
Vraagt u zich af of u aan een depressie lijdt? Deze korte test helpt je om je 
bewust te worden van je symptomen.4 Praat er dan over met je dokter. Alleen 
hij of zij kan een diagnose stellen.
KRUIS DE VRAGEN AAN WAAROP UW ANTWOORD “JA” IS.

1. Heeft u al gedurende minstens vijftien dagen, bijna elke 
dag, een zeer pijnlijk, ongewoon verdriet dat uw dagelijks leven 
verstoort?

❏

2. Heeft u al gedurende minstens vijftien dagen, bijna elke dag, 
geen interesse of plezier meer in de meeste dingen, zoals hobby’s, 
werk of activiteiten die u gewoonlijk leuk vindt?

❏

3. Heeft u zich gedurende minstens vijftien dagen, bijna elke dag, 
bijna de hele dag uitgeput gevoeld of zonder energie? ❏

4. Bent u sinds vijftien dagen aanzienlijk aangekomen of afgevallen 
zonder dieet? ❏

5. Heeft u al gedurende minstens vijftien dagen, bijna elke nacht, 
slaapproblemen (moeilijk in slaap blijven, ‘s morgens heel vroeg 
wakker worden of juist te veel slapen, voortdurend willen slapen)?

❏

6. Heeft u zich gedurende minstens vijftien dagen, bijna elke dag, 
bijna de hele dag trager dan gewoonlijk gevoeld (bv. bij het praten of 
bewegen) of bent u daarentegen veel geagiteerder of nerveuzer dan 
gewoonlijk geweest?

❏

7. Heeft u zich gedurende minstens vijftien dagen, bijna elke dag, 
bijna de hele dag veel moeilijker kunnen concentreren?? ❏

8. Heeft u zich gedurende minstens vijftien dagen, bijna elke dag, 
bijna de hele dag, buitensporig schuldig, waardeloos of nutteloos 
gevoeld?

❏

9. Heeft u gedurende minstens vijftien dagen, bijna elke dag, bijna 
de hele dag, veel nagedacht over de dood, of het nu uw eigen dood 
is, die van iemand anders of de dood in het algemeen?

❏

, Als u op geen van de bovenstaande vragen “ja” hebt geantwoord, is het 
onwaarschijnlijk dat u aan een depressie lijdt. Aarzel echter niet om erover 
te praten met uw arts of om uw omgeving in vertrouwen te nemen als u dat 
nodig vindt. 

, Als u op een van de bovenstaande vragen “ja” hebt geantwoord, gaat u verder 
met de test door de volgende vragen te beantwoorden.  

, Als u op verschillende vragen “ja” hebt geantwoord, betekent dit niet  
noodzakelijk dat u aan een depressie lijdt, maar het zou u wel moeten 
waarschuwen. 

Praat met uw arts. Alleen hij of zij kan een diagnose stellen.
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Hebt u minder plezier  
in uw activiteiten?

Voelt u zich neerslachtig?

Dan lijdt u misschien  
aan een depressie.  

DOE DE TEST !

1

D E P R E S S I E  
TREFT 1 OP 7 BELGEN

DOE DE TEST !
EN SPREEK EROVER MET UW ARTS
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Depressie wordt noodzakelijkerwijs  
veroorzaakt door een uitlokkende gebeurtenis.               

 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt een depressie niet 
noodzakelijkerwijs veroorzaakt door een gebeurtenis die de doorslag 
geeft (echtscheiding, rouwverwerking, baanverlies, enz.). Dit kan het 
geval zijn, maar het is geen noodzakelijke voorwaarde. 

Je kunt aan een depressie lijden  
zonder je ervan bewust te zijn.                

 

Soms beseft de persoon die aan een depressie lijdt dat niet. In dit geval 
kan het weken, maanden of zelfs jaren duren voordat de diagnose 
wordt gesteld. De diagnose van de arts is echter een essentiële stap 
naar een passende behandeling. In dit geval spelen de mensen om je 
heen een zeer belangrijke rol in het waarschuwen. 

