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Omgaan met 
depressie

In Nederland hebben zo’n 800.000 mensen een 
depressie of dagelijks depressieve gedachten. 

Dat zijn mensen in alle lagen van 
de bevolking en van alle leeftijden. 

Toch is depressie amper onderwerp van gesprek. 
Mensen weten er weinig van, vinden het 

lastig om erop te reageren en weten niet hoe 
ze iemand met een depressie kunnen helpen. 

Reden voor de Rijksoverheid om een 
landelijke publiekscampagne te starten 

die depressie bespreekbaar maakt en 
de kennis erover vergroot.

Een depressie is een ziekte die iedereen kan overkomen. 
Gelukkig is deze ziekte goed te behandelen. In de meeste 
gevallen herstellen mensen van een depressie. Maar doe je 
niets, dan kan een depressie chronisch worden of verergeren. 
Daarom is het belangrijk dat de signalen van een depressie 
herkend worden. En dat er sneller iets aan gedaan wordt. 
Dat vergroot de kans op een voorspoedig herstel. 

Kenmerken van een depressie.
Iemand heeft een depressie als hij/zij (bijna) dagelijks, 
gedurende ten minste twee weken, vijf of meer van de volgende 
symptomen heeft:

Eén of beide kernsymptomen:
• Een sombere stemming. 
•  Duidelijk minder interesse of plezier in (bijna) 

alle activiteiten.

Aanvullende symptomen:
•  Een verminderde eetlust met gewichtsverlies, of juist een 

toegenomen eetlust met gewichtstoename.
• Slapeloosheid, slecht slapen of juist te veel slapen.
• Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd.
• Vermoeidheid en verlies aan energie.
• Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens.
•  Moeite met concentreren, nadenken en beslissingen nemen.
• Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.

Herken je dit soort signalen bij jezelf?
Je hoeft niet te voldoen aan al deze symptomen. Als je last hebt 
van meerdere symtomen kan het een depressie zijn. Kijk op 
omgaanmetdepressie.nl wat je kunt doen. Neem bij ernstige 
klachten contact op met je huisarts. En maak het bespreekbaar. 
Het is belangrijk er niet te lang mee rond te blijven lopen. 
Hoe eerder je behandeld wordt, hoe beter het is. 

Iemand met een depressie in je omgeving.
Ken je iemand in je omgeving die depressief is? Je kunt een 
aantal dingen doen om te helpen. Om te beginnen is erover 
praten heel belangrijk. Bij ernstige acute klachten, is het 
belangrijk om direct contact op te nemen met de huisarts.

Tips om iemand met een depressie te steunen:
Je kunt iemand met een depressie op vele manieren steunen. 
Belangrijk is dat je met iemand in gesprek blijft. Maar ook iets 
simpels als een wandelingetje of winkelen helpt. Als je iemand 
met een depressie steunt, maak dan duidelijk dat het niet 
uitmaakt hoe je naaste zich voelt of gedraagt. 
Als je met iemand praat, luister dan met aandacht, vermijd kritiek 
en geef zo weinig mogelijk goedbedoelde adviezen. Dat blijkt bij 
mensen met een depressie averechts te werken. Let op mogelijk 
gevaar voor gedachten over suïcide. Geef ruimte en vertrouwen 
om ook over dit soort onderwerpen te praten. Adviseer tijdig 
professionele hulp als er sprake is van dit soort gedachten.

Prijs iedere vooruitgang, hoe klein ook. Steun de persoon om in 
behandeling te gaan of de adviezen van de deskundige serieus te 
nemen. Als het je lukt, ga dan mee met de betrokkene naar de 
huisarts of ggz-hulpverlener. Ook die steun kan behoorlijk 
welkom zijn. 
Op www.omgaanmetdepressie.nl vind je meer informatie over 
depressie, maar ook tips hoe je erover kunt praten en verhalen. 

Denk ook aan jezelf als je iemand steunt 
met een depressie.
Ken je iemand met een depressie? Dat kan zwaar en intensief zijn. 
Denk dus ook regelmatig aan jezelf. Houd contact met anderen. 
Het is belangrijk dat je zelf af en toe ook je hart lucht bij iemand 
anders. En probeer eventuele gevoelens van onmacht of 
boosheid vanwege de situatie te aanvaarden, maar bespreek 
deze met iemand anders. 

Verder is het belangrijk dat je duidelijk je grenzen aangeeft. 
Helpen betekent niet dat je alle taken overneemt. Geef duidelijk 
aan tot hoever je kunt gaan. 
Blijf je eigen dingen doen. Zorg dat je zelf plezier hebt en 
ontspant. Zo voorkom je dat je zelf overbelast raakt. Roep hulp in 
van anderen als dat nodig is. 

Wat kan ik doen?
Het is belangrijk om er niet mee te blijven zitten. Tijdig signaleren 
voorkomt erger. Praat erover en kijk wat je kunt doen op 
www.omgaanmetdepressie.nl

Behoefte om te praten? Korrelatie 0900-1450 (15ct pm) - Sensoor 0900-0767 (5ct pm) - 113 online 0900-0113 (gratis)


