
Zomaar, bijna vanuit het niets kan het opkomen: een depressie. En dat 

heeft een gigantische impact op iemands leven, maar ook op dat van 

geliefden. Hoe krabbel je weer op en hoe ga je ermee om als partner? 
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aangepakt. “Mensen beter maken is niet 
zo moeilijk, mensen beter houden wel”, 
zegt Marcus Huibers, hoogleraar klinische 
psychologie aan de Vrije Universiteit en 
praktiserend psychotherapeut bij GGZ in-
Geest. “En zodra je aan de pillen zit, kom je 
er moeilijk vanaf.”
Veel patiënten willen zodra ze zich beter 
voelen, stoppen met antidepressiva. De bij-
werkingen beginnen zwaarder te wegen en 
bovendien willen ze zonder kunnen. Maar 
bij het stoppen kunnen fikse bijwerkingen 
optreden, zoals zweetaanvallen, hoofdpijn 
en hevige psychische klachten. Vooral die 
laatste zijn verraderlijk, omdat ze vaak  
worden aangezien voor een terugval. 
Cruciaal bij het stoppen is geleidelijk aan 
afbouwen onder begeleiding van huisarts 
of therapeut. Juist achter dat ogenschijn-
lijk futiele woordje ‘geleidelijk’ schuilt een 
groot probleem. Want ‘geleidelijk’ is een 

ruim begrip: is dat afbouwen per 25 mil-
ligram of per 10 milligram. Subtiel geleide-
lijk afbouwen kan met zogenaamde ‘tape-
ringstrips’ (die helaas niet meer worden 
vergoed door verzekeraars), of met drup-
pels. Maar ook dan nog kunnen er heftige 
bijwerkingen ontstaan, met name bij de 
laatste afbouwstap. Het is daarbij belang-
rijk om de symptomen te zien voor wat ze 
zijn: bijwerkingen, geen depressie. 

… Of doorslikken?
Los van de hóe bouw ik af-vraag, is het be-
langrijk om te bepalen of stoppen wel ver-
standig is. Omdat er geen officiële richtlijn 

Een paar jaar geleden kwam de man van 
Ingrid Schoen plotseling thuis te zitten. 
Hij had op zijn werk te veel hooi op zijn 
vork genomen en dat was te veel in com-
binatie met een druk gezinsleven. Maar 
er bleek meer aan de hand te zijn dan een 
burn-out. Haar man was depressief. De 
maanden die volgden, bracht hij thuis 
door en hij knapte verder op: hij sliep min-
der overdag en ondernam weer meer met 
hun kinderen. Toen hij aan de beterende 
hand was, haalden ze samen opgelucht 
adem: ze hadden de weg omhoog weer te 
pakken, hij zou snel weer de oude zijn en 
dan konden ze hun gewone leventje weer 
oppakken. 
Maar dat hij weer helemaal zou worden als 
voor zijn inzinking, bleek een illusie, zegt 
Schoen. Het is namelijk helemaal niet zo 
gemakkelijk om helemaal te herstellen 
van een depressie, merkten ze. “Inmiddels 
gebruik ik het woord ‘genezen’, niet meer, 
zegt ze. Ze bracht het boek Samen leven met 
psychische klachten uit, waarin ze weten-
schappelijke kennis combineert met haar 
eigen ervaring en die van anderen. “Ik zie 
het als een chronische ziekte die plotseling 
weer de kop kan opsteken.”

Stoppen met antidepressiva? 
De meeste mensen met een depressie 
krabbelen na een paar maanden weer op. 
Voor een deel van hen blijft het bij één epi-
sode, maar 75% van de mensen overkomt 
het meer dan één keer. De uitdaging is om 
na de depressie weer vertrouwen te krijgen 
in lichaam en geest. En om, met of zonder 
antidepressiva, het leven zo in te richten 
dat de kans op herhaling zo klein mogelijk 
wordt. 
Een meerderheid van de mensen die in 
een depressie raakt, krijgt antidepressiva 
voorgeschreven. Bij ongeveer de helft van 
de patiënten werken die. Maar de onder-
liggende problematiek wordt niet altijd 

