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WEL EN NIET 

 

Ik ben er wel 

en toch ook niet 

Ik hoor de verhalen 

maar hoor ze ook niet 

 

Ik zie het wel 

en toch ook niet 

Ik lach om grappen 

maar eigenlijk ook niet 

 

Ik voel het wel 

en toch ook niet 

ik wil zó graag anders 

Maar het lukt me maar niet. 

 

Marijke Groot, 2018. p.18 
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Voorwoord 
Deze masterthesis is de afsluiting van de drie jarige master Humanistiek. Met veel plezier, 

toewijding en een aantal strubbelingen heb ik de afgelopen maanden aan dit onderzoek gewerkt. 

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleider Cedric Stalpers die mij met zijn enthousiasme, positieve 

instelling en gerichte feedback steeds weer op weg hielp. Je uitspraken lieten mij vaak glimlachen 

en ze maakten de weg een stuk begaanbaarder. ‘Je mag hier links en rechts zolang je maar kiest 

anders knal je tegen een boom.’ 

 Ook gaat mijn dank uit naar mijn tweede lezer Marie-Christine Opdenakker en examinator 

Wander van der Vaart voor de feedback in de beginfase en jullie bereidheid om mijn thesis 

binnen een korte termijn na te kijken.  

 Verder gaat mijn dank uit naar Sara ten Brinke, vriendin en fijne meelezer die mij met haar 

feedback uitdaagt om nog verder te kijken. Mijn ouders voor hun steun en het lezen, mijn broertje 

Samuel die mij koffie, thee en eten kwam brengen en altijd bereid was iets door te lezen en mijn 

lieve vriend Özgür die er altijd voor mij is. Ik wil ook graag mijn dank uitspreken naar mijn 

vriendinnen Patricia, Milou, Mara, Hannah en Jorinde voor het sparren over mijn thesis en het 

lezen van mijn stukken.  

 Natuurlijk gaat bovenal mijn dank uit naar alle respondenten die meegewerkt hebben aan 

dit onderzoek en zich open en kwetsbaar opgesteld hebben. Bijzonder om een inkijkje in jullie 

leven te mogen krijgen.  

 

Met dit onderzoek hoop ik bij te dragen aan meer inzicht over hoe mensen depressieve gevoelens 

ervaren en waar zij behoefte aan hebben. Dit onderzoek geeft het persoonlijke verhaal van elf 

respondenten weer die ieder op zijn of haar manier met zijn of haar gevoelens geworsteld heeft. 

Een van de belangrijkste zingevingsbehoeften die naar voren komen uit de interviews is een 

behoefte aan verbondenheid. In een samenleving die op veel vlakken individualistisch van aard 

is, is het voor veel mensen niet makkelijk aansluiting te vinden.  

 

 

Chenjerai groot Wassink 

Utrecht, 10 januari 2021 
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Samenvatting 
Wereldwijd lijden er meer dan 264 miljoen mensen van verschillende leeftijden aan een 

depressie. De belangrijkste symptomen van een depressie zijn een sombere stemming en een 

verlies aan interesse voor de wereld om je heen. Veel mensen zoeken hulp bij een depressie, maar 

er is ook een groep mensen die geen hulp zoekt. Naar hoe deze mensen hiermee omgaan is 

weinig onderzoek gedaan. Dit onderzoek richt zich met name op deze groep. De onderzoeksvraag 

die hierbij centraal staat is:  
 

Hoe ziet de zoektocht van volwassen Nederlanders tussen de 25 en 35 jaar - die in de afgelopen 5 

jaar een periode van depressieve gevoelens ervoeren waarbij zij in eerste instantie geen hulp 

zochten - eruit en welke rol spelen zingeving en behoeften in dit proces? 
 

Dit onderzoek kent drie doelen: inzicht geven in de zoektocht die mensen met depressieve 

gevoelens hebben ondernomen, in kaart brengen hoe zingeving een rol speelt in dit proces en 

inzichtelijk maken welke behoeften er spelen onder mensen die in eerste instantie geen hulp 

zoeken.  
 

Persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van 

depressieve gevoelens. Bij een depressie komen sterke emoties naar boven waar ieder mens 

anders mee om gaat. In de omgang met depressieve gevoelens wordt onderscheid gemaakt tussen 

adaptieve strategieën die een positief effect hebben en maladaptieve strategieën die over het 

algemeen niet tot verbetering leiden. Factoren die bijdragen aan herstel kunnen bestaan uit 

therapie en medicijnen of uit het opbouwen van weerbaarheid, positieve ervaringen, zorg voor 

onszelf en de tijd te nemen om dat wat ons overkomt een plek te geven. Existentiële zingeving 

gaat over de zin van het bestaan. Om existentiële zingeving in kaart te brengen wordt in dit 

onderzoek gebruik gemaakt van de zeven zingevingsbehoeften van Peter Derkx: doelgerichtheid, 

morele rechtvaardiging, eigenwaarde, competentie, begrijpelijkheid, verbondenheid en 

transcendentie. Ieder mens kent bepaalde basisbehoeften, denk aan eten, drinken en huisvesting. 

Naast deze behoeften heeft de mens ook een behoefte aan onder andere verbondenheid, liefde en 

acceptatie. Van het belang van deze laatste behoeften zijn wij ons niet altijd bewust. Zingeving en 

behoeften staan allebei in verband met depressieve gevoelens. Zingeving wordt gezien als een 

voorspeller van het psychologisch welbevinden van de mens. De linkt tussen behoeften en 
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depressieve gevoelens is dat het onderdrukken of niet herkennen van bepaalde behoeften kan 

leiden tot depressieve gevoelens omdat we niet bezig zijn met datgene wat waardevol voor ons is. 
 

Voor dit onderzoek zijn elf respondenten tussen de 25 en 35 jaar oud die in de afgelopen vijf jaar 

een periode met depressieve gevoelens hebben gekend waarvoor zij geen of pas in een later 

stadium hulp hebben gezocht, geïnterviewd. Met behulp van Atlas-ti zijn de interviews open, 

axiaal en selectief gecodeerd. Waarna antwoord gegeven kon worden op de deelvragen en 

hoofdvraag. 
 

Uit het onderzoek blijkt dat veel depressieve gevoelens ontstaan door een verlieservaring. Denk 

aan het uitgaan van een relatie, verlies van werk, verlies van een dierbaar iemand door overlijden 

of het idee dat je niet meer weet wie je bent en wat je wil. Hiernaast lijkt het willen zorgen voor 

anderen een voorspeller te zijn van een verhoogde kans op het ontwikkelen van depressieve 

gevoelens. Tevens komt naar voren dat het niet erkennen van de eigen gevoelens, denken dat je 

het zelf moet oplossen of een gebrek aan energie, redenen zijn om geen hulp te zoeken.  
 

