
  Depressie 
     De rol van yoga en natuurlijke  

  geneeskunde erbij 

 Oosterse & Westerse geneeskunde  
 - Wat is depressie wel en wat is niet? 

        - Wat helpt wel en wat helpt niet? 

 - Is depressie gevaarlijk?  

   
Aalst, 3 oktober 2015 



    Yoga en geneeskunde 
 
 
Yoga – Ayurveda 
Ayurveda – leer der Humores 
 



“Ayurveda .. traditionele geneeskunde .. Indiase 
subcontinent. Hedendaagse praktijken …  alternatieve 
geneeskunde….. veelvuldig gebruik gemaakt van 
geneesmiddelen op basis van kruiden en mineralen. 
Dierlijke producten zoals melk, boter en yoghurt 
worden ook gebruikt .. .” 
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ayurveda  

 
Europa: Griekse klassieke cultuur met de Humores leer.  
China en Japan: de  acupunctuur. 
 





Galenus (131 – 206?), arts die werkte in  
Klein Azië, Egypte, Griekenland, Rome 
 
 
 
 
 
Zijn visie bepaalde de Westerse geneeskunde 1500 jaar.  
 
Avicenna (Oezbekistan, 11e eeuw), Vesalius, Harvey (België & 
VK, 16e eeuw) ontwikkelden de ziekteleer, de anatomie & het nu 
geldende geneeskunde paradigma  
(ziekte openbaart zich in afwijkende anatomie in het lichaam) 
 









Leefgewoonten , m.n. voedingsadviezen zijn belangrijk 



www.yoga-ayurveda.be/ned/yoga-ayurveda_zelfzorg_depressie.htm  



Natuurlijke middelen zijn niet altijd goed of gezond  
 
- voorbeeld: digitalis (vingerhoedskruid).  
Gebruikt bij hartfalen en hart aritmie. Teveel: dood! 
(“meest voorkomende medicijn vergiftiging in NL ..”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ‘Natuurlijk’  kan ook dodelijk zijn 
 
 
In Engelse plaatsje Shropshire  … eind achttiende eeuw .. een 
kruidenvrouwtje lijders aan waterzucht .. een kruidenmengsel. .  
.. nieuwsgierigheid William Withering, de dorpsarts.   
Met .. plantkundige kennis … werkzame bestanddeel .. : digitalis.  
 
Nu, is het ‘wondermiddel’ nog steeds .. ondanks de moderne 
geneesmiddelen. ..  
Maar tot op de dag van vandaag is het onderwerp van felle discussies 
tussen voor- en tegenstanders.  
(Smalle therapeutische breedte, OD diagnose moeilijk) 
 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/BF03057316?no-access=true   (1999) 
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www.happywithyoga.com/yoga/yoga-bij-depressie-laat-de-energie-stromen/  



  Wat is depressie? 
 
Hoe méer vitale kenmerken, hoe ernstiger: 
 
- wakker tussen 4 en 6 uur, abnormaal vroeg 
- wel willen, niet meer kunnen slapen 
- met weerzin, ‘gebroken’ opstaan 
- klassieke dag schommeling van de stemming 
- minimaal 2 weken continu een sombere stemming 
- slechte eetlust, gewichtsverlies 
- slechte concentratie en slechte interesse 
- terugtrekken en tobben 
- schuld – & schaamte gevoelens 
- (vage) lichamelijke klachten, erg moe 
- apathisch, soms erg prikkelbare perioden 
- doodsgedachten (wens, fantasie, zelfmoord plan) 
- psychotische depressie nihilistische – & schuld wanen, hallucinaties 



Vitale kenmerken:  hoe meer, hoe erger de depressie 
 
 
Hoe erger de depressie, hoe meer effect antidepressieve medicatie heeft 
 
 
Hoe erger de depressie, hoe moeizamer met alleen psychotherapie  
behandeld kan worden 
 
 
Bij lichte & matige depressies is alleen psychotherapie behandeling vaak 
afdoende 
 
 
Bij lichte depressie is medicatie onnodig en vaak averechts werkend 
 
Vaak geeft de combi psychotherapie/ medicatie het snelst resultaat 
(‘pillen en praten’) 
 



 Waardoor ontstaat depressie? 
 
Een combinatie van oorzaken: 
 
- erfelijke factoren (psychische stoornissen familie?) 
- ervaringen (opvoeding, rolvoorbeelden, trauma’s) 
- de totaal balans van erfelijkheid, ervaring, karakter 
 
Karaktereigenschappen, vaak bij angst en depressieve stoornis: 
- introvert 
- perfectionistisch 
- vaak volgend, niet leidend (afhankelijk) 
- pessimistisch/ voorzichtig  
( men ziet altijd eerst moeilijkheden, dan pas mogelijkheden) 

 



 Zijn er bij depressie vaak andere stoornissen? 
 

JA! Onderzoek: (psychisch) 14% - 65%! 
 
- angst (paniek, pleinvrees, dwang, ptss, sociale fobie) 
- verslaving (alcohol (!), andere drugs) 
-persoonlijkheidsstoornis 
 
Fysiek: hart- en vaatziekten, diabetes, dementie, 
Parkinson, kanker 
 
- Bij 100% herstelde depressie is levensverwachting verkort  
- Ook bij 100% herstelde depressie blijft herhaalkans 60% 

 
 



 Is depressie slecht voor de gezondheid? 
 
   Zie de vorige dia … 
 
Slecht of niet behandelde depressie maakt het alleen maar erger 
 
NOTA BENE: 
 
In NL:   
- 50% met depressieve klachten zoekt geen behandeling 
- 19% van alle volwassenen in NL krijgt ooit een depressie 
(variabele ernst) 
-  is depressie de meest voorkomende psychische stoornis 
- WHO: 2030; meest voorkomende stoornis wereldwijd 
 



 Is depressie goed te behandelen? 
 
Antwoord van de WHO: 
 
90% knapt goed op door goede behandeling 



Welke behandelingen? 
 
- Natuurlijke behandel methoden: activering, 
leefwijze, lichttherapie, joggen, ontspanning 
 
- Psychotherapie (individueel, echtpaar/ gezin, 
groep & inzicht gevend vs. steun gevend ) 
 
- Psychiatrisch:  
- medicatie: antidepressiva, kalmeringsmiddel,  
stemmingsstabilisator, antipsychotica 
 
- steunende (sociaal psychiatrische) begeleiding 
 



Zijn er nu meer mensen depressief dan vroeger? 
 
Zie wat de WHO voorspelt voor 2030 … 
 
- individualisering 
- oude psychosociale kaders die wegvielen 
- de snelheid en hoeveel van informatie (overspoeling) 
- beschikbaarheid van drugs/ alcohol ~ sociale controle 
- mensen worden ouder, minder infectie ziekten 
 



  
 
 

 
 



Het boek is via de website te bestellen of nu te koop 





www.help-mijn-partner-heeft-een-depressie.nl/   

 
Elke 2 weken een nieuwe blog 
Goede YouTube filmpjes & websites ook voor kinderen 
E-Book “Help, de GGZ verandert!” 
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 Dank voor jullie aandacht 
 
 
 
 
 
 
    
 