Depressie in Nederland 
Ieder jaar krijgen 550.000 
Nederlanders een depressie, 
vrouwen twee keer meer dan 
mannen. Twintig procent van 
de Nederlandse volwassenen 
wordt ooit depressief. 
Vroeger werd er onderscheid 
gemaakt tussen een depressie 
die wordt veroorzaakt door om-
standigheden, zoals een over-
lijden, baanverlies of seksueel 
misbruik, en een depressie zon-
der duidelijke aanleiding. Dat 
onderscheid is volgens experts 
kunstmatig, want in de praktijk 
draait het vrijwel altijd om een 
combinatie van een kwetsbaar-
heid en omstandigheden. 

DE UITDAGING 
IS NA DE DE-

PRESSIE WEER 
VERTROUWEN 
TE KRIJGEN IN 

LICHAAM EN 
GEEST

“ Ik zie een depressie als 
een chronische ziekte 
die plotseling weer de 
kop kan opsteken”

75%
van de mensen die 

een depressie 
krijgen, overkomt het 
meer dan één keer

Bijna de helft slikt 
na een jaar nog 
antidepressiva
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is voor het afbouwen van antidepressiva, 
wordt er in veel gevallen na een jaar gestart 
met afbouwen, maar in de praktijk slikt 
ongeveer veertig procent van de patiënten 
langer door. Van hen stopt elk volgend jaar 
tien procent, vertelt Neeltje Batelaan, psy-
chiater bij GGZ inGeest en onderzoeker aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat 
heeft deels een praktische reden, ontdek-
ten Batelaan en haar collega’s: patiënten 
verwachten dat hun huisarts wel zal begin-
nen over afbouwen, terwijl artsen juist 
wachten tot de patiënt dat doet. 
“Maar de patiënten zijn ook bang voor 
de terugval”, zegt Batelaan. “En dat is 
als je de cijfers bekijkt ook best een reële 
angst.” Want zo’n veertig procent van de 
mensen die stopt met antidepressiva, valt 
terug. Van de groep die doorslikt, is dat 
achttien procent. Daar komt bij dat wie 

vertrouwen medicatie afbouw en dat de 
patiënt twee maanden later weer met een 
enorme paniekaanval voor me zit.”

Begeleiding 
Vanwege die kans op terugval is het ver-
standig om niet automatisch het gewone 
leven weer op te pakken. Net als bij de 
depressie zelf, geldt ook erna: niemand is 
hetzelfde. Mensen die een zware depressie 
hebben gehad, zijn gebaat bij psycholo-
gische begeleiding. Dat kan bij een psy-
chotherapeut zijn (voor degenen met een 
zware depressie) maar ook door middel 
van een coach, mindfulness of cognitieve 
gedragstherapie die bestaat uit gesprekken 
gericht op het doorbreken van destructieve 
patronen in het denken en handelen, zoals 
de aanname dat boos worden slecht is, 
of dat je jezelf niet op de voorgrond mag 
plaatsen. De Depressievereniging geeft een 
scala aan mogelijkheden voor de patiënt 
die uit zijn of haar depressie opkrabbelt. 
Omdat buitenlucht en beweging bewe-
zen weldoeners zijn, wordt ook running 
therapie sterk aangeraden. Zo kwam bij-
voorbeeld Ruud de Wild zijn depressie te 
boven. Voor wie nog niet klaar is om van 
de bank te komen, of geen tijd heeft voor 
intensieve therapie, worden er ook online 
allerlei therapiemogelijkheden aangebo-
den – zogenaamde E-healthprogramma’s. 
Ook hebben veel mensen er baat bij om 
een of twee keer per jaar een therapeut te 
blijven bezoeken voor een opfrissessie.