Geconcludeerd kan worden dat de zoektocht van respondenten eenzaam is. Gebrek aan zingeving 

en het niet bewust zijn of niet erkennen van de eigen behoeften spelen een rol in het ontstaan en 

het verloop van de depressieve gevoelens. Wat opvalt is dat de meeste respondenten erg gericht 

waren op het zorgen voor anderen en het moeilijk vonden zelf om hulp te vragen. Verbondenheid 

met de mensen om je heen en het hebben van een doel om naar toe te leven spelen gedurende het 

begin, tijdens en bij het einde van de depressieve periode een rol. Daarbij komen tijdens de 

depressieve periode behoeften aan morele rechtvaardiging, de behoefte iets goeds te doen, 

eigenwaarde, de behoefte door anderen gezien te worden en begrijpelijkheid, de behoefte om te 

begrijpen wat je overkomt op. Als het na een depressieve periode beter gaat met respondenten, 

komt dit vaak doordat zij verbinding met hun sociale omgeving hebben gevonden. Gevolg 

hiervan is dat respondenten weer een doel voor ogen krijgen waar zij naartoe willen werken. Dit 

doel is vaak minder groots dan de doelen die zij voor hun depressieve perioden hadden. Tijdens 

de depressieve periode spelen naast bovengenoemde zingevingsbehoeften ook de behoeften om 

gered te worden, de behoefte aan fysiek contact en de behoefte aan een luisterend oor een rol. Op 

de weg naar herstel zijn erkenning, acceptatie en het hervinden van de eigen identiteit door een 

nieuw sociaal netwerk factoren die meespelen.  
 

Sleutelwoorden: depressieve gevoelens, zingeving en behoeften  
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 Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

‘You don’t have to see the whole staircase, just take the first step’  

Martin Luther King, Jr., 1991 

 

In dit hoofdstuk wordt het centrale thema van deze scriptie ingeleid, namelijk, de relatie tussen 

depressieve gevoelens, zingeving en behoeften. 

 

1.1 Probleemstelling 

Wereldwijd lijden er meer dan 264 miljoen mensen van verschillende leeftijden aan een 

depressie. Hiermee wordt depressie gezien als de belangrijkste oorzaak van een niet goed 

functioneren of meekomen in de samenleving (WHO, 2020). Depressie zorgt voor veel lijden, 

een verminderd functioneren in de maatschappij en in het uiterste geval kan het tot suïcide leiden. 

Jaarlijks sterven door suïcide - met depressie als oorzaak - wereldwijd gemiddeld 800.000 

mensen. Veel mensen krijgen geen juiste behandeling. Onder andere door gebrek aan middelen 

maar ook doordat zij zelf niet om hulp vragen (WHO, 2020). Uit onderzoek komt naar voren dat 

een derde van de mensen die depressieve gevoelens ervaart geen hulp zoekt, mensen die wel hulp 

zoeken doen dit vaak pas na lange tijd (Farmer, Farrand & O’Mahen, 2012).  

 Er zijn verschillende redenen waarom mensen geen hulp zoeken. Het WHO wijst op het 

heersende sociale stigma omtrent psychische stoornissen (WHO, 2020). Een stigma heeft als 

gevolg dat mensen met een bepaald vooroordeel naar een groep kijken en deze groep schaamte 

gaat voelen om te delen wat er aan de hand is (Stuart, 2008). Het heersende stigma over 

psychische stoornissen zoals depressie is dat het beheersbaar is en dat mensen die aan een 

depressie lijden hier zelf schuld aan hebben. Uit het onderzoek van Farmer, Farrand en O’Mahen 

(2012) komt daarnaast naar voren dat een reden dat mensen geen hulp zoeken, is omdat hun 

depressieve gevoelens zorgen voor een conflict tussen hun identiteit en persoonlijke doelen. Deze 

mensen stellen het zoeken naar hulp uit omdat ze hun depressieve gevoelens niet willen erkennen 

(Farmer et al., 2012). Andere redenen voor het niet zoeken naar hulp zijn te weinig kennis over 

psychische aandoeningen en eventuele behandelingen. Of een gebrek aan tijd of mogelijkheden, 

zowel financiële mogelijkheden als ook beschikbaarheid van passende zorg (Thompson, Hunt & 

Issakidis, 2004). 
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Nederland is van dit laatste een levend voorbeeld, de wachtlijsten voor therapie zijn lang 

waardoor veel mensen die hulp willen geen hulp krijgen (Nederlandse Zorgautoriteit, 2018). Dit 

terwijl bijna één op de vijf Nederlanders te maken krijgen met een depressie (Trimbos, 2018). 

Het niet ontvangen van de juiste hulp kan ervoor zorgen dat de klachten ernstiger worden. 

 Iemand die zich actief inzet voor meer zorgcapaciteit en daardoor veel in het nieuws is 

geweest is journaliste Charlotte Bouwman1. Charlotte was suïcidaal, maar er waren nog 37.750 

wachtenden voor haar, waardoor ze wekenlang op hulp heeft moeten wachten.   

Wat is een depressie en hoe ontstaat die? Er wordt gesproken van een depressie als er 

sprake is van minimaal vijf symptomen die zijn opgenomen in de Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM). Dit is een classificatiesysteem waarmee psychische 

stoornissen vastgesteld worden2. Om van een depressie te kunnen spreken moet een ‘een sombere 

stemming’ of ‘een verlies van interesse of plezier’ een van de symptomen zijn. Een depressieve 

stoornis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen: 6,3 % van de vrouwen ten opzichte van 

4,1 % van de mannen kampt met een depressie.  

Depressie kan een genetische oorsprong hebben, vaak zijn er echter ook andere factoren 

die meespelen. Zo kunnen omgevingsfactoren, persoonlijkheid, het behoren tot een bepaalde 

risicogroep en het verleden invloed hebben op het ontstaan van depressieve gevoelens (Trimbos-

instituut, 2017). Volgens René Diekstra (2003) ontstaan veel depressieve gevoelens door een 

verlieservaring. Johann Harri (2018) stelt dat depressies ontstaan doordat we niet verbonden zijn 

met datgene wat waardevol is voor ons. Depressie wordt door mensen die hier geen ervaring mee 

hebben soms gezien als een onvermogen om te leven. Daarnaast wordt gedacht dat iemand die 

depressief is niet weerbaar en levenslustig is, aldus hoogleraar Trudy Dehue (2008). Zij schreef 

het boek De depressie-epidemie, waarin zij een kritische kijk geeft op de plek die depressie in 

onze samenleving inneemt. Succes is in deze tijd steeds meer een keuze geworden waardoor 

mensen meer gericht zijn op competitie en verliezers meer aan hun lot worden overgelaten. In de 

huidige samenleving is er geen ruimte voor ‘onproductief’ gedrag, zoals een depressie gezien kan 

worden. De norm is dat iedereen actief meedraait in de economie. Als dit even niet lukt dan is het 

aan diegene zelf om een oplossing voor zijn of haar probleem te zoeken (Dehue, 2008).  

                                                
1 https://nos.nl/artikel/2340706-ggz-activist-charlotte-bouwman-krijgt-behandeling-na-1047-dagen-wachten.html 
2 https://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/dsm 
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Volgens Victor Frankl (1984) wordt ieder mens gedreven door de wil om een zinvol leven te 

leiden. Zingeving gaat over datgene wat het leven waardevol maakt (Leijssen, 2004). Op het 

moment dat iemand geen zingeving ervaart lukt het diegene niet om betekenis te verbinden aan 

datgene wat er speelt in zijn leven. Om opnieuw betekenis te kunnen geven aan het leven moet 

diegene zijn beeld over wat het leven inhoudt, herzien (Ganzevoort, 1996). Door het leven te 

herzien kan men datgene wat gebeurd is een plek geven. Dit zorgt ervoor dat men in de toekomst 

beter met onverwachte wendingen kan omgaan en weerbaarder wordt (Bonnanno, 2004).  

Wanneer men ervan uitgaat dat ieder mens op zoek is naar zingeving, dringt de vraag zich 

op wat er gebeurt met mensen als ze niet langer het gevoel hebben dat het leven zinvol is. 

