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VOORWOORD
Beste jongere,

Voel jij je weleens down? Raak je soms moeilijk uit een dip? Je bent niet alleen.  

Een op zes jongeren heeft depressieve klachten, terwijl er heel weinig over wordt 

gesproken. Soms schamen we ons, of denken we dat we de enigen zijn die er last 

van hebben. Dat maakt het moeilijk om de stap naar anderen te zetten,  

of om hulp te vragen. En dat is zo jammer. 

Want praten helpt. 

En niet alleen dat. Er zijn veel dingen die je kunt doen om jezelf beter te voelen 

of anderen daarbij te helpen. Tips daarvoor kun je terugvinden in deze bundel 

over somberheid en depressie bij jongeren! Dit pakket hoort bij: Allen tegen 

eenzaamheid. Dat project van verzekeringsmaatschappij AG en uitgeverij Averbode 

gaat de strijd aan tegen de eenzaamheid die veel jongeren ervaren, ook mensen van 

wie je het niet meteen verwacht.  

Dit pakket sluit ook aan bij het aanbod van Te Gek!? Bij hen vind je informatie  

over psychische problemen en hulpkanalen, ook speciaal voor jongeren.  

Hun jaarcampagne Wellicht geeft info over depressie en moedigt je aan om erover  

te praten en het taboe te doorbreken.

Met deze bundel helpen we je omgaan met sombere gevoelens en geven we tips 

over hoe je anderen kunt helpen.

We hopen dat je er iets aan hebt!
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https://allentegeneenzaamheid.be
https://www.tegek.be/campagnes/wellicht/over-wellicht
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1 - VOORAF 
BRAINSTORM
 

Waaraan denk jij bij de woorden: depressie, dipje, somberheid?  

Gebruik onderstaand kader om je antwoorden te noteren. 

MONA (18): ‘Toen mijn lief 

het uitmaakte. Ik kreeg  

weken geen hap door  

mijn keel en kon niet meer 

slapen.’

YASSIN (16): ‘Ik voel mij  

vaak down, maar niemand  

weet dat. Ik ben bang dat  

anderen het belachelijk  

zullen vinden.’

NELLE (17): ‘Als ik mij  

somber voel, draai ik vast  

in mijn hoofd. Ik denk veel 

te veel na over alles en  

voel mij rot.’

KAYLEY (15): ‘Een dip,  

dat is: chips eten, Netflix 

kijken en denken dat je 

nooit meer naar buiten 

wilt.’
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WAAR OF NIET WAAR?
Duid het juiste antwoord aan. 

Als iemand van wie je houdt doodgaat, word je depressief. 

WAAR

Het is heel normaal om je somber te voelen als je iets ingrijpends overkomt. Dat noemen we   
rouwen en het kan heel heftig zijn. Het is geen depressie, al kan het er in sommige gevallen wel 
toe uitgroeien. 
LEES P. 8-11 -  Wat zijn somberheid en depressie?

Je erg somber voelen of depressief zijn kan iedereen overkomen. 

WAAR NIET WAAR

Er is een verschil tussen somberheid en depressie. 
Het is oké om eens niet oké te zijn, want je somber voelen hoort bij het leven. Maar ook depressie 
komt vaak voor. Vaker dan de meeste mensen denken en ook bij mensen van wie je het niet  
verwacht. 
LEES P. 12 -  Hoe vaak komt het voor?

Depressieve mensen zijn zwak, ze stellen zich aan. 

WAAR

Depressie ontstaat vaak door een heleboel dingen die op elkaar inspelen.  
Over veel ervan heb je geen controle, zoals wat je overkomt, of je erfelijke aanleg. Daarnaast is 
tonen dat je je slecht voelt geen teken van zwakte, integendeel. Veel mensen verstoppen hoe ze 
zich voelen. Het vraagt net veel moed en kracht om je kwetsbaar op te stellen en om hulp  
te vragen. 
LEES P. 13-16 - Waar komt het vandaan? 

Je moet gewoon positief denken en doorbijten. 

WAAR

Werken aan je psychische gezondheid is niet altijd zo eenvoudig. Het vraagt heel wat inzet, tijd, 
begrip en steun van anderen. Je moet positief denken, is gemakkelijk gezegd, maar niet zo  
gemakkelijk gedaan. Dat soort goede raad maakt het soms zelfs nog moeilijker om het erover  
te hebben, alsof anderen enkel van je willen horen als het goed gaat. 
LEES P. 17-23 - Wat kun je doen?

NIET WAAR

NIET WAAR

NIET WAAR
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WIST JE DAT? 

Over depressie en dipjes bestaan er nog steeds veel vooroordelen. En ook al zijn die 

niet waar, ze kunnen je onzeker of beschaamd doen voelen. Ze maken het moeilijk om 

hulp te zoeken of te tonen dat je je niet goed voelt. En net dat is zo belangrijk om je 

beter te voelen. Informeer je dus goed, doe niet mee aan vooroordelen en doorbreek 

zo mee het taboe! 

Zijn er nog andere vooroordelen waaraan jij zelf denkt?  

 
 
 

 

Als je deze bundel hebt gelezen, check dan de brainstorm nog eens op vooroordelen, bij jezelf en 
bij anderen. Denk je er nu anders over? 

