet m ee m et de som bere gedacht en
over er nooit m eer uit kom en , nooit m eer aan het
werk kom en of niet m eer kunnen geloven. Een
ernstige depressie laat altijd zijn sporen na!
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