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Deze 12e editie van WZine bevat allerlei content 

rond om het thema ‘depressie’. Ben je gevoelig voor 

teksten over onder andere depressiviteit, suïcidali

teit, zelfbeschadiging, angst en eetstoornissen? Dan 

willen we je hierbij een triggerwaarschuwing geven. 

Ben je zelf in behandeling voor dergelijke pro

blematiek? Overleg dan altijd met jouw hulpverlener 

voordat je deze content leest. Lees deze editie samen 

met iemand die je vertrouwt, of sla deze editie (voor 

nu) even over.

----------------------------------------------------------

Beste lezer,

Stichting Rijnstad schenkt dit jaar doorlopend aan-

dacht aan het thema ‘depressie onder jongeren’. De 

buitenexpositie ‘OPEN over depressiviteit’ in februari 

dit jaar vormde hiervoor het startschot. 

Ook deze 12e editie van WZine staat grotendeels in 

het teken van dit onderwerp, want de redactie van 

WZine vindt het erg belangrijk om dit onderwerp aan 

te blijven kaarten en bespreekbaar te maken. Naast 

diverse interviews, artikelen en columns hebben we 

in dit nummer ook diverse hulp- en informatiebron-

nen opgenomen die je kunt raadplegen. We wensen 

je wederom veel leesplezier!

Namens de redactie,

Oscar, Daphne, Ruud, Anka, Myrca, Matylda, Ruben 

en de redactie van Jongin Arnhem.
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Ik ben Laudonne Roos, 19 jaar oud en ik doe de 

opleiding Mediaredactiemedewerker bij Rijn IJssel 

hier in Arnhem. Ik kom bij Willemeen omdat mijn 

stage bij Jongin Arnhem hier ook wekelijks kantoor 

houdt. Hier schrijf ik artikelen en maak ik andere 

content. Mijn hobby’s naast content maken zijn 

lezen en films en series kijken. Verder ben ik ook 

geïnteresseerd in mode en geschiedenis. 

Even 
voorstellen

We hebben nieuwe stagiairs en een nieuwe 

medewerker! Ze stellen zich in dit nummer 

graag even aan je voor.
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Ik ben Timo, geboren in Arnhem en getogen in 

Velp (Arnhem dus). Ik houd van sporten en gezel-

ligheid. Voetballen, basketballen, fietsen en daar-

na gezellig iets met mijn vrienden doen. Ik ben be-

gonnen op het VWO, maar vond het helemaal niks 

en wilde mij bezighouden met media. Nu studeer 

ik Mediaredactiemedewerker aan het Rijn IJssel, 

waarvoor je natuurlijk ook stage moet lopen. Dat 

doe ik bij Jongin Arnhem die ook in het gebouw 

van Willemeen zitten. Ik ga hier van alles doen: 

artikelen schrijven, fotoreeksen maken, filmen en 

natuurlijk collega’s ondersteunen waar het nodig 

is. Ik heb veel zin in mijn stageperiode hier en 

hoop er het beste van te maken.

Ik ben Matylda, opnieuw een stagiaire bij Willem-

een! Ik doe de opleiding Eventmanager en ben al 

vijf jaar vrijwilliger bij Willemeen. Ik kom achter 

de schermen kijken en veel nieuwe evenementen 

plannen tijdens deze saaie en moeilijke tijd. Mijn 

hobby’s zijn tekenen (traditioneel en digitaal), zin-

gen (ik ben de vocalist van The Prophecy ov Sarin) 

en paaldansen! Ik heb een katje waar ik veel van 

houd en verzamel fruitstickers voor de lol. Jullie 

zullen mij vaak door Willemeen heen zien rennen 

de komende drie maanden.
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Hi, ik ben Neema (22) en ik ben een nieuwe stagi-

aire bij Willemeen. Ik ben sociaal werker in oplei-

ding en ik zit in mijn derde leerjaar. Momenteel 

ben ik bezig om work-out video’s te maken en elke 

week een video online te zetten waar iedereen aan 

mee kan doen. Dit doe ik natuurlijk niet alleen, 

maar met de jongeren. Naast mijn studie ben ik 

ook een danser. Ik train in Utrecht bij WorldOfAfro 

ik en geef ik drie dagen in de week Afro dansles-

sen in Nijmegen bij Factory Sport. 

Mijn naam is Myrca en ik ben 18 jaar oud. In mijn 

vrije tijd drink ik graag een biertje, luister ik mu-

ziek en houd ik me bezig met scouting. Voor 

mijn MBO-opleiding, Evenementen organisatie 

& communicatie, loop ik stage bij Willemeen. Bij 

Willemeen zal ik mij vooral bezighouden met het 

organiseren van diverse activiteiten en werk ik 

mee aan het WZine. Ik hoop, net als jullie, dat 

we hier snel weer toffe evenementen kunnen 

organiseren.



Mijn naam is Sam, ik ben 22 jaar oud en woon 

sinds kort in Arnhem. Ik heb voorheen in Aalten 

gewoond en ik studeerde toerisme aan het 

Graafschap College in Doetinchem. De opleiding 

was niet helemaal mijn ding, maar de stages in 

het buitenland die ik heb gehad waren wel tof. 

Ik heb zes maanden in Parijs en zes maanden in 

Berlijn stage gelopen in een jongerenhostel/bar. 

Ik denk vaak terug aan deze tijd. Ik ben uitein-

delijk toch gestopt en heb een baan gekregen bij 

Obelink vrije tijdsmarkt waar ik tegenwoordig op 

kantoor de administratie bijhoud.

Nu zit ik in mijn tweede jaar van de opleiding 

Mediaredactiemedewerker aan het Rijn IJssel. Bij 

deze opleiding hoort uiteraard ook een stage en 

die volg ik bij Jongin Arnhem/Willemeen. Ik loop 

mee in de redactie en voer ook werkzaamheden 

uit voor Willemeen, zoals het editen van beeld-

materiaal.

 

Ik kom uit een klein dorpje uit het wilde oosten 

dus ik hou erg van gezelligheid. Ik ben graag met 

leeftijdgenoten. Verder heb ik nog wel de ambitie 

om door te studeren. Wat precies weet ik nog niet. 

Eerst maar eens mijn mbo afmaken!

Hoi ik ben Ruben, ik ben 23 jaar, woon in Arnhem 

en ben geboren in Doetinchem. Dan zou je  den ken 

“Oh een echte superboer, voor de Graafschap”, 

maar ik vind voetbal helemaal kut. Liever besteed 

ik mijn dagen aan longboarden, chillen in Sons-

beek gecombineerd met zo nu en dan een leuke 

shoot. Toen het nog kon, pakte ik graag elk week-

end DnB of psytrance feestjes. Daarnaast volg ik 

de opleiding Fotografie en ben ik veel bezig met 

grafisch design.
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Mijn naam is Daphne, ik ben 22 jaar oud en woon 

in Arnhem. Ik zit in mijn tweede jaar Social Work 

en loop hier een half jaar (tot de zomer) stage. Ik 

zal mij hier vooral bezighouden met het WZine, het 

organiseren van activiteiten en hopelijk ook met 

de vrijwilligers, jullie dus! In mijn vrije tijd ben ik 

graag creatief bezig, zoals schilderen en  knutselen, 

en geniet ik graag van een biertje.

Mijn naam is Danique Geerligs, 25 jaar en ik kom 

uit Doetinchem. Ik volg de niveau 3 opleiding All-

round Mediamaker aan het Rijn IJssel. Binnen Wil-

lemeen werk ik vooral als de stagiaire van Jorrit 

Hompe en help ik met het filmen en editen van 

video’s voor de Mediatuin/WTV. In mijn vrije tijd 

doe ik vooral veel aan gamen, lezen & schrijven, 

maar ook aan design, web development en editen. 

Daarnaast ben ik dagelijks bezig met mijn ratten.
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Hoi allemaal, ik ben Rik Veldhuizen, 28 jaar en ik 

woon in Arnhem. Ik zal de komende tijd als mar-

keteer bij Willemeen aan de slag gaan. Daarnaast 

ben ik freelance marketeer bij verschillende cul-

turele instellingen, zoals Hoogte80 Festival en 

Poppodium FLUOR. Ik zal me voornamelijk bezig-

houden met het creëren van een marketingpositie 

binnen Willemeen. 

In m’n vrije tijd maak ik muziek, nu voornamelijk 

met m’n soloproject Passive Desire. Als ik daar niet 

mee bezig, ben dan kijk ik graag een (slechte) sci-fi 

film, lees ik veel en vind ik het leuk om te koken 

en nieuwe gerechten uit te proberen.

