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Woord vooraf 

 

Voor u ligt de handreiking voor het pastoraat 'Pastoraat aan mensen met een depressie'. De handreiking wil 

diegenen die in het pastoraat te maken krijgen met mensen met een depressie de nodige achtergrond-

informatie geven over wat verstaan moet worden onder 'depressie'. Hier wordt bedoeld depressie als 

ziektebeeld en niet zozeer als stemming of tijdelijke sombere bui. Deze informatie vindt u vooral in ‘Het begrip 

depressie’. Met deze informatie willen de schrijvers aandachtspunten beschrijven die voor het pastoraal kader 

in de gemeente van belang zijn om inzicht te krijgen en om zoveel mogelijk valkuilen en fouten te vermijden. 

Voorop staan echter het belang en de noodzaak van aandacht voor iemand die voor kortere of langere tijd te 

kampen heeft met een depressie. Het pastoraat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het begeleiden en 

vasthouden van mensen die door een depressie steeds verder weg lijken te raken van verbanden waarin zij 

tot voor kort van harte functioneerden. Ook wordt aandacht gevraagd voor de mensen die in de directe 

omgeving leven van iemand met een depressie. Een depressie bij de partner, moeder of vader, zoon of 

dochter, vriend of vriendin roept voor de omgeving nogal eens heftige gevoelens van onmacht en teleurstelling 

op. Pogingen om nabij te komen worden afgewezen, je doet het nooit goed en er wordt maar geen verbetering 

zichtbaar... 

Trouw zijn en laten voelen dat iemand met een depressie er in het pastoraat toe blijft doen is van groot belang. 

Deze handreiking wil informatie en advies aanreiken om pastoraal kader hiertoe in staat te stellen. 

 

De tekst werd samengesteld door een studiegroep, benoemd door de werkgroep Pastoraat in de 

Gezondheidszorg: ds. H. Henstra, dr. D. Pranger, mw. drs. E. Tilanus, prof. dr. Jac. J. Rebel en mw. P. 

Robbers-van Berkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inleiding 

 

Pastores, ouderlingen, bezoekmedewerkers of diakenen komen veelvuldig met depressieve, terneergeslagen 

mensen in aanraking. leder mens voelt zich wel eens somber of depressief. Maar er zit verschil tussen ‘ik ben 

depressief' en ‘ik heb een depressie’. Dit laatste verwijst naar een bekend ziektebeeld in de psychiatrie. 

Deze handreiking gaat over pastoraat aan mensen die een depressie als ziekte hebben. Wanneer gesproken 

wordt over neerslachtigheid of sombere gevoelens die niet uit ziekte voortkomen, maar horen bij iemands 

karakter of door een bepaalde situatie worden opgeroepen, zal dit worden aangegeven. 

Veel mensen met een depressie hebben het gevoel dat anderen hen niet goed begrijpen of niet serieus 

nemen. Goedbedoelde adviezen vallen verkeerd of zijn door de ziekte niet of nauwelijks uitvoerbaar. Ook al 

kan men met het verstand positieve punten aangeven, dat helpt niet om de depressie kwijt te raken. 

De (medische) hulpverlening vindt meestal in eerste instantie plaats bij de huisarts. Deze beoordeelt de ernst 

van de situatie, stelt een eerste diagnose, houdt korte ondersteunende gesprekken, geeft medicatie en/of 

verwijst naar psychiater, psycholoog, psychotherapeut, of instelling voor Geestelijke Gezondheids Zorg, 

maatschappelijk werk, polikliniek, of RIAGG. De verzekeringsarts of bedrijfsarts kan een steunende rol spelen. 

Om een pastoraal gesprek aan te gaan met mensen die depressief zijn of die een depressie hebben is enige 

kennis over de verschillende vormen van depressie en depressiviteit noodzakelijk. Hierover zijn diverse 

handzame folders en boekjes geschreven.  

 

De ernst en de aard van de depressie kunnen een grote variatie vertonen. Zo zijn er depressieve mensen die 

nog volop in het arbeidsproces functioneren, maar ook mensen die langdurig op een psychiatrische afdeling 

zijn opgenomen. Bij het schrijven van deze handreiking denken wij vooral aan depressieve mensen in de 

thuissituatie. Zij zullen vaak bezocht worden door pastoraal werkenden die geen specifieke kennis en ervaring 

hebben in het omgaan met depressieve mensen. 

In deze handreiking willen wij een aantal aandachtspunten beschrijven die voor mensen in het pastoraat van 

belang zijn om inzicht te verwerven en om zoveel mogelijk fouten en valkuilen te vermijden. Deze handreiking 

kan en wil niet de meer specifieke medische literatuur vervangen. Wel geeft het hoofdstuk 'Het begrip 

depressie' een algemeen overzicht van wat er speelt. 

Tonen van belangstelling aan en bezoeken en begeleiden van mensen in psychische nood behoren tot de 

kerntaken van het pastoraat. Het pastoraat kan in deze situaties een eigen bijdrage leveren, zodat wij terecht 

kunnen spreken van pastorale hulp. Om dat goed te kunnen doen is het van belang dat de pastoraal 

werkende zich van een aantal zaken bewust is. We bespreken dit uitvoerig in het hoofdstuk 'Pastorale 

begeleiding'. 

Daar waar in deze brochure over hij gesproken wordt, wordt ook zij bedoeld. 



I - Het begrip depressie 

 

1. Algemene kenmerken  

Voorbeeld 1 

In een gesprek vertelt iemand dat hij somber is, zich depressief voelt, in een dip zit, piekert, baalt, steeds moe 

is, zich teleurgesteld voelt, gestresst is, snel angstig reageert, een matige conditie heeft en meer van dit soort 

klachten. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? 

Voorbeeld 2 

Iemand vertelt dat zij bang is dat de wereld binnenkort vergaat; dat zij schuld heeft aan alles; dat het leven hier 

geen zin heeft; dat zij niets betekent; dat zij alleen maar zonde draagt. 

Voorbeeld 3 

Iemand zit in de hoek van de kamer in elkaar gedoken en komt de stoel niet uit en zegt niets, staart voor zich 

uit. Of hij loopt alleen maar te wriemelen en te ijsberen, maar komt verder tot niets. 

 

Het is goed om hierbij te bedenken dat wij hier met verschillende soorten depressies te maken hebben. We 

zetten de algemene kenmerken of symptomen van een depressie hier globaal op een rij. 

 

Psychische en lichamelijke verschijnselen 

Depressiviteit is een stemming met sombere gevoelens, zoals iedereen die wel eens heeft. Depressie is een 

stemmingsstoornis, ook wel affectieve stoornis genoemd. Het gaat dan om een psychiatrisch ziektebeeld. 

Stemming is een diepgaand en aanhoudend gevoel dat iemand in zichzelf ervaart. Stemming geeft aan hoe 

iemand de levenssituatie als geheel ervaart en waardeert. Gevoel is meer gericht op een bepaald gebied in 

het teven. Het affect is de uitingsvorm van de stemming. In het dagelijks leven worden de begrippen wel door 

elkaar gebruikt. 

 

De ernst en de aard van de depressie kunnen een grote variatie vertonen. Zo zijn er depressieve mensen die 

nog volop in het arbeidsproces functioneren, maar ook mensen die langdurig op een psychiatrische afdeling 

zijn opgenomen. Bij het schrijven van deze handreiking denken wij vooral aan depressieve mensen in de 

thuissituatie. Zij zullen vaak bezocht worden door pastoraal werkenden die geen specifieke kennis en ervaring 

hebben in het omgaan met depressieve mensen. 

 

Stemmingen kennen we allemaal, maar bij een depressie is de stemming langere tijd verstoord. Hieronder 

verstaan we somberheid, matheid, neerslachtigheid, nergens meer plezier aan kunnen beleven, verlies aan 

interesse, gevoel van zinloosheid en uitzichtloosheid. Voorts verminderd zelfgevoel, gebrek aan eigenwaarde, 



gevoel van waardeloosheid, nutteloosheid, gevoel tekort te schieten, schuldgevoelens. Betrokkene ziet overal 

tegen op. De geestkracht gaat verloren en alles valt zwaar. Men ziet geen toekomst meer. 

Er kan sprake zijn van emotionele labiliteit; mensen kunnen snel van stemming wisselen en de stemming kan 

heftig zijn. Men kan veel huilen, prikkelbaar, angstig of opgewonden zijn, of juist omgekeerd reageren: zich 

leeg voelen, vertraagd en teruggetrokken zijn, geen belangstelling meer hebben. Depressie is een 

gemoedstoestand die in normale omstandigheden niet bij de persoon past. Er moet dus onderscheid gemaakt 

worden met mensen die van nature een depressieve inslag hebben. 

Ook andere gebieden van het geestelijk leven, zoals het denken en het geheugen, kunnen bij een depressie 

verstoord zijn. Het denken gaat moeilijker, het tempo is traag en de concentratie lukt niet goed. Soms lijken de 

gedachten stil te staan. Gewone dingen dreigen te ontgaan, de dagelijkse routine (denk aan het lezen van de 

krant, boodschappen doen, afhandelen van bijvoorbeeld de bankzaken) is niet goed vol te houden, het kost 

moeite een gesprek te voeren en men beleeft dit als zeer vermoeiend. Daardoor is ook het contact met 

anderen moeilijk. Soms lukt spreken helemaal niet meer. Gevoelens van isolement en verlatenheid liggen op 

de loer. 

De gedachten zijn somber en kunnen ook in kringetjes rond blijven gaan. Goede raad komt niet over en wordt 

vanuit de depressieve gedachte geïnterpreteerd (zie je wel, ik kan niets, de ander weet het toch beter). Er 

kunnen zelfs aanhoudende dwanggedachten ontstaan, bijvoorbeeld over een conflict waarbij het niet goed 

meer mogelijk is om van de gedachte los te komen. Soms moeten er dan allerlei rituelen worden uitgevoerd, 

zoals dwangmatig tellen, of alles in een zeer vaste volgorde afhandelen, in steeds dezelfde herhaling. 

Veranderingen veroorzaken dan paniek. De gedachten kunnen de vorm van een waan krijgen. Dat wil zeggen 

dat iemand van een niet reëel idee overtuigd is en daarop niet is te corrigeren. Het contact met de 

werkelijkheid is dan zoek. Dit kan extreme vormen aannemen zoals de waan dat iemand de schuld van alles 

heeft, dat de zonde te groot is voor vergeving, dat hij arm is en niets heeft (geestelijk, financieel, 

maatschappelijk), dat hij een ongeneeslijke ziekte heeft, dat er rampen gebeuren, dat de wereld ten onder 

gaat, terwijl dit op geen enkele waarheid berust. 

De sombere gedachten kunnen steeds dieper en dwingender worden. Ze kunnen zich tenslotte zelfs 

vernauwen tot doodswensen en gedachten aan zelfdoding. 

Bij een depressie kan het geheugen verstoord lijken, onthouden wordt moeilijker. 

De waarneming is verstoord. Alles wordt door de bril van de somberheid bekeken. Positieve boodschappen 

worden niet meer gehoord. Het gevoel is uitgedoofd. De tijd lijkt stil te staan. 

Het driftleven is verstoord. Men komt nergens meer toe en is ook niet in staat om beslissingen te nemen. Men 

voelt zich leeg en afgedaan. 