Anti-terugvalplan  
Wanneer de depressie enigszins is wegge-
trokken, is er de onzekerheid over de toe-
komst. Word ik weer de oude? Kan ik weer 
hetzelfde werk gaan doen? Kunnen we in 
hetzelfde huis blijven wonen als de finan-

eenmaal heeft afgebouwd, een kans van 
zeventien procent loopt dat de medicatie 
de volgende keer niet aanslaat. Het is dus 
belangrijk in te schatten of je wel beter af 
bent zonder medicatie. Dat is niet eenvou-
dig, erkent Batelaan. “De mensen met het 

hoogste risico op een terugval haal je er 
soms wel uit; die hebben vaak al heel hun 
leven klachten. Wie minder ernstige klach-
ten heeft gehad, heeft betere kansen. Maar 
het overkomt me ook geregeld dat ik vol 

1.  Maak onderscheid tussen de 
persoon en de ziekte. Wil hij of zij 
ineens niet mee naar een verjaar-
dag, dan is dat vermijdingsgedrag 
als gevolg van de depressie.

2.  Houd rekening met de ziekte, 
maar laat je er niet door opslok-
ken.

3.  Geef je eigen grenzen en behoef-
ten aan. Doe je dat niet, dan is de 
kans groot dat je eraan onder-
door gaat.

4.  Zoek de juiste balans tussen zor-
gen en stimuleren. Voorkom dat 
de partner in een slachtofferrol 
komt en ga niet redden.

5.  Vraag actief om hulp. Mensen in 

de omgeving weten meestal niet 
goed wat ze kunnen doen. 

6.  Verwacht niet dat de omgeving 
het helemaal snapt. Een depres-
sie is voor de partner al moeilijk 
te bevatten, laat staan voor de 
omgeving.

7.  Wees betrokken bij de behande-
ling door minstens één keer mee te 
gaan naar therapie, een nummer 
van de behandelaar te hebben en 
blijf op de hoogte van het verloop.

8.  Doe naar familie en vrienden niet 
geheimzinnig over de depressie. 
Dus niet: mijn man is niet lekker, of 
druk, maar: hij zit even niet goed 
in zijn vel.

DEPRESSIEVE PARTNER? EEN STAPPENPLAN 

Buitenlucht en bewe-
ging zijn bewezen  
weldoeners, daarom 
wordt hardlopen  
sterk aangeraden

Zo’n 40% van de mensen die stopt 
met antidepressiva, valt terug. 
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Pillen en/of therapie?
Er is veel discussie over de ef-
fectiviteit van antidepressiva: 

die zou alleen werken bij zware 
depressies. Maar wat vaak niet 
wordt verteld, is dat ook praat-

therapie vooral effectief is bij 
zware depressies, schrijven 

Christiaan Vinkers en Roeland 
Vis in hun pas verschenen boek 
Even slikken, de zin en onzin van 

antidepressiva. De verklaring: 
bij een zware depressie valt 

er meer winst te behalen. Een 
milde depressie gaat vaak ook 
zonder therapie over. Maar dat 
betekent volgens hen niet dat 

wachten de beste aanpak is bij 
elke milde depressie: wie zich 

langdurig somber voelt, kan juist 
wel baat hebben bij de pillen.

PATIËNTEN 
WACHTEN TOT 
DE HUISARTS 
BEGINT OVER 
AFBOUWEN, 

ARTSEN 
WACHTEN TOT 

DE PATIËNT 
DAT DOET

ciële situatie verslechtert? Het is belangrijk 
om concreet met deze vragen aan de slag te 
gaan, raadt de Depressievereniging aan. Stel 
daarom samen met de therapeut en partner 
of andere naaste een terugvalpreventieplan 
op en spreek daarin af wat de belangrijkste 
waarschuwingssignalen zijn. “Dat is be-
langrijk”, vertelt Schoen, “want vaak vallen 
die signalen een ander eerder op.”
Wat ook goed kan werken, is systeemthe-
rapie. Daarbij worden de problemen van de 
(voormalig) depressieve persoon belicht 
binnen de sociale omgeving, dus de part-
ner en andere gezinsleden, vrienden en 
werksituatie. Vaak komen hieruit factoren 
naar boven die de klachten kunnen ver-
oorzaken of aanwakkeren. Het pamperen, 
of juist het ontkennen van de ziekte door 
de partner bijvoorbeeld, of druk vanuit 
de omgeving om te presteren. “Wat je wel 
vaak ziet, is dat stellen na zo’n depressie 
andere keuzes maken dan die min of meer 
door de maatschappij worden opgelegd”, 
zegt Schoen. “Ze denken vaak: een stress-
volle baan, een groter huis: wat doet dat er 
allemaal toe. Dat helpt te voorkomen dat 
je jezelf weer voorbij loopt.” 