Mijn naam is Sunne Tieben, ik ben 17 jaar en woon 

in Arnhem. Ik volg de opleiding Mediaredactie-

medewerker aan het Rijn IJssel en zit nu in mijn 

tweede jaar. Ik loop stage bij de website van Jongin 

Arnhem en wij werken samen met o.a. WZine. In 

mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden en ik 

houd van lezen. Ook ben ik erg geïnteresseerd in 

politiek, waar ik me ook graag mee bezighoud.
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Anne (19) heeft een 
depersonalisatie-
stoornis 

Foto: Unsplash 

Interview
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Depersonalisatie en derealisatie. Het zijn twee termen 

uit de psychiatrie die je niet iedere dag hoort, maar toch 

hebben vrij veel mensen er mee te maken. Ongeveer de 

helft van de mensen krijgt er minstens één keer in hun 

leven last van en zo’n 2% van de bevolking kampt met een 

aanhoudende depersonalisatie of derealisatiestoornis. 

Een van deze mensen is de 19jarige Anne*, die na een 

depressie last kreeg van depersonalisatie, waarvan de 

klachten zelfs lang na haar depressie bleven aanhouden.

Depersonalisatie en derealisatie: Een deperson-

alisatie- / derealisatiestoornis is een stoornis in het be-

wustzijn, waarbij iemand zichzelf of zijn omge ving als 

onwerkelijk en vreemd ervaart. Hierdoor vallen beide 

stoornissen onder de zogenaamde dissociatieve stoor-

nissen.

Als je last hebt van depersonalisatie voelt het alsof je niet 

in contact met jezelf of de wereld staat. Het voelt alsof 

je in een droomwereld leeft. Derealisatie lijkt behoor-

lijk op depersonalisatie, maar bij depersonalisatie voelt 

het lichaam vervreemd en bij derealisatie met name de 

omgeving. Zulke klachten kunnen heel kort duren (van 

seconden tot minuten), maar ook dagen- en wekenlang. 

Het komt ook vaak voor dat depersonalisatie samengaat 

met derealisatie.

Depersonalisatie en derealisatie kunnen als symp-

tomen voorkomen bij bijvoorbeeld depressies, angst-

stoornissen, maar kunnen ook ontstaan als gevolg van 

drugsgebruik. Ook kunnen deze symptomen voort-

komen uit bijvoorbeeld een jeugdtrauma of posttrauma-

tische-stressstoornis. Bij Anne was de oorzaak een de-

pressie. Ze vertelt openhartig over haar eigen  ervaringen 

en hoe ze omgaat met deze stoornis.

Anne’s verhaal. Wanneer had je voor het eerst last 

van derealisatie en depersonalisatie? Ik heb hier nu on-

geveer vier jaar last van. Het kwam bij mij vooral doordat 

ik een depressie had. Die is nu gelukkig voorbij, maar 

helaas heb ik nog steeds last van derealisatie en deper-

sonalisatie, en dan met name derealisatie. Het komt niet 

echt in vlagen, het is eigenlijk altijd wel aanwezig. Soms 

wat meer op de achtergrond, maar soms ook heel intens.

Hoe voelde het om hier last van te hebben? Het voelt 

 alsof je in een film speelt. Je weet niet zeker wat echt is 

en wat niet. Voor mij voelt het verder ook alsof je niet 

helemaal in contact staat met je lichaam. Ik heb mo-

menten dat het alleen op de achtergrond aanwezig is, 

dan voel ik me alleen minder gefocust en heb ik er niet 

direct heel veel last van. Op de intensere momenten 

voelt het echt alsof ik wegval uit de realiteit, wat echt 

heel eng is.
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Wist je gelijk wat het was? Ik wist eigenlijk heel lang niet 

dat ik hier last van had. Ik kwam er pas achter nadat ik 

er eens met een vriend over praatte. Hij vertelde dat hij 

hier ook last van had en dat hij mijn ervaringen heel her-

kenbaar vond. Toen ben ik er met mijn therapeut over 

gaan praten. Ik dacht dat ik gewoon te veel in mijn hoofd 

zat, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Alleen een 

psycholoog of psychiater kan namelijk echt vaststellen 

of er sprake is van depersonalisatie en/of derealisatie.

Wat doe je als je merkt dat je hier last van hebt? Als ik 

merk dat ik er heel veel last van heb, kies ik een kleur en 

ga ik alle dingen met die kleur in mijn omgeving tellen. 

Dit helpt bij mij om weer grip te krijgen op de realiteit. 

Mijn eigen therapeut gaf mij de tip om heel erg te fo-

cussen op mijn lichaam, bijvoorbeeld hoe mijn tenen of 

handen voelen. Mindfulness kan ook helpen om echt in 

het hier en nu te zijn. Als ik merk dat ik echt bang word, 

probeer ik mij te realiseren dat ik er op dat moment 

 niets aan kan doen en dat het allemaal realiteit is. Ik 

vind het ook fijn om hier met vrienden over te praten. 

Oja, drugsgebruik kan de klachten verergeren, dus pas 

daar ook mee op.

Het belangrijkste wat je kunt doen is proberen rustig te 

blijven, hoe lastig dat ook kan zijn. Probeer je te beseffen 

dat het allemaal niet echt is en dat je gewoon nog in de 

realiteit aanwezig bent. Naar rustige muziek luisteren en 

ademhalingsoefeningen doen, kan hierbij goed helpen. 

Maar het allerbelangrijkste is hulp zoeken, bijvoorbeeld 

door contact op te nemen met je huisarts, die je vervol-

gens kan doorverwijzen naar een psycholoog.

Ook kun je (anoniem) contact opnemen met MIND Kor-

relatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen 

met hun psychologen en/of maatschappelijk werkers.

*De gebruikte naam in dit artikel is om privacyredenen 

gefingeerd en is bij de redactie bekend.

Door: redactie Jongin Arnhem

Foto: Unsplash - Anne staat  

niet op deze foto

https://www.drugsinfoteam.nl/klachten/dpdr
https://wijzijnmind.nl/psychipedia/depersonalisatie-derealisatiestoornis
https://wijzijnmind.nl/psychipedia/depersonalisatie-derealisatiestoornis
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Welkom bij het bureau op mijn kamer, waar ik  meestal 

zit wanneer ik thuis werk aan school of stage. Het is 

vrij georganiseerd, maar om mezelf geconcentreerd te 

 houden is dat ook wel nodig. Alsnog laat ik me vaak af-

leiden door de planten voor mijn neus of door mensen 

die door de straat lopen waar ik op uitkijk. Gelukkig heb 

ik ook een aantal dingen die mij weer terug kunnen 

brengen naar gefocust werken, zoals mijn weekplan-

ner, de to-do lijst onder mijn muismat en post-its als 

extra aanvulling. Deze handvatten zijn dubbel belang-

rijk, aangezien mijn bureau in dezelfde ruimte staat als 

mijn bed en geïmproviseerde woonkamer en dat helpt 

voor de concentratie ook zeker niet mee. Het meest ken-

merkende is daarmee nog niet eens benoemd, want wat 

ik altijd tijdens het werken op mijn bureau heb, is een 

grote kop thee en een fles water die direct worden aan-

gevuld wanneer ze op zijn. Zelfs op mijn ‘kantoordagen’ 

loop ik in ieder geval nog genoeg rondjes naar de wa-

terkoker en terug :)

Je meest beluisterde nummer van nu  The Düsseldorf 

Düsterboys – Kaffee aus der Küche

Gaafste optreden bij Willemeen  Helaas nog niet mogen 

meemaken, maar ik kijk ernaar uit!

Favoriete guilty pleasure  Peter Fox – Haus am See

Daphne Niessen

De thuiswerk-
plek van...
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Dit is mijn thuiswerkplek. Om eerlijk te zijn werk ik niet 

vaak thuis. Meestal gebruik ik mijn bureau om even 

achter de pc te werken voor WZine en om muziek te 

 luisteren of om via mijn pc video’s te streamen naar mijn 

televisie. Boven mijn bureau hangt een poster aan de 

muur maar die is helaas niet op de foto te zien. Ik ben 

gek op kunst en daarom hangen er ook verschillende 

afbeeldingen van kunst op mijn kamer. Ik ben het af-

gelopen jaar verhuisd van Zevenaar naar Arnhem. Waar 

mijn thuiswerkplek in Zevenaar vooral bedoeld was voor 

school en WZine, is hij nu vooral bedoeld voor het schrij-

ven van artikelen voor WZine. Tevens maak ik op dit 

bureau ook mijn ontbijt en lunch klaar omdat ik helaas 

geen tafel in mijn kamer heb. Edoch maakt dat het tot 

een multifunctioneel bureau!

