
Depressie

Hersenstichting 
Nederland



Iedereen is wel eens somber of heeft even nergens 

zin in. Meestal gaat dit na een paar dagen vanzelf 

over. Bij mensen met een depressie gaat de somber-

heid echter niet in korte tijd over. Depressie is een 

stemmingsstoornis en wordt ook wel depressieve 

stoornis genoemd. De belangrijkste symptomen 

van depressie zijn een aanhoudende neerslachtige 

stemming en een ernstig verlies aan interesse in 

bijna alle dagelijkse activiteiten.

Verschillende soorten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichte, matig ern-

stige en ernstige depressie; hoewel het onderscheid niet 

altijd duidelijk is. De ernst van de depressie is erg be-

langrijk voor de soort hulpverlening die toegepast wordt.

Bij een lichte depressie houden de klachten vaak niet 

langer dan drie maanden aan. Iemand kan meestal de 

dagelijkse bezigheden nog wel blijven doen, en kan 

zelfstandig of met weinig hulp blijven functioneren. 

De huisarts kan het beloop van deze klachten in de 

gaten houden.

Bij een matig ernstige of ernstige depressie gaat het in 

een aantal weken slechter met iemand, en krijgt hij 

meer en steeds ernstigere klachten. Een ernstige 

depressie gaat vaak gepaard met lichamelijke ver-

schijnselen, zoals vroeg in de ochtend ontwaken, 

gewichtsverlies of vertraagd denken en handelen. 

Iemand kan zijn dagelijkse bezigheden, zoals bood-

schappen doen of voor de kinderen zorgen, niet meer 

of alleen met veel moeite uitvoeren. Het normale 

dagnachtritme is meestal verstoord. De kans is klein 

dat de klachten vanzelf overgaan. Snelle hulp van ervaren 

hulpverleners is bij deze groep nodig.Naast deze meest 

voorkomende depressies, bestaan er diverse subtypen, 

zoals postpartum depressie, seizoensgebonden depressie 

of manisch-depressieve stoornis (ook bipolaire stoornis 

genoemd).

Oorzaak

Depressie is een complexe aandoening waarbij de 

hersenen een belangrijke rol spelen en meerdere 

hersensystemen betrokken zijn. Wetenschappers 

denken dat depressie ontstaat door een samenspel 

van biologische, sociale en psychische factoren. 

Biologische factoren

Onderzoek heeft laten zien dat hersengebieden die 

betrokken zijn bij emotie en stemming, zoals de amyg-

dala, bij depressiepatiënten veranderingen vertonen. 

De hippocampus, betrokken bij het geheugen, lijkt kleiner 

te zijn bij mensen tijdens een depressieve episode. 

Bij een groot deel van de mensen met een ernstige de-

pressie met lichamelijke verschijnselen is aangetoond 

dat een bepaald hormoonsysteem (de HPA-as) overactief 

is, waardoor te veel van het hormoon cortisol wordt 

geproduceerd. Cortisol heeft effect op de hersenen en 

de rest van het lichaam en zou kunnen bijdragen aan 

de symptomen van depressie. 

Ook ontstekingsmechanismen kunnen betrokken zijn 

bij het ontstaan van depressie. Het is al bekend dat 

bepaalde stoffen die bij ontstekingen vrijkomen 

(cytokines), verhoogd zijn bij mensen met depressie. 

Mogelijk is dit eveneens een oorzaak van depressie.

Mensen met een andere psychische stoornis of chronische 

lichamelijke ziekte zoals dementie of de ziekte van 

Parkinson hebben een verhoogde kans op depressie. 

Depressie kan ook optreden na het oplopen van niet-

aangeboren hersenletsel, zoals een beroerte of een her-

senkneuzing.

Sociale factoren

Ingrijpende levensgebeurtenissen leiden tot een 

verhoogde kans op depressie. Denk hierbij aan het 

overlijden van een naaste, echtscheiding, verhuizing of 

het uit huis gaan van kinderen. Ook traumatische jeug-

dervaringen zoals mishandeling verhogen de kans op 

depressie. 

Psychische factoren

Bepaalde persoonlijke eigenschappen of karaktertrek-

ken leiden tot een verhoogd risico op depressie. 

Voorbeelden zijn weinig zelfvertrouwen, perfectionis-

me en moeite om steun te vragen.
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Symptomen

Iemand heeft een depressieve stoornis wanneer hij 

of zij gedurende ten minste twee weken zodanig last 

heeft van de onderstaande symptomen dat er ernstige 

beperkingen optreden in het functioneren.

Van twee kernsymptomen moet minstens één 

aanwezig zijn:

• Een neerslachtige stemming (somberheid) gedu-

rende het grootste deel van de dag, bijna elke dag 

(bij kinderen, adolescenten of ouderen kan dit ook 

een prikkelbare stemming zijn). 

•    Ernstig verlies van interesse in bijna alle activiteiten 

gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke 

dag.