‘Het moet maar eens afgelopen zijn met de schaamte 

om naar een psycholoog te gaan. Het is de beste  

uitvinding ter wereld om een uurtje in de zetel  

te zitten en alles eruit te smijten’, vindt JITSKE 

VAN DE VEIRE, kapster en woordvoerder van  

Wel Jong niet Hetero. Ze doorbreekt taboes op  

sociale media en is vanuit haar ervaring met depressie 

ambassadeur van de Te Gek!?-campagne, ‘Wellicht’.  

‘We moeten deze thematiek echt uit de taboesfeer 

halen, alleen zo kunnen we lichtpuntjes creëren  

voor mensen die ze even niet meer zien.’
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2 - WAT ZIJN DEPRESSIE    
EN SOMBERHEID?
 
Wat is dat nu eigenlijk, je slecht voelen? 
We leggen hier kort uit wat het allemaal kan betekenen. 

Een dipje

Iedereen voelt zich weleens somber of down. Een dipje  
heb je als je je tijdelijk somber voelt, of als je je slecht voelt,  
maar niet op alle vlakken, of alleen op sommige momenten. 

 
 
Een depressie

LORE (16) over een dipje

‘Als ik me slecht voel, echt slecht, dan lijkt het alsof ik 

mij altijd zo ga blijven voelen. Ik heb die buien wel  

vaker en  ondertussen weet ik dat ik me een paar  

dagen later  waarschijnlijk anders zal voelen. Toch 

voelt het elke keer alsof dat deze keer niet zo zal zijn.’

WASSIM (18) over zijn depressie

‘Ze zeggen toch dat je door een roze bril kijkt als  

je verliefd bent, hé? Ik heb door mijn depressie  

een donkerzwarte bril. Die besmet alles waar ik naar 

kijk. Als ik naar mijzelf kijk, zie ik een loser.  

Als ik naar anderen kijk, denk ik dat alles voor hen 

gemakkelijker is. Als ik naar het nieuws kijk, of naar  

de school, denk ik: what’s the point? Het heeft geen 

zin. En als ik naar mijn psycholoog keek, dacht ik: 

dit gaat toch niet lukken. Ik heb zo een jaar  

rondgelopen, zonder door te hebben dat het een bril 

was. Nu weet ik gelukkig dat het de depressie is die 

mij zo laat kijken en denken en soms lukt het zelfs al 

om die bril af te zetten. Ik hoop dat ik hem  

binnenkort in de vuilnisbak kan gooien.’
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Depressie is een stemmingsstoornis. Het gaat om meer dan je niet goed voelen, depressie is  
een diagnose die gesteld wordt door een arts. Je spreekt over een depressie, wanneer je je  
minstens twee weken voortdurend somber voelt of geen interesse of plezier meer ervaart,  
en wanneer je last hebt van vijf (of meer) klachten:

 — Meer of net minder eetlust dan voordien

 — Heel veel of net heel weinig slapen

 — Rusteloosheid en prikkelbaarheid, of net opvallende traagheid in je bewegen, denken, praten

 — Vermoeidheid of gebrek aan energie

 — Het gevoel niets waard te zijn of uitzonderlijk veel schuldgevoelens

 — Concentratieproblemen, besluiteloosheid, moeite om helder na te denken

 — Terugkerende gedachten aan de dood of aan zelfdoding

Depressie veroorzaakt veel lijden. Het gaat vaak gepaard met veel piekeren, gevoelens van  
hopeloosheid en angst, een negatief zelfbeeld, lichamelijke klachten … Bij jongeren kan depressie 
soms ook anders of minder rechtstreeks tot uiting komen:

 — Je alleen of onbegrepen voelen, schaamte, en daardoor sombere gevoelens verstoppen of 
ontkennen

 — Prikkelbaar, negatief, vijandig gedrag, of net stil, afwezig en teruggetrokken worden
 — Sneller afleiding zoeken, bijvoorbeeld in drank- en druggebruik, gamen, gokken,  

risicogedrag, spijbelen …
 — Leermoeilijkheden door concentratieproblemen 

KIJK: 
I Had a Black Dog van Matthew Johnstone.  

Als jij vaak last hebt van somberheid, zijn er dan dingen die je herkent?  

Werkt het beeld van een zwarte hond voor jou?  

Of is er een ander beeld dat beter past bij jouw somberheid?  

Als je weinig last hebt van somberheid, wordt het voor jou dan  

duidelijker hoe het kan voelen? Wat verraste jou het meest? 

Ook bij Te Gek!? vind je een animatiefilmpje over depressie. 

https://www.youtube.com/watch?v=vA2b0_Plwbk
https://www.youtube.com/watch?v=vA2b0_Plwbk**

https://www.youtube.com/watch?v=fLs_M-cc5ZY
https://www.youtube.com/watch?v=fLs_M-cc5ZY
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Rouw

Als je iemand verliest of als je iets heftigs meemaakt zoals de scheiding van je ouders, is het heel 
normaal om je somber te voelen en andere kenmerken van een depressie te ervaren.  
Het is wel belangrijk om hulp te zoeken als die langer dan enkele maanden blijven duren,  
als je je vaak waardeloos voelt of erg donkere gedachten hebt. Soms kan rouw meespelen in  
het ontstaan van een depressie. 

