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Depressie  
 
                                hoe, wat & hulp 

12 oktober 2017 Amsterdam 

 

Icarus Blender #2, Vitamine Z 

 

Stef  Linsen, psychiater 

 



  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 prikkelbaar  
- 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%! comorbiditeit 

 
- 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 
 



  
 

90% knapt goed op door goede behandeling 

WHO: 



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 
 



        Werkwoorden 8 hoek; hoe werkt psychotherapie ? 
 



Waarom schrijven voor ‘partners van’? 
 

Partners en andere naasten komen er vaak bekaaid vanaf 

 

 

Privacy wetgeving en zelfbeschikkingsrecht spelen mee 

 

Partners en andere naasten hebben het zwaar 

 

 

GGZ bezuiniging/reorganisatie maakt het voor hen moeilijker 

 
                          En voor mij ‘professioneel buiten spelen’ 

 



Tip 1: www.mezzo.nl 
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http://www.mezzo.nl/


Belangrijkste uitkomst uit Mezzo onderzoek 

63% van de mantelzorgers van patiënten met een psychische 

aandoening of verslaving is overbelast.  

 

77% heeft regelmatig gevoelens van machteloosheid en 

verdriet. …. Nationaal Mantelzorgpanel mei 2011 gehouden is 
onder mantelzorgers van psychisch kwetsbaren.  

 

Het overgrote deel van de geënquêteerde mantelzorgers van 
psychisch kwetsbaren zorgt intensief en langdurig voor een 
partner of kind met psychische aandoening.  

 

Zij zorgen meer dan 15 uur per week over een periode van 
langer dan tien jaar.  

 



WILBO syndroom 

Wanhoop 

Isolatie 

Loyaliteitsconflict 

Belangentegenstelling 

Overbelasting 



LLOVERS methode 

Leuk! 

Leer 

Organiseer 

(her)Verdeel 

Erken 

Ritme 

Steun 
 



Tip 2: www.samensterkzonderstigma.nl/  
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http://www.samensterkzonderstigma.nl/
http://www.samensterkzonderstigma.nl/


Tip 3: http://labyrint-in-perspectief.nl/  
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Psychische stoornissen komen 
heel veel voor, overal ..   

 Angst klachten;            ong.            20% 

 Depressieve klachten; ong.           15% 

 Angststoornis;               ong.             7% 

 Depressieve stoornis;   ong.            7% 

 

N.b.  

 angst st. & depressieve st. gaan vaak samen.  

 Dus ‘en/of’;                                                                ruwweg 12% 
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Psychische stoornissen komen heel veel voor, overal..  

Evenzo ‘over de duim’ alle psychoses bij volwassen in NL/ jr:           +/- 4,5%              

 

ADHD spectrum (18 – & 18+, mannen , vrouwen);      zeker                   3%  

 

Kosten depressie in Nederland/ jaar:    > 2 miljard euro  

Kosten alcohol in Nederland/ jaar: zeker 1 miljard euro netto    

 

Angst -,  stemming -, psychotische sp.- , verslaving sp. stoornissen grotere 
kans op hart en vaat – en suikerziekte.  

Levensverwachting járen korter. 



LLOVERS methode 
 
geen wondermiddel !! 
 
 
Dit hulpmiddel verlaagt WILBO syndroom kans 

 
 



LEUK! 
 LEUK ??! 

 

Sta jezelf toe om je eigen leuke ding(en) 
te blijven doen. 

 

Dingen die jou opladen, energie geven. 

 

Sluit je niet op in je mantelzorg situatie 
 

Zonder sociale steun/ contacten gaat dat niet 
(zie ook tip 1 en 2) 



Leer 2: www.vmdb.nl/wp-content/uploads/2005/10/Bipolaire-Stoornis-
Wat-U-Zelf-Kunt-Doen.pdf    (blz. 11) 
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Leer 3:   ww.vmdb.nl/wp-
content/uploads/2012/05/Signaleringsplan2011.pdf  
     



Leer 4: 
www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart/crisiskaart/wat_is_een_crisiskaart   
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http://www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart/crisiskaart/wat_is_een_crisiskaart


de psychiater prater  
(wekelijkse vlogs: 18 afl., totaal 2 uur, 12 minuten) 

Deel 3 (12 -9-17): over het belang van sociale steun 
 

https://www.youtube.com/watch?v=InWhV5s74s0  
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https://www.youtube.com/watch?v=InWhV5s74s0
https://www.youtube.com/watch?v=InWhV5s74s0


http://www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/psychiater-prater-vlogserie-7/      10-10-2017 

 
Ná de depressie (behandeling), 'weer thuis', hoe verder?  
Hersteld zijn en blijven, de preventie. De druk op de partner en naasten.  
Hún vragen en twijfels: het WILBO syndroom en de LLOVERS methode. 
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