Ondanks dat de term ‘verlies van zingeving’ niet als een symptoom van depressie wordt gezien 

volgens de DSM 5, hebben de twee belangrijkste symptomen, ‘een sombere stemming’ of ‘een 

verlies van interesse of plezier’ wel raakvlakken met het begrip zingeving3. Dit gegeven vormt 

het beginpunt van dit onderzoek. Welke rol speelt zingeving in het leven van mensen die 

depressieve gevoelens ervaren en dan in het bijzonder mensen die hier in eerste instantie geen 

hulp bij zoeken?  

 Doordat een deel van de mensen geen hulp zoekt kunnen de symptomen erger worden en 

krijgen we te maken met een groep mensen met wie het niet goed gaat en die buiten beeld komen 

te staan. Het WHO bestempelt dit als een problematische ontwikkeling, in 2017 besteedden zij 

World Health Day aan het centraal stellen van depressie. Met een campagne riepen zij mensen op 

om te praten en om hulp te vragen als het niet goed gaat4. Dat er een grote groep mensen is die 

geen hulp zoekt brengt de vraag op wat het is wat deze mensen nodig hebben. Dit brengt mij bij 

het laatste thema van dit onderzoek. Behoeften, welke behoeften hebben mensen die depressieve 

gevoelens ervaren maar hier geen hulp voor zoeken.  

 Psycholoog Marshall Rosenberg (2012) richt zich op de manier waarop mensen met elkaar 

communiceren. Hij richt zich met name op de negatieve gevoelens die mensen ervaren in relatie 

tot anderen. Hij gaat daarbij in op de behoeften die hier volgens hem aan ten grondslag liggen. 

Het bewust zijn van je eigen behoeften en het handelen hiernaar zijn volgens hem van groot 

belang om goed voor jezelf te zorgen. Op het moment dat we dit niet doen kunnen er depressieve 

                                                
3 https://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/depressieve-stemmingsstoornissen/depressie/depressieve-stoornis-dsm-5 
4 https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/ 
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gevoelens ontstaan (Rosenberg, 2012). Psycholoog Thomas d’Ansembourg (2015) voegt toe dat 

het niet bezig zijn met wat onze behoeften zijn ertoe leidt dat we meer met de behoeften en 

wensen van de ander bezig zijn dan met onszelf. 

 Met het samenbrengen van deze drie thema’s: depressieve gevoelens, zingeving en 

behoeften hoop ik een bijdragen te leveren aan het verkennen van dit veld. Wat hebben mensen 

die kampen met depressieve gevoelens maar hier in eerste instantie geen hulp voor zoeken nodig? 

 

1.2 Relevantie van dit onderzoek 

Dit onderzoek is allereerst wetenschappelijk relevant, omdat het een onderzoek betreft naar een 

groep mensen die vaak buiten beeld blijft en waarover niet veel bekend is. Gezien depressie een 

groot maatschappelijk probleem is, kan het waardevol zijn om juist deze groep mensen een stem 

te geven. Het onderzoek kan bijdragen aan meer kennis over de behoeften van deze mensen en de 

manieren waarop ze geholpen kunnen worden. Hiermee kan dit onderzoek een bijdrage leveren 

aan het zorgsysteem en wellicht een steun zijn voor mensen die zelf depressieve gevoelens 

ervaren. 

 Vanuit humanistisch oogpunt is dit onderzoek relevant, omdat het zicht kan geven op welke 

manier geestelijke verzorging kan inspelen op dit gebied. Geestelijke verzorging kan worden 

gedefinieerd als: ‘Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en 

advisering bij zingeving en levensbeschouwing.’ (VGVZ, 2015)5. Voor sommige mensen is de 

drempel om naar een psycholoog te stappen te hoog. Mogelijk kan een geestelijk verzorger een 

rol spelen, omdat deze begeleiding laagdrempeliger is en de aard van de gesprekken anders zijn 

dan met een psycholoog. Bij een psycholoog ligt de focus voornamelijk op behandelen, terwijl bij 

een geestelijk verzorger het gesprek over zingevingsvragen gaat. 

 Met dit onderzoek kan verkend worden of er sprake is van onbenut terrein voor een 

geestelijk verzorger en kan er mogelijk een link worden gelegd met hoe je als geestelijke 

verzorger iemand met depressieve gevoelens kunt ondersteunen.  

 Door meer inzicht te krijgen in de rol van zingeving en behoeften in relatie tot depressieve 

gevoelens, kan dit onderzoek op verschillende vlakken een bijdrage leveren: aan mensen met 

                                                
5 https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf 



 14 

depressieve gevoelens, aan zorgverleners vanuit de psychiatrie en aan humanistisch geestelijke 

verzorgers. 

 

1.3 Focus van dit onderzoek  

In dit onderzoek worden depressieve gevoelens, zingeving en behoeften aan elkaar gekoppeld. Er 

wordt ingegaan op de zoektocht van respondenten die een periode met depressieve gevoelens 

hebben ervaren, welke rol zingeving in hun verhaal speelt en welke behoeften een rol spelen. 

Voor hen die geen hulp zochten is de vraag waar zij behoefte aan zouden hebben gehad. Voor 

hen die uiteindelijk wel hulp zochten is de vraag of deze hulp hen gebracht heeft wat zij nodig 

hadden of dat er nog andere behoeften een rol speelden. 

 Het onderzoek richt zich op de persoonlijke ervaringen van de respondenten. Het richt zich 

dus niet op de medische en psychologische kant van depressie. Zoals in de probleemstelling naar 

voren komt zijn er veel mensen die te maken krijgen met depressieve gevoelens maar hiervoor 

niet naar de huisarts gaan. In dit onderzoek draait het om de beleving en ervaring van deze 

mensen en is een officiële diagnose niet noodzakelijk. Voor dit onderzoek zijn mensen in de 

leeftijdscategorie van 25 tot en met 35 jaar geïnterviewd die ten minste drie maanden depressieve 

gevoelens hebben ervaren. Dit is een leeftijd waarop veel mensen de nodige levenservaring 

hebben en zich oriënteren op hun toekomst. Om het onderzoek af te bakenen worden mensen die 

manisch depressief zijn en/of met andere psychische stoornissen kampen niet meegenomen. Ook 

worden respondenten die strikt vanuit een bepaalde religie leven niet meegenomen, gezien dit een 

andere dimensie toevoegt als het gaat om zingeving. Religie wordt namelijk gezien als een bron 

van zingeving die vooral vroeger een grote rol speelde (Alma, 2018). In de afgelopen jaren neemt 

de religieuze betrokkenheid in Nederland steeds meer af (Schmeets, 2018). Tot slot worden 

alleen mensen meegenomen die in Nederland zijn opgegroeid opdat culturele verschillen zo min 

mogelijk een rol spelen. Er zijn zowel mensen geïnterviewd die gedurende hun depressieve 

periode geen hulp hebben gezocht als mensen die in een later stadium hulp hebben gezocht. 

Hierbij worden de vragen wat mensen ervan weerhield om hulp te zoeken en wat hen ertoe 

aanzette om dit uiteindelijk wel te doen onderzocht.  