Vrouwen zijn vatbaarder  
voor depressies dan mannen.               

 

We zijn niet allemaal gelijk. Vrouwen lopen twee keer zoveel kans op 
een depressie als mannen.3 

Uit een depressie komen is  
gewoon een kwestie van wilskracht.               

 

Tijdens een depressie zijn onze hersenen niet meer in staat om op een 
normale manier chemische stoffen, “neurotransmitters” genaamd, 
te produceren, te verzenden en te reguleren. Wilskracht alleen is niet 
genoeg om dit evenwicht te herstellen. Behandeling is noodzakelijk. Het 
is belangrijk om dit met uw arts te bespreken. 

Depressie kan niet worden genezen.                
 

Depressie kan worden genezen. Het belangrijkste is dat u het advies 
van uw arts opvolgt. Hij zorgt voor een gepersonaliseerde behandeling, 
aangepast aan elke persoon en aan de intensiteit van de depressie 
(lichte, matige of ernstige episode). 

Afhankelijk van het geval kan de behandeling verschillende aanvullen-
de elementen omvatten, zoals medicatie (antidepressiva) en/of psycho-
logische ondersteuning. Het is ook raadzaam de dagen te structureren 
en te plannen. Inderdaad, tijdens een depressieve episode kunnen 
de eenvoudigste dingen soms ingewikkeld lijken. Het plannen van de 
dagen helpt bij het stellen van prioriteiten, haalbare doelen en het 
hervinden van een gezonde levensstijl.

“Depressie” en “je down voelen” zijn hetzelfde.               
 

Verwar “depressie” niet met “je down voelen”!

De term “depressie” verwijst naar een toestand van droefheid, 
vermoeidheid of verlies van plezier, die zich manifesteert door een 
combinatie van verschillende specifieke symptomen, die een aanzienlijk 
en ongewoon lijden in ons privé- en/of beroepsleven veroorzaken: 

• Gedurende minstens 15 dagen
• Bijna de hele dag 
• Bijna elke dag

De term “down” verwijst daarentegen naar een tijdelijke en normale 
daling van het moreel, die ons weliswaar treft, maar ons niet belet onze 
activiteiten uit te voeren. 

De symptomen van een depressie  
zijn moeilijk te herkennen.               

 

De symptomen van depressie zijn de dag van vandaag duidelijk 
geïdentificeerd.2 

• Depressieve stemming: gevoel van leegte, hopeloosheid
• Verlies van plezier of interesse in gebruikelijke activiteiten
• Aanzienlijk gewichtsverlies of -toename (zonder dieet)
• Slaapstoornissen: moeilijk in slaap vallen, in slaap blijven  

of te veel slapen
• Zich vertraagd of bijzonder onrustig voelen
• Vermoeidheid of verlies van energie
• Een laag gevoel van eigenwaarde, laag zelfbeeld, overmatig 

schuldgevoel
• Moeite hebben om zich te concentreren of beslissingen te nemen
• Donkere gedachten hebben, gedachten aan de dood.

Depressie is een ziekte.                
 

Depressie is een echte ziekte. Als zodanig vereist het een diagnose en een 
passende behandeling om te kunnen genezen. Alleen een dokter kan de 
diagnose stellen. Als u twijfelt, aarzel dan niet om er met hem/haar over 
te praten. 

JUIST
FOUTOF

Vooroordelen over depressie zijn berucht. Veel 
mensen verwarren depressie met “je down voelen”, 
beschouwen het niet als een ‘echte ziekte’ of denken 
dat uit een depressie komen slechts een kwestie van 
wilskracht is. Maar zo eenvoudig is het niet. 

Wist u dat 1 op de 7 Belgen  
aan een depressie lijdt?1

DEPRESSIE & 
VOOROORDELEN

Vanwege het negatieve stigma dat aan depressie kleeft, 
stellen veel mensen het zoeken van hulp of het raad- 
plegen van een gezondheidsprofessional uit.  
Daarom is het van essentieel belang depressies beter  
te begrijpen, te kennen en te herkennen.
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