Liefde in tijden van een depressie   
Al deze dilemma’s en keuzes spelen niet 
alleen voor de persoon die (langzaam) uit 
de depressie raakt, maar net zozeer voor de 
partner. Die daarbij vaak ook nog twijfels 
heeft over zijn of haar eigen rol: waarom 
heb ik de depressie niet zien aankomen, 
had ik het kunnen voorkomen en heeft 
mijn aanpak misschien averechts gewerkt? 
Omdat Ingrid Schoen merkte dat begelei-
ding en psycho-educatie voor partners van 
mensen in een depressie ontbrak, richtte ze 
in 2016 samen met coach Mirjam van Pagée 
Villa Balans op, speciaal gericht op partners 
van mensen met psychische klachten. 
Wat vaak voorkomt, leerde Schoen uit 
gesprekken met veel van haar cliënten, is 

dat terwijl het met de depressieve partner 
beter gaat, de mantelzorgende partner in-
stort, door fysieke en mentale klachten en 
zich opdringende vragen als: wil ik dit de 
rest van mijn leven? Kan ik het wel aan? 
In een Amerikaans boek kwam Schoen de 
term depression fallout tegen: de emotionele 
schade die de partner van een depressief 
iemand oploopt. Depression fallout wordt 
ingedeeld in vijf fasen: verwarring, gebrek 
aan zelfvertrouwen, moedeloosheid, 
woede en het verlangen te ontsnappen. 
De fases komen en gaan, de volgorde wis-
selt, maar iedereen maakt ze mee, aldus 
Schoen. “Dit te horen, was voor mij zo’n 
opluchting!”, zegt ze. “Wat ik voelde, klop-
te. Ik had steeds het gevoel gehad dat ik 
niet moest zeuren, dat anderen het beter 
deden dan ik, maar dit hoorde er dus bij.”
Schoen besefte onder meer dat ze haar 

man te veel op haar had laten leunen. “Op 
een gegeven moment zei ik tegen hem: ‘Ik 
weet zeker dat jij een paar weken zonder 
mij kunt. Ik wil dit op deze manier niet 
meer.’ Nu ga ik veel meer mijn eigen gang 
en ga ik bijvoorbeeld af en toe zelf op va-
kantie.” 
De man van Ingrid Schoen viel na die eer-
ste depressie nog meerdere keren terug, 
maar zo erg als die eerste keer werd het 
niet meer. “We hoeven niet meer zo in 
paniek te raken”, zegt Schoen. “Ondanks 
de regelmatige terugval kan ik gelukkig 
zeggen dat het goed gaat met mijn partner. 
Hij is succesvol in zijn werk en het gaat 
goed met ons en ons gezin. Het voelt voor 
ons juist prettig om niet te hoeven spre-
ken over genezing, maar over herstel.” 

20%
van de Nederlandse 
volwassenen wordt 

ooit depressief   

“ Als je eenmaal aan de 
antidepressiva bent, 
kom je er moeilijk vanaf”