Lijden aan een depressie gaat ook gepaard met lichamelijke verschijnselen: slaapstoornissen van allerlei aard, 

meestal slecht inslapen, vroeg wakker zijn, uiteindelijk toch weer in slaap vallen en laat uit bed komen. Het 

omgekeerde komt ook voor: een ziekelijke behoefte aan slaap.  



Of energieverlies; mensen kunnen niet sporten, wandelen, het huishouden doen. Ze willen alleen maar zitten 

of slapen. 

Dagschommeling zorgt voor wisseling van de stemming en de energie over de dag; 's morgens is het vaak het 

moeilijkst, patiënten zien tegen de dag op. 's Middags en 's avonds gaat het vaak beter. (Advies: hiermee 

rekening houden bij het maken van afspraken.) 

De eetlust is veranderd. Meestal is er een verlies aan eetlust, maar overmatig eten, vaak zoet en vet, komt 

ook voor. Bij onrustige, slapeloze en angstige mensen is alcohol als zelfmedicatie een risico. 

Het gewicht kan veranderen, evenals de stoelgang, huid en haren, seksualiteit. Alles is fletser, droger, trager. 

Ook het omgekeerde komt voor: transpireren, beven, gejaagd en angstig zijn. 

Men kan ook vanuit de somberheid het gevoel hebben een (ernstige) ziekte onder de leden te hebben. 

Depressieve mensen zijn kwetsbaar; zowel psychisch als lichamelijk hebben ze een verminderde weerstand. 

 

2. Depressieve gevoelens 

leder mens ervaart gedurende het leven depressieve gevoelens, iedereen kent wel verdriet, iedereen kent wel 

het gevoel het even niet te zien zitten, iedereen heeft wel eens een dip of een baaldag. Vaak is het 

aanwijsbaar waar deze gevoelens mee te maken hebben: problemen in de relatie, in het gezin of op het werk; 

teleurstellingen van allerlei aard of verdriet om allerlei gemis. Men spreekt van een depressieve reactie op 

ingrijpende levensgebeurtenissen. Soms is zo'n gebeurtenis niet aan te wijzen, maar is het een tijdelijk 

algeheel gevoel van neerslachtigheid. Vermoeidheid, overmaat aan prikkels of juist een gebrek aan prikkels of 

ziekte kunnen dit uitlokken. Sommige mensen hebben van nature een neerslachtige aanleg. Anderen 'leren' al 

vroeg in het leven dat ze eenzaam en hulpeloos zijn en zien dat in alle situaties bevestigd. Mensen met een 

afhankelijke levensinstelling die bang zijn voor boosheid, die bang zijn gekwetst of afgewezen te worden, die 

te voorzichtig zijn en moeilijk nee kunnen zeggen, van wie het zelfrespect afhankelijk is van de goedkeuring 

van anderen, zijn gevoelig voor depressieve stemmingen. Dat geldt ook voor mensen die een groot plichts-

besef en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. De depressiviteit is in deze situaties heel begrijpelijk en 

invoelbaar. Dat kan bij mensen in de directe omgeving een gevoel van betrokkenheid, warmte en nabijheid 

oproepen. Bij sommige zal dit echter irritatie opwekken. Dan is het gevolg juist isolatie van de depressieve 

persoon met als resultaat ontkenning en schaamtegevoel ('ze moesten eens weten') bij degene die het betreft. 

Zien we depressieve gevoelens als een uiting van iets anders, of als een signaal dat er iets mis is, dan kan de 

negatieve stemming ook positief gebruikt worden. 

Sombere gevoelens hoeven nog niet het algemeen functioneren van iemand te verstoren. Normale rouw, om 

welk verdriet dan ook, is van voorbijgaande aard. Eenzaamheid op zichzelf is, met nuanceringen, nog niet 

oorzaak van depressie als ziekte. Gebrek aan zingeving in het leven heeft vaak met een overgangsfase te 

maken en hoeft nog niet een depressie als ziekte te betekenen. Hier kan begeleiding door familie, vrienden, of 

anderszins veel goed doen. 



3. Depressie als ziekte 

Hierbij is sprake van een ziektebeeld waarbij de ernst en de duur van de depressie het normale leven 

verstoren (zie onder depressieve episode). De patiënt herkent deze toestand niet als iets wat bij hem hoort. 

Als de depressie relatief licht is, zal de patiënt nog proberen het ziek zijn te ontkennen of zelf te bestrijden met 

hulpmiddelen zoals roken, eten, alcohol. Hij zal de schijn ophouden, maar er is een risico voor verslaving, 

waarmee de problemen alleen maar ernstiger worden. 

Anderen zullen een andere vluchtmethode gebruiken, zoals het opzeggen van hun baan of het aanvragen van 

een echtscheiding. Dat daarmee de problemen ernstiger worden laat zich raden. Slechte relaties op het werk 

of in het huwelijk kunnen evengoed oorzaak als gevolg zijn van een depressie. 

 

Bij toenemende ernst van de depressie raakt het maatschappelijk welzijn en functioneren verloren. De situatie 

is dan zo ernstig dat hulp van arts, psycholoog, maatschappelijk werk en psychiater noodzakelijk is. In de 

psychiatrie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten depressies, die ieder een eigen 

behandeling vragen. Het is daarom van belang dat een arts of andere deskundige in de Geestelijke 

Gezondheids Zorg (GGZ) onderzoekt en beoordeelt wat er precies aan de hand is om tot de juiste diagnose 

en behandeling te komen. 

 

Er is een internationaal classificatiesysteem ontworpen, de zogeheten Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders 4th Edition, ofwel DSM IV. Dit wordt gebruikt om de diagnose aan te duiden en kan over de 

hele wereld op dezelfde manier gebruikt worden. Het systeem hanteert de volgende indeling: 

* Depressieve episode. Hiervan wordt gesproken als de periode van depressiviteit langer duurt dan 2 weken, 

en in die weken sprake is van 1) een depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag en bijna 

elke dag; 2) vermindering van interesse en plezier, 3) gebrek aan eetlust en gewichtsvermindering; 4) te veel 

of te weinig slapen; 5) geremde of juist onrustige beweging; 6) moeheid of verlies aan energie; 7) (extreme) 

gevoelens van waardeloosheid, van zelfverwijt of schuld; 8) verminderd vermogen tot denken; 9) terugkerende 

gedachten aan de dood. 

De symptomen zijn hierbij niet toe te schrijven aan externe omstandigheden zoals ziekte of rouw. De persoon 

kan niet meer normaal functioneren; hij is ingestort, ziek. Een echte depressie is ernstig en wordt door de 

betrokkene als een hel ervaren. Bij zeer ernstige depressies komt men zelfs niet meer toe aan eerste 

levensbehoeften zoals eten. Het denken kan dan als in een tunnel verengd zijn tot het overwegen van 

zelfmoord. Uiteraard is in zo'n situatie professionele hulp of opname geboden. 

De duur van een depressieve episode kan verschillend zijn. Gemiddeld duurt dit een paar maanden, maar het 

kan ook een paar jaar duren. 

De depressie kan plotseling over iemand komen en ook even plotseling weer voorbij zijn. Vaak is er een 

geleidelijker overgang. Er zijn steeds risico's van terugval. 



* Depressieve stoornis, eenmalige episode. De episode ziet er dan uit zoals hierboven beschreven, maar het 

blijft bij een enkele episode. De duur van deze episode kan sterk verschillen, van enkele maanden tot enkele 

jaren. 

* Depressieve stoornis, terugkerend of recidiverend. Hiervan is sprake als er twee of meer episodes zijn 

geweest. Hierbij horen bijvoorbeeld ook de zogenaamde seizoendepressies, waarbij de depressie steeds in 

dezelfde tijd van het jaar, bijvoorbeeld de winter, terugkomt en in de andere seizoenen vanzelf weer overgaat. 

* Dysthyme stoornis. Hiervan wordt gesproken als er de laatste twee jaar bijna dagelijks een depressieve 

stemming heerst. Men kan zich met moeite staande houden maar voor anderen is dit vaak niet te herkennen. 

Men heeft de neiging zich steeds meer terug te trekken, maar in gezelschap weer even goed mee te doen. 

Het is soms zowel voor de betrokkene als voor de omgeving moeilijk deze vorm van depressie te herkennen. 

* Manisch-depressieve stoornis. Hierbij kan de depressieve episode eenmalig zijn, maar meestal zijn er 

terugkerende depressieve periodes. De depressies worden afgewisseld met overmatig drukke episodes 

waarin de patiënt tot alles in staat denkt te zijn, zich geen rust gunt, overmatige aankopen doet of op andere 

terreinen ontremd is. Deze zgn. (hypo)manische episodes hoeven niet altijd even heftig en duidelijk te zijn of 

vaak voor te komen om toch tot de diagnose Manisch Depressieve Stoornis (MDS) te komen. Men spreekt 

ook wel van een bipolaire stemmingsstoornis (BPS). Dit is een ziekte die men het hele leven heeft, die vaak 

ook in de familie voorkomt en die gespecialiseerde behandeling vraagt. Tussen de ziekte-episodes kan de 

persoon weer normaal in de maatschappij staan. Binnen de groep van deze bipolaire stoornissen zijn nog ver-

schillende subgroepen te onderscheiden. 

* Stemmingsstoornissen veroorzaakt door gebruik van middelen. Het kan gaan om een middel zelf (ook 

alcohol!), of een vergiftiging met een middel, of juist het stoppen met een middel. De vroegere medicijnen 

tegen hoge bloeddruk waren berucht om het uitlokken van een depressie. 

Daarnaast bestaan er depressies die zich niet goed laten indelen. Hiervoor is ruimte in het classificatie-

systeem gelaten. Bij de classificatie hoort dat men de ernst aangeeft, en de mate van uitval van 

maatschappelijk functioneren. 

 

Oorzaken 

Het ziektebeeld depressie is een veelvoorkomende stoornis: ongeveer 1 op de 20 mensen heeft er in het 

leven last van. Dit betreft dan alleen de door psychiaters vastgestelde diagnose. In werkelijkheid zal het om 

veel meer mensen gaan. Men schat dat bijna de helft van de depressies niet als zodanig herkend wordt, 

omdat andere verschijnselen, zoals lichamelijke klachten, meer op de voorgrond staan. Depressies komen bij 

vrouwen twee keer zo vaak voor als bij mannen. Hierover bestaan verschillende onderzoeken en theorieën. Bij 

de groep van de manisch-depressieve stoornissen is er een duidelijke erfelijke aanleg aangetoond. Wereldwijd 

komen de ernstige depressies en de manisch-depressieve stoornissen in dezelfde percentages van de 

bevolking voor. 



Over de oorzaken van de depressie zegt de bovengenoemde classificatie of indeling nog niets. 

Uit modern wetenschappelijk onderzoek is duidelijk geworden dat bij de meeste patiënten sprake is van 

storingen in de hersenfuncties. Zo blijkt er een storing op te treden van de neurotransmitters (o.a. serotonine) 

in de hersenen. Dit zijn de stoffen die zorgen voor het doorgeven van prikkels en informatie van de ene 

hersencel naar de andere. Moderne scantechnieken hebben aangetoond dat er vaak sprake is van 

stoornissen van de stofwisseling en de doorbloeding in verschillende gebieden in de hersenen. Deze methode 

is voor de dagelijkse praktijk nog niet uitvoerbaar, maar het heeft ons wel dichter gebracht bij het vinden en 

toepassen van de juiste medicijnen. 