 Het onderzoek kent een narratieve insteek. Anneke Sools (2012), docent narratieve 

psychologie aan de universiteit Twente stelt dat narratief onderzoek beschrijvend onderzoek is 

met vaak een emancipatoir doel. Dit houdt in dat het een stem geeft aan incomplete, ontbrekende 
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of gemarginaliseerde verhalen of bijdraagt aan het creëren van nieuwe en alternatieve verhalen. 

Men kan van een narratief onderzoek spreken als verhalen dienen als data (Sools, 2012). Centraal 

in deze thesis staan de narratieven van de mensen die geïnterviewd zijn. 

 De narratieve benadering ziet het vertellen van verhalen als een bron van zingeving: door 

middel van verhalen geven mensen zin aan het leven. Door het vertellen van een verhaal ordenen 

mensen hun gedachten en wordt duidelijk wat wel en wat niet van belang is voor de verteller. Zo 

is ieder levensverhaal een deel van wie wij zijn. Door het vertellen van een verhaal brengen 

mensen orde aan in hun leven (McAdams, 1997). Met het vertalen en interpreteren van verhalen 

krijgen mensen grip op hun leven. Ieder verhaal laat zien hoe de verteller de wereld interpreteert 

(Taylor, 1989). Het is met behulp van ons verhaal dat we ons leven vormgeven: een verhaal 

houdt het verleden vast en anticipeert op wat nog komen gaat. Een verhaal is echter niet statisch, 

het wordt doorbroken door betekenisvolle of onverwachtse gebeurtenissen (Mul, 2000). Dit 

onderzoek richt zich op de verhalen van respondenten die bekend zijn met depressieve gevoelens 

en de manier waarop zij zin gaven aan hun leven. In dit onderzoek wordt expliciet aan de 

respondenten gevraagd waar zij behoefte aan hadden tijdens hun depressieve periode. Welke 

behoeften lagen ten grondslag aan de gevoelens die zij ervoeren?  

 

1.4 Onderzoeksdoelen 

Dit onderzoek kent drie doelen, te weten inzicht geven in de zoektocht die mensen met 

depressieve gevoelens hebben gehad; in kaart brengen hoe zingeving een rol speelt in dit 

proces en inzichtelijk maken welke behoeften er spelen onder mensen die in eerste instantie geen 

hulp zoeken. Met het nastreven van dit laatste doel kan de mogelijke rol van een geestelijk 

verzorger nader ingevuld en uitgewerkt worden.   

 Met dit onderzoek wordt enerzijds bijgedragen aan de kennis over hoe personen die een 

periode van depressieve gevoelens hebben doorgemaakt, deze periode ervaren. Anderzijds wordt 

onderzocht welke rol zingeving en behoeften spelen in dit proces. Hiervoor wordt ingegaan op de 

ervaringen die hebben geleid tot de depressieve gevoelens en wordt inzichtelijk gemaakt wat voor 

deze personen belangrijk was in deze periode en op wat voor manier zij met hun depressieve 

gevoelens omgingen. Met dit onderzoek wordt ruimte gecreëerd voor het verhaal van mensen met 

depressieve gevoelens om meer inzicht in het denken en voelen van deze mensen te krijgen.  

 



 16 

1.5 Onderzoeksvraag en deelvragen  

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: 

 

Hoe ziet de zoektocht van volwassen Nederlanders tussen de 25 en 35 jaar - die in de afgelopen 5 

jaar een periode van depressieve gevoelens ervoeren waarbij zij in eerste instantie geen hulp 

zochten - eruit en welke rol spelen zingeving en behoeften hierbij? 

 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag zijn vier deelvragen opgesteld. De eerste deelvraag is 

theoretisch van aard en wordt beantwoord in het theoretische kader. De overige drie deelvragen 

zijn empirisch van aard en worden beantwoord met de data uit het onderzoeksveld. Deelvraag 

twee is opgedeeld in vier sub vragen die ingaan op de verschillende fasen van de zoektocht. 

 

Deelvragen: 

1. Wat zijn de voornaamste bevindingen over de relatie tussen depressie en zingeving en 

tussen depressie en behoeften? 

2. Hoe zag de zoektocht van respondenten eruit? 

2.1 Welke factoren leidden volgens de respondenten tot depressieve gevoelens? 

2.2 Wat ervoeren respondenten en hoe gingen zij hier mee om? 

2.3 Welke factoren droegen bij aan het herstel van de respondenten?  

2.4 Hoe kijken respondenten terug op deze periode? 

3. Welke rol speelt zingeving in deze zoektocht? 

4. Welke rol spelen behoeften in deze zoektocht? 
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1.6 Centrale concepten 

Depressieve gevoelens: er wordt in dit onderzoek bewust gekozen voor de term depressieve 

gevoelens omdat het gaat om de beleving en ervaring van de respondenten en een officieel 

gestelde diagnose niet noodzakelijk is. In dit onderzoek wordt over depressieve gevoelens 

gesproken wanneer iemand een periode (die langer dan drie maanden duurt) gevoelens van 

somberheid ervaart, een vermindering aan levenszin beleefd en daardoor minder 

toekomstperspectief ziet. De precieze symptomen kunnen per respondent verschillen. 

 

Zingeving: zingeving wordt in dit onderzoek beschouwd als existentiële zingeving. Dit is het 

proces waarin mensen zich op een bepaalde manier tot de wereld verhouden (Jacobs, 2020) en 

betekenis geven aan dat wat er in het leven gebeurt (Alma & Smaling, 2010). Existentiële 

zingeving gaat over de zin van het bestaan (Alma & Smaling, 2010). Peter Derkx (2011) 

onderscheidt zeven zingevingsbehoeften: behoeften waaraan voldaan moet worden om 

existentiële zingeving te ervaren. Deze zingevingsbehoeften zijn: doelgerichtheid, morele 

rechtvaardiging, eigenwaarde, competentie, begrijpelijkheid, verbondenheid en transcendentie. 

Aan de hand van deze zingevingsbehoeften wordt onderzocht welke rol zingeving in de verhalen 

van de respondenten speelt en aan welke behoeften volgens hen voldaan moet worden om 

existentiële zingeving te ervaren. 

 

Behoefte: in dit onderzoek wordt behoefte gekoppeld aan depressieve gevoelens. De vraag is 

waar mensen behoefte aan hebben als zij depressieve gevoelens ervaren. Behoefte wordt 

omschreven aan de hand van de theorie van Marshall Rosenberg (2012). Rosenberg (2012) is van 

mening dat de gevoelens die je als mens ervaart samenhangen met een reële behoefte die je hebt. 

Veel mensen zijn zich hier vaak niet van bewust. Voorbeelden van behoeften die Rosenberg 

(2012) noemt zijn: acceptatie, erkenning, begrip en empathie.  
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1.7 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 is de uiteenzetting van de probleemstelling die aan de basis van dit onderzoek ligt. 