KIJK: 
Rouwkost: Hoe steun jij een rouwende vriend(in)? 

Als jij al iets ingrijpends hebt meegemaakt,  

zijn er dingen die je herkenbaar vindt?  

Wat hielp jou?  

Wat hielp je echt niet?

GITTY (14) over rouw

‘Toen mijn grootmoeder stierf, heb ik me een hele 

tijd heel slecht gevoeld. Ze heeft veel voor mij  

gezorgd en ik miste haar zo. Niemand leek mij echt 

te begrijpen. Ondertussen, twee jaar later, mis ik 

haar nog, maar ik denk ook vaak terug aan fijne  

herinneringen. Het verdriet is er nog, maar niet  

meer de hele tijd.’

https://www.rouwkost.be/omgaan-met-rouw/hoe-omgaan-met-een-rouwende-vriendin/
https://www.rouwkost.be/omgaan-met-rouw/hoe-omgaan-met-een-rouwende-vriendin/
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Zelfverwonding
 
Sombere gevoelens kunnen soms leiden tot opzettelijke zelfverwonding, waarbij je jezelf
bewust schade toebrengt door jezelf te krassen, snijden, verbranden … Soms kan het tijdelijk 
even opluchten, maar vaak leidt het tot gevoelens van schuld, schaamte en waardeloosheid.  
Bovendien blijft de oorzaak van het probleem bestaan. Het is dus beter om erover te praten en  
de juiste hulp te zoeken.

WIST JE DAT? 

18 % van de Belgische jongeren heeft zichzelf al eens bewust verwond.

 

Zelfmoordgedachten
 
Soms kun je je zo wanhopig voelen dat je aan zelfmoord denkt. Je bent niet alleen, want dat komt 
vrij vaak voor bij jongeren. Gelukkig zijn er veel dingen die je kan doen om met die gedachten  
om te gaan. Blijf er niet mee zitten en zoek, als het kan samen met iemand die je vertrouwt,  
naar de juiste hulp.

WIST JE DAT? 

In Vlaanderen vinden er twee keer zoveel zelfdodingen plaats als in Nederland.  

Volgens een studie van de KU Leuven vragen de Vlamingen minder gemakkelijk om 

hulp en vinden ze de weg naar hulp ook moeilijker. 

KIJK: 
WAT WAT maakte ook een Youtube-reeks voor jongeren  

met donkere gedachten. 

 
STROMAE vertelt in zijn single L’enfer  

over hoe moeilijk hij het soms heeft  

gehad om met donkere gedachten  

om te gaan.
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https://www.youtube.com/c/WATWATjijweet/videos
https://www.youtube.com/c/WATWATjijweet/videos
https://www.youtube.com/watch?v=DO8NSL5Wyeg
https://www.youtube.com/watch?v=DO8NSL5Wyeg
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3 - HOE VAAK KOMT 
HET VOOR?
Dipjes horen erbij
Het is heel normaal om je af en toe down, somber of verdrietig te voelen. Dat overkomt iedereen 
weleens en het kan ook geen kwaad als het maar even duurt en vanzelf weer overgaat.  
Het hoort bij het leven. 
Maar soms heb je een dip die langer duurt of heb je best veel last van sombere buien.  
Dan wordt het moeilijker om eruit te geraken en is het belangrijk om in te grijpen.  
Ook met die gevoelens ben je lang niet de enige!

Psychische problemen
Psychische problemen beginnen vaak al op jonge leeftijd. In een onderzoek dat plaatsvond  
tussen januari 2018 en mei 2019, peilden onderzoekers van KU Leuven naar de psychische  
gezondheid van 1913 Vlaamse jongeren uit het 1e, 3e en 5e jaar secundair onderwijs.  
66 % van de jongeren gaf aan psychische klachten te hebben. De grootste groep (48 %) had  
milde klachten, maar 18 % van de jongeren had matig ernstige tot ernstige klachten.  
Meisjes hadden meer klachten dan jongens.

Depressie
Het aantal psychische stoornissen neemt toe, zo blijkt uit de gezondheidsenquêtes van Sciensano. 
Bijna een op tien mensen zou in 2018 aan een vorm van depressie lijden. De helft daarvan voldoet 
aan de criteria van een ernstige depressie. 
In het SIGMA-onderzoek rapporteren zelfs 17 procent van de jongeren matige tot  
ernstige depressieve klachten.

WIST JE DAT?  

Door de coronacrisis nam het aantal depressies toe. In oktober 2021, net voor  

de vierde golf, kampte 14 % van de volwassenen met een depressie.
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4 - WAAR KOMT HET  
VANDAAN?
 

Waarom word je depressief?
De oorzaken van een depressie verschillen bij iedereen en vaak is het 
moeilijk om te achterhalen wat precies een depressie veroorzaakt.  
Meestal gaat het om een combinatie van biologische, psychologische en 
sociale factoren.