Er zijn maatschappelijke aanleidingen te noemen om in een depressie terecht te komen: moeilijke 

leefomstandigheden, verlies, overlijden van een geliefd persoon, scheiding, verhuizing, overbelasting. Ook 

kunnen problemen uit de jeugd zoals emotionele verwaarlozing of miskenning, tijdens een depressieve 

periode intens herbeleefd worden. 

 

Behandeling 

De behandeling bestaat uit medicijnen en psychotherapie, meestal in combinatie. Soms is ook beperking tot 

één behandelvorm mogelijk. De medicijnen, antidepressiva, worden eventueel in combinatie met andere 

middelen gegeven. Er zijn verschillende soorten antidepressieve medicijnen, met ieder een eigen soort 

werking. Antidepressiva moeten in het algemeen langdurig gebruikt worden, omdat de kans op herhaling na 

een eerste depressie groot is. Meestal duurt het enkele weken voordat de werking merkbaar wordt. Eerst 

verbetert de slaap en wordt men wat rustiger, daarna komt ook de antidepressieve werking naar voren. 

Bijwerkingen worden, als ze er zijn, in het algemeen goed verdragen. Soms kan het nodig zijn van medicijn te 

veranderen vanwege de bijwerkingen of omdat het onvoldoende aanslaat. 

Daarnaast wordt bijna altijd een bepaalde vorm van psychotherapie gegeven. Bij psychotherapie voert men 

gesprekken met een therapeut om zicht te krijgen op innerlijke conflicten of onverwerkte problemen en deze te 

leren oplossen. Men noemt dit inzichtgevende therapie. Een voorbeeld hiervan is dat men erachter komt dat 

agressie ten opzichte van een leidinggevende te maken heeft met een niet uitgewerkte boosheid naar de 

vader. Het komt vaker voor dat gemoedstoestanden zoals woede als het ware verschoven worden naar 

personen, situaties of ideeën, waar ze ogenschijnlijk minder kwaad kunnen of beter te verteren zijn. Dat moet 

dan verwerkt worden. 

Een andere vorm van therapie is de cognitieve psychotherapie. Deze is erop gericht om negatief denken te 

leren veranderen in meer positief denken en om minderwaardigheidsgevoelens te veranderen in meer 

zelfwaardering. Kortom, men leert beter om te gaan met de eigen gevoelens en de eigen leefsituatie, de eigen 

levensproblematiek. De bekende assertiviteitstraining is hier een voorbeeld van. 

 

Psychotherapie kan steunend zijn om moeilijke levenssituaties, ook de depressie, het hoofd te bieden en door 



de moeilijke situatie heen te komen. Naast psychotherapie in gespreksvorm zijn er ook andere 

therapievormen. Een voorbeeld is de psychomotore therapie, die meer uitgaat van watje lichaam je vertelt. 

Maar ook gestalttherapie, bioenergetica, en bepaalde vormen van yoga kunnen hier genoemd worden. Ook 

creatieve therapie kan in het werken met vorm en kleur inzicht geven in je eigen verleden, heden en toekomst. 

Therapie kan individueel aangeboden worden, maar alle vormen van psychotherapie worden ook in 

groepsvorm gegeven. Vaak is behandeling in een groep heel heilzaam door de steun en de inzichten die de 

groepsleden elkaar kunnen geven. 

Voor mensen die gevoelig zijn voor het krijgen van depressies is het nuttig bepaalde leefregels op te stellen, 

zoals zorgen voor regelmaat en een goede daginvulling. Dagelijks een aangepaste wandeling kan goed doen, 

maar mag niet geforceerd worden. 

Samenspraak met de bedrijfsarts is nodig wanneer werktijden (bijvoorbeeld nachtdiensten) een te zware 

belasting vormen. Het vinden van het juiste evenwicht is van belang. 

Het spreekt voor zich dat een ernstige depressie of neiging tot zelfmoord reden kunnen zijn om tot 

(dag)opname over te gaan. Dat gebeurt ook wanneer de draagkracht van de directe omgeving onvoldoende 

is; een depressieve patiënt trekt een zware wissel op het thuisfront. Hier mag duidelijk zijn dat ook partners en 

kinderen van iemand met een depressie pastorale steun nodig hebben. 

 

4. Onderscheid van andere ziektes en situaties 

Er zijn verschillende stoornissen die op een depressie lijken, maar toch een andere grondslag hebben. De 

oorzaken kunnen zowel psychisch als lichamelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn: 

persoonlijkheidsstoornissen (aanleg en karakter); angst- en dwangstoornissen (o.a. fobieën en hypochondrie); 

rouw na verlies of langdurige stress (bijv. na verhuizing), vooral bij mensen die gevoelig zijn voor een 

depressieve stemming; langdurige stress (bijv. na verhuizing), vooral bij mensen die gevoelig zijn voor een 

depressieve stemming; posttraumatische stressstoornis (PTTS). Deze PTSS ontstaat na levensbedreigende 

gebeurtenissen waaraan niet te ontkomen viel; burn out door overbelasting en/of een voortdurend gevoel van 

onderwaardering. Aanvankelijk gaat men des te harder werken om toch maar bij te blijven terwijl het al niet 

meer lukt. Vervolgens stort men in, komt tot niets en is emotioneel labiel met depressieve buien; lichamelijke 

oorzaken. Voorbeelden hiervan zijn: bloedarmoede; kan vermoeidheid en depressieve symptomen veroorza-

ken, hormonen hebben invloed op de stemming. Soms speelt de schildklier een rol bij depressie, 

de ziekte van Parkinson (beefziekte) begint vaak met een depressie; dementie kan met depressie beginnen 

(omgekeerd kan depressie op dementie lijken); levensfaseproblematiek met vragen over de zin van het leven 

(denk aan pubers, overgang, ouderdom); verslavingsproblematiek. Deze kan depressie zowel verhullen als 

uitlokken. 

 

Er komt dus bij het vaststellen van een depressie heel wat kijken. Daarom is dit het werkterrein van 



professionele behandelaars. Wij hebben niettemin dit overzicht gegeven omdat patiënten met deze gegevens 

thuiskomen en de genoemde termen mogelijk ook in het pastorale gesprek naar voren brengen. 

 

5. Maatschappelijke implicaties 

Bij lichtere depressies hebben de meeste mensen de neiging hiervan weinig te laten merken aan de 

omgeving. Men werkt gewoon door, misschien iets langzamer dan gewoonlijk en iets minder alert. Toch is er 

sociaal gezien een risico. Mensen die door hun depressie prikkelbaar gaan reageren, ontstemd gaan 

reageren, dreigen collega's en vrienden van zich af te stoten. Mensen die zich in hun depressie terugtrekken 

lopen op een andere manier het risico zich te isoleren. En hoewel depressieve mensen niet veel prikkels aan 

kunnen, moeten ze ook niet in een isolement raken, want gevoelens van eenzaamheid en tekortschieten 

verergeren hun ziek zijn. Begeleiders en helpers moeten de vermoeidheid en de behoefte aan rust 

respecteren en tegelijk proberen het isolement te doorbreken. Een depressie die dieper is en langer duurt, 

verstoort nog ernstiger het maatschappelijk welbevinden. Hoe langer de ziekte duurt, hoe langer men uit het 

arbeidsproces is, hoe moeilijker het is om daarin terug te keren. Meestal is hierbij dan ook deskundige 

begeleiding noodzakelijk. Een extra probleem doet zich voor wanneer er duidelijke beperkingen opgetreden 

zijn: bijvoorbeeld wanneer overbelasting in de oude functie moet worden vermeden, of iemand geen 

ploegendiensten meer kan draaien enz. Wanneer een betaalde baan niet meer lukt vanwege de drukte en 

spanning die deze meebrengt en men daardoor aangewezen raakt op vrijwilligerswerk dat met minder stress 

geeft, is wel enige tijd nodig om dit te verwerken. 

Een andere grote vraag is wat te doen bij sollicitaties naar nieuw werk. De ernst van de depressie en 

arbeidsbegeleiding zullen hierin de weg moeten wijzen. Als er sprake is geweest van een gedwongen opname 

kan dit een moeilijk punt zijn bij de sollicitatie. Bij een eventuele keuring zal dit altijd ter sprake komen. Het is 

ook in het belang van de persoon zelf om mogelijke beperkingen goed te kunnen bespreken en daardoor het 

risico op herhaling te verminderen. 

Maar ook binnen de thuissituatie kunnen problemen ontstaan. Partners en huisgenoten kunnen niet altijd met 

de depressieve patiënt omgaan. Als de depressie dan aanleiding is voor problemen in de relatie die uitlopen 

op een echtscheiding, komt er weer een probleem bij. Vaak zijn relatieproblemen eerder gevolg dan oorzaak 

van de depressie. Daar waar de depressie geleid heeft tot verslaving is de ellende niet meer te overzien. 

Een maatschappelijk probleem van heel andere aard is de kostenbeheersing. Vermindering van inkomsten 

door verlies van werk vraagt van het gezin een grote aanpassing ten opzichte van de vroegere levenswijze. Er 

is tijd nodig om daarmee te leren omgaan, tijd die er in zo'n situatie eigenlijk niet is. 

Zo is depressie ziekte én is levensproblematiek. Letterlijk en figuurlijk wordt een hoge prijs gevraagd. 

 

6. Invloed van godsdienst en geloof 

De beleving van depressie, de inhoud van depressieve gedachten en het omgaan met depressie worden 



mede bepaald door de culturele achtergrond, de opvoeding, de levenservaring en het geloof. Op verschillende 

manieren spelen levensbeschouwing, godsdienst en kerk een rol bij ontstaan en beleven, doorstaan en 

genezen van depressie. Inhoudelijk kan een depressie beheerst worden door zonde, schuld, hel en 

verdoemenis in waanachtige gedachten. De godsdienstige groepering waar iemand toe behoort bepaalt de 

betekenis en het gewicht van deze begrippen. Mensen die zich in hun geloof richten op God zullen, afhankelijk 

van de soort depressie, ook veel steun aan hun geloof kunnen ervaren. Godsdienst en geloof kunnen 

beschermend zijn tegen depressie. 

Het samen gemeente zijn blijkt een heilzame werking te hebben bij het voorkomen en doormaken van 

depressies. De kracht van de kerk als gemeenschap is dat men deel uitmaakt van een groter geheel. En deze 

gemeenschap kan steunen en helpen om het isolement van de depressieve persoon te doorbreken. Hierover 

gaat het tweede en belangrijkste hoofdstuk van deze handreiking, Pastorale begeleiding. 

 



II - Pastorale begeleiding 

 

1. Algemene kenmerken  

Mijnheer A. vroeg afgelopen zondag of de ouderling eens bij zijn vrouw wilde komen. Zij was niet in de kerk. 

Eigenlijk komt ze al tijden niet meer. Ze komt eigenlijk nergens toe. Hij moet alles van haar overnemen. U 

maakt een afspraak en belt op de afgesproken tijd aan. 

Hebt u zich te voren geconcentreerd op het bezoek en bedacht wat u gaat doen? 

U treft mevrouw handenwrijvend hangend op de bank; ze ziet er grauw uit, ze zit nog in haar duster. 

Geeft u een hand? Legt u uit waarvoor u komt? 

Mijnheer trekt zich terug en gaat koffie zetten. Betrekt u hem erbij of laat u het gebeuren? 

Mevrouw zegt niet veel. Ze laat blijken dat het allemaal toch geen zin heeft. Ze vindt dat alles haar schuld is. 

Heeft ze al hulp? Herkent u de leegte? Mag u (uit de Bijbel) lezen of voorlezen? Haalt u de man erbij? 