Je meest beluisterde nummer van nu   Kiwi Junior – Un-

dicided Voters, een tof nummer dat past bij de afgelopen 

verkiezingen, alhoewel ik geen zwevende kiezer was. 

Het album van deze band (Cooler Returns) is overigens 

echt een aanrader. Een soort protopunk gemixt met  

indierock. Erg tof! En dit album is pas net uit!

Gaafste optreden bij Willemeen  Mijn favoriete optreden 

bij Willemeen heb ik eigenlijk niet. Ik heb een aantal zeer 

toffe hiphop- en reggaeconcerten gezien alsook toffe 

jazzconcerten bij Jazz at Willemeen die ik zelf heb mogen 

organiseren!

Favoriete guilty pleasure  Guilty pleasures bestaan er 

eigenlijk niet, maar ik vind de Pet Shop Boys echt de 

shit en dat wordt in sommige kringen toch wel foute 

muziek genoemd.

Lucas de Jong



Column

Iedere week schrijft vrijwilliger Maarten Vermeulen 

over zijn werk als Coördinerend Begeleider in een 

gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk ge

handicapten.

Maarten Vermeulen
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Depressie: Op mijn werk wonen twee doelgroepen: 

matig verstandelijk gehandicapten en licht verstandelijk 

gehandicapten. Matig verstandelijk gehandicapten zijn 

eigenlijk heel erg op zichzelf gericht, ze maken zich 

vooral druk over de basis van het goede leven (eerste 

en tweede laag van de piramide van Maslow voor wie 

hier bekend mee is). Die basis houdt in: eten, drinken, 

een dak boven je hoofd hebben en in veiligheid kunnen 

leven. Deze groep bewoners kan zich druk maken over 

het avondeten, welke begeleider er dienst heeft en gaat 

vaak op tijd naar bed. Je zou kunnen stellen dat deze 

groep onbekend is met depressiviteit. Natuurlijk kan het 

voorkomen, maar ik heb het zelf nog niet meegemaakt 

bij deze doelgroep.

Echter, bij de groep licht verstandelijk gehandicapten zie 

je depressies (of andere psychiatrische ziektebeelden) 

veel vaker voorkomen. Dit komt mijns inziens vooral om-

dat deze groep zich juist heel bewust is van de wereld 

om zich heen. Ze doen hun eigen boodschappen, gaan 

zelfstandig naar het werk of de dagbesteding en zitten 

op allerlei sportverenigingen of clubjes. Ze doen echt 

actief mee aan de maatschappij en daardoor raakt de 

lockdown hen ook veel harder dan die andere doelgroep. 

Ze worden er dagelijks mee geconfronteerd dat de wereld 

niet meer normaal is en dat al hun opgebouwde zeker-

heden ineens niet meer zo zeker zijn. Ze  wantrouwen 

de beleidsbepalers, omdat ze hen telkens opnieuw 

teleurstellen met nieuwe of verlengde maatregelen. De 

moed zakt ze soms echt in de schoenen en dat kan ik 

maar al te goed begrijpen. Ik zou namelijk liegen als ik 

beweer dat ik mijzelf nooit sip of verdrietig heb gevoeld 

door de lockdown en alle bijbehorende maatregelen.

Het stelt mij enigszins gerust dat ik weet dat de cliënten 

met wie ik werk de klok rond begeleiding in de buurt 

hebben. Dus ze kunnen ons altijd aan de mouw trekken 

voor een gesprekje. Want dat helpt enorm als je verve-

lende gedachten hebt, om erover te praten met iemand 

bij wie jij je vertrouwd voelt.

Hulp: En dat geldt ook voor jongeren. Ook als de situ-

atie bij jou thuis even niet zo fijn is, of als het contact 

met je huisgenoten in je studentenhuis niet dusdanig 

is om zo’n gesprek te voeren, is er in Arnhem ook plek 

voor jullie. De Willemeen heeft een groep steengoede 

jongerenwerkers die altijd paraat staan voor een gesprek 

of een wandeling. Maar ook in de wijken zitten veel 

jongerencentra waar je gewoon even binnen kan lopen 

om je hart te luchten. En probeer dat ook echt te doen 

als je denkt het nodig te hebben. Om hulp vragen is 

zo’n beetje het moeilijkste wat er is, maar het levert je 

uiteindelijk zoveel op. En het is niet iets waar jij je voor 

hoeft te schamen, want iedereen kan weleens wat hulp 

gebruiken!

Mijn grootste zorg in deze hele pandemie is niet hoeveel 

mensen er overlijden aan corona of de intensive cares 

die vol liggen, maar de jongeren die vergeten lijken 

te worden. Maar jongerenwerkers en andere hulpver-

leners kunnen niet achter de voordeur kijken, dus is het 

belang rijk dat ze ingeschakeld worden door iemand die 

wel van de situatie van een hulpbehoevend iemand af 

weet. Dus, heb jij zelf behoefte aan een kopje koffie of 

ken je iemand van wie jij denkt dat die dat wel even kan 

gebruiken? Schroom dan niet om eens naar Willemeen 

of al die andere jongerencentra te gaan of ze op te bel

len, appen of mailen en om hulp te vragen!
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Dit zijn de verhalen van Nynke (rechts) en Eva, twee 

18jarige meiden die kampen met depressiviteit. Zij 

stonden open voor een interview en doen hun persoon

lijke verhaal voor WZine. Wat ging er vooraf aan hun 

depressie, welk proces maakten zij door en wat heeft 

hierbij geholpen? Ook komt therapeut Esther Beldman 

aan het woord. Zij heeft zich gespecialiseerd in mentale 

problematiek onder jongeren en vertelt wat depressivi

teit inhoudt en wat je er zoal aan kunt doen. Tot slot 

hebben we wat handige informatiebronnen rondom dit 

onderwerp op een rijtje gezet.

Het verhaal van Nynke. “De enige manier waar op 

je hier uitkomt is in een kist.” Nynke vertelt openhartig 

over het feit dat zij zich altijd al ‘anders’ heeft gevoeld. 

“Ik kleedde mij altijd al een stuk anders dan de rest van 

de leerlingen in mijn klas. Ook was ik in de brugklas al 

erg actief op social media zoals Instagram. In die tijd 

zat ik al niet lekker in mijn vel en had ik het gevoel dat 

er iets niet klopte. Op social media las ik veel over het 

onderwerp depressie, maar dit onderwerp werd daarop 

ook regelmatig geromantiseerd naar mijn idee.

Langzamerhand kwam ik dieper in een depressie te-

recht en begon ik met automutileren. Dat gaf mij een 

gevoel van controle. Dat gevoel vond ik ook in eten op 

 momenten dat het slecht met mij ging. In die periode 

schreef ik gedichten en hield ik een dagboekje bij waarin 

ik beschreef hoe ik mij voelde en wat er per dag was 

ge beurd. Mijn automutilatie werd snel opgemerkt door 

mijn omgeving omdat de littekens enorm goed zichtbaar 

waren. Op school heb ik mijn mentor op een gegeven 

moment in vertrouwen genomen om mijn verhaal te 

kunnen delen. Daarnaast heb ik mijn verhaal ook aan 

een paar vrienden verteld. Zij vonden dat behoorlijk las-

tig omdat ze niet echt wisten hoe ze ermee om moesten 

gaan. Niet gek ook, want mijn vrienden waren toen ook 

zo’n twaalf jaar oud. Nadat ik mijn verhaal had gedeeld 

Interview



19

werd er vervolgens niet echt meer over gesproken door 

mijn vrienden. Mijn ouders en zus heb ik als laatste 

ingelicht over mijn situatie. Hun verdriet en onbegrip 

raakten mij enorm. Iedereen, ik ook, voelde zich enorm 

machteloos. Ook mijn ouders en zus wisten niet precies 

hoe ze mij konden helpen. In het begin hebben ze mij 

enorm veel gecontroleerd. Dat vond ik lastig, maar ach-

teraf gezien vond ik het ook wel fijn.

Ondertussen ging het automutileren toch door, totdat 

school ingreep en contact opnam met mijn ouders. 