Biologische factoren
 — Erfelijkheid: je bent kwetsbaarder  

als depressie vaak voorkomt in je familie

 — Hormonen, medicatie, alcohol of drugs,  
lichamelijke aandoeningen …

 — Gebrek aan daglicht, zoals bij  
de seizoensgebonden depressie, die vaak vooral  
in de winter voorkomt

Psychologische factoren
 — De manier waarop je omgaat met problemen en gevoelens 

 — Negatief zelfbeeld, faalangst en perfectionisme

 — Negatieve gedachten en de neiging om te piekeren

WIST JE DAT? 

Je gevoel, gedrag en gedachten (GGG) beïnvloeden elkaar voortdurend.  

Die drie G’s en het verband ertussen zijn belangrijk bij het ontstaan van een depressie.  

En ook het (on)evenwicht tussen wat we aankunnen (draagkracht) en de last die we  

op onze schouders dragen (draaglast) speelt een belangrijke rol. 

Sociale factoren
 — Ingrijpende of schokkende gebeurtenissen, zoals een overlijden, echtscheiding, ziekte,  

geweld, een verhuis, of een verandering in je gezinssituatie 

 — Situaties die langer aanslepen maar zwaar beginnen te wegen, zoals uitgesloten of  
gepest worden, een moeilijke thuissituatie en discriminatie

 — Eenzaamheid 
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Vicieuze cirkel
Vaak kom je na het ontstaan van een depressie vast te zitten in een vicieuze cirkel.  
Dat kan op veel manieren, bijvoorbeeld zo:

Omdat somberheid zichzelf zo versterkt, is het moeilijk om uit een depressie te raken.  
Maar het betekent ook dat je er iets aan kunt doen en het kunt voorkomen op verschillende  
manieren: 

 — Werken aan je veerkracht en zorgen voor jezelf (psychologisch)

 — Verbondenheid versterken en eenzaamheid tegengaan (sociaal)

En net dat is wat we met dit project willen doen. 

LOWIE (17) over zijn depressie

‘Ik had een lastige periode toen ik van school  

veranderd ben. Ik was zo moe, sliep heel veel en  

ik had nergens meer zin in. Na een tijd wou ik zelfs 

niet meer gaan basketten. Ik had veel last van  

hoofdpijn, maar de dokter vond niets. Hij dacht dat 

het stress was en vroeg hoe het op school ging. 

Ineens kreeg ik het moeilijk. Ik voelde mij alleen  

op school. Ik hing op de speelplaats rond met  

mijn telefoon, wist nooit goed waar ik moest gaan 

staan. Ik had niet door dat ik mij daardoor zo rot 

voelde. Ik ben toen terug beginnen afspreken met 

mijn oude vrienden, soms tegen mijn zin, maar ik was 

achteraf altijd wel blij dat ik hen gezien had.  

En uiteindelijk vond ik ook mensen op die nieuwe 

school. Nu zijn het mijn beste vrienden.’

je terugtrekken

somber voelen

minder fijne 
 dingen  

meemaken, 
eenzaamheid

...

negatieve  
gedachten,

minder
zelfvertrouwen

...
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Wat maakt jongeren extra kwetsbaar 
voor depressie? 

Adolescentie
Opgroeien is moeilijk en ingewikkeld. Je eigen weg zoeken kan verwarrend en zwaar zijn.  
En dan verandert je lichaam ook nog eens. Het zal je dus niet verbazen dat dipjes en sombere 
gevoelens heel normaal zijn in deze levensfase. Toch moet je erover waken dat die gevoelens  
niet uitgroeien tot een depressie. 

Sociale media
Internet en sociale media zijn overal. En ze bieden veel voordelen: ze geven je niet alleen  
informatie, maar helpen je ook om contact te houden met anderen en om uit te drukken wie  
je bent. Toch hebben sociale media ook nadelen:

 — Je krijgt voortdurend prikkels binnen, wat kan leiden tot stress. En apps houden je graag 
online, met meldingen en eindeloze scrolls, waardoor je je vrienden minder in het echt ziet. 
Terwijl dat natuurlijk het fijnst blijft. 

 — Sociale media kunnen zorgen voor een negatief zelfbeeld. De meeste mensen laten er vooral 
hun beste kant zien – het leven wordt er echt gefilterd. Tegenslagen of moeilijke gevoelens 
worden weinig getoond. Veel jongeren vergelijken zichzelf met dat ideaalbeeld, waardoor  
ze zich slecht voelen over zichzelf of hun eigen leven. 

 — Ook als je wel eerlijk probeert te zijn, is dat niet zonder risico’s, want op internet gaat het 
er vaak hard aan toe. Zo is cyberpesten anoniemer en kan het daardoor soms erg ver gaan. 
Bovendien stopt het niet aan de schoolpoort.

 — Ook sexting kan risicovol zijn als het niet gebeurt in een context van respect en vertrouwen. 
Want als iemand de beelden doorstuurt of online plaatst, ben je de controle kwijt.  
Denk dus goed na over wat je wil delen met wie en beslis dat niet te impulsief. 

KIJK: 
In de Jong en Te Gek!?-livestream spreken Gloria Monserez, Selah Sue,  

Hanne Evenepoel, Wout Ballaux en kinder - en jeugdpsychiater Peter  

Adriaenssens over geestelijke gezondheid bij jongeren. 

https://www.tegek.be/psychische-problemen/hulp-nodig/kinderen-en-jongeren/jong-en-te-gek
https://www.tegek.be/psychische-problemen/hulp-nodig/kinderen-en-jongeren/jong-en-te-gek
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De coronacrisis
Corona heeft een effect op hoe we ons voelen, maar bij jongeren is de impact het grootst.  
Je bent immers nog volop je weg aan het zoeken en je hebt daarbij contact met vrienden en  
leeftijdsgenoten nodig. 