Wie weten ervan? 

Luistert u naar haar, naar hem? Komt u terug, zo ja voor hoe lang en hoe vaak? 

Om pastorale hulp te kunnen verlenen aan mensen met een depressie, is het van belang om rekening te 

houden met een aantal aandachtspunten die dit hoofdstuk besproken worden. Verschillende facetten daarvan 

kwamen al aan de orde in het voorgaande. Toch herhalen wij hier het een en ander, maar nu met het oog op 

het pastorale bezoek. 

 

In dit hoofdstuk wisselen we de benamingen 'pastor' en 'pastoraal medewerker' af. 

Allereerst is het van belang nog maar eens te benadrukken dat een depressie niet zo maar een 'sombere bui' 

is of een sterke en wellicht wat overdreven reactie op tegenslagen. Het gaat hier om een ziekte die niet alleen 

voor de patiënt maar vaak ook voor diens naaste omgeving ernstig en ingrijpend is. Ook op langere termijn 

zijn de gevolgen vaak groot. Wij spreken dus niet over zomaar een dip. 

Een depressie kan vrij plotseling optreden maar kan ook een langere aanloop nemen. De persoon zelf of zijn 

omgeving zien het dan soms ook al van tevoren aankomen. Er zijn ook mensen die bekend staan om hun 

tobbende en zwaarmoedige levenshouding en die altijd wel depressief lijken te zijn geweest, zonder een 

depressie te hebben (gehad). Toch kunnen ook zij op een gegeven moment in een echte depressie terecht 

komen. Vaak worden depressies in het begin miskend: men vindt de betreffende persoon saai, weinig vrolijk, 

minder functioneren in zijn werk, stug en teruggetrokken in de omgang. Vaak beseft iemand zelf ook niet dat er 

mogelijk sprake is van een depressie. 

Mensen met een depressie worden nogal eens omschreven als somber, als mensen die veel klagen en 

aandacht vragen Toch is vaak het tegendeel het geval en hebben zij juist de neiging om zich beter voor te 

doen dan ze zijn: ‘Niet iedereen hoeft te weten hoe slecht het met mij gaat.’ Bovendien komen sommigen, als 



zij voor langere tijd niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, vaker in de buitenlucht waardoor ze een 

bruine of gezonde kleur kunnen hebben. Zo te zien gaat het goed met ze. Een niet-deskundige buitenstaander 

kan soms onbarmhartig oordelen dat iemand het op deze manier ‘mooi voor elkaar heeft’. Het is voor de 

bezoekende pastoraal medewerker van belang om dit te doorzien. 

 

Iemand met een depressie kan zo heel gesloten zijn en een opgeruimde indruk maken. Als een gesprek 

eenmaal loopt, komt er echter vaak een stortvloed aan problemen naar voren: men spreekt over de 

somberheid die men vaak ervaart, over de angsten, de problemen en conflicten die zich voordoen, en over 

vragen die men heeft naar het hoe, waarom en waartoe. De toekomst ziet er voor iemand met een depressie 

bijna altijd angstaanjagend en somber uit. Voor een deel passen deze gevoelens en angsten bij de depressie 

en zullen zij verdwijnen als de depressie zich herstelt. Voor een deel zijn die problemen echter wel degelijk 

reëel: een depressie is nu eenmaal een zeer ingrijpende ziekte. Niet alleen is het ziektebeeld zelf zwaar, maar 

ook de gevolgen zijn vaak groot. Verlies van een baan of positie betekent soms ook het einde van een 

moeizaam opgebouwde carrière; er bestaat een flinke kans op een terugkeer van de depressie (recidief); er 

kunnen huwelijksproblemen ontstaan; iemand met een depressie verliest vaak een deel van zijn vriendenkring 

en raakt in een isolement; en voor sommigen dreigt het gevaar van het gebruik van te veel alcohol. 

Bij een ernstige ziekte kan iemand aanvankelijk ernstig ontdaan zijn en uit balans raken, maar veel mensen 

kunnen na enige tijd weer reëler over hun situatie nadenken en spreken. Bij een depressie daarentegen zijn 

het oordeelsvermogen en vooral het gevoelsleven voor de duur van de ziekte ernstig verstoord. De sombere 

gevoelens en de angsten staan meestal in geen verhouding tot de realiteit en de mogelijke oorzaken en 

gevolgen worden vaak buiten proportie ervaren. Voor iemand met voldoende ziekte-inzicht is een depressie 

een schokkende ervaring. Voor iemand met weinig en of geen ziekte-inzicht kunnen de angsten en de 

depressieve gevoelens zelfs het karakter aannemen van dwanggedachten of van wanen. Het denken en de 

emoties van de persoon kunnen dus sterk bepaald worden door de depressie. Soms kan door een goede 

medicatie de toestand van de patiënt snel verbeteren. Helaas kan het ook doorschieten. Door diezelfde 

medicijnen kan iemand zijn toestand dan soms té zonnig inzien en moeten we oppassen voor een manie. 

Vaak ook is de toestand van de patiënt - in de loop van een dag of in de loop van dagen of weken - sterk 

wisselend waardoor het moeilijk is voor een hulpverlener om de toestand juist in te schatten. 

Veel depressieve mensen slapen veel of liggen zelfs hele dagen op bed. Zij hebben weinig energie, vertonen 

weinig tot geen enkel initiatief en komen daardoor bijna nergens meer toe. Van allerlei goede voornemens 

komt dan ook maar weinig terecht. Dat geldt ook voor de kerkgang. De vele mensen en geluiden werken 

verwarrend en zijn vaak niet te verdragen. Soms zie je deze patiënten een jaar lang niet in de kerk. Zo lijken 

zij zich langzaam aan de gemeenschap te onttrekken en lijkt het alsof het geloof hen niets meer doet. Het is 

goed hier als pastoraal medewerker oog voor te hebben. 

Veel mensen met een depressie zijn ernstig teleurgesteld door de reacties van vrienden en collega's. 



Sommigen hebben op het werk al langere tijd niet goed gefunctioneerd en worden daarom tijdens hun 

afwezigheid niet echt gemist. Vrienden begrijpen er vaak niets van, kunnen niet met de situatie omgaan en 

blijven maar weg. Voor mensen die zelf nooit depressief zijn geweest en hier geen ervaring mee hebben in 

hun omgeving is het moeilijk om zich in de gedachtewereld van een depressief iemand te verplaatsen. 

Depressieve mensen worden vaak het best begrepen door mensen die het aan den lijve of in de nabije 

omgeving hebben meegemaakt. 

Nadat we in meer algemene termen nog enige algemene kenmerken van het hebben van een depressie 

hebben bekeken, kijken we in het nu volgende naar de specifieke verantwoordelijkheid die een pastoraal 

medewerker kan hebben bij depressieve mensen. 

 

2. Pastoraat als aanwezigheid  

In het begin van het gesprek zit mevrouw A. stil te luisteren. Maar na tien minuten gaat ze onrustiger in haar 

handen wrijven. U merkt dit. Wat is uw reactie? 

Bijvoorbeeld: 'Ik merk dat u in uw handen wrijft. Weet u of dat iets betekent?' 

Mevrouw antwoordt niet. 

Andere reactie: 'Hoe zult u zich voelen als ik straks weg ben?' Mevrouw kijkt vluchtig op. 'Bent u moe?' 

Mevrouw kijkt u heel even aan. 

'Zullen wij een volgende afspraak maken?' 

Een diepe zucht. 

Een pastor of pastoraal medewerker komt namens de kerk. Wat is nu de specifieke inbreng van het pastoraat? 

Wat is het meer dan aandacht schenken en 'er zijn'? Pastorale betrokkenheid is om te beginnen vooral 

dienend aanwezig zijn. De wijze waarop Jezus als Goede Herder met zieken en mensen in nood omging, 

vormt daarvoor de inspiratiebron. Maar hoe dit te vertalen naar een concreet bezoek aan een pastorant met 

een depressie? 

 

De binnenkomst: aandacht en belangstelling tonen 

Pastorale aandacht kan bestaan uit een kort bezoekje om aan te geven dat de gemeente meeleeft: een kort 

gesprekje, een bloemetje afgeven, melding maken dat iemand in de voorbede niet vergeten wordt. Hebben we 

het echter over een pastoraal gesprek, dan is meer structuur nodig en is er sprake van minder vrijblijvendheid. 

Het is om te beginnen belangrijk om zo'n bezoek van tevoren aan te kondigen en een afspraak maken. 

Bedenk van tevoren wat de bedoeling van dit bezoek zal zijn en wie er bij het gesprek aanwezig zullen zijn. Dit 

is immers van invloed op de sfeer en mogelijkheden die je in een gesprek kunt hebben. 

Het hoofddoel van een (pastoraal) bezoek is in eerste instantie het tonen van betrokkenheid, belangstelling en 

aandacht uit naam en in de geest van de Goede Herder. Depressieve mensen zijn daarvoor extra gevoelig. Zij 

voelen zich vaak van binnen koud en versteend. Doorgaans zijn depressieve mensen eenzaam, zeker in hun 



eigen beleving. Zij zijn vaak aan huis gebonden, ergens op bezoek gaan is al snel te inspannend. 

Het spreekt vanzelf dat een pastoraal gesprek vertrouwelijk is en binnen de pastorale geheimhouding valt. Wel 

is het zinvol van tevoren aan te geven dat het nodig kan zijn om de predikant op de hoogte te stellen of om te 

adviseren een deskundige in te schakelen. Uiteraard gebeurt dit met medeweten en met goedvinden van de 

betrokkene. Dit geeft ruimte aan de pastoraal medewerker om in moeilijke situaties de verantwoordelijkheid te 

delen en niet gebukt te gaan onder te grote spanningen. 

 

Beperk de duur van het gesprek 

Het is niet altijd duidelijk te zeggen hoe lang een pastoraal gesprek moet duren. Veel depressieve mensen 

ervaren bezoek als erg vermoeiend. Bij sommigen vermindert na enige tijd hun vaak toch al beperkte 

concentratievermogen. Anderen, die zich bij bezoek juist minder eenzaam voelen, kunnen dat echter anders 

ervaren. Men kan dit probleem verhelderen door een open vraag te stellen als: ‘Hoe zult u zich voelen als ik 

straks weer weg moet?’ 

Wel geldt in het algemeen: een bezoek mag niet te lang duren. Bij iemand met een diepe depressie zijn soms 

tien minuten al genoeg. Het is bovendien verstandig om bij de aanvang van het bezoek een tijd af te spreken 

omdat dit beide partijen houvast biedt. Mocht het gesprek na die tijd niet zijn afgerond, dan is het raadzaam 

om desondanks niet langer te blijven maar om een nieuwe afspraak te maken waar de betrokkene naar uit kan 

zien. Raakt iemand te vermoeid en valt hij in herhalingen, dan is het vaak beter om het gesprek eerder te 

beëindigen. 

 

Openstaan voor de ander: LOSO 

Hoewel de situering en de doelstelling van het pastorale gesprek anders zijn dan die van andere hulpverleners 

als artsen en psychotherapeuten, zijn de werkwijze en de methodiek van het pastorale gesprek niet wezenlijk 

anders dan die van andere hulpverleners. Een goed ezelsbruggetje voor zo'n gesprek is het woord LOSO: 

Luisteren, Open vragen stellen, Samenvatten en de zogenaamde Open kaart. 