▼
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“Mijn depressieve klachten ontstonden toen 
ik op mijn 23e het huis uit ging en trouwde. 
Ik kon een huishouden runnen, maar wist 
niet hoe ik mijn leven vorm wilde geven. Dit 
uitte zich in angst, depressie en een enorm 
laag zelfbeeld. Naar de buitenwereld deed 
ik alsof ik sterk was, ik liet mezelf niet zien. 
Ondertussen dacht ik dat iedereen me stom 
en dom vond. Om maar niet te hoeven voe-
len, ontwikkelde ik een eetprobleem, waar-
door ik na de geboorte van mijn dochter in 
1999 in korte tijd ruim veertig kilo aankwam. 
Ik heb me altijd verzet tegen antidepressiva, 
maar mijn omgeving overtuigde me er toch 
aan te beginnen. Mijn man zei op een gege-
ven moment, uit wanhoop: ‘Als je er niet aan 
begint, ga ik weg.’
En ik was ervan overtuigd dat ik het leven al-
leen niet aankon. Ik voelde altijd een drang 
om te leven, maar toch zijn er periodes ge-
weest waarin ik alleen maar in bed lag en de 
gedachte aan de dood zich opdrong. Ik wilde 
niet écht dood, maar wilde niet meer voelen, 
niet meer denken. Doordat de klachten terug 
bleven komen, ben ik negen keer ziek uit 
dienst gegaan en zegde ik ook banen af.
Ik ging in therapie, maar de klachten bleven 
en ik bleef zoeken naar oplossingen om me 
gelukkig te gaan voelen. Zo waren we een keer 
met zijn drieën in Amerika, voor een cursus 
persoonlijke ontwikkeling. Op de eerste dag 
voelde ik al dat dit niet de oplossing was. Ik 
heb me nog nooit zo eenzaam en zo schuldig 
gevoeld, vanwege de kosten. Mijn ex-man 
bleef altijd achter mij staan, maar toch groei-
den we uit elkaar. Na de scheiding in 2009 ben 
ik volledig ingestort. Ik had inmiddels medi-
catie en de huisarts wilde mijn dosis nog  

verder verhogen, maar ik was totaal verdoofd.
Ik voelde dat er meer nodig was dan wekelijks 
therapie en medicatie dus meldde ik me aan 
bij een privékliniek in Epe, waar ik afkickte 
van de antidepressiva. Op een gegeven mo-
ment belandde ik daar in een praatgroepje en 
daar zat iemand bij die ervan werd beschul-
digd pedofiel te zijn. Iedereen raakte daarvan 
in paniek, behalve ik. ‘Heb jij daar misschien 
ervaring mee in je eigen jeugd?’, vroeg de the-
rapeut de volgende dag. Dat was inderdaad 
zo maar dat had ik nooit iemand verteld. 
Drie jaar lang was ik bij haar in therapie. Heel 
langzaam kwamen we tot de kern: de overtui-
gingen van waaruit ik leefde. Zij heeft me het 
leven teruggegeven. De depressie was voorbij, 
maar ik bleef zitten met de puinhopen van 
hoe ik had leren overleven. Die strategieën 
kwamen in alle heftigheid naar boven: ver-
mijding, mezelf wegcijferen en de overtuigin-
gen die ik over mezelf had. Ik hoef niet meer 
voor alles en iedereen te zorgen. Mensen zijn 
verantwoordelijk voor zichzelf. Sinds twee 
jaar vraag ik me pas af wat voor muziek ík ei-
genlijk leuk vind. Een paar maanden geleden 
kwam ik moe terug van therapie en zag ik het 
noorderlicht op televisie. Dat was zó mooi. Ik 
heb wel een kwartier op de rand van mijn bed 
gezeten, totaal overdonderd. Sindsdien voel 
ik: ik leef, hier ben ik!  
Op dit moment heb ik geen partner. Ik trok 
een tijdje mannen aan die niet goed voor me 
waren, maar merk dat dit al begint te veran-
deren. Volgend jaar ga ik vanuit de Franse 
Pyreneeën naar Santiago de Compostella 
lopen. Dan zal er van alles op zijn plek vallen. 
Als dat in de liefde niet gebeurt, dan wil ik 
het gewoon goed hebben met mezelf.”

“IK WILDE NIET ÉCHT DOOD, MAAR WILDE NIET 
MEER VOELEN, NIET MEER DENKEN”

Depressief, 
en dan?

Sacha Griekspoor (51) was jarenlang depressief

▼
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“Die therapeut 
heeft me het leven 

teruggegeven”

MIJN LEVEN
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“Wat mij erg 
geholpen 

heeft, is dat 
iemand zei: 