De klimaatcrisis
Het kan behoorlijk zwaar wegen om een voortdurende stroom aan informatie en beelden  
binnen te krijgen over wat er allemaal misloopt in de wereld. Zo zijn veel mensen bezorgd, 
angstig of verdrietig over de klimaatverandering. Veel jongeren voelen zich machteloos  
en hulpeloos en hebben het gevoel dat hun zorgen genegeerd of niet erkend worden.  
Praat erover en zoek steun bij elkaar en bij volwassenen. Daarna kun je op zoek gaan naar  
wat je met die gevoelens wilt doen en naar welke acties je kunt ondernemen. 

SPEEL: 
Lockdown minds is een game die je kan helpen om voor jezelf  

en anderen te zorgen in die moeilijke tijden. 

https://www.youtube.com/watch?v=vA2b0_Plwbk**

https://gamewise.io/games/lockdown-minds
https://gamewise.io/games/lockdown-minds
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5 - TIPS BIJ DIPS 
WAT KUN JE DOEN?
Bij anderen

Hoe zie je dat het slecht gaat met iemand anders?
Soms verstoppen we hoe we ons voelen, omdat we ons ervoor schamen of geen hulp durven  
te vragen. Maar soms zijn er wel signalen die erop kunnen wijzen dat het niet goed gaat met  
een vriend, klasgenoot of familielid. Iedereen is anders en de signalen kunnen verschillen. 

 — Terugtrekken: veel minder willen afspreken, stiller zijn, niet reageren op berichten …

 — Prikkelbaar zijn, sneller verdrietig of boos worden

 — Geen zin meer hebben in dingen, interesse verliezen

 — Niet zichzelf zijn: je vriend niet meer herkennen, het gevoel dat hij of zij een masker opzet

 — Zich plots negatief gedragen op school of risico’s nemen

Wat kun je doen voor iemand die zich somber voelt? 
1. Zorg voor jezelf

 — In de eerste plaats, en dit had je misschien niet verwacht, is het belangrijk om goed  
voor jezelf te zorgen. Ken je de zuurstofmaskers die in vliegtuigen naar beneden vallen  
bij noodgevallen? Wat ze je dan leren, is: doe altijd eerst je eigen masker aan, voor je  
anderen helpt. Het is een gouden regel: zorg in noodsituaties eerst voor jezelf, zodat je  
zuurstof (letterlijk of figuurlijk) hebt om anderen te helpen.

 — Omgaan met iemand die somber of depressief is, kan zwaar en moeilijk zijn. Zoek dus ook 
voor jezelf steun, bij familie, vrienden of vertrouwenspersonen en praat over je  
bezorgdheid. Spreek eventueel af met andere mensen uit de omgeving wie wat kan doen.

 — Bewaak je eigen grenzen. Probeer te voelen wat jij aankunt, doe niet meer dan wat je ziet 
zitten. 

 — Respecteer privacy maar beloof geen geheimhouding.

WIST JE DAT? 

Hé, het is oké om zelf dingen te blijven doen die je leuk vindt en om te blijven  

genieten, hoe graag je ook wilt helpen!

KIJK: 
Dit filmpje van Psychosenet geeft tips over hoe je het best omgaat met  

iemand met een depressie. 

https://www.youtube.com/watch?v=DjrNmtmDIf4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=DjrNmtmDIf4&t=2s
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2. Luister
 — Vraag wat er scheelt. Respecteer het als je vriend of vriendin er niet op ingaat en  

dring niet aan, maar toon dat je er bent en dat je je zorgen maakt.

 — Neem je tijd. Laat je vriend of vriendin vertellen. Vraag naar zijn of haar gedachten  
of gevoelens. Vaak lucht het op om die uit te kunnen spreken. 

 — Ook al wil je heel graag helpen, geef niet meteen adviezen. Je vriend of vriendin kan  
zich dan niet begrepen voelen of het opvatten als een verwijt. Het helpt vaak veel meer  
om gewoon te luisteren. Je kunt dan later wel samen naar een oplossing zoeken. 

WIST JE DAT? 

Hé, het is oké om niet te weten wat zeggen. Zeg dat gewoon. Het is eerlijk en  

openheid zorgt voor verbondenheid. Of zeg niets. Er zijn, dat is wat telt. 

3. Oordeel niet
Als je somber of depressief bent, schaam je je vaak voor je negatieve gedachten of gevoelens.  
Dat kan het moeilijk maken om erover te praten. Oordeel er dus niet over. 

 — Minimaliseer niet. Neem je vriend of vriendin ernstig en luister begripvol. Sommige  
gedachten kunnen misschien overdreven lijken, maar iedereen is anders en heeft  
het moeilijk met andere dingen. Toon daar begrip voor. 

 — Neem het niet persoonlijk als je vriend of vriendin zich prikkelbaar of afstandelijk gedraagt. 
Je kunt wel zeggen dat je het niet fijn vindt, maar vraag ook wat er aan de hand is. 