 Hierdoor kon ik pas terug naar school wanneer er pro-

fessionele hulp werd ingeschakeld. Voordat ik een diag-

nose kreeg had ik zelf natuurlijk al online opgezocht wat 

er met mij aan de hand zou kunnen zijn. Ik kon de hele 

checklist van symptomen rondom depressie afvinken, 

maar het drong maar niet tot mij door. Ik wilde mijn 

problemen voor mijn omgeving zo klein mogelijk hou-

den, zodat ik de controle kon behouden. Maar hierdoor 

zijn mijn problemen uiteindelijk alleen maar groter 

geworden.”

De zoektocht naar hulp: Vanaf dat moment begint 

de zoektocht voor Nynke naar een behandelaar die haar 

kan helpen. Nynke heeft veel behandelaars gezien. Ie-

dere keer als het even wat beter met haar gaat, wordt de 

behandeling stopgezet. Daarna gaat het dan toch steeds 

weer mis en begint de zoektocht weer opnieuw. Dit alles 

heeft een enorme impact op haar gehad.

“Het is bijzonder dat je weggestuurd wordt uit een 

kliniek wanneer je aangeeft niet meer te willen leven. Of 

dat er geen goede behandeling is, terwijl je 24/7 onder 

toezicht moet staan omdat je een gevaar voor jezelf en 

je omgeving vormt.” 

Veel professionals vinden Nynke al snel te complex en 

verwijzen door. Een van de opmerkingen van zo’n pro-

fessional is Nynke goed bijgebleven: “De enige manier 

waarop je hier uitkomt is in een kist.” Na een lange 

zoektocht vol met behandelaren, klinieken, jeugdzorg 

en traumatische ervaringen is Nynke bij Pro Persona 

terechtgekomen. Haar behandelaar geeft aan dat ze 

thuis ook beter kan worden. Het nadeel van een kliniek 

is dat daar jongeren zijn met dezelfde problemen. “Het 

leek daar soms echt op een wedstrijdje wie het meest 

ziek is.”, aldus Nynke.

“Ik heb echt leren aangeven wanneer het slecht met mij 

ging en dat vormde wel echt een keerpunt in mijn proces. 

Ook zit ik in een appgroep die de klok rond bereikbaar 

is. Daarin deel ik alles met mijn huidige behandelaar.” 

Als Nynke haar jongere zelf zou kunnen bellen, dan zou 

ze het volgende zeggen: “Doe het niet! De eerste keer 

dat je jezelf pijn doet, kan op dat moment misschien 

wat onschuldig lijken, maar het eindigt in een enorm 

traumatiserende ervaring.”

Nynke is momenteel nog steeds keihard aan het werk 

om beter te worden. Ze is thuis en heeft een hele fijne 

psychiater die haar goed weet te helpen.



Het verhaal van Eva. “Je moet geen tattoo gaan 

zetten hoor, want ik heb die verminkingen wel gezien.” 

Eva is opgegroeid in een klein dorpje. Op de basisschool 

gaat het redelijk goed, ook al voelt ze dat ze anders 

is dan andere kinderen. Vanaf de middelbare school 

verandert er iets. Ze heeft het gevoel dat ze niet in het 

‘normale plaatje’ past. Dit leidt tot negatieve gedachtes, 

nare stemmen en automutilatie. Bij haar thuis valt het 

wel op dat er iets aan de hand is, maar er wordt niet over 

gesproken. Dat is te lastig. Wel krijgt Eva een opmerking 

van haar vader naar haar hoofd geslingerd als ze met 

een inktpen aan het spelen is: “Je moet geen tattoo gaan 

zetten hoor, want ik heb die verminkingen wel gezien.”

‘’Toen een vriendin mijn littekens zag, pakte ze mijn arm 

en begon ze de krassen te tellen’.’

“Het viel mijn vrienden wel op dat ik lange mouwen 

droeg terwijl het 25 graden was, maar er werd verder 

niets achter gezocht. Dit veranderde toen ik een keer 

ging zwemmen met vrienden. Ik had pleisters over de 

littekens op mijn armen en benen geplakt, maar die 

lieten los in het water. Een vriendin pakte mijn arm vast 

en begon de krassen te tellen, met als boodschap: ‘Ik 

ga je in de gaten houden en bijhouden of er niet meer 

littekens bijkomen, dit mag je nooit meer zo doen.’ Ik 

vond het enorm heftig om ineens op deze manier in de 

‘belangstelling’ te staan.

Mijn toenmalige vriend werd boos op mij en een vriendin 

heeft haar moeder op de hoogte gebracht van de situ-

atie. Die moeder nam vervolgens contact op met mijn 

moeder. Mijn ouders besloten al snel om het er met 

de huisarts over te hebben, want ‘nu anderen het ook 

hebben gezien, is het misschien toch wel serieus’. Dit was 

voor mij ook hét moment om het gesprek aan te gaan 

met een goede vriendin, die zelf trouwens ook in een 

wat problematische situatie zat. Dat geeft een gevoel van 

gedeelde smart en veiligheid, omdat ik er toen niet meer 

helemaal alleen voor stond. We hielpen elkaar de dagen 

door en deelden lief en leed. Ik uitte mijn gevoelens 

ook door complete blaadjes vol te krassen met een pen. 

Soms probeerde ik wat te schrijven, maar dit eindigde 

altijd in een verfrommeld papier en meer frustraties 

omdat het enorm confronterend was.”

“Ik kon mijzelf heel goed wijsmaken dat er niks aan de 

hand was, want anderen hebben het veel erger.’’ 

Voordat ze in behandeling ging bij Pro Persona wist Eva 

al goed wat er met haar aan de hand was. “Het was een 

kwestie van een checklist afvinken. Toch vond ik het las-

tig om mijn situatie te erkennen. Ik kon mijzelf heel goed 

wijsmaken dat er niks aan de hand was, want anderen 

hebben het veel erger. Pas na een aantal gesprekken bij 

Pro Persona besefte ik dat ik hulp nodig had. Vanaf dat 

moment vond ik de gesprekken met de psycholoog juist 

fijn en zat er vooruitgang in mijn behandeling. Wat mij 

hierbij enorm heeft geholpen, is wat mijn behandelaar 

tegen mij zei: ‘Je kan nu wel de antwoorden geven die 

ik wil horen, maar dat gaat jou niet helpen’. Dat was 

natuurlijk enorm confronterend om te horen, want ik 

wilde mijn omgeving juist tevreden houden en daar viel 

mijn behandelaar ook onder. Ik ging confrontaties dus 

echt uit de weg. Daarom ging ik mij nog meer afsluiten 

en speelde ik mooi weer om mijn omgeving maar niet 

teleur te stellen of boos te maken. En dat terwijl het 

eigenlijk erg slecht met mij ging. Door therapie leerde ik 

langzaam te beseffen dat het oké is om af en toe gewoon 

een kutdag te hebben. Op sommige dagen mag je al blij 

zijn dat je je bed uitkomt. Juist op dat soort dagen moet 

je de lat niet te hoog leggen voor jezelf.

Fuck it, wat is het ergste dat er nu kan ge
beuren? Ook heb ik geleerd om afscheid te nemen van 

mensen die mij niet kunnen accepteren zoals ik ben. 

Toch heb ik nog steeds moeite met het omgaan met 

nare gevoelens en lastige situaties. De eerste neiging die 
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ik dan heb, is de situatie ontkennen, maar juist op zo’n 

moment ga ik een rondje lopen of er met iemand over 

praten, die dingen helpen mij. Ik kan mijzelf meer ac-

cepteren en heb geleerd om op een andere manier naar 

lastige situaties te kijken. Ik kan nu zeggen: ‘Fuck it, wat is 

het ergste dat er nu kan gebeuren?’ Zo kan ik slechte si-

tuaties ombuigen naar volgende-keer-beter-momenten.”

Dit willen Nynke en Eva graag anders zien 
binnen de huidige hulpverlening: Zowel Nynke 

als Eva geven aan dat er binnen de hulpverlening te 

snel labels worden geplakt op mensen. Het lijkt erop dat 

een diagnose soms belangrijker is dan kijken naar wat 

er daadwerkelijk nodig is. Hierdoor ligt de focus van de 

behandeling op de diagnose. Het is juist belangrijk om 

een behandelaar te vinden die er mét jou voor wil gaan 

en die jou als persoon ziet in plaats van een diagnose.

Daarnaast geven beide dames aan dat het niet werkt 

om mensen met suïcidale gedachten bij elkaar op de 

kamer te plaatsen. Hierdoor kan het een wedstrijdje 

worden wie het ziekste is vertelt Nynke. In een van de 

klinieken waar ze is geweest, werden de stekkers van de 

sondevoedingapparatuur eruit getrokken door cliënten, 

puur om aandacht te krijgen. Het maakt niet uit welke 

aandacht iemand krijgt, als het maar aandacht is.