En minstens drie van onderstaande symptomen zijn 

aanwezig:

• Eetproblemen (meer of juist minder eten) en 

 veranderingen in het gewicht. 

• Slaapproblemen (meer of juist minder slapen). 

• Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd. 

• Vermoeidheid en verlies van energie. 

• Gevoelens van waardeloosheid of overmatige 

schuld. 

• Concentratieproblemen, vertraagd denken en 

besluiteloosheid. 

• Terugkerende gedachten aan dood of zelfdoding.

Andere veelvoorkomende 

symptomen van depressie 

zijn angst, obstipatie, libido-

verlies en problemen 

met het geheugen. Ook psy-

chomotorische symptomen 

zoals vertraagde motoriek, 

verminderde mimiek, een 

ineengezakte houding en 

terneergeslagen blik kunnen 

voorkomen. 

Diagnose

Depressie is (nog) niet vast 

te stellen door middel 

van een lichamelijk 

onderzoek. De diagnose is geheel gebaseerd op 

een psychiatrisch onderzoek en wat iemand over zijn 

ziektegeschiedenis vertelt. Depressie is niet altijd 

makkelijk te herkennen, omdat ook eerst lichamelijke 

klachten kunnen optreden. 

Voordat de diagnose depressie kan worden gesteld, 

moet worden uitgesloten dat de klachten het gevolg 

zijn van alcohol- of drugsgebruik of van een lichamelijke 

ziekte. Andere psychische stoornissen die de sympto-

men zouden kunnen verklaren, zoals somberheid die 

samenhangt met schizofrenie of kortdurende somber-

heid door een angststoornis, moeten worden uitgesloten. 

Behandeling

Depressie is meestal goed te behandelen. De huisarts 

is hiervoor de eerste aangewezen persoon. De behande-

ling verloopt, volgens de landelijke Richtlijn Depressie, 

stapsgewijs van zo licht mogelijk tot zwaar; ook 

‘stepped care’ of ‘getrapte zorg’ genoemd. Dit betekent 

minimale hulp als het kan en intensieve hulp als het 

nodig is.

De stappen zijn als volgt: 

1. Eerste-stap interventies, voor mensen met een 

lichte depressie. Voorbeelden zijn: zelfhulp (even-

tueel e-health), activerende begeleiding of fysieke 

inspanning/lichamelijke activiteit.

2. Psychologische interventies of gesprekstherapie, 

bij een matig tot ernstige depressie of wanneer 

bovengenoemde interventies onvoldoende helpen. 

Voorbeelden zijn cognitieve gedragstherapie en 

mindfulnesstraining.

3. Behandeling met medicijnen. Welk medicijn 

wordt voorgeschreven is afhankelijk van de ernst 

en duur van de depressie. Bijvoorbeeld: SSRI’s 

(selectieve serotonine heropnameremmers) en 

TCA’s (tricyclische antidepressiva).

Tijdens de behandeling is regelmatig contact met de 

behandelaar belangrijk om het effect van de therapie 

te monitoren, de therapie aan te passen en iemand 

te motiveren de behandeling voort te zetten. Als de 

behandeling te weinig intensief is of te vroeg wordt 

afgebroken, zouden klachten langer kunnen blijven 

bestaan of kan herstel zelfs uitblijven. 

Overige behandelingen

Als gangbare behandelingen niet effectief blijken te 

zijn (therapieresistente depressie), zijn enkele andere 

behandelingen beschikbaar.

Electroconvulsieve therapie (ECT). Elektrische stroom-

stootjes beïnvloeden de hersenen; vroeger heette dit 

elektroshockbehandeling. Tegenwoordig gebeurt dit 

onder lichte narcose, wat minder belastend is voor de 

patiënt. Jaarlijks ondergaan ongeveer zeshonderd 

patiënten in Nederland deze behandeling. ECT werkt 

vooral bij ernstige vormen van depressie met lichame-

lijke verschijnselen. Op de korte termijn is het 

effectief bij ruim 70% van de therapieresistente 

depressieve patiënten.

Bij seizoensgebonden depressie kan lichttherapie 

toegepast worden. 50% tot 80% van de mensen met 

seizoensgebonden depressie reageert goed op licht-



Voorkómen

Van enkele preventieve interventies is inmiddels 

aangetoond dat ze nieuwe gevallen van depressie 

daadwerkelijk kunnen voorkomen. Als beginnende, 

licht depressieve klachten vroeg worden opgemerkt, 

kunnen internetinterventies of cursussen in groeps-

verband voorkomen dat ze zich ontwikkelen tot een 

volledige depressie.

De Hersenstichting zet zich in voor wetenschappelijk 

onderzoek naar depressie, onder andere naar de verbe-

tering van behandeling van ernstige en moeilijk be-

handelbare vormen van depressie.