WIST JE DAT? 

Hé, het is oké om het niet helemaal te begrijpen. Luisteren is het belangrijkste. 

4. Toon je betrokkenheid en steun
Vraag wat je kunt doen om te helpen. Dat kan iets praktisch of kleins zijn, zoals notities  
overschrijven of samen naar school fietsen. Je kunt ook samen proberen te ontspannen of  
naar buiten gaan. Of je kunt mee helpen zoeken naar de juiste hulp. Maar beloof niets dat 
 je te zwaar lijkt om na te komen. 

 — Probeer er te zijn voor je vriend of vriendin, ook als hij of zij zich terugtrekt.

 — Laat jullie contact niet verwateren. Vraag regelmatig hoe het gaat. Stuur een berichtje,  
bel eens, chat of spreek af. 

 — Geef tijd, veel tijd en toon dat je vriend of vriendin op jou kan rekenen. 

WIST JE DAT? 

Jouw steun is heel belangrijk. Mensen met een depressie kunnen dat vaak even niet 

tonen. Accepteer dat het soms tijdelijk voelt als eenrichtingsverkeer. 
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5. Doe samen iets
Moedig je vriend of vriendin aan om samen dingen te doen, maar hou het vrijblijvend.  
Doe voorstellen en blijf hem of haar uitnodigen. Zoek naar dingen die je vriend of vriendin graag 
doet of vroeger leuk vond. Ga samen naar buiten.

WIST JE DAT? 

Hé, het is oké om ook te praten over andere dingen als dat lukt: knappe leerkrachten, 

lastige broers, kattenfilmpjes, muziek, eender wat. Het kan fijn zijn om even aan iets 

anders te denken. 

6. Zoek hulp indien nodig
 — Een dipje gaat vanzelf over, maar uit een depressie raak je heel moeilijk alleen.  

Moedig je vriend of vriendin dan aan om professionele hulp te zoeken. 

 — Neem uitspraken over zelfmoordgedachten ernstig. Oordeel er niet over, maar praat er  
wel over met een volwassene (een familielid, leerkracht, huisarts) en schakel hulp in.  

WIST JE DAT? 

Je kunt zelf ook terecht bij hulporganisaties. Als je je zorgen maakt over iemand, 

vraag dan raad bij een hulplijn zoals Awel.  

 

Er is ook hulp en informatie voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen 

(KOPP). Zij groeien op in bijzondere omstandigheden, en kunnen zich daardoor  

bijvoorbeeld verdrietig, bang of eenzaam voelen.  

 

Bij Te Gek!? vind je informatie als een van je ouders of een vriend of familielid  

een depressie heeft. 

 

Je kunt ook terecht voor info, tips en een online cursus op de website van Kopstoring. 
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Bij jezelf

Hoe weet je of voel je wat er aan de hand is? 
 
Twijfel je soms of je een dip of een depressie hebt? Eigenlijk is dat niet  
het belangrijkste. Voel je je al een tijdje down, blijf er dan niet mee zitten.  
Of je je nu somber of depressief voelt, er zijn veel dingen die je kunt doen 
om je beter te voelen. 

 
Wat kun je doen als je je somber voelt?
1. Zoek hulp

 — Dit is de belangrijkste tip: blijf er niet alleen mee zitten! Vraag hulp aan je huisarts of  
aan een vertrouwenspersoon (een leerkracht, vriend, ouder, begeleider, het CLB …). 

 — Soms kunnen die personen ook meezoeken naar professionele hulp, als dat nodig is.  
Huisartsen en CLB’s kunnen uitleggen wat de mogelijkheden zijn en waar je terechtkunt.  
Zowel therapie als medicatie kunnen je helpen. 

 — Als er niemand in je nabije omgeving is bij wie je terechtkunt of als je dat een te grote stap 
vindt, zijn er ook hulplijnen en -organisaties waar je, gratis en anoniem, beroep op kunt 
doen. Je vindt ze achteraan deze bundel terug. 

WIST JE DAT? 

Het is soms genoeg om iemand te hebben die  

echt naar je luistert en je begrijpt. 

Muzikante SELAH SUE is meter van Te Gek!? en 

vertelt open over haar ervaringen met depressie.  

‘Een depressie kan heel eenzaam zijn, het lijkt  

wel alsof je de enige ter wereld bent die niet  

gelukkig is, maar niets is minder waar.  

Je moet er ook niet meteen willen uitraken.  

Gun jezelf wat tijd. Wees zacht en mild,  

voor anderen maar vooral voor jezelf.  

En praat erover! Met vrienden, met je familie, met je huisarts 

of met je therapeut, praten is zo belangrijk. Er is altijd een uitweg,  

maar die vind je niet altijd in je eentje.’
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DOEN: 
Op de website van Grip op je Dip kun je een zelftest doen. 

https://www.gripopjedip.nl/nl/Diptest/
https://www.gripopjedip.nl/nl/Diptest/
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2. Accepteer je sombere gevoelens
 — Vaak proberen we moeilijke gevoelens te negeren of weg te duwen, waardoor ze net erger 

worden. 