In hoofdstuk twee, het theoretisch kader, wordt dieper ingegaan op de concepten depressieve 

gevoelens, existentiële zingeving en behoeften. In dit hoofdstuk worden verschillende theorieën 

uiteengezet die het kader van dit onderzoek vormen. Hoofdstuk drie, de methoden, gaat in op de 

onderzoeksmethode die gebruikt is om dit onderzoek uit te voeren. Hoofdstuk vier, de resultaten, 

beschrijft de belangrijkste bevindingen die uit de verhalen van de respondenten naar voren zijn 

gekomen. Hoofdstuk vijf is het concluderende hoofdstuk waarin antwoord wordt gegeven op de 

hoofdvraag van dit onderzoek. Tot slot wordt dit onderzoek afgesloten met een zesde hoofdstuk 

waarin de resultaten van dit onderzoek geanalyseerd worden en er verbanden worden gelegd met 

de theorieën die besproken zijn in het theoretisch kader. Ook wordt ingegaan op de beperkingen 

van dit onderzoek en worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en voor de 

praktijk.  
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 
 

In dit theoretisch kader wordt ingegaan op de belangrijke theorieën en literatuur die ten grondslag 

liggen aan dit onderzoek. De drie hoekstenen van dit onderzoek zijn: het verloop van een 

depressie, existentiële zingeving en behoeften. De theoretische uitwerking van de verschillende 

concepten vormen het kader voor dit onderzoek. Het theoretisch kader bestaat uit vier paragrafen. 

Paragraaf 2.1 gaat in op het concept depressieve gevoelens. Paragraaf 2.2 verkent het begrip 

existentiële zingeving. Paragraaf 2.3 gaat verder in op het concept behoeften. Paragraaf 2.4 gaat 

in op de relatie tussen depressieve gevoelens, zingeving en de behoeften daarachter. Hoofdstuk 2 

wordt afgesloten met een samenvatting waarin de belangrijkste elementen terugkomen. 

 

2.1 Depressieve gevoelens  

“Depression is a prison where you are both the suffering prisoner and the cruel jailer”  

Dorothy Rowe, n.d. 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag wat depressieve gevoelens zijn, hoe ze ontstaan, 

hoe mensen er mee omgegaan en welke factoren bijdragen aan het herstel. In dit onderzoek 

worden de termen depressieve gevoelens en depressie door elkaar gebruikt. Het woord depressie 

impliceert dat er een officiële diagnose is gesteld en dat is bij de doelgroep voor dit onderzoek 

niet het geval. De term depressie wordt echter wel gebruikt omdat veel literatuur en onderzoeken 

die aangehaald worden zich richten op depressie en niet op depressieve gevoelens. Het verschil 

tussen depressie en depressieve gevoelens is dat je voor een depressie moet voldoen aan een lijst 

van symptomen waarna een psycholoog de diagnose stelt6. Over depressieve gevoelens kan al 

gesproken worden als er slechts sprake is van een aantal symptomen van depressie.  

 

 

 

 

                                                
6 https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/depressieol        
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2.1.1 Wat zijn depressieve gevoelens?  

Om antwoord te geven op de vraag wat depressieve gevoelens zijn worden er twee perspectieven 

aangehaald. Het psychologische en het maatschappelijk perspectief. Bij het psychologische 

perspectief gaat het om de kenmerken en de weerslag die een depressie op een individu heeft. Bij 

het maatschappelijke perspectief gaat het over depressie als maatschappelijk ‘probleem’. 

 Vanuit een psychologisch oogpunt gaan depressieve gevoelens gepaard met een verlies aan 

levenszin. De persoon in kwestie kan een diep gevoel van ongeluk ervaren en ziet geen 

perspectief meer (Doolaard, 2006). Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een 

lijst met signalen opgesteld die kunnen duiden op een depressie. Genoemd worden: gevoelens 

van lusteloosheid, somberheid, minder plezier in bezigheden, weinig oogcontact, monotone 

spraak, aanhoudende moeheid, klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak, angst en 

slapeloosheid (Van Weel-Baumgarten, et al., 2012). Daarnaast staan in de DSM 5 negen 

symptomen beschreven. Om van een depressie te spreken moet iemand aan ten minste vijf van 

deze symptomen voldoen. De belangrijkste twee symptomen zijn reeds in de inleiding benoemt, 

namelijk een ‘sombere stemming’ en een ‘verminderde interesse in de wereld om je heen’. 

Hiernaast worden in de DSM 5 gewichtsverlies, insomnia of hypersomnia, psychomotorische 

agitatie, vermoeidheid, gevoelens van waardeloosheid, verminderd vermogen tot concentratie en 

recidiverende gedachten aan de dood als symptomen omschreven7. Depressie is een psychische 

aandoening. De psychologische kern van een depressie bestaat volgens psycholoog René 

Diekstra uit drie elementen: negatief zelfbeeld, negatief beeld over de toekomst en een negatief 

beeld over andere mensen. Iemand die depressief is kan zijn eigen denkbeelden moeilijk 

relativeren (Diekstra, 2003).  

 Maatschappelijk gezien werd depressie van oudsher bestempeld als een nuttig 

mechanisme tegen sociale uitsluiting. Bij een depressie trekt men zich terug en investeert men 

minder in de maatschappij. Als iemand zich slecht voelt of stress ervaart en zich om die reden 

terugtrekt, geeft diegene een signaal af dat het niet goed gaat. Mensen uit zijn of haar omgeving 

vangen dit signaal op waardoor de aandacht op deze persoon gevestigd wordt. Hierdoor wordt 

diegene weer in de groep opgenomen (Allen & Badcock, 2003). In onze huidige samenleving is 

dit mechanisme nauwelijks meer aanwezig. De huidige samenleving is individualistischer 

                                                
7 https://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/depressieve-stemmingsstoornissen/depressie/depressieve-stoornis-dsm-5 
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waardoor mensen steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor het creëren van persoonlijke 

betekenis in hun leven (Westerhof, Bohlmeijer, Beljouw & Pot, 2010). Steeds meer mensen leven 

in een sociaal isolement waardoor er weinig zicht is op mensen met wie het niet goed gaat. 

Bovendien is er in de huidige samenleving veel meer prestatiedruk en ervaren mensen eerder 

stress, wat een van de redenen is waardoor depressies in deze tijd vaker voorkomen dan vroeger 

(Hidaka, 2012).  

 

2.1.2 Hoe ontstaan depressieve gevoelens? 

Hoe depressieve gevoelens ontstaan is niet altijd duidelijk. Wel zijn er verschillende factoren die 

invloed kunnen hebben, deze worden hier uiteengezet. Allereerst wordt ingegaan op factoren die 

te maken hebben met het individu zelf, denk aan persoonlijkheidskenmerken, leefgewoonte en 

genen. Ten tweede wordt ingegaan op omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen.  

 Er zijn een aantal persoonlijkheidskenmerken die invloed kunnen hebben op het ontstaan 

van depressieve gevoelens. Mensen die kwetsbaar zijn kunnen eerder depressieve gevoelens 

ontwikkelen omdat zij vatbaarder zijn voor wat er in hun omgeving gebeurt. Mensen die volgens 

het Trimbos-instituut (2017) als kwetsbaar omschreven worden, zijn: alleenstaanden, 

alleenstaande ouders, vrouwen, werklozen, arbeidsongeschikten, lager opgeleiden en mensen met 

een laag inkomen. Daarnaast hebben kindertrauma’s, psychopathologie bij de naaste familie, 

stressvolle levensgebeurtenissen, kwetsbare persoonlijkheid, ongezonde leefstijl en ongunstige 

werkomstandigheden invloed op het ontstaan van depressieve gevoelens (Trimbos-instituut, 

2017). Mensen die in het verleden te maken hebben gehad met een angststoornis hebben een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van depressieve gevoelens (Trimbos-instituut, 2017). 

Volgens Hasler is een andere belangrijke factor of iemand in staat is goed voor zichzelf te zorgen, 

denk aan voldoende beweging, goede voeding en voldoende slaap (Hasler, 2013).  