Waar ook echt meer aandacht voor moet komen zijn 

de lange wachtlijsten. Het is echt essentieel om die te 

verkorten, want het duurt nu vaak veel te lang voordat 

iemand de hulp krijgt die nodig is.

Als je zelf met problemen zit, is dit wat Nynke 
& Eva aan jou willen meegeven vanuit hun ei
gen ervaringen: Wees lief voor jezelf en praat over 

je problemen. Natuurlijk zul je mensen tegenkomen die 

verdrietig of juist boos worden. Wees daarop voorbereid 

en begrijp dat dergelijke reacties vaak voortkomen uit 

onwetendheid of juist onmacht. Er zijn ook mensen die 

je gaan helpen, probeer je aandacht juist op die per-

sonen te vestigen. Zorg ook dat je niet te grote doelen 

voor jezelf maakt. Kijk per dag hoe het met je gaat en 

geef niet op, hoe moeilijk dat soms ook lijkt.

Komt er iemand uit je omgeving naar je toe die zelf 

problemen heeft? Besef dan dat er geen foute reactie 

bestaat, er is hier namelijk geen handboek voor. Het 

allerbelangrijkste is om er voor deze persoon te zijn en 

te luisteren, maar let wel goed op dat andermans pijn 

niet jouw eigen grote probleem wordt.

Zie jij het leven niet meer zitten? Praten kan opluchten. 

Je kan 24/7 anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 

of 08000113 (gratis).
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met Esther Beldman, therapeut

Esther Beldman is integratief kinder en jongeren

therapeut en werkt al een aantal jaren in haar prak

tijk aan Onder de Linden in Arnhem. Ze vertelt over 

wat depressiviteit inhoudt en wat je er zoal aan kunt 

doen.

Interview
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Wat is een depressie? Een depressie laat zich vol-

gens Esther het beste omschrijven als een combinatie 

van langdurige somberheid, sombere gedachten en een 

gevoel van leegte. Het verschil tussen een depressie 

en ‘gewoon-een-kut-periode’ is dat bij een depressie 

dergelijke gevoelens structureel zijn. 

In haar praktijk ziet Esther wat meer meiden dan jongens 

die met depressiviteit kampen, maar het verschil is niet 

erg groot. Wel merkt ze dat er op andere vlakken ver-

schillen zijn tussen jongens en meiden met betrekking 

tot depressiviteit. “Meiden slaan wat meer naar binnen 

doordat ze bijvoorbeeld een slecht zelfbeeld hebben. 

Jongens hebben vaker meer naar buiten gericht gedrag. 

Ze worden bijvoorbeeld sneller boos of trekken zich juist 

wat sneller terug.”

Hulp vragen en soorten behandelingen: “Het 

moment waarop iemand hulp of begeleiding gaat zoeken 

is voor iedereen anders. Symptomen zoals langdurige 

somberheid, het ontwijken van sociale contacten en ner-

gens meer van kunnen genieten, zijn vaak veelzeggend. 

Houden dat soort gevoelens meer dan twee maanden 

aan? Dan is dat een goed moment om het gesprek met 

iemand aan te gaan. Ik geef hierbij altijd het advies dat 

je zo’n gesprek aangaat met iemand die je echt goed 

kunt vertrouwen. Zoek bijvoorbeeld een volwassene die 

mee kan denken. Daarnaast kan een huisarts ook goed 

inschatten welke hulpverlening passend is. De zorg zit 

zo in elkaar dat men van lichte naar zware hulpverlening 

gaat. Soms zijn een paar gesprekken met een praktijk-

ondersteuner al genoeg, maar soms is zwaardere hulp 

simpelweg nodig.

Ik merk zelf dat het coachende aspect van hulpverlening 

ook enorm goed kan werken. In mijn praktijk ben ik tal 

van zwaar depressieve jongeren tegengekomen die na 

een coachingstraject van een half jaar weer goed op de 

rit waren. Maar er zijn ook cliënten bij wie ik in overleg 

met de huisarts kijk of er een ander soort behandeling 

nodig is. Een goede diagnose draagt bij aan een pas-

sende behandeling. Een voorbeeld van een behandeling 

is cognitieve gedragstherapie, maar er zijn natuurlijk ook 

allerlei andere soorten behandelingen. Denk bijvoor-

beeld aan mindfulness voor ontspanning en acceptatie 

van jezelf, maar ook hypnotherapie kan in bepaalde 

gevallen goed werken.

 

Het allerbelangrijkste is dat er sprake is van een goede 

klik tussen de cliënt en behandelaar. Een goede klik 

zorgt voor een gevoel van veiligheid en dat maakt het 

stukken gemakkelijker om problemen bespreekbaar te 

maken. Daarnaast is zorgen voor een goede én stabiele 

leefsituatie ook van groot belang voor een passende 

behandeling.”

Vragen stellen: “In sommige gevallen hebben  klachten 

van depressiviteit een vrij duidelijke oorzaak, bijvoor-

beeld een vitaminetekort of een traumatische ervaring 

in het verleden. Maar het is ook altijd van groot belang 

om in kaart te brengen wat er niet goed gaat in iemands 

leven. Zit je wel op de juiste opleiding? Doe je dingen 

die eigenlijk helemaal niet bij je passen, maar die je wel 

doet om aan verwachtingen van anderen te voldoen? 

Zijn de relaties binnen je sociale netwerk wel goed? Voel 

je je wel gelukkig op de plek waar je nu bent? Dat zijn 

allemaal belangrijke vragen die gesteld moeten worden. 

Mensen kunnen namelijk heel goed doen alsof het goed 

met ze gaat. Het zijn vaak kleine dingen waaraan je kunt 

zien dat het niet zo goed met iemand gaat. Is iemand 

de laatste tijd veel meer op zichzelf geworden, slaapt en 

eet iemand minder goed? Dat zijn vaak aanwijzingen dat 

het minder goed met iemand gaat. In zo’n geval is het 

belangrijk om het gesprek aan te gaan. Praat veel met 

elkaar, vooral nu in deze tijd van langdurige lockdowns. 

Veel jongeren voelen zich eenzaam en gevangen, er is 

maar weinig afleiding, je kunt minder naar buiten en veel 

leuke dingen zijn compleet weggevallen.
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Het gesprek aangaan met iemand doe je door goede 

vragen te stellen. Een open vraag stellen is het beste, 

bijvoorbeeld: ‘Hoe gaat het écht met je?’ Dat is veel beter 

dan tegen iemand zeggen: ‘Goh, volgens mij gaat het 

niet goed met je!’ Dat is namelijk een gesloten vraag 

én er zit een directe aanname in. Daar kan iemand van 

schrikken en dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor een 

goed gesprek. Realiseer je altijd wel dat jij niet degene 

bent die een oplossing voor iemands probleem heeft. 

Iemand moet zelf willen veranderen en aan zichzelf 

willen werken. De omgeving kan er voor iemand zijn en 

goed luisteren, maar kan het probleem van een persoon 

nooit eigenhandig oplossen. Als het om depressie gaat 

is er echt professionele hulpverlening nodig.”

Te lange wachtlijsten: “Helaas zijn er tegenwoordig 

erg lange wachtlijsten. Als het aan mij ligt, krijgt iemand 

die om hulp vraagt binnen een week een gesprek,  liever 

nog sneller. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat 

hulpverleners goed onderling contact hebben. Het komt 

namelijk vaak voor dat cliënten meerdere hulpverleners 

hebben en dan moeten zaken onderling goed afgestemd 

worden, zodat de hulpverleners zich niet bezighouden 

met dezelfde dingen. 

Naast ambulante hulpverlening is het ook mogelijk 

om in een kliniek terecht te komen. Enerzijds kan dat 

 positieve kanten hebben, want daar kunnen cliënten van 

elkaar leren en realiseren ze zich dat er meer personen 

zijn die met dezelfde klachten rondlopen. Anderzijds kan 

dit er ook voor zorgen dat cliënten elkaars problematiek 

juist versterken, suïcidaliteit kan bijvoorbeeld heel 

besmettelijk zijn. Er zijn te weinig plekken in klinieken 

en er moet veel meer hulp worden geboden zodat ieder 

individu op zijn eigen manier geholpen kan worden.

In Nederland en heel veel andere westerse landen zijn 

we heel goed in hulp bieden als het gaat om fysieke 

klachten, maar rond mentale klachten hangt vaak nog 

een taboe. Raar eigenlijk, want dat is ook iets wat je 

gewoon kan overkomen in je leven. En het is iets wat 

veel vaker gebeurt dan men denkt.”