 — Als je je gevoelens accepteert, kun je ook zoeken naar wat ze betekenen, waar ze vandaan 
komen en wat je ermee kunt doen. Zo kun je nagaan of er dingen in je leven zijn gebeurd  
die deze gevoelens hebben veroorzaakt en of je daar iets aan kunt doen. Bijvoorbeeld: 

• Ben je iemand verloren, zijn je ouders gescheiden? Sta jezelf toe om te rouwen 
en verdriet te voelen.

• Word je gepest of uitgesloten of heb je een vriendschap die heel moeilijk loopt? 
Heb je daar al eens over gesproken met iemand? 

• Zit er algemeen iets scheef? Voel je je goed in de richting die je volgt? 

WIST JE DAT? 

Hé, het is oké als het niet lukt om jezelf te begrijpen. 

Laat je dan helpen door anderen of laat het net  

even los. Je hoeft niet telkens dezelfde rondjes  

te lopen met piekergedachten. Probeer dan  

met de andere tips aan de slag te gaan. 

Ketnet-wrapster GLORIA MONSEREZ: ‘Als ik zeg 

dat ik veel ween, reageren mensen altĳd: “Oei,  

ça va met u?” Maar dat is helemaal niet oei. Wenen  

is goed voor mĳ. Het is een ontlading omdat er iets 

niet lukt, of omdat er net wel iets is gelukt. Of omdat  

ik iets zie of lees dat ik mooi en ontroerend vind.’

3. Wees actief
 — Als je je niet goed voelt, is in gang raken het moeilijkste wat er is. Maar je voelt je vaak beter 

als je iets onderneemt, of het leidt je tenminste even af. Vaak kun je dan ook beter  
relativeren of creatiever nadenken. 

 — Breng dus structuur in je dag. Sta op, eet regelmatig, beweeg en ga naar buiten,  
ook als dat aartsmoeilijk is.

 — Probeer opnieuw dingen te doen die je vroeger leuk vond, ook al heb je er geen zin in. 
Gamen, voetballen, afspreken, shoppen, skaten, met je hond gaan wandelen, muziek  
maken … Het kan allemaal. 

WIST JE DAT? 

Hé, het is oké om leuke dingen te doen en er helemaal niet van te genieten.  

Geef het tijd, dat komt!

Wist je dat je je vaak uitgeput voelt als je depressief bent, en dat rust dan niet meer 

helpt? Je voelt je dan net minder moe als je actief bent.
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4. Zoek anderen op
 — Als je je somber voelt, heb je vaak de neiging om je terug te trekken. Dat is heel normaal, 

maar als dat gevoel een tijdje blijft duren, is het belangrijk om toch anderen op te zoeken, 
tegen je gevoel in. Je hoeft niet op tafels te dansen of uit te schreeuwen hoe het met je gaat. 
Gewoon af en toe iemand anders zien, is prima. 

 — Praat over je gevoelens met iemand die je vertrouwt. Als dat te moeilijk is, probeer dan al 
eens te praten met jezelf. Schrijf het op, als brief of gewoon voor jezelf. Zoek naar woorden.  
Of beelden, als dat je meer ligt. Of muziek. 

 

WIST JE DAT? 

De verbondenheid die we voelen als we samen plezier maken of zorgen delen is nodig 

om ons goed te voelen. 

5. Versterk je veerkracht
 — Je kunt op allerlei manieren leren omgaan met problemen en met moeilijke gevoelens en 

gedachten. Leer jezelf kennen en zoek uit wat bij jou werkt!

 — Als je je somber voelt, heb je vaak veel negatieve gedachten over jezelf, de wereld en  
de toekomst. Weet dat die gedachten horen bij de somberheid. Probeer ze vanop een afstand 
te bekijken. Geef ze namen, als dat helpt. Ook mindfulness kan je daarbij helpen. 

 — Zoek naar manieren om goed voor jezelf te zorgen en om te ontspannen. Dat kan van alles 
zijn: muziek beluisteren, creatief bezig zijn, een spel spelen, yoga doen, lezen, een film  
bekijken … Je kunt ook leren ontspannen door ademhalingsoefeningen of  
relaxatieoefeningen te doen. 

 

KIJK: 
Probeer jezelf niet te veel te verstoppen.  

De wereld zou een mooiere en fijnere plek zijn als we  

allemaal een beetje meer onszelf durfden te zijn.  

Dat zie je bijvoorbeeld in dit filmpje van Childline.

DOEN: 
Speel het spel Silver.  

Je leert jezelf beter begrijpen door het verband  

tussen gedachten, gevoelens en gedrag te ontdekken.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJbrtQgLdpk
https://www.youtube.com/watch?v=ZJbrtQgLdpk
https://www.silvergame.be
https://www.silvergame.be
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WIST JE DAT? 

Je hebt beweging, gezonde voeding, genoeg slaap en voldoende daglicht nodig om 

jezelf goed te voelen.

6. Vraag extra hulp op school
 — Als je je heel somber voelt, kan dat gevolgen hebben voor je concentratie, geheugen,  

zelfvertrouwen of motivatie en dus ook voor hoe het op school loopt. Vraag hulp aan  
je leerkracht of aan een leerlingbegeleider. Ga samen op zoek naar wat jou kan helpen.