‘Het is niet jouw 
depressie’”
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“Mijn man Bart is iemand die altijd de positieve 
kant van dingen ziet. Als het tegenzit, probeert 
hij het met een tandje erbij toch weer goed te 
krijgen. Een paar jaar geleden was er in ons 
privéleven veel aan de hand. Mijn broer kreeg 
een hersenbloeding, mijn moeder begon te de-
menteren, er was zorg rond de ouders van Bart. 
Ondertussen waren we druk met het bouwen van 
ons nieuwe huis. Hij had ook nog eens een zware 
baan als zorgbestuurder. Zakt de een misschien 
langzaam weg, bij hem was het boink, een griep 
eroverheen:  mis. In eerste instantie was hij voor-
al in de war, hij kon de werkelijkheid niet meer 
goed zien. Hij begon zich extreem veel zorgen te 
maken, over van alles. Over geld bijvoorbeeld. Hij 
was ook constant bezig met voelen of het al weer 
beter ging, wat natuurlijk averechts werkte. Hij 
had eerder al eens een minder zware depressie 
gehad: daar waren we toen totaal door overval-
len. Want hoe kon in hemelsnaam iemand als 
Bart een depressie krijgen? En zelfs dit keer, toen 
ik wist dat het kon gebeuren, overviel het me 
weer. Bart bleef wel steeds bezig, maar functio-
neerde totaal niet. Na anderhalf jaar tobben werd 
hij opgenomen en kreeg hij andere medicatie. 
Pas toen ging het beter.
In het begin ben ik wel echt boos geweest dat hij 
het weer zo ver had laten komen. Wanhoop voel-
de ik ook, ik wilde gewoon leven. Niet met zo’n 
blok aan je been waardoor je niet verder komt. Af 
en toe voelde ik ook paniek. Hoe moesten we ver-
der en waar zou het ophouden? En dan was daar 
soms nog het gevoel dat ík gefaald had. Als coach 
voer ik gesprekken met mensen over hun werk-
privébalans en hoe je dingen moet aanpakken 
in het leven, terwijl me dat thuis niet eens lukte. 
Dat vind ik nog steeds wel ingewikkeld. Ik moet 
ook mijn best doen om niet zijn coach te worden. 

Hij heeft de neiging om ook erg op me te gaan 
leunen als hij ziek is. Wat mij erg geholpen heeft, 
is dat iemand eens zei: ‘Het is niet jouw depres-
sie.’ Want je wordt erdoor aangestoken. Iemand 
ziet álles zwart, je kunt op een gegeven moment 
niet eens meer zeggen dat het wel meevalt. Voor 
mij was het ook normaal dat de dingen die ik zei 
niet aankwamen. 
Een paar keer moest ik voor mijn werk weg en 
bleef ik slapen bij vrienden. Oja, zo gaat dat, 
dacht ik toen. Je ontbijt met elkaar en begint niet 
met de vraag ‘hoe gaat het met je vandaag, goed 
of niet goed?’
Toen de depressie voorbij was, wilden we het er 
niet te veel meer over hebben maar juist naar de 
toekomst kijken. Eindelijk weer dingen plannen. 
Stap voor stap moest ik de oude Bart terugvin-
den. En mezelf ook. Toen het weer beter ging, heb 
ik rust genomen, allerlei sociale dingen afgezegd 
die tijdens zijn depressie juist afleiding gaven. 
Wat ik als partner nu lastig vind, is te bepalen 
in welke mate ik Bart moet afremmen. Ik ben 
natuurlijk heel blij dat het met hem goed gaat, 
maar weet ook dat hij het risico loopt zichzelf 
weer voorbij te lopen. Een belangrijk signaal is 
als hij slecht gaat slapen: dan moet hij stoppen, 
rust krijgen in zijn hoofd.  
Toen het heel slecht ging, heeft Bart zelf zijn 
werk opgezegd en dat is iets waar hij nu van 
baalt. Wel werkt hij inmiddels vrijwillig voor de 
Depressievereniging en is hij ook weer gestart 
met ander betaald werk. Ons leven wordt stap 
voor stap normaal. Hij kan zijn eigen besluiten 
weer nemen. Maar wat doe ik als hij weer meer 
wil dan in mijn ogen verstandig is? Normaal zou 
ik denken: hij komt er wel achter. Maar als dat 
gebeurt, gaat het mis. En zit ik ook met de gebak-
ken peren.” 

“IK WILDE GEWOON LEVEN. NIET MET ZO’N BLOK 
AAN JE BEEN WAARDOOR JE NIET VERDER KOMT”

De man van Inge Hoogeveen (58) werd depressief. 

Depressief, 
en dan?
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