Open over depressie Op de vraag hoe je een depres-

sie bespreekbaar kan maken, geeft Esther aan dat het 

belangrijk is om open te zijn over hoe iemand zich voelt. 

“Het gevoel is er namelijk niet voor niets. Gedachten wil-

len gelezen worden en hoe lastig het ook is, als je naar 

iemand toe durft te gaan of het hierover durft te hebben, 

dan kan dat al voor een oplossing zorgen. Dingen echt 

letterlijk op tafel leggen en er samen naar kijken kan al 

heel goed helpen. Praat erover en blijf praten en zorg 

dat iemand er niet alleen voor komt te staan. Er bestaat 

écht hele goede hulp.

In de loop der jaren heb ik zelf ook enorm veel ge-

leerd. Als hulpverlener kan ik dingen niet zomaar voor 

iemand oplossen, hoe jammer ik dat soms ook vind. 

Ik kan meedenken en mensen bepaalde vaardigheden 

aanleren, maar ik kan niet toveren, hoe graag ik dat ook 

zou willen. Hulpverlener zijn betekent ook dat je zelf 

soms dingen mee naar huis neemt. Veel dingen waar je 

je als therapeut zorgen over maakt, hebben vaak iets met 

jezelf te maken. Zo heb ik zelf in leertherapie gezeten 

om daar een goed onderscheid tussen te leren maken. 

Maar het is en blijft mensenwerk en het raakt mij echt 

wanneer ik iemand diep in de put zie zitten. Dat is ook 

goed dat je dat gevoel hebt, anders zou ik dit werk niet 

kunnen doen. Het is zo belangrijk om mensen goed aan 

te kunnen voelen. 

Afsluitend wil ik het volgende nog meegeven: met een 

depressie is het enorm lastig om je voor te stellen dat 

het echt beter kan worden, maar het kan écht. Houd er 

vertrouwen in dat jij er wat aan kan doen en blijf erover 

praten!”
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Depressie is een zwarte wolk

Een levende mist die naar je binnenste trekt,

zichzelf dik maakt met de vreugde die het uit je zuigt,

en vervolgens smult van de pijn die overblijft

Depressie is niet constant huilen, zelfmedelijden pessimisme...

Dat is een fase, een stukje van het grote plaatje

Depressie is een verveling die niet ophoudt wat je ook probeert

en geloof me, je probeert heel veel

Totdat je beseft dat het niet aan de activiteiten ligt,

maar aan jou,

omdat je nergens plezier uit haalt

Dus je stopt met proberen

Je houdt je maar bezig om de dag door te komen

Totdat je weer mag slapen, want als je slaapt

hoef je niks, denk je niks

Lees verder op de volgende pagina’s.

Saleha’s
gedicht



En als je nergens plezier uit haalt,

nergens gelukkig van wordt,

wordt die mist alleen maar zwaarder

Terend op jouw leed

De kleinste dingen beginnen drempels te krijgen,

heuvels te krijgen, bergen te krijgen...

Vanzelfsprekende dingen zoals je tanden poetsen, je haar borstelen, 

douchen, eten, schone kleren aandoen, je nagels knippen...

dat worden dikgedrukte hoofdtaken op je todo list

en dat

voelt gênant

Omdat het vroeger niet zo was

en je weet dat het voor anderen nog steeds niet zo is

Alles wordt moeilijker, steeds minder lukt, je hebt er geen energie voor

Depressie is

frustrerend!

Je wordt boos op jezelf

Je wordt boos op anderen

Je reageert af, ook al is dat niet wat je wil

Maar ze begrijpen het niet, 

je begrijpt het zelf niet eens, 

maar _zij_ begrijpen het niet, 

dus ze helpen je niet, 

hun advies helpt niet

En die mist die eerst liefkozend fluisterde:

‘Je hoeft dit niet te doen, het is niet essentieel, spaar je energie

Waarom zou je?’

blijkt een demoon te zijn en onthult z’n ware woorden:

_’Je kan het niet’_

_’Je bent goor’_

_’Je bent saai’_

_’Je bent vervelend’_

_’Wie wil er nou met jou omgaan’_

_’Je ziet er niet uit’_

_’Je bent lui’_

_’Je kan niks’_

_’Je bent niks’_

Foto: Unsplash 



Aangedikt met je grootste en kleinste onzekerheden

Met elke ongemakkelijke herinnering

Elke fout die je ooit hebt gemaakt

Elk pijnlijk woord dat ooit tegen je is gezegd...

Het vult je met schaamte

Het martelt je vanuit je eigen hoofd

Het saboteert je

En des te langer het allemaal aanhoudt, des te fysieker het wordt

Je probeert de leegte te vullen,

de pijn te vervangen

Sommigen vermageren,

anderen komen aan,

de een grijpt naar drugs of alcohol,

de ander doet zichzelf pijn,

zij vult het op met seks,

hij rent weg door zich te isoleren

Maar ook de chemie in je brein verandert:

je geluksstofjes worden niet meer aangemaakt

Je wezen weet niet meer hoe het blij moet zijn...

Dus een prachtige tropische zomer?

Warm, levendig, kleurrijke bloemen, 

heerlijke geuren, lekker eten, 

lichte kleren,

voelt voor jou grijs,

is koud en zwaar en donker

Dat is depressie

Foto: Unsplash 
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Extra steun  
en informatie
rondom depressie en  
angstgevoelens

Illustratie: 
Anka Pelgrom
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Iedereen heeft wel eens een angstig gevoel of last van 

een donkere bui. Maar wat als dat gevoel niet meer 

weg gaat? Een angststoornis of depressie kan je leven 

beperken. Toch praten we er weinig over. En dat is jam-

mer, want als we elkaar vragen of vertellen hoe het gaat, 

kunnen we elkaar beter begrijpen. Er samen over praten, 

helpt.

Op de speciale campagnewebsite www.heyhetisoke.nl 

vind je allerlei verhalen van jongeren en (jong)volwas-

senen die te maken hebben met dergelijke gevoelens 

en ontdek je hoe je hierover kunt praten.

> Hulp  Zo vind je hulp bij een angststoornis of depressie

> Erover praten Zo praat je over een angststoornis of 

(postnatale) depressie

> Ervaringsverhalen Hier lees je verhalen van mensen 

over hun aandoening

Extra steun en persoonlijk contact in coronatijd 

De periode waar we in zitten, is voor veel mensen 

stressvol. Als je te maken hebt met psychische klachten 

kan dit nog eens extra gelden. Misschien heb je meer  

last van angst, somberheid of andere  klachten, of heb 

je minder hulp vanwege het coronavirus. Zoek je een 

antwoord op je vragen, contact, hulp, advies of misschien 

alleen wat afleiding? Dan zit hier vast iets voor je bij!

> MIND Korrelatie Bel, chat, mail of app met de MIND 

Korrelatie hulplijn

> ADF stichting Bel met de hulptelefoon van de ADF 

stichting

Zie jij het leven niet meer zitten? Praten kan opluchten. 

Je kan 24/7 anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 

of 08000113 (gratis).

http://www.heyhetisoke.nl 
https://www.heyhetisoke.nl/hulp
https://www.heyhetisoke.nl/gesprekstips
https://www.heyhetisoke.nl/gesprekstips
https://www.heyhetisoke.nl/psychische-aandoeningen
https://www.heyhetisoke.nl/psychische-aandoeningen
https://www.heyhetisoke.nl/psychische-aandoeningen
https://www.heyhetisoke.nl/psychische-aandoeningen
https://www.heyhetisoke.nl/psychische-aandoeningen
https://www.heyhetisoke.nl/psychische-aandoeningen
https://www.heyhetisoke.nl/psychische-aandoeningen
https://www.heyhetisoke.nl/psychische-aandoeningen
https://www.heyhetisoke.nl/psychische-aandoeningen
https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/angst
https://mindblue.nl/depressie/somberheid
https://wijzijnmind.nl/corona
https://wijzijnmind.nl/corona
https://adfstichting.nl/telefonische-hulpdienst/
https://adfstichting.nl/telefonische-hulpdienst/
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Pleelist

Geschreven door Eva

Het thema van de Pleelist voor deze uitgave betreft een 

onderwerp waar ik en zoveel anderen helaas ervarings-

deskundige in zijn. Ik ben gelukkig ondertussen hersteld, 

maar ik heb een goede twaalf jaar doorgebracht in de 

 klauwen van het beest. Onderstaande nummers raken bij 

mij persoonlijk een snaar.