 

- Luisteren en Open vragen stellen 

De pastoraal medewerker stelt zich allereerst open voor het verhaal van de betrokkene: laat hem of haar maar 

praten. Als er een gat in het gesprek valt, wacht dan rustig af. Geef ruimte aan de sombere gevoelens, het 

verlies van perspectief, de schuldgevoelens, de angsten en soms ook de agressieve gevoelens van 

betrokkene. De pastoraal medewerker dient zich voor zover dat mogelijk is, te verplaatsen in de gevoelens 

van de ander. Het is echter we! moeilijk om je in te leven in de leegte van een ander. Voor sommigen zal dat 

zelfs moeilijk te verdragen zijn. 

Over het algemeen is het beter om niet te vertellen hoe goed het met u gaat of hoe druk u het wel hebt. 

Beperk het gesprek tot de zaken waarom het gaat en dwaal niet te veel af. 



De pastoraal medewerker laat de pastorant praten en zijn verhaal vertellen. Door het stellen van open vragen 

kan de visie en belevingswereld van de pastorant allereerst voor deze zelf, maar ook voor de pastor helder 

worden, waarbij vooral vermeden moet worden dat de pastorant zegt wat de pastoraal medewerker denkt en 

meent. Dus ‘Hoe gaat het?’ (open vraag) en niet ‘Gaat het goed?’ (gesloten vraag, waar alleen maar met ja of 

nee op geantwoord kan worden). 

Want - nogmaals; immers het 'luistert' hier heel nauw! - voor goed pastoraat is het belangrijk dat de pastorant 

kan verwoorden wat deze werkelijk voelt. Het stellen van open vragen kan de pastorant helpen zijn verhaal te 

doen. 

 

- Samenvatten 

Tijdens het gesprek is het zinvol om regelmatig samen te vatten wat de pastorant gezegd heeft en na te gaan 

of je dat goed begrepen hebt. Zo'n samenvatting geeft structuur aan het gesprek. Daarbij zijn vragen in de 

trant van ‘Bedoelt u te zeggen...?’ of ‘Heb ik goed begrepen dat...?’ behulpzaam. De pastorant krijgt dan het 

besef dat hij serieus genomen wordt. 

 

- Open kaart 

Op grond van wat hij gehoord heeft, kan de pastoraal medewerker daarna met de 'open kaart' komen. Dan 

kan hij zijn visie laten horen: ‘Ik denk dat... Wat vindt u daarvan?’ of een voorstel doen: ‘Vindt u het goed dat 

ik...?’ Zo kan een pastoraal bezoeker bijvoorbeeld ontdekken of er aanleiding of behoefte is om geloofsvragen 

aan de orde te stellen (zie daarvoor verder  'Spreken over het geloof). Belangrijk is dat de keuze en de 

beslissing bij de pastorant ligt. 

In uitzonderlijke situaties kunnen er dwingende redenen zijn om zelf een beslissing te nemen bijvoorbeeld om 

actief in te grijpen, bijvoorbeeld wanneer er voor de pastorant levensbedreigende situaties zijn. 

Soms is de enige en beste open kaart die overblijft voor de pastoraal medewerker de vraag aan de pastorant: 

vindt u het goed dat ik dan en dan weer bij u terugkom? 

Een gesprek dient een afgebakend einde, een afronding en afscheid te hebben. Vermijd om bij het weggaan - 

in de deuropening - nog iets toe te voegen. 

Bij een tweede of volgende bezoek kunt u proberen aan te knopen bij het vorige bezoek: ‘Hoe hebt u ons 

vorige gesprek ervaren?’ en kunt u ook informeren hoe het daarna gegaan is: ‘Hoe is het sinds ons laatste 

gesprek gegaan?’, want niet altijd is het mogelijk zonder meer aan te sluiten bij het vorige gesprek. Er kan 

immers sindsdien heel veel gebeurd zijn. 

 

3. Bewustzijn van eigen gevoelens  

U bezoekt meneer B. voor de derde keer en vraagt aan hem hoe het gaat. Net als bij de vorige bezoeken 

hoort u een diepe zucht. De heer B. zegt dat het slecht gaat en dat zijn vrouw er ook al aan onderdoor gaat. 



De bezoeken van de dokter halen niets uit en u zult er ook wel niets aan kunnen veranderen.  

U voelt zich moe worden; U voelt uw energie wegstromen en denkt bij uzelf: ‘Bah, kan hij echt niets anders 

verzinnen! Wat doe ik hier in vredesnaam?’ 

- Somberheid 

Een gesprek aangaan met een diep depressief persoon laat niemand onberoerd. Het is belangrijk te weten 

welke gevoelens dit bij uzelf kan oproepen en hoe u daarop kunt reageren. Zo kan men getroffen worden door 

de depressiviteit die dan als het ware 'besmettelijk' is. Ook de eigen stemming en gevoelens worden somber 

en pessimistisch en men gaat in de depressieve gevoelens van de ander mee. Dat versterkt vervolgens weer 

de depressieve stemming van de betrokkene. Het kan zelfs zo verlammend werken dat men niet weet hoe 

verder te gaan. 

- Onmacht 

Een tegenovergestelde reactie is dat men hoe dan ook wil helpen, iets doen. Dat is vooral het geval als de 

persoon in kwestie bij de hulpverlener sterke gevoelens van onmacht oproept: ‘Wat moet ik hiermee aan?’, ‘Ik 

word er niet goed van’, ‘Daar heb je haar weer met haar sombere verhalen.’ Het heeft ook iets bedreigends, 

want zo kun je misschien zelf ook worden. 

Veel mensen kunnen gevoelens van onmacht moeilijk verdragen. Het gevolg daarvan is dat men minder 

belangstelling toont, een wat afstandelijker houding aanneemt, of zogenaamde goede raad geeft. Ook kan de 

pastor als reactie zelf veel gaan praten, oplossingen bedenken, de ander bemoedigend toespreken of over 

zichzelf gaan praten. Het gevaar is dat men te veel hulp wil gaan bieden. Deze bezoekers zijn dan te 

doenerig. Zij luisteren slecht naar de gevoelens achter de woorden van de ander, onderkennen hun eigen 

gevoelens niet en vinden daardoor eigenlijk dat de ander moet worden zoals de pastoraal medewerker hem of 

haar hebben wil. Een aankondiging als ‘Je moet dagelijks gaan wandelen, ik kom je morgen halen!’ loopt 

doorgaans volkomen stuk op iemands depressiviteit, nog afgezien van het feit dat depressieve mensen dit 

lichamelijk vaak ook niet kunnen opbrengen. Een depressie is te ernstig om die met overigens goedbedoelde 

adviezen weg te werken. Een ander voorbeeld is dat een pastoraal bezoeker te snel met bijbelteksten 

aankomt die wijze adviezen lijken te geven. Ook troost op het verkeerde moment kan een dooddoener zijn. 

Dit alles wil niet zeggen dat in het pastorale gesprek het geloof niet aan de orde mag worden gesteld. 

Daarover hieronder meer. Maar belangrijk is dat pastoraat begint met uitgebreide ruimte voor de ander om 

zichzelf te zijn. De kracht van het pastoraat ligt in het aanwezig zijn. Pas als dat duidelijk is en het 

noodzakelijke vertrouwen daar is, is er ook ruimte voor een inbreng van de pastor. 

- Teleurstelling, irritatie 

Als het pastorale gesprek geen zichtbaar resultaat oplevert kan een pastor die te zeer op hulpverlenen is 

ingesteld, teleurgesteld raken. Deze teleurstelling kan boosheid oproepen in de trant van ‘Waarom luistert 

deze persoon niet?’ De depressieve pastorant kan bij de pastorale werker dan gevoelens van irritatie 

oproepen in de zin van ‘Dit is zwaar overdreven’, ‘Iedereen heeft wel eens wat’, ‘Wat een gezeur’, ‘Die 



grammofoonplaat heb ik al eerder gehoord’ of ‘Wat een vreselijk mens’. Het is belangrijk dat de pastoraal 

medewerker zich bewust is dat deze reacties zich kunnen voordoen, zodat hij zich er niet door laat 

meeslepen. Het advies is dicht bij de ander te zijn en tegelijk de gepaste distantie te bewaren. Betrokken zijn 

maar je niet vereenzelvigen. Meeleven, niet mee-lijden. 

- Bespreek het 

Om de eigen reacties en gevoelens te herkennen, is het zinvol dit in de groep van ouderlingen en bezoekers 

of met de predikant bespreken. Dit hoeft niet ten koste te gaan van geheimhouding en ambtsgeheim. Het 

verhaal van de pastorant hoeft hier niet in detail verteld te worden, namen worden niet genoemd. Het gaat 

immers om de eigen heel menselijke reacties van de bezoeker. 

 

4. Wat vooral niet te doen?  

Mevrouw D. vertelt u dat ze het de laatste tijd niet zo ziet zitten. Ze voelt zich somber en depressief. Ze had al 

gedacht om naar de huisarts te gaan omdat ze deze gevoelens niet op deze manier van zichzelf kent. Ze heeft 

eigenlijk nergens zin in en alles is haar op dit moment te veel. Uw reactie: ‘O, ik begrijp het wel. U voelt zich nu 

somber. Maar ik weet dat iedereen dat wel eens meemaakt. Mijn vriendin had het laatst ook. U moet het eens 

wat kalmer aan doen want u bent altijd zo druk. Het werk voor de diaconie kan wel eens iemand anders doen. 

Ga maar eens iets leuks voor uzelf doen.’ Een diepe stilte volgt... 

In het pastoraat aan mensen met een depressie doen zich een aantal valkuilen voor. De pastoraal 

medewerker dient zich van die valkuilen bewust te zijn. 

 

Het gaat hier om 1) bagatelliseren 2) veralgemeniseren 3) moraliseren 4) heel 'pushend' bezig zijn, dwingend 

opleggen, 5) al te begrijpend zijn of 6) het bevestigen. 

1. Bagatelliseren 

Bagatelliseren wil zeggen: de situatie en de problemen afzwakken: ‘Het valt wel mee’, ‘Zo erg is het nu ook 

weer niet’, een te familiair schouderklopje. Een depressie roept in eerste instantie altijd gevoelens van 

medelijden op. Het heeft iets onwerkelijks en de neiging bestaat om tegen de betrokkene te zeggen: ‘Kop op’, 

‘Tel Uw zegeningen’, ‘Kijk eens wat voor goede dingen u nog hebt...’ Dat heeft betrokkene al vele malen tegen 

zichzelf gezegd en van anderen gehoord. Het probleem is nu juist dat dit niet helpt. Die goede adviezen 

helpen misschien bij iemand die een sombere bui heeft, maar niet bij iemand met een depressie. 

2. Veralgemeniseren 

Veralgemeniseren: ‘ledereen heeft wel eens wat, er zijn veel van die gevallen’ of ‘U bent de enige niet’. Soms 

kan deze opmerking zinvol zijn bijvoorbeeld als de betrokkene alle proporties uit het oog verliest. Het is echter 

een valkuil als het de onmacht van de hulpverlener moet verbloemen. 

3. Moraliseren 

Moraliseren komt tot uiting in uitdrukkingen als: ‘Misschien ziet u later waarvoor dit goed was’, ‘Misschien heeft 



God hier zijn bedoeling mee’, ‘Niet klagen maar dragen’, ‘Lijden kan een mens louteren’. Deze uitdrukkingen 

passen niet bij de situatie van iemand met een depressie. Het is een ernstige ziekte en zo spreek je ook niet 

over een andere ziekte, als reuma of astma. Ook is het moraliserend om te zeggen dat men er een ervaring 

rijker door kan worden. 