Cijfers 
Jaarlijks krijgen ruim 285.000 volwassenen een eerste 
depressie. Depressie komt meer voor bij vrouwen dan bij 
mannen. Van de volwassen Nederlandse bevolking tot 
65 jaar heeft 18,7% ooit in het leven met een depressie-
ve stoornis te kampen gehad. Depressie komt vooral voor 
tussen 25 en 45 jaar en komt minder voor bij ouderen en 
kinderen. Ernstige vormen van depressie komen vooral bij 
mensen boven de 40 jaar voor. 

Meer informatie 
www.depressie.org

www.depressievereniging.nl

Depressielijn 

0900-612 09 09, ma. t/m do. 13.30-15.30u en 19-21u 

(5 ct./m.)

www.nedkad.nl

Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

www.nodea.nl

Nieuws over Depressie en Angst

www.trimbos.nl/preventie

Voorkomen van depressie

Met dank aan prof. dr. W.J.G. Hoogendijk, hoogleraar 

Psychiatrie, en dr. T. Birkenhager van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, en prof. dr. J.J. van Os, hoog-

leraar Psychiatrische epidemiologie aan de Universiteit 

Maastricht, die aan de totstandkoming van deze folder 

hebben meegewerkt.
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therapie. Het werkingsmechanisme loopt mogelijk via 

activatie van de biologische klok. In Nederland bieden 

een aantal (psychiatrische) poliklinieken en GGZ-

instellingen lichttherapie aan.

Gevolgen

Depressie heeft een wisselend en grillig beloop en de 

duur varieert van persoon tot persoon. Een depressie 

kan tijdens een bepaalde periode voorkomen, weer 

verdwijnen en nooit meer terugkomen. Dit is een 

eenmalige depressieve episode. Maar iemand kan 

tijdens zijn leven ook meerdere depressieve perioden 

doormaken. Tussen de perioden door voelt iemand 

zich dan meestal gezond. De kans dat een depressie 

terugkeert is 40% tot 60%. De helft van de episodes is 

korter dan drie maanden, terwijl één op de vijf langer 

duurt dan twee jaar. Bij 15% krijgt de depressie een 

chronisch karakter: als iemand ten minste twee jaar 

voldoet aan de criteria van een depressieve stoornis, is 

het een chronische depressie.

Wanneer de depressie niet goed herstelt, zijn mensen 

vaak ernstig beperkt in hun sociaal en maatschappelijk 

functioneren. De gevolgen zijn afhankelijk van de 

ernst van de klachten, en verergeren door bijkomende 

psychische stoornissen. De gevolgen zijn het grootst 

bij depressies die moeilijk behandelbaar zijn.

Leven met iemand die een depressie heeft, is zwaar en 

belastend. Partners van mensen met depressie kunnen 

bijvoorbeeld in een sociaal isolement terecht-komen, 

het gevoel krijgen hun partner te verliezen of te maken 

krijgen met veranderingen binnen hun relatie. 



De Hersenstichting helpt hersenaandoeningen voor-

kómen en genezen en wil ervoor zorgen dat mensen 

met een hersenaandoening zoveel mogelijk zichzelf 

kunnen blijven.

Dit doet zij door te investeren in wetenschappelijk 

hersenonderzoek, voorlichting te geven over hersenen 

en hersenaandoeningen, en de samenwerking te 

bevorderen tussen organisaties die zich bezighouden 

met behandeling, zorg en ondersteuning van mensen 

met een hersenaandoening.

Folders en brochures 

Bij de Hersenstichting zijn de volgende uitgaven over 

hersen(aandoening)en verkrijgbaar:

• Folder Migraine

• Folder Hersenen en voeding

• Zorgwijzer Vermoeidheid

Kijk voor een volledig overzicht van uitgaven op 

www.hersenstichting.nl.

Wat kunt u doen?

U kunt de Hersenstichting steunen door donateur of 

collectant te worden, maar er zijn nog veel meer 

mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op 

www.hersenstichting.nl.

De Hersenstichting Nederland is in het bezit van het 

Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving 

(CBF). Het garandeert een zorgvuldige en professionele 

besteding van uw donatie.

Hersenstichting Nederland
Postbus 191, 2501 CD Den Haag, 070-360 48 16
www.hersenstichting.nl, ING 860, 
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860, BIC: INGBNL2A

Hersenstichting Nederland

Vul in, knip uit en stuur op naar:
Hersenstichting Nederland
Antwoordnummer 860
2501 WB Den Haag
(postzegel hoeft niet, mag wel)
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Bon invullen in blokletters s.v.p.

Antwoordkaart

m
aart 2013

Ja, ik steun het werk van de Hersenstichting! 

  Hierbij machtig ik de Hersenstichting Nederland  

 om onderstaand bedrag tot wederopzegging van  

 mijn rekening af te schrijven.

  E 3  E 5  E 10  E 25     E....

  per maand    per jaar (min. E 25) 

   ik ontvang voor mijn donatie liever een 

 acceptgiro thuis

    ik wil graag informatie over schenkingen en 

 nalatenschappen

Rekeningnummer: 

Naam: M/V

Adres/postcode/plaats:

 

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mail:

Handtekening