 Uit onderzoek van (Disabato et al., 2017) kwam naar voren dat bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken zoals neuroticisme maken dat mensen meer negatieve gebeurtenissen 

genereren en eerder vatbaar zijn voor depressieve gevoelens (Disabato et al., 2017). Marshall 

Rosenberg (2012), psycholoog en oprichter van de methode Nonviolent Communication, verdiept 

zich in de communicatie tussen mensen en de wijze waarop mensen naar zichzelf kijken. Hij zegt 

dat mensen die hun behoeften niet goed kunnen herkennen en uitspreken eerder depressieve 

gevoelens ontwikkelen. Volgens hem stellen mensen hoge eisen aan zichzelf en oordelen zij 
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negatief over zichzelf als iets niet lukt of gaat zoals gewenst. Dit kan leiden tot een negatief 

zelfbeeld, schaamte en schuld wat weer kan leiden tot depressieve gevoelens (Rosenberg, 2012). 

Tot slot speelt bij een deel van depressies de genen een rol. Het is zelfs zo dat de mate waarin 

iemand gevoelig is voor stress genetisch vastligt (Hasler, 2013). 

 Omgevingsfactoren die tot stress leiden en het wel of niet hebben van een stabiel sociaal 

netwerk kunnen invloed hebben op de gemoedstoestand van het individu (Hasler, 2013). Volgens 

René Diekstra (2003) spelen verlieservaringen een rol bij het ontstaan van depressieve gevoelens. 

Dit kan zijn door het verlies van een belangrijk persoon, je jeugd of gezondheid, maar ook het 

verlies van de controle over je eigen leven, het verlies van vertrouwen of zelfverzekerdheid, het 

verlies van eigenwaarde, kind-zijn of werk en verlies door overlijden. Het zijn ervaringen waarbij 

het gevoel heerst dat je de controle verliest over eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Dit 

verliezen van controle is iets wat wij mensen moeilijk vinden (Diekstra, 2003). Herman de 

Monnink (2008), grondlegger van de verlieskunde bevestigt dat omgaan met rouw niet eenvoudig 

is en levenspijn met zich meebrengt.  

 Tot slot voegt onderzoeker en schrijver Johann Hari (2018) toe dat depressieve gevoelens 

ontstaan, omdat de mensen de verbinding met dat wat waardevol is in het leven, verliezen. Hari 

neemt hiermee een maatschappelijk perspectief aan. Hij wijst op het niet hebben van zinvol werk, 

geen verbinding met anderen voelen, het kwijtraken van waarden die ons leven vormgeven, 

disconnectie met de natuur en geen zicht op een veilige en hoopvolle toekomst (Hari, 2018). Tot 

slot noemt Hari dat ook genen en veranderingen in de hersenen invloed kunnen hebben. De 

hersenen kunnen zich namelijk aanpassen. Bij mensen die aanhoudende negatieve en wanhopige 

gedachten hebben kan het gedeelte van de hersenen waar negatieve emoties gevoeld worden 

vergroten. Hiermee besteedt hij ook aandacht aan het psychologische perspectief. Hari heeft een 

ander blik op depressie dan de meeste medici. Hij heeft zijn twijfels als het gaat om de rol van 

genen en de behulpzaamheid van medicatie. Het werk van Hari kent raakvlakken met de 

verlieservaringen zoals René Diekstra die omschrijft.  

 Ondanks het feit dat persoonlijkheidsfactoren en omgevingsfactoren in deze paragraaf apart 

besproken worden, zijn ze met elkaar verweven. De persoonlijkheid van een individu kan immers 

invloed hebben op de manier hoe diegene omgaat met bepaalde omgevingsfactoren. Hoe iemand 

depressie of depressieve gevoelens ervaart verschilt ook, naar mijn idee zijn er verschillende 

gradaties van depressie waarbij ieder mens iets anders ervaart. Het ontstaan van depressieve 
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gevoelens komt voort uit een wisselwerking tussen het individu en de maatschappij. Ik denk dat 

de huidige individualistische samenleving het ingewikkeld maakt voor mensen met depressieve 

gevoelens om hun weg te vinden. Het is naar mijn idee belangrijk om het psychologisch 

perspectief dat zich vooral richt op de symptomen altijd samen te nemen met het 

maatschappelijke perspectief. Een individu leeft in een context die we niet buiten beschouwing 

kunnen laten (Jacobs, 2020). 

 

2.1.3 Omgang met depressieve gevoelens  

In deze paragraaf wordt gekeken naar hoe mensen omgaan met hun depressieve gevoelens. 

Hierbij wordt ingegaan op de hulpvraag die deze mensen wel of niet naar buiten brengen.  

 Bij een depressie komen sterke emoties kijken, waar elk individu anders mee om gaat. 

Waar de een makkelijk omgaat met een tegenslag, ontwikkelt de ander een langdurige, sombere 

stemming. Mensen die te maken krijgen met een sombere gemoedstoestand hebben moeite om 

positieve gedachten te vormen. Positieve gedachten worden vaak ondermijnd door herinneringen 

aan tegenslagen, wat nog meer somberheid veroorzaakt. Voor mensen die positief in het leven 

staan is het eenvoudiger om tegenslagen te relativeren, omdat zij herinneringen hebben aan 

eerder overwonnen tegenslagen (Fever, 2006). In deze paragraaf worden twee strategieën 

beschreven waarop mensen omgaan met emoties, de zogenoemde adaptieve en maladaptieve 

strategieën.  

 Adaptieve strategieën worden gezien als strategieën die een positief effect hebben en tot 

verbetering kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn: acceptatie wat er gebeurd is, dit helpt om 

iets achter je te laten; positieve heroriëntatie, nadenken over de stappen die genomen moeten 

worden; In perspectief plaatsen, relativeren van dat datgene wat gebeurd is; positieve 

herwaardering, de gebeurtenis bezien vanuit het perspectief dat je er iets van geleerd hebt of groei 

hebt doorgemaakt (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010).  

 Maladaptieve strategieën zijn strategieën die over het algemeen niet tot verbetering leiden. 

Denk aan zelfverwijt, de anderen de schuld geven en catastroferen, oftewel de gebeurtenis erger 

maken dan ze in de realiteit zijn. Ook rumineren, het herkauwen en onderdrukken van je 

gevoelens en problemen worden als maladaptieve strategieën gezien (Aldao & Nolen-Hoeksema, 

2010).  
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Zoals in de inleiding al genoemd werd, vraagt niet iedereen die depressieve gevoelens ervaart om 

hulp. Redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Enerzijds is er het heersende stigma over depressie 

waardoor mensen niet open durven te zijn over hun gevoelens (Clement et al., 2015). Anderzijds 

is het zo dat mensen niet altijd erkennen dat het niet goed gaat. Een depressie is bovendien lastig 

te herkennen en mensen weten of geloven niet altijd dat er mogelijkheden tot behandeling zijn 

(Fever, 2006). Gebrek aan kennis maar ook een gebrek aan tijd of mogelijkheden, kunnen dus 

een rol spelen (Thompson, Hunt & Issakidis, 2004). Diekstra (2003) voegt hieraan toe dat veel 

mensen die te maken krijgen met depressieve gevoelens geloven dat het een teken van zwakte is. 

Dit idee komt mogelijk voort uit het heersende stigma. Ook bevestigt hij dat mensen niet geloven 

dat er effectieve hulp bestaat.  