Slowdive  So Tired (1994) 
‘So Tired’ vangt voor mij goed de doffe mist waarin je je 

bevindt als je lijdt aan depressie. De vermoeidheid die je 

tot in je botten voelt, het verlangen om klaar met de ellen-

de te zijn tegen elke prijs, getemperd door de loodzware 

deken van je gedachten. Een nummer dat nog bijzonder 

aangenaam klinkt met een thema als dit. 

Foto: Unsplash 
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Lil Peep  5 Degrees
Lil Peep en aanverwanten worden vaak weggezet als 

 typische Generation Z cringe, maar Lil Peep steekt daar met 

kop en schouders bovenuit als het gaat om het neerzetten 

van de juiste mood. Let bijvoorbeeld op het contrast van de 

melancholische beat met de wanhopige  schreeuwen op de 

achtergrond. Na zijn dood als gevolg van een onbedoelde 

overdosis op 21-jarige leeftijd staat er nu een documen-

taire over zijn leven op Netflix onder de titel ‘Everybody’s 

Everything’.

Chelsea Wolfe   
They’ll Clap When You’re Gone (2013)
De muziek van Chelsea Wolfe moet in de eerste plaats 

omschreven worden als pijnlijk mooi. Zowel aan de mu-

ziek als de teksten is duidelijk te horen dat er een intens 

gevoelige, poëtische persoon achter steekt die heel diep in 

de ziel durft te duiken. Een nummer om diep in de nacht 

te luisteren in een donkere kamer met alleen de maan als 

verlichting.

Blue Öyster Cult   
Veteran of the Psychic Wars (1981) 
Toen ik in mijn tienerjaren mijn ontsnapping vooral zocht 

in muziek en tegen dit nummer aan liep voelde ik de tekst 

meteen diep resoneren met me. De littekens van elke dag 

met jezelf in gevecht zijn mogen wellicht onzichtbaar zijn, 

maar daarom niet minder echt.

Kurt Vile  Pretty Pimpin’ (2015) 
Als afsluiter wat minder zwaarmoedigs: de droge humor 

in de zonnige, gemoedelijke indierock van Kurt Vile. Het 

gevoel van disassociatie als je jezelf ziet in de spiegel, 

je wrang afvragen wie die clown is, en dan maar gewoon 

proberen door te gaan met het stramien van de dag, want 

wat moet je anders? Een favoriet in mijn mu ziekcollectie.

Check hier de hele pleelist op Youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf-hQ7bXbdhM0tq723-pzV_zttwh-B68t
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Interview 
Merel 
Melchers
auteur van het boek ‘In de toren: 
leven met een depressie’

Merel begint haar boek als volgt: “Ik heb besloten 

om dit allemaal op te schrijven, omdat mijn geheugen 

mij steeds vaker in de steek laat. Ik begin mijn grip op de 

realiteit te verliezen. Mijn gedachten zijn een grote waas 

en ik kan het niet meer. Ik kan niet meer doen alsof. Dat 

is waarom, op het moment dat je dit leest, ik dood ben. 

En ik wil dat je begrijpt waarom. Ik wil dat je begrijpt 

hoe ik me voelde en dat ik geen andere keuze had dan 

mijn eigen leven te nemen.“ Tijdens het Depressiegala 

in 2017 vulde ze dit aan: “Maar ik ben er nog. En ik vecht 

voor mijn toekomst.”

Hoi Merel! Vertel even kort over jezelf. Waar kom je van

daan en wat doe je momenteel? “Mijn naam is Merel, ik 

ben 22 jaar oud en ik kom uit Heerlen in Zuid-Limburg. 

Momenteel studeer ik Engelse literatuur en creative 

 writing in Schotland.”

Wanneer merkte je voor het eerst dat je mogelijk de

pressief was? Is dat snel daarna gediagnosticeerd? 

“Toen ik ongeveer elf was schreef ik gedichtjes die ik 

aan een vriendin liet lezen. Zij gaf die aan de schoolarts. 

Dit was nog op de basisschool. Blijkbaar wezen de ge-

dichtjes erop dat ik mogelijk suïcidaal was. Mijn ouders 

werden vervolgens uitgenodigd op school. Ik kan me niet 

meer herinneren hoe ik me toen voelde. Ik weet nog dat 

ik tegen mijn ouders zei dat ik niet naar een psycholoog 

wilde, ik weet niet meer waarom. Ik hoefde niet naar de 

psycholoog. Er gebeurde vervolgens niets. Toen ik in de 

brugklas zat merkte ik dat ik moeilijk uit bed kwam in de 

ochtend. Ik was niet moe, maar het kostte ineens heel 

veel moeite om de dag te beginnen. Ik had er mentaal 

niet de energie voor. Ik had elke ochtend gedachten als: 

‘Wat voor zin heeft het om op te staan? Waar doe ik het 

voor? Het is de moeite niet waard. Het is zoveel makke-

lijker om gewoon in bed te blijven’. 

Ik herkende dat niet als depressie. Ik wist niet wat het 

was maar ik had er wel veel last van en dat vertelde ik 



ook aan de mentor op school. Op school ging ik daarna 

met een vertrouwenspersoon praten, dat deed ik eens 

per week tijdens de grote pauze. Uit die gesprekken 

kwam naar voren dat ik niet goed meer at en dat ik me-

zelf pijn deed. Toen de vertrouwenspersoon daarachter 

kwam, moest ik het aan mijn ouders vertellen. Ik ging 

toen naar een psycholoog, dat was ongeveer drie maan-

den na het gesprek met mijn mentor. De gesprekken met 

de psycholoog gingen alleen over het eten. Ik moest een 

eetdagboek bijhouden en weer meer gaan eten. Er werd 

geen aandacht besteed aan de reden waarom ik niet 

goed meer at. Ik merkte dat het praten met haar niet 

hielp en dacht dat ik het wel alleen kon. Dus loog ik te-

gen de psycholoog en vertelde dat het weer goed met 

mij ging. Toen hoefde ik niet meer naar de psycholoog 

te gaan.

Iets meer dan een jaar later merkte ik dat ik vaak 

enorm terneergeslagen was, ik had weinig energie en 

vond het niet meer leuk om dingen te ondernemen. Op 

dat moment probeerde ik weer hulp te krijgen. Hoe dat 

verder verliep weet ik niet precies meer, maar ik heb 

het aangegeven bij mijn vertrouwenspersoon, mentor of 

ouders. Het is allemaal een grote waas. Vervolgens kwam 

ik bij een andere psycholoog terecht. Op dat moment 

was ik volgens mij 15 jaar oud. Die psycholoog vond dat 

ik medicatie nodig had en stuurde mij door naar een 

psychiater. Vervolgens stond ik een half jaar lang op 

een wachtlijst. Pas rond mijn 16e werd ik voor het eerst 

officieel gediagnosticeerd. Al met al duurde het niet 

heel erg lang voordat ik hulp kreeg. Mijn eerste diagnose 

‘Eetstoornis NAO’ (Niet Anderszins Omschreven) kreeg 

ik ongeveer een half jaar nadat ik hulp kreeg, maar het 

duurde jaren voordat ik de diagnose voor depressiviteit 

kreeg.”

Hoe zagen je dagen eruit? Wat was moeilijk? “Vanwege 

mijn depressie was het erg moeilijk om dingen te onder-

nemen met vriendinnen en naar school te gaan. Ik kon 

op zich best wat doen, bijvoorbeeld een paar uur naar 

school gaan of even met vriendinnen afspreken, maar 

leuk vond ik dat niet. Ik had er een heel zwaar gevoel 

bij en daarom deed ik die dingen liever niet. Door dat 

zware gevoel voelde ik mij ook steeds sneller moe en 

gespannen.”

Hoe voelde je je? “Het voelde alsof er een dikke, zware 

mist om me heen hing. Alles was moeilijker dan voor-

heen en de hele wereld zag er somber uit. Het voelde 

als een soort anker aan mijn voet dat mij steeds weer 

naar beneden trok.”

Merels boek: Waar gaat je boek over? “Mijn boek  volgt 

een maand uit mijn leven. In mijn boek schrijf ik over 

hoe mijn depressie, eetstoornis (op dat moment bouli-

mia nervosa) en mijn angst (algemene angststoornis) 

invloed hadden op mijn leven. Ik schrijf niet alleen over 

therapie, maar ook over school en mijn sociale leven.”