4. Heel pushend bezig zijn 

Dit gebeurt wanneer in het contact de adviezen haast dwingend worden opgelegd: ‘Ga wandelen’, ‘Doe elke 

dag een karweitje’, ‘Maak een boodschappenlijst!’ Dit kan de pastorant moedeloos maken omdat hij hieraan 

niet kan voldoen. Nog een voorbeeld: ‘Ik zal zorgen dat er zondag een auto komt om u voor de kerk te halen.’ 

Dit kan de persoon in kwestie zo opjagen dat hij er steeds angstiger van wordt. 

5. Te begrijpend zijn 

Hulpverleners zijn soms snel geneigd om te zeggen: ‘Ik begrijp wat u voelt; ik snap helemaal wat u zegt.’ In 

zoverre wij zelf weet hebben van depressieve gevoelens kan het voor een depressief iemand belangrijk zijn te 

merken dat ons deze gevoelens ook niet vreemd zijn. Hij wordt dan enigszins bevrijd uit zijn eenzaamheid: hij 

heeft immers het gevoel dat niemand anders zich zo voelt als hij zich voelt. Maar wie te snel zegt: ‘O, maar ik 

begrijp dat heel goed’, wekt bij de pastorant een tegengestelde reactie op, zoals ‘Hij begrijpt totaal niet wat ik 

voel’. Depressieve mensen hebben een haarscherp gevoel voor wat echt en onecht klinkt. Wanneer iets 

onecht klinkt, hebben ze terecht het gevoel niet werkelijk serieus genomen te worden. Het is bovendien ook 

buitengewoon moeilijk om je te verplaatsen in de belevingswereld van een depressieve persoon, zelfs als je 

zelf zoiets hebt doorgemaakt. Hij of zij begrijpt het immers zelf niet: hij of zij voelt zich volledig vervreemd van 

zichzelf en van de werkelijkheid. Bij ernstige depressies gaat het juist om ziekelijke niet-invoelbare gevoelens 

en angsten die de persoon bestormen. 

6. Bevestigen 

Een grote valkuil is het bevestigen van depressieve gevoelens. Praat niet mee met de sombere gedachten 

over 'er nooit meer uitkomen', 'nooit meer aan het werk kunnen komen', 'geen geld meer hebben' of 'niet meer 

te kunnen geloven'. Zeg dus nooit: ‘U komt inderdaad vast niet meer aan het werk!’ of ‘zo'n ernstige depressie 

laat altijd zijn sporen na’. Zelfs al lijkt dit alles wel het geval te zijn, besef dan dat een depressiepatiënt op dat 

punt uiterst gevoelig is en dat zo'n opmerking een depressie juist kan doen verergeren. 

Vaak geeft iemand aan dat er oorzaken zijn voor het ontstaan van de situatie. Men kan de schuld geven aan 

de enorme werkdruk, het gedrag van collega's of leerlingen, overbelasting in de thuissituatie, chronische 

ergernissen, een doorgemaakte ziekte of belastende gebeurtenissen in een ver verleden of ongunstige, 

zwakke, karaktertrekken. Gebeurtenissen, situaties of andere personen kunnen de schuld krijgen voor het 

ontstaan van de depressieve toestand maar ook kan iemand zich zelf de schuld geven. Soms is het duidelijk 

dat de zaken wat uit verhouding worden getrokken maar soms kan het ook zeer overtuigend overkomen. Ook 

kan de betrokkene uitgesproken ideeën hebben over de te volgen behandeling en veel kritiek uitoefenen op 

zijn hulpverleners en op de houding van collega's en vrienden. 



Als iemand in dit soort situaties om het oordeel van de pastoraal medewerker vraagt, loopt deze het risico 

daarin kritiekloos mee te gaan en bevestigend te antwoorden. Dit vormt een belangrijke valkuil die de 

hulpverlener moet zien te vermijden. De pastorale werker is bovendien niet gevraagd om zijn mening over 

allerlei kwesties te geven of om zijn loyaliteit met iemands beslissingen te verklaren. Dat wil niet zeggen dat er 

in de door de pastorant genoemde oorzaken geen kern van waarheid kan zitten. Maar het is van belang om te 

bedenken dat datgene wat naar voren gebracht wordt, bekeken is door de bril van de depressie. 

 

5. Wat wel te doen?  

U had al eerder een aantal gesprekken met meneer E. Hij vindt het prettig dat u hem regelmatig bezoekt. Zijn 

vrouw trekt zich dan altijd terug en geeft aan dat u dan samen rustig kunt praten. 

Nu besluit u, als ze met u naar de voordeur loopt, haar nog even te spreken. Heeft zij iemand met wie ze haar 

zorgen kan delen? Ze barst in huilen uit. U bent de eerste die vraagt naar haar situatie. Wat spreekt u met 

haar af? 

 

Besteed ook aandacht aan de omgeving van de pastorant 

Een depressie heeft vaak ook ingrijpende gevolgen voor iemands relaties. Iemand met een depressie legt een 

zware druk op het gezin en bepaalt indringend de sfeer in huis. Er kan maar weinig, er komt weinig bezoek, 

uitgaan is zeer beperkt, vakanties zijn niet mogelijk of maar beperkt haalbaar. Dit roept bij partners en andere 

gezinsleden intense onmacht- en schuldgevoelens op, maar ook gevoelens van grote teleurstelling of zelfs 

wrok omdat er al zoveel is misgegaan en alles al zolang duurt. Daarom is het zaak dat de pastoraal 

medewerker ook aandacht besteedt aan mensen in de directe omgeving van de betrokkene, de 

huwelijkspartner en de kinderen. Vaak helpt het al wanneer zij zich ook eens kunnen uitspreken en van de 

pastoraal medewerker te horen krijgen dat het volstrekt normaal is dat zij deze gevoelens hebben, omdat een 

depressie dat nu eenmaal bij ieder mens oproept. 

 

Laat de ander voelen dat hij toch de moeite waard is 

Het gaat om een 'laten voelen', niet om het uitstallen van de goede hoedanigheden van de ander, nog minder 

om het opsommen van alle dingen ‘waarvoor je toch dankbaar mag zijn.’ Dat laatste doen is immers feitelijk 

het uiten van een verborgen verwijt. Juist omdat de depressieve mens zo'n laag zelfgevoel heeft, is het voor 

hem zo belangrijk dat de ander - al was het alleen maar door zijn belangstelling - hem kennelijk de moeite 

waard vindt. Laat u zich dan ook niet afschrikken door zinnetjes als ‘Ach, ik weet toch niets te vertellen, ik 

verknoei uw tijd maar die u beter aan anderen zou kunnen besteden’, of ‘Ik ben toch een hopeloos geval, 

waarom zou u zich met mij bemoeien’. Realiseer u dat het laten praten op zich al een grote therapeutische 

werking heeft. 

 



Iemand blijft erbij horen 

Geef aan dat de betrokkene hoe dan ook lid blijft van de gemeente of er misschien juist nu wel extra bij hoort. 

Laat dit ook voelen. Allereerst door trouw te blijven komen, door voorbede te doen of te laten doen, mededelin-

gen op te nemen in een kerkblad (indien betrokkene dit op prijs stelt), af en toe de bloemen uit de kerk te laten 

bezorgen. Ook in dit geval dient vooraf aangegeven worden dat dan de naam genoemd zal worden en zal aan 

de pastorant gevraagd moeten worden of hij dit goed vindt. 

 

Mogelijkheden van verwijzing 

Meestal zal de betrokkene vertellen dat hij onder behandeling is bij huisarts, psychiater of psycholoog. Maar 

soms, en dan vooral in de beginfase van de ziekte, is dat niet het geval. Dan kan het zinvol zijn iemand te 

wijzen op de mogelijkheid van professionele hulpverlening. De eerste die altijd in aanmerking komt is de 

huisarts. Dat betekent echter niet datje als pastor het depressieve gemeentelid dan niet zelf meer behoeft te 

bezoeken! Als bezoeker vertegenwoordig je de gemeente. Voor een mens die depressief is, is juist zo 

belangrijk dat hij zich opgenomen weet in de kring. Als bezoeker kun je voor iemand iets zichtbaar maken van 

Gods nabijheid bij mensen. Dat is bij uitstek het eigene van het pastoraat - dat ingaat op dat gedeelte van 

iemands situatie waarin je niet kunt doorverwijzen! 

 

Regelmatig bezoek 

Bezoek de depressieve pastorant regelmatig, zo mogelijk op een vaste dag en een vast uur. Vaak weert de 

depressieve mens contact af: ‘Ik ben niet de moeite waard om zoveel van uw tijd te nemen.’ Maar het feit blijft 

staan dat medemenselijkheid uitermate belangrijk is om te voorkomen dat iemand geïsoleerd raakt. Soms 

maakt de pastorant het de bezoeker erg moeilijk, zodanig dat de bezoeker zelf ook het gevoel krijgt dat een 

gesprek eigenlijk zinloos is. Laat de bezoeker, zelf ontmoedigd en machteloos, het ten slotte afweten, dan zal 

de betrokkene denken: ‘Zie je wel, hij geeft mij ook op, er is inderdaad geen hoop voor mij.’ Vooral de 

regelmaat is belangrijk. De depressieve mens kijkt niet alleen uit naar bezoek, maar door de regelmaat krijgt 

hij het gevoel dat hij wordt vastgehouden en kennelijk toch niet zo waardeloos is als hij zich voelt. Achteraf, als 

de betreffende persoon uit de depressie is, zal hij u vertellen hoe belangrijk het voor hem geweest is dat u 

hem toch steeds weer opzocht. 

Een fout die veel mensen maken, is weg te blijven als er geen oplossing daagt. In het pastoraat is trouw van 

groot belang. De pastoraal medewerker moet blijven komen vooral in situaties die uitzichtloos lijken. Blijf 

komen, houdt het contact vast tenzij het echt niet klikt. Zorg dan voor een vervanger. Vastlopen van een 

bezoek is geen schande. Het is wel een signaal om dit probleem openlijk te bespreken en het eventueel voor 

te leggen aan de predikant en het bezoekersteam. 

Ten slotte: elk gesprek dient ook een duidelijk einde te hebben. Geef een samenvatting van het besprokene en 

maak een afspraak over het vervolg. Duidelijke afspraken geven een goed houvast voor alle partijen. 



6. Spreken over het geloof  

Mevrouw G. is al een poosje niet aanwezig bij allerlei kerkelijke activiteiten, terwijl ze vroeger altijd voor veel 

dingen klaarstond. U zoekt haar op en vraagt ernaar. Ze zegt dat ze niet meer gelooft. Dat God toch niet naar 

haar luistert. Ze is het kennelijk niet waard. Dit is de straf voor al haar schuld. En de gemeente? Ach, aardig 

dat u komt, maar wat heeft het voor zin? U vraagt of er een tekst of een lied is waar zij vroeger het meest van 

hield. Of het zin heeft weet u ook niet, maar is het goed om dit samen nog eens te lezen? 

In het alledaagse spraakgebruik staat het woord 'geloof voor 'alle vertrouwen erin hebben en optimistisch' zijn. 