 Een stigma reduceert de mens tot een persoon die ‘ziek’ of ‘onherstelbaar besmet’ is 

(Goffman, 1963). Dit heeft tot gevolg dat mensen met een bepaald vooroordeel naar een groep 

kijken en mensen uit deze groep niet uitkomen voor wat er speelt, omdat zij schaamte voelen en 

niet in een hokje geplaatst willen worden. Deze vooroordelen kunnen ook overgenomen worden 

door hulpverleners, wat tot gevolg kan hebben dat deze groep mensen minder goed geholpen 

wordt (Stuart, 2008).  

 Uit het onderzoek van Farmer et al. (2012) komt daarnaast naar voren dat de belangrijkste 

reden dat mensen geen hulp zoeken is dat hun depressieve gevoelens zorgen voor een conflict 

tussen hun identiteit en persoonlijke doelen. Omdat mensen geneigd zijn hun identiteit en de 

doelen die zij voor ogen hebben te beschermen, stellen ze het zoeken naar hulp uit. Omdat zij niet 

willen of kunnen erkennen dat er iets is. Zij gebruiken vermijdingsstrategieën om de dreiging die 

zij ervaren te verminderen. Pas op het moment dat deelnemers acceptatie voelen kunnen zij om 

hulp vragen (Farmer et al., 2012). 

 

2.1.4 Factoren die bijdragen aan herstel  

Uit de literatuur komen verschillende factoren naar voren die kunnen bijdragen aan een 

vermindering van depressieve gevoelens. Daarnaast zijn er verschillende vormen van therapie, 

waaronder cognitieve therapie, die mensen met een depressie helpen om te leren omgaan met hun 

gevoelens. Ook medicatie is een veel gebruikt middel tegen depressies (Dehue, 2008). Gezien de 

focus van dit onderzoek niet medisch wordt ingestoken wordt hier verder geen aandacht aan 

besteed.  
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Als we kijken naar de vraag wat mensen nodig hebben om iets wat hen overkomen is een plek te 

kunnen geven, komen we op het begrip weerbaarheid: het vermogen van mensen om een heftige 

gebeurtenis een plek te geven (Bonnano, 2004). Een ander woord voor weerbaarheid is 

veerkracht. Iemand die zich opgewekt voelt, heeft de neiging aan positieve dingen te denken. Als 

er sprake is van een tegenslag hebben opgewekte mensen meer veerkracht om hier mee om te 

gaan (Fever, 2006).  

 Weerbaarheid heeft betrekking op de manier waarop mensen betekenis geven aan hun leven 

nadat zij tegenspoed hebben ervaren (Duyndam, 2016). Volgens Duyndam is veerkracht geen 

menselijk karaktertrek, zoals wilskracht bijvoorbeeld. Wilskracht is een eigenschap die de ene 

persoon wel en de andere persoon niet heeft. Veerkracht is iets dat zich ontwikkeld gedurende het 

leven (Duyndam, 2016). Uit onderzoek blijkt dat de sociale omgeving van een individu bijdraagt 

aan het ontwikkelen van veerkracht (Scheer & Withaar, 2013). Veerkracht kan vergroot worden 

door mensen doelbewust te stimuleren dingen te doen waarbij zij geluk ervaren (Bolier, 2012). 

Volgens Bonanno en Mancini hangt de mate van veerkracht die iemand heeft samen met zijn 

persoonlijkheid, copings-strategieën, opleidingsniveau, relaties en steun uit de gemeenschap 

(Bonanno & Mancini, 2008). Uit een ander onderzoek (Fredrickson, 2001) blijkt dat positieve 

emoties bij mensen leiden tot veerkracht. Als iemand in staat is positieve emoties te ervaren zorgt 

dit voor een verbreding van zijn denkwereld waardoor het emotioneel welzijn stijgt en men beter 

om kan gaan met tegenslagen (Fredrickson, 2001).  

 Niet alleen positieve ervaringen door de wereld om ons heen, maar ook milder oordelen 

naar onszelf toe helpt bij herstel. Zoals eerder aangegeven, komen volgens Rosenberg (2012) de 

oordelen die we over onszelf hebben voort uit onvervulde behoeften, zoals de behoefte om gezien 

en erkend te worden, of de behoefte aan affectie. Volgens Rosenberg (2012) moeten we als mens 

meer empathisch zijn naar onszelf en luisteren naar onze behoeften. Als onze behoeften helder 

zijn en we hier naar handelen oordelen we minder streng over onszelf en anderen. 

 Diekstra (2003) beschrijft hoe we moeten leren om pijn een plek te geven in ons leven. 

Volgens hem is het niet mogelijk om dat wat ons is overkomen, te laten verdwijnen. De kunst is 

om het een plek te geven en keuzes te maken voor de toekomst. Het moeilijke deel zal altijd 

ergens zijn en heeft wellicht een stempel gezet op een bepaalde periode uit je leven, maar het 

hoeft geen stempel te drukken op de rest van je leven (Diekstra, 2003). Hij wijst op het belang 

van zelfrespect in relatie tot depressie. Door toedoen van anderen of uit eigen onzekerheid kan 



 26 

het gevoel van zelfrespect verminderen. Het helemaal verdwijnen hiervan houdt in dat je jezelf 

niet meer onder ogen wilt komen. Hierdoor verdwijnt de veilige basis van waaruit je opnieuw kan 

beginnen. Om te werken aan herstel is het daarom belangrijk stil te staan bij hoe je naar jezelf 

kijkt en wat je van jezelf vindt (Diekstra, 2003). 

 In de huidige samenleving heerst het idee dat depressie de oorzaak is van een chemische 

onbalans. Johann Hari (2018) trekt deze ideeën in twijfel en zet zijn vraagtekens bij 

medicijngebruik. Volgens hem kunnen mensen die kampen met depressieve gevoelens geholpen 

worden door op het sociale vlak meer te organiseren. Volgens hem moeten we reflecteren op 

onze relaties en verbondenheid. Door het sociale draagvlak te vergroten en te versterken gaan 

mensen zich gewaardeerd en verbonden voelen, dit is iets wat vaak ontbreekt in het leven van 

iemand die depressief is. Sociale verbindingen helpen op den duur om bovenstaande punten te 

herstellen. Ook voor mensen bij wie depressie een genetische oorsprong heeft kan dit sociale 

draagvlak ondersteunend werken. Mensen die sociale connecties hebben ervaren meer 

eigenwaarde en controle over hun gezondheid. Dit kan een beschermende werking hebben tegen 

depressieve gevoelens. Mensen die weinig sociale connecties hebben ervaren meer eenzaamheid, 

angst, woede en depressieve gevoelens en hebben over het algemeen een lager zelfbeeld 

(Armstrong & Oomen-Early, 2009).  

 

2.2 Existentiële Zingeving  

‘The more we live by our intellect, the less we understand the meaning of life’  

Leo Tolstoj, n.d. 

 

In de voorgaande paragraaf is ingegaan op het concept depressieve gevoelens. In deze paragraaf 

wordt het tweede centrale begrip binnen dit onderzoek uitgediept, namelijk existentiële 

zingeving. Allereerst wordt ingegaan op de vraag wat existentiële zingeving inhoudt volgens 

Hans Alma en Adri Smaling (2010) en Gaby Jacobs (2020). Vervolgens wordt gekeken naar het 

belang van zingeving volgens Viktor Frankl (1973) en Michael Steger (2008). Tot slot worden de 

verschillende zingevingsbehoeften die tot existentiële zingeving lijden besproken aan de hand 

van de theorie van Peter Derkx (2011) aangevuld met theorieën van Roy Bauwmeister (1991) en 

Alma en Smaling (2010). 
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2.2.1 Wat is existentiële zingeving? 