 — Geef aan wat moeilijk is voor jou. Heb je meer tijd of hulp nodig in de klas? Heb je soms nood 
aan rustpauzes, omdat het allemaal te veel wordt? Heb je extra stress of zorgen over 
 je schoolresultaten? Heb je nood aan gesprekken?

WIST JE DAT? 

Hé, het is oké om zelf ideeën aan te brengen. Vaak willen anderen je helpen,  

maar weten ze niet meteen hoe. Jij bent de expert van jezelf! Zelfs als je ideeën  

niet haalbaar zouden zijn, zijn jullie weer een stapje verder in de zoektocht naar wat  

je nodig hebt. 
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6 - WAAR KUN JE  
TERECHT?
Informatie 
Je kunt altijd je huisarts of een vertrouwenspersoon aanspreken:  
een leerkracht, ouder, begeleider, het CLB …  
Als er niemand in je nabije omgeving is bij wie je terechtkunt of als je dat 
een te grote stap vindt, zijn er ook hulplijnen waar je, gratis en anoniem, 
beroep op kunt doen.

WIST JE DAT? 

Veel hulpverleners zijn gebonden aan beroepsgeheim, zodat je in vertrouwen kunt 

spreken. 

Een OverKop-huis is een veilige plek waar je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten 
kunt lopen, kunt deelnemen aan activiteiten en een luisterend oor of therapeutische hulp kunt 
krijgen. 

Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen.  
Je kunt er binnenlopen (soms met afspraak) en bellen, mailen of chatten. Dat kan ook anoniem.  
Je krijgt een luisterend oor en advies van een hulpverlener.  

TEJO biedt laagdrempelig, anoniem en gratis kortdurende therapeutische ondersteuning aan 
jongeren tussen 10 en 20 jaar.

Jongeren kunnen Awel anoniem contacteren over wat hen bezighoudt. Je kunt gratis en  
anoniem bellen, chatten of mailen. Dat kan ook 24 uur op 24, bij Tele-Onthaal (op 106) of  
bij de Zelfmoordlijn (op 1813).

Ook bij CLBch@t kun je gratis en anoniem chatten. Als je dat wilt, kun je je vraag ook stellen  
aan de CLB-medewerker van jouw school. 

https://www.overkop.be
https://www.caw.be/jac/
https://tejo.be
https://www.awel.be
https://www.clbchat.be
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Websites boordevol informatie en tips voor jongeren zijn:
 — WAT WAT, een platform van allerlei organisaties die jongeren willen informeren en  

toeleiden naar advies of hulp. 

 — NokNok, een website die zich richt op jongeren van 12 tot 16 jaar en allerlei informatie en 
oefeningen biedt om je veerkracht te versterken. 

Meer informatie over sombere gevoelens en depressie vind je op:
 — De website van Wellicht, een campagne van Te Gek!?

 — Gripopjedip, een website voor jongeren die zich niet goed in hun vel voelen,  
met veel informatie en de mogelijkheid om een online cursus te volgen. 

 — Depressiehulp, een website die informatie en begeleiding biedt.

 — Mijn Kwartier, waar je naast informatie ook een zelftest en een zelfhulpprogramma kunt 
vinden, als de stap naar professionele hulp nog te moeilijk is. 

 — Te Gek!?, een website met tal van leestips. 

 — Op de website van de Rode Neuzen Dag vind je ervaringen van jongeren terug.

 — Verwonderd is een platform rond zelfverwonding met informatie, tips, getuigenissen en  
hulplijnen. Er worden ook praatgroepen georganiseerd voor jongeren. 

 — Je vindt ook info op www.zelfverwonding.be. 

 — Calm Harm is een app die kan helpen om zelfbeschadiging te beheersen. 

 — Bij Awel en de Zelfmoordlijn vind je tips over hoe je kunt omgaan met gedachten  
aan zelfdoding. 

 — Allen tegen eenzaamheid. Onder die slogan strijdt AG al bijna 25 jaar tegen eenzaamheid 
via allerlei initiatieven, zoals financiële en logistieke steun aan verenigingen,  
de begeleiding van ouderen en de organisatie van evenementen en programma’s.  
En nu dus ook via dit project.

https://www.watwat.be
https://www.noknok.be
https://www.tegek.be/campagnes/wellicht/over-wellicht
https://www.gripopjedip.nl/nl/Home/
https://depressiehulp.be
https://www.mijnkwartier.be/depressie
https://www.tegek.be/kenniscentrum/literatuur
https://www.rodeneuzendag.be/sterke-verhalen/“een-dagelijkse-strijd-maar-praten-en-veel-sporten-helpt-tegen-depressie”
https://verwonderd.weebly.com/voor-jongeren.html
https://www.zelfverwonding.be
https://www.onlinehulp-apps.be/apps-overzicht/calm-harm
https://awel.be/themas/niet-goed-mijn-vel/ik-wil-dood/ik-wil-er-niet-meer-zijn-ik-denk-aan-zelfdoding-wat-nu
https://www.zelfmoord1813.be/ik-heb-hulp-nodig/zelfhulp-en-advies
http://www.allentegeneenzaamheid.be
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Meer info over dit thema?  

Neem een kijkje op www.allentegeneenzaamheid.be 

https://allentegeneenzaamheid.be