'Je moet in je zelf geloven, want anders lukt het niet.' 'Ik geloof je' staat voor 'ik vertrouw je', en 'ik heb er al 

mijn geloof in verloren' staat voor 'ik heb er geen enkel vertrouwen meer in’. Optimisme staat tegenover 

pessimisme, vertrouwen tegen wantrouwen. Bij veel dramatische en ingrijpende gebeurtenissen in ons leven 

komen geloofsvragen naar voren: ‘Waar is God’, ‘Waarom heeft Hij dit niet voorkomen?’, ‘Waarom heeft Hij mij 

dit aangedaan?’, ‘Wat is hier de zin van?’ en ‘Waarom ik?’ Bij een depressie gaat dit verder en dieper. Een 

depressie lijkt het tegendeel van alles wat geloven zou kunnen zijn. Als gelovig medemens en als lid en 

vertegenwoordiger van een kerkelijke gemeente zal een pastoraal medewerker open willen staan voor een ge-

sprek over geloofsvragen. 

Een depressie is een ziekte die je overkomt. Op deze ziekte is een medische behandeling, doorgaans met 

behulp van medicatie ondersteund door psychotherapie, het aangewezen antwoord. Dat mensen in een 

depressie het geloof vaak helemaal verloren lijken te hebben, is een symptoom van de depressie. Het is niet 

het gevolg van een gebrek aan geloof, net zo min als een hartkwaal of kanker een gevolg zijn van een tekort 

aan geloof. Toch betekent dat alles niet dat depressie en geloof in het geheel niets met elkaar te maken 

hebben. 

 

Verlies van geloof 

Depressie kan ook toeslaan in de geloofsbeleving die dan vervlakt en versombert tot aan het angstige toe. De 

somberheid en de wanhoop van de depressie hebben de hoop van het geloof verdrongen. Het leven heeft 

daarin zijn basale veiligheid verloren. 

Veel depressieve mensen geven aan dat tijdens hun ziekte hun geloof ver weg is en hun vaak nauwelijks nog 

iets zegt. God lijkt wel heel ver weg. Zijn aanwezigheid en nabijheid worden niet meer ervaren. God-met-ons 

wordt niet meer beleefd. 

Het leven verliest zijn perspectief en de gevoelens van zinloosheid slepen iemand mee in de afgrond. Ook 

kunnen de waarom-vragen overheersen: ‘Waarom ik, waarom zo?’, ‘Waar zal dit toe leiden?’ en ‘Waarom laat 

God dit toe?’ 

 

Bijbel 

Het kan depressieve mensen en met name hen die in de christelijke traditie staan, aanspreken wanneer we 



hen er - op het juiste moment - op wijzen, dat in de Bijbel gevoelens van zinloosheid en depressie dikwijls 

voorkomen - en dat zonder verwijt. De psalmen geven daarvan vele voorbeelden, waarvan we hier een aantal 

noemen: 

- Ik word verteerd door vrezen / o Heer, kom mij genezen / mijn hart is droef en bang/Hoe lang al zijn de 

nachten, een luisteren en wachten... De slaap is mij ontnomen / ik laat mijn tranen stromen /in nachten van 

verdriet. (Ps. 6 berijmd vers 2) 

- Tot U slechts kan ik vluchten / maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten/in klacht op klacht... Maar 

ik, mijn God lig machteloos terneer/Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer. (Ps. 22 berijmd vers 1b en 3) 

- Met terneergeslagen ogen / diep gebogen / kom ik voor uw aangezicht... Zie, mijn leven is bezweken /en zal 

breken /onder 't leed, Heer, dat het torst / In benauwdheid moet ik kreunen / ik moet steunen / van het bonzen 

in mijn borst. (Ps. 38 berijmd vers 3 en 5) 

- Tranen heb ik onder 't klagen / tot mijn spijze dag en nacht... Hart onrustig vol van zorgen / vleugellam 

geslagen ziel. Mijn ziel hoe treurt gij dus verslagen. (Ps. 42 berijmd vers 2 en 3) 

- Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld / en al de tranen, in mijn oog geweld / bijeengegaard en in uw boek 

geteld. (Ps. 56 berijmd vers 3) 

- ...bang is het mij te moede, houd mij staande / Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn schaamte... 

Nergens is troost en nergens medelij!/Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken / Kom nader, Heer, en maak 

mijn leven vrij/dat mij het hart niet gans en al ontzinke. (Ps. 69 berijmd vers 5) 

 

Wij lezen ook van diepe depressies bij Job: 

Waarom ben ik niet in haar schoot gestorven, niet gestikt toen ik ter wereld kwam! (Job 3:11 NBV) 

Zo ook bij Elia: 

en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de 

dood, en zie:' Het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. (1 

Kon. 19:4 NBV) 

Er is het verhaal van koning Saul die voortdurend in grote neerslachtigheid vervalt en die door de herderszoon 

en zijn latere opvolger David met harpmuziek wordt gekalmeerd. (1Sam. 16:14-23 NBV) 

En ook van Paulus: 

Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? (Rom. 7:24 NBV) 

 

Psalm 88 

Al is het de vraag in hoeverre in al deze voorbeelden depressies in de moderne (klinische) zin van het woord 

beschreven worden, toch wordt wie ze leest bevangen door het dikwijls indringende en totale karakter van de 

somberheid. Het meest komt dat wel tot uitdrukking in Psalm 88 (hier is gebruik gemaakt van de NBG-

vertaling). 



Onder alle psalmen is er geen, waarin de nood van een depressief mens zo beklemmend verwoord en 

uitgekreten is als in Psalm 88. Daarom gaan wij er wat nader op in. ‘Te zingen bij ziekte en droefenis', vertaalt 

iemand het vreemde opschrift 'machalat leannot' - letterlijk vertaald 'bij ziekte, wanneer er gebogen moet 

worden'. En daarin zit de beklemming, de worsteling van de hele psalm. 

 

Drie dingen vallen op in de snijdende klachten van de zieke dichter. 

Allereerst: hij voelt zich ten dode opgeschreven: ‘Ik sta aan de rand van het graf, men rekent mij al bij de 

doden. Ik heb geen kracht meer. Meer kan ik niet verdragen. Ik weet mij geen raad meer. Ik ben opgegeven.’ 

Het tweede is, en dat treffen we in vele psalmen telkens zo herkenbaar aan: deze man voelt zich 

vereenzaamd, uitgesloten uit de gemeenschap: ‘Ik hoor van niemand meer iets. Mijn vrienden en mijn 

kennissen worden steeds minder en kennen mij niet meer. Ik zit opgesloten in mij zelf en zie geen uitweg.’ 

Maar het ergste voor deze dichter is nog dat hij geen raad weet met Gods handelen, met God zelf. Hij heeft al 

heel vroeg gehoord van de God van Israël, die redt en opkomt voor zijn volk, voor gebogenen en wie geen 

helper heeft, maar hoe is dat te rijmen met wat nu gebeurt? En dan gaat hij in de aanval: ‘Waarom wilt U niets 

van mij weten, waarom wendt U zich van mij af? Wat heb ik van U niet te verduren? Ik ben ontredderd. Uw 

woede trekt over mij heen, beukt op mij als golven.’ En daartussendoor een nauwelijks volgehouden 

toevertrouwen: ‘Maar ik, ik blijf roepen, Heer.’ Een vertrouwen, waaruit zelfs het houvast lijkt weggebroken, 

afgebroken tot slechts de vraag: ‘Ik roep, Heer.’ En is dat niet de echte overgave, overgebogen naar God toe, 

waarbij je jezelf loslaat en overgeeft - ‘maar ik roep, Heer.’ 

Als er zo gebogen moet worden, kan het niet anders, of God buigt zich over naar ons: 'Ik-ben-er.' 

Wat eerlijk is deze psalm. Deze ernstig zieke daagt God uit, klaagt Hem aan, trekt Hem mee zijn eigen 

hopeloosheid en afgrond in. En het mag blijkbaar. Je moet zo'n vrager en klager natuurlijk niet met 

theologische theorieën over God en het kwaad opzadelen. Hij zal niet eens horen. Meegaan met de zieke, het 

samen uithouden in de roep, de angst, de vertwijfeling, de aanvechting, is meer dan reageren met zogenaamd 

'kloppende' antwoorden van 'zó is het wel, maar zó niet'. 

Zelfs geloof en gebed nemen ziekte en depressiviteit niet altijd weg. Dat is een duister geheim. Maar een 

zegen, als depressieve mensen de kans en de ruimte krijgen voor vertwijfeld roepen. 

De psalm heeft geen antwoord. Het lied sluit duister, onbeantwoord af, deze psalm 'uit de kring van de 

Korachieten'. Maar blijkbaar daalde die kring van muzikale mensen met hun zieken af in het dal, waar je 

samen hoort, klaagt, roept. En is dat (ook) al niet antwoord? 

 

Geloof 

'Geloof' vormt niet de oplossing - in de zin van een pasklaar recept - voor een depressie, maar 'geloven' in de 

zin van een proces van 'je toevertrouwen' en van bidden als een 'uitstorten van je hart', kan wel helpen om de 

wanhoop tegen te gaan: God mag worden aangeroepen als degene die ons een toekomst geeft, juist wanneer 



de toekomst het duisterst schijnt. (Ps. 88) 

We moeten ons ervan bewust zijn dat een depressie een medische diagnose is, maar dat depressieve 

gevoelens kunnen ontstaan als gevolg van een gebrek aan perspectief. Te denken valt aan het verlies van een 

dierbare, aan het moeten doormaken dat lichamelijke en geestelijke capaciteiten afnemen, aan leven in 

sociaal isolement en aan twijfel aan de zin van het leven. Voorzover er met iemand in zo'n situatie een zinvol 

gesprek over deze dingen mogelijk is, is er reden om ook te wijzen op de troostrijke gedachten vanuit het 

christelijk geloof. Gedachten over geborgenheid in Gods hand in goede en in kwade dagen; gedachten over 

de liefde van God, die ieder mens liefheeft; gedachten over een eeuwig leven en over de dood die Christus 

overwonnen heeft. Hoewel we niet nalaten te benadrukken toch vooral voorzichtig te zijn met snelle 

antwoorden, doen we een depressief iemand tekort, wanneer niet ook deze troost en houvast ter sprake 

komen. Zo, dat de pastor in de (diepe) depressie van zijn medemens zal kunnen zeggen: ‘Ik geloof, dat er 

houvast is en dat God er is, ook voor U, ook al kunt u dat misschien nu niet geloven.’ 

 

Schuldgevoelens en zondewanen 

Schuldgevoelens en zondewanen zijn te onderscheiden van echte schuld. Door de depressie worden dingen 

uit het verleden vaak zeer vertekend beleefd. Soms zijn mensen ervan overtuigd dat zij in het verleden 

ernstige zonden begaan hebben en dat God hen op deze wijze straft of dat zij in elk geval voor eeuwig 

verloren zijn. Ook kan het zijn dat men zich voortdurend tekort voelt schieten ten opzichte van de religieuze 

normen. Bedenk dat schuldgevoelens en wanen hier het gevolg zijn van de depressie. Mensen die hieronder 

lijden zijn dan ook meestal niet voor rede vatbaar, zij zijn niet te overtuigen dat het anders is. De pastoraal 

medewerker moet er dan ook niet tegen in gaan maar deze gevoelens vooral ook niet bevestigen. 

Minderwaardigheidsgevoelens die vaak een grote rol spelen bij een depressie kunnen gevoed worden door 

geloofsthema's als 'in zonde ontvangen en geboren' te zijn of de angst voor eeuwig verloren te zijn, 'niet 

uitverkoren te zijn', door de overtuiging het als mens voor God nooit goed genoeg te kunnen doen en altijd te 

kort te schieten. Er is in de afgelopen jaren terecht veel aandacht geweest voor de samenhang tussen dit 

soort negatieve geloofsvoorstellingen en het ontstaan en voortduren van depressies. 