Alma en Smaling (2010) maken een onderscheid tussen alledaagse zingeving en existentiële 

zingeving. Alledaagse zingeving is datgene wat onbewust en vaak vanzelfsprekend is. Op het 

moment dat alledaagse zingeving doorbroken wordt door een belangrijke of ingrijpende 

gebeurtenis zoals door dood, ziekte, geboorte, eenzaamheid of liefde is er sprake van existentiële 

zingeving. Existentiële zingeving gaat over de zin van het bestaan. Dit heeft te maken met het 

zoeken naar antwoorden op grote levensvragen, denk hierbij aan vragen als: Wie ben ik? Waar 

leef ik voor? (Alma & Smaling, 2010). Alma en Smaling zien zingeving als ‘Een persoonlijke 

verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst wordt in een breder kader van 

samenhangende betekenissen’ (Alma & Smaling, 2010, p. 22).  

 Gaby Jacobs ziet existentiële zingeving als een proces. ‘Het proces waarin een mens zich 

tot de wereld verhoudt’ (Jacobs, 2020, p.27). Hierbij gaat het enerzijds om een inwaartse 

beweging naar een diepere laag in jezelf waar de belangrijkste waarden en aspiraties te vinden 

zijn. Anderzijds gaat het om een uitwaartse beweging waarbij je contact maakt met de wereld. 

Existentiële zingeving is niet louter een innerlijk proces. Het gaat om het individu in een context, 

waarin mensen in de omgeving ook een rol hebben in hoe de wereld gezien en ervaren wordt. 

Volgens Jacobs (2020) is zingeving een cognitief en emotioneel proces waarbij ervaringen en 

gebeurtenissen in een betekenissysteem worden gekaderd. Het idee dat existentiële zingeving een 

proces is, lijkt mij een waardevolle toevoeging. Het gaat om de zoektocht hoe men zich als 

individu ten opzichte van zijn omgeving positioneert na een moeilijke periode.   

 

2.2.2 Het belang van existentiële zingeving 

De mens heeft een sterke behoefte om zichzelf en de wereld om zich heen te begrijpen. Als 

mensen begrijpen hoe zij in deze wereld passen en duidelijk hebben wat zij in het leven willen 

bereiken, ervaren zij betekenis, oftewel zin (Steger et al., 2008). Volgens psychiater en neuroloog 

Victor Frankl (1973) wordt ieder mens ten diepste gedreven door de wil om een zinvol bestaan te 

leiden. Ieder mens treft tegenslagen op zijn levensweg. Volgens Frankl (1973) is lijden een 

onderdeel van het leven. Om te leven moeten we als mens zingeving vinden in dit lijden (Frankl, 

1985). Frankl (1973) stelt dat existentiële zingeving zowel binnen als buiten de persoon 

gevonden kan worden, in het contact met andere mensen bijvoorbeeld. Maslow (1062) en Yalom 

(1980) denken in tegenstelling tot Frankl dat existentiële zingeving in de eerste plaats in jezelf 
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gevonden moet worden. Als individu moet je zelf betekenis creëren, iemand anders kan dit niet 

voor je doen (Yalom, 1980).  

 In meer of mindere mate is iedereen op zoek naar betekenisgeving. De vraag naar de zin 

van het leven hangt volgens verschillende onderzoeken samen met de emotionele gesteldheid van 

iemand. Zoeken naar zingeving kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Enerzijds wordt 

het gezien als een gevolg van niet functioneren. Vanuit dit oogpunt wordt het zoeken naar 

zingeving gezien als een voorspeller of indicatie van negatieve emoties en depressie. Gedacht 

wordt dat het niet goed gaat en iemand om die redenen bezig is met zingevingsvragen (Park, Park 

& Peterson, 2010). Anderzijds wordt het zoeken naar de zin van het leven ook gezien als een 

gezond gegeven dat juist wijst op een goede emotionele gezondheid. Mensen hebben immers de 

behoefte om de wereld om hen heen te begrijpen, wat het voor de hand liggend maakt dat zij 

nadenken over de vraag wat het leven zinvol maakt (Steger et al., 2008). Steger et al. (2008) 

introduceren een derde perspectief, die beide opties als een mogelijkheid ziet. Zij stellen voor dat 

het zoeken naar betekenis uit verschillende motivaties kan voortkomen.  

 Uit een onderzoek van Krok (2017) blijkt inderdaad dat jongeren zich bezighouden met 

zingevingsvragen ook als zij geen depressieve gevoelens hebben. Wat naar voren komt is dat 

jongeren die al een gevoel van zingeving ervaren een solide basis hebben. Vanuit deze solide 

basis is hun zoektocht naar verdere betekenisgeving een productief en heilzaam proces om het 

gevoel van welzijn te verhogen. Als adolescenten daarentegen geen voldoende niveau van 

betekenis als basis hebben, kan de zoektocht naar betekenisgeving een problematisch en 

frustrerend proces zijn (Krok, 2017). 

 Individuen die zingeving ervaren leven over het algemeen langer, zijn gezonder en 

gelukkiger (Derkx, 2011). Er zijn verschillende theorieën over wat tot zingeving kan leiden. 

Frankl (1973) onderscheidt drie manieren waarop de mens tot zingeving kan komen. In de eerste 

plaats kan dit worden bereikt door het handelen van de mens. Werk en creativiteit kunnen een 

zingevingservaring tot stand brengen. In de tweede plaats kan de mens zingeving ervaren door 

concrete ervaringen. Denk aan het beleven van cultuur of natuur, maar ook een ontmoeting met 

een ander. Als derde kan de mens zingeving vinden als je datgene wat je niet kan veranderen 

accepteert (Frankl, 1973). In de volgende paragraaf wordt ingegaan op verschillende 

zingevingsbehoeften die tot zingeving kunnen leiden.  
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2.2.3 Zingevingsbehoeften 

Roy Baumeister (1991), Alma en Smaling (2010) en Peter Derkx (2011) schrijven allen over 

verschillende behoeften die leiden tot het ervaren van existentiële zingeving. Baumeister 

introduceert in 1991 vier basisbehoeften die volgens hem van belang zijn om zingeving te 

ervaren. Als aan deze behoeften in voldoende mate voldaan wordt, kan men een zinvol leven 

leiden. De vier behoeften hij introduceert zijn: doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, 

werkzaamheid en eigenwaarde. Alma en Smaling (2010) en Peter Derkx (2011) werken de 

behoeften van Baumeister verder uit. Alma en Smaling (2010) komen uit op zeven 

ervaringsaspecten. Deze dienen aanwezig te zijn voordat er sprake is van existentiële zingeving. 

 Peter Derkx ziet zingeving als een behoefte. Hij omschrijf zeven behoeften die volgens hem 

tot zingeving leiden. Volgens Derkx (2011) geven deze behoeften inhoud aan het begrip ‘zinvol 

leven’ (Derkx, 2011, p.127). De zeven ervaringsaspecten van Alma en Smaling (2010) komen in 

grote mate overeen met de zingevingsbehoeften van Peter Derkx (2011). Gezien dit onderzoek 

zich onder andere richt op behoeften die mensen hadden in de periode dat zij depressieve 

gevoelens ervoeren