Waarom heb je dit boek geschreven? Was het simpelweg 

om je hart te luchten, maakte het onderdeel uit van je 
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herstelproces of schreef je het om bewustwording rond

om depressie te creëren? “Ik wilde altijd al een boek 

schrijven, maar was bang dat ik geen goed non-fictie 

boek kon schrijven. ‘Write what you know’, weet je wel?  

Ik dacht dat het voor mijn eerste boek het makkelijkst 

zou zijn om dat advies heel letterlijk te nemen. Of het 

schrijven van het boek mij op dat moment echt hielp 

weet ik niet, maar voor mij was schrijven altijd dé manier 

om mijzelf te uiten.

Wel vond ik het lastig om op woorden te komen en ik be-

gon altijd te huilen als ik over iets serieus schreef, zelfs 

als het niet iets verdrietigs was. Dat gebeurde gewoon. 

Wanneer ik mijn ouders iets wilde vertellen schreef ik ze 

brieven. Voor mij is schrijven dus een belangrijke manier 

om mijn ervaringen en gevoelens te kunnen uiten. Toen 

ik dit boek schreef gaf het mij het gevoel dat ik een stem 

gaf aan mijn ervaringen. Het was niet per se kathartisch, 

maar het hielp wel op het moment waarop anderen mijn 

boek gingen lezen.”

Boodschap: Wat wil je dat mensen uit jouw boek 

meenemen of opsteken? “Een van de belangrijkste bood-

schappen is dat je met een depressie ook nog heel veel 

dingen wél kunt doen. Dat komt in mijn boek ook sterk 

naar voren. Herstellen van depressie terwijl je ook nog 

de rest van je leven moet bijhouden is heel veel werk, 

maar het is zeker mogelijk. En het is het waard. Ik denk 

dat het vooral met depressie veel makkelijker lijkt om 

elke dag in bed te blijven dan juist harder te werken dan 

je voor je depressie moest doen. Daarbij het is lastig om 

te weten waar je het eigenlijk voor doet. Ik weet nog dat 

ik als een robot door het leven ging, ik deed alles op de 

automatische piloot. Gelukkig zijn is overrated, dacht ik. 

Ik deed toch nog dingen? Ik was toch nog productief? 

Dus wat moet ik dan veranderen? Waar is al dit werk 

voor nodig?

Pas tijdens je herstel ga je antwoorden vinden. Je kunt 

pas zien waar je het allemaal voor doet wanneer je er-

vaart hoe mooi het leven kan zijn. Tegen het eind van 

mijn boek ben ik nog niet volledig hersteld en misschien 

gebeurt dat wel nooit. Maar ik begon op dat moment 

wel weer wat plezier te krijgen en dat wilde ik laten zien. 

Het boek bevat ook een andere boodschap die ik erg 

belangrijk vind. Zelf kreeg ik behoorlijk snel hulp, maar 

die hulp was alleen gericht op eten. Het duurde jaren 

voordat ik gediagnosticeerd werd met depressie. In het 

boek leg ik de focus heel weinig op lichaamsgewicht en 

littekens. Een mentale stoornis is namelijk onzichtbaar, 

in tegenstelling tot littekens.

Je kunt niet aan mensen zien of ze psychische proble-

men hebben, of ze hersteld zijn of in welk deel van het 

herstelproces ze zitten. Dat leidt vaak tot onbegrip. Dus 

ik wilde vooral focussen op mijn gedachten en gevoelens 

en niet op hetgeen men aan mij kon zien, want dat is 

niet waar mentale stoornissen over gaan. Het is belang-

rijk dat mensen weten dat iemand niet ineens beter is 

geworden op het moment dat ze weer wat kleur in hun 

gezicht krijgen of wat kilo’s zijn aangekomen.”

Naschrift Door haar verhaal te delen met anderen is 

Merel een voorbeeld van een sterke dame die keihard 

voor zichzelf heeft gevochten. Door haar indrukwek

kende boek te lezen ervaar je een maand uit haar leven 

vanuit haar eigen perspectief. Persoonlijk houd ik er niet 

van om het einde van een boek al te kennen voordat ik 

het ga lezen. Maar wat ben ik enorm blij dat ik het einde 

van dit boek wel ken en weet dat dit einde slechts een 

begin is!
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Informatie en links

< Merel is ook actief op YouTube met haar eigen ASMR-

-kanaal ‘Merel Melchers ASMR’

< Website Merel: https://merelmelchers.jouwweb.nl/ 

< Het boek ‘In de toren: Leven met een depressie’ is via 

Boekscout.nl online te bestellen (Vaste prijs: €18,35)

Titel: In de toren: Leven met een depressie

Taal: Nederlands

Auteur: Merel Melchers

Aantal pagina’s: 166

Geïllustreerd: Nee

Uitvoering/Formaat: Paperback 12,5 cm x 20 cm

Verschijningsdatum: 05-02-2016

ISBN: 978-94-022-2380-4 / 9789402223804

Interview: Mathylda

Foto: Unsplash 

https://www.youtube.com/c/MerelMelchersASMR/featured
https://www.youtube.com/c/MerelMelchersASMR/featured
https://merelmelchers.jouwweb.nl/ 
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6418 
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6418 
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Wij presenteren met trots een gloednieuw item in het 

WZine: De Willemeen Boekenhoek! Naast het opzetten 

van een leesclub, gaan we ook in het magazine meer 

aandacht besteden aan boeken. En, uiteraard sluit het 

aan bij het onderwerp van deze maand: depressie en 

eenzaamheid onder (Arnhemse) jongeren.

The Midnight Library  Matt Haig: Er zijn heel veel 

boeken geschreven over depressie, maar die zijn vaak 

vrij zwaar van stof. Daarom heb ik, Luke, gekozen voor 

een meer positief boek rondom dit onderwerp.

Stel je voor dat je jouw leven opnieuw kunt uitproberen. 

Dat er ergens een plek is waar ontelbaar veel alternatieve 

levenspaden zijn die je kunt bewandelen. Het overkomt 

Nora nadat ze besluit om niet meer verder te willen 

leven. Ze belandt in een bibliotheek met honderden 

kasten vol boeken. Ieder boek bevat een alternatief 

leven dat Nora had kunnen leven wanneer ze een andere 

keus had gemaakt.

Wat als ze nou wél die studie tot arctisch ecoloog had 

gevolgd? Wat als ze nou niet de stekker uit haar jeugd-

band had getrokken? Maakt succes of ware liefde nou 

echt gelukkig? Of zit geluk juist in de kleine dingen van 

het leven? Op deze vragen moet Nora in dit verhaal een 

antwoord zien te vinden. 

De Willemeen 
boekenhoek

Foto: Unsplash 



Met ‘The Midnight Library’ won Matt Haig de award voor 

het beste fictieboek van 2020 op het sociale boeken-

platform Goodreads. Hier kunnen mensen zelf recensies 

schrijven over boeken die ze hebben gelezen. Ook kun 

je meedoen aan reading challenges of er zelf een be-

denken. 

Reading Pile: We nemen een kijkje in de boekenkast 

van onze vrijwilligers. Welk boek lezen ze op dit moment 

of welk boek raden ze aan om ook te gaan lezen? Dat 

lees je hier! 

Sarissa  Ik ben groot Harry Potter fan, maar heb zeker 

niet altijd de behoefte om de serie maar steeds opnieuw 

te lezen. Totdat ik dit pareltje ontdekte; het volledige 

eerste boek geschreven in Schots dialect. Ik heb nog 

nooit zo hard gelachen puur om hoe een taal klinkt in 

mijn hoofd. 

Luke  Ik lees zelf veel fantasy en horror, dus ik heb 

gekozen voor een van mijn favoriete reads van vorig 

jaar. In deze driedelige serie volg je de avonturen van 

Doctor Greta Helsing, bij die laatste naam gaat er bij veel 

van jullie denk ik wel een belletje rinkelen! Greta heeft 

een privé huisartsenpraktijk in London, waar ze allerlei 

wezens behandeld voor medische kwaaltjes. Ik vind deze 

boeken echt een aanrader als je een twist op het horror 

en urban fantasy genre zoekt! 

Danique   Technisch gezien liggen deze boeken niet op 

mijn nachtkastje, maar wel een favoriet en aanrader. 

Misschien wel te zien aan de wear and tear. De ‘Demon 

Road Trilogy’ door Derek Landy hebben een goede ver-

haallijn, spanning en op zijn tijd de nodige dosis humor.

Meedoen aan deze rubriek? Wil je meeschrijven 

over jouw passie voor boeken? Wil je een boek pro-

moten? Stuur vooral een bericht naar de redactie!
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