Tegelijkertijd duidt onderzoek aan dat depressies soms ook mede het gevolg kunnen zijn van niet verwerkte 

maar wel echte schuld. Iemand kan jarenlang anderen - een huwelijkspartner, zijn kinderen, geliefden - op 

verschillende manieren tekort hebben gedaan. Er kan sprake zijn van ernstiger tekortkomingen, zoals het 

plegen van incest. Het kan ook zijn dat men zichzelf jarenlang tekort heeft gedaan door alleen maar te werken, 

geen structuur in het leven aan te brengen, ongezond te eten, niet te sporten, geen tijd voor bezinning vrij te 

maken. Ook dit zou je schuld kunnen noemen, maar dan schuld ten opzichte van zichzelf. Wanneer men die 

schuldgevoelens wel ervaart maar ze tegelijkertijd nooit bespreekbaar heeft kunnen maken, kan dat een factor 

zijn die bijdraagt aan het ontstaan van een depressie. 

Het eerste probleem in het pastoraat bij mensen met een depressie die schuldgevoelens hebben, is hoe nu 



onderscheid te maken tussen reële schuld en (gewaande) schuldgevoelens. Lang niet alle schuldgevoelens in 

een depressie gaan terug op echte schuld. Het is echter niet de bedoeling om schuld bij het pastoraat aan 

depressieve mensen onbesproken te laten. Door bij depressies niet alleen te spreken in termen van een ziekte 

die je 'overkomt', maar daarnaast termen van verantwoordelijkheid en schuld niet uit de weg te gaan, voelen 

mensen zich serieus genomen. Maar hoe te onderscheiden? Heel in het algemeen kan het volgende ons 

helpen: van echte schuld is eerder sprake wanneer de schuldgevoelens betrekking hebben op heel concrete 

zaken, zaken waarvan ook een niet-depressief persoon zou menen dat ze moreel of godsdienstig inderdaad 

problematisch zijn. Vage schuldgevoelens daarentegen, gevoelens die betrekking hebben op alles wat los en 

vast zit, en die als een grijze deken over al iemands doen en laten liggen, waarvoor geen grond te herkennen 

Is, en die niet voor rede vatbaar zijn, zijn doorgaans echter meer het gevolg van een depressie. 

Het tweede probleem is vervolgens hoe met die schuldgevoelens om te gaan. Een rationeel, nuchter gesprek 

met iemand met een depressie is vaak niet mogelijk. Je kunt als pastor iemand hooguit uitnodigen zijn 

schuldgevoelens te uiten, je kunt met de LOSO-methode doorvragen en een vaag schuldgevoel verhelderen. 

Het ter sprake brengen van vergeving is een volgende stap. Ook hierbij moet de pastor echter voorzichtig zijn. 

In de eerste plaats mag het spreken van vergeving niet ervaren worden als een bevestiging van een 

vermeende schuld. De pastor moet zich in de tweede plaats realiseren dat wanneer er sprake is van echte 

schuldgevoelens deze betrekking hebben op hetgeen anderen is aangedaan. Vergeving is in die gevallen 

immers geen onderonsje tussen de pastor, de pastorant en God, maar betreft degenen aan wie onrecht is 

aangedaan. 

Hier moet benadrukt worden dat ook wanneer op deze wijze de schuld aan de orde komt, de depressie nog 

niet genezen is. Schoon schip maken, je hart luchten, bidden om vergeving, het kan helpen bij het vinden van 

noodzakelijke voorwaarden voor herstel. In het pastoraat aan mensen met een depressie kan het soms 

waardevol en nodig zijn om over schuld te spreken. Belangrijk is daarbij het moment van de erkenning van 

bittere feiten. Als het moment van de erkenning komt, dan gebeurt er iets wezenlijks dat opening geeft en een 

nieuwe weg ontsluit. 

 

Doodsangsten en suïcidaliteit 

Veel depressieve mensen denken aan doodgaan. Zij zijn bang spoedig te zullen overlijden. De doodsangst 

wordt als reëel beleefd. Sommigen vermoeden of denken zeker te weten dat zij een ernstige ziekte hebben, 

zoals een hersentumor of een ernstige vorm van kanker. De betrokkene maakt zich zorgen over het eigen 

overlijden en over de vraag hoe het met de partner of kinderen verder moet. 

Bij sommige depressieve patiënten gaat dat nog veel verder. Zij denken regelmatig aan zelfdoding, als een 

dwanggedachte. Hierbij is geen sprake van een verstandelijke afweging. Dat kan zijn in de geest van ‘Het 

leven heeft geen toch zin meer’ tot ‘Verder leven is een hel.’ Het kenmerkende van deze suïcidale gedachten 

van depressieve mensen is dat ze voor ons vaak irrationeel zijn. Het zijn overstelpende onbegrijpelijke en 



bijna onbeheersbare gevoelens die op hun beurt weer voor grote angst zorgen: ‘Ik zal mij zelf toch niet iets 

aandoen?’ 

Soms spreken depressieve mensen over deze gevoelens en het is dan zaak dat vooral niet te onderschatten: 

het is buitengewoon angstig als de gedachte aan zelfdoding voortdurend in je hoofd rondspeelt. De meeste 

mensen schamen zich hier echter voor en houden deze gevoelens voor zich. Zo ze er al over spreken, 

gebeurt dat slechts in zeer bedekte termen. Suïcidale gedachten hebben iets demonisch. De werkelijkheid is 

vervaagd en de angsten zijn ondraaglijk. 

In de beginfase van een depressie ontbreekt het de patiënt vaak aan elk initiatief, zodat hij niet komt tot echte 

stappen op dit punt. Het is bekend dat veel zelfdodingen juist plaatsvinden wanneer iemand wat begint op te 

knappen, mogelijk doordat de ingestelde medicatie begint te werken. De patiënt wordt dan weer wat actiever 

terwijl de depressie nog onverminderd aanwezig is. 

Binnen de christelijke traditie wordt een zelfgekozen dood vaak als een zonde gezien. Een mens mag niet de 

hand aan zichzelf slaan. De suïcidale gedachten worden dan als zonde ervaren en soms bestaat er dan de 

angst dat God dit niet zal vergeven. Een pastor mag dan zeker aangeven dat de suïcideneigingen geen zonde 

zijn, geen schuldige gedachten, maar gedachten die uit het ziek zijn voortkomen. 

Als er neigingen tot zelfdoding aanwezig lijken te zijn, is het belangrijk om (tactvol) na te gaan of de omgeving 

en de betrokken hulpverleners hiervan op de hoogte zijn. Zo dit niet het geval is, is het goed hen hiervan op de 

hoogte te brengen. De pastoraal medewerker schakelt dan de predikant in. 

(In de reeks pastorale handreikingen is een aparte handreiking over dit onderwerp verschenen is, Levensmoe: 

Pastoraat aan mensen op hoge leeftijd die levensmoe zijn en wachten op een natuurlijk levenseinde.) 

 

7. Overige opmerkingen 

Een gesprek over het geloof dient met voorzichtigheid en inzicht in de situatie te worden gevoerd. Bij 

sommigen roept het negatieve gevoelens op, anderen worden er juist door gesterkt. Enkele opmerkingen en 

adviezen: 

Een pastoraal hulpverlener zal snel geneigd zijn een appèl te doen op het geloof zoals dat vóór het optreden 

van de depressie bij de pastorant bestond, met opmerkingen als ‘Maar u heeft toch nog uw geloof...,’ ‘Het is 

goed te weten dat wij in moeilijk omstandigheden op God mogen vertrouwen’. Zoals we gezien hebben is het 

probleem bij depressieve mensen dat zij het gevoel hebben niet meer te kunnen geloven. Zij willen hiermee 

laten weten: ‘Ik voel niets meer van vertrouwen en dus is het geloof er niet meer. Wat ik vroeger meende te 

voelen zal waarschijnlijk wel inbeelding geweest zijn.’ 

Als er nog voldoende ziekte-inzicht is, kan het soms helpen om uit te leggen dat het niet-kunnen-beleven van 

een relatie en van geloof symptomen van de ziekte zijn. Betrokkene beleeft immers ook de relatie met de 

eigen partner, kinderen minder intens. Deze uitleg herkent de pastorant, die verrast zal opkijken en zeggen: 

‘Ja, dat klopt, ik vond het eigenlijk vreselijk, ik voelde niets van liefde of genegenheid. Heimelijk hoopte ik dat 



bezoek maar zo gauw mogelijk weer weg ging en achteraf had ik dan daar weer schuldgevoelens over.’ Soms 

helpt het om tegen de pastorant te zeggen: ‘Ik weet dat u door uw ziekte geen vertrouwen kunt voelen. Maar 

dat hoeft ook niet: de essentie van het evangelie is dat God ons vasthoudt, niet dat wij God vasthouden. Zo 

houden ook wij, hulpverleners, bezoekers en ik zelf als pastor, u vast zolang u ziek bent. Laat mij maar een 

poosje plaatsvervangend voor u geloven.’ Na de depressieve periode geven zulke mensen vaak aan dat juist 

deze opmerking hun toch bijbleef en hen al die tijd gedragen heeft. 

Ook het lezen uit de Bijbel kan verkeerd overkomen. Het is goed dat in een pastoraal gesprek gedeelten uit de 

Bijbel worden aangehaald of gelezen waarin de zorg van God, zijn aanwezigheid in nood, zijn trouw en liefde 

worden beschreven. Er bestaat echter een groot gevaar van onechtheid, iets waar een depressief persoon 

zeker doorheen prikt. Dat doet hem geen goed. Gebruik van de Bijbel en andere religieuze teksten kan een 

poging van de pastoraal medewerker zijn om de eigen verlegenheid te verhullen, het kan een vluchtweg zijn 

uit verlegenheid met de situatie van de betrokkene. Het lezen uit de Bijbel en het bidden met de pastorant 

maakt iemand dat alleen maar wanhopiger: het zegt hem niets en daarin ziet hij het zoveelste bewijs, dat hij 

inderdaad geen geloof heeft, het 'verloren' is. Zo gezegd is er sprake van het gevaar dat psalmteksten worden 

toebedeeld in de plaats van pillen! 

Voor anderen geldt dat zij juist wel aangesproken worden door de geloofstaal of door bekende liederen. Deze 

kunnen dan zelfs bevrijdend werken. Dan bieden ze de mogelijkheid gevoelens te vertolken in liturgische 

woorden waar de gewone taal tekortschiet. Het bijzondere van het pastoraat is vooral het omzien-naar-elkaar 

vanuit de gemeente. Het samen in gebed gaan kan een meerwaarde hebben. Het in vertrouwen voorleggen 

van de problemen aan God, het samen uitspreken van de nood, het vragen om steun en hulp kan de 

eenzaamheid doorbreken. 

Het is echter steeds van belang het juiste woord op het juiste moment te gebruiken. Soms zal de pastor 

moeten wachten, zoals de Here God soms ‘zal wachten, opdat Hij u genadig zij’. (Jes. 30:18, Statenvertaling) 

Ervaring, intuïtie, inzicht en betrokkenheid wijzen hier de weg. Zo kan een pastoraal medewerker iemand die 

voor andere hulpverleners onbereikbaar is, toch bereiken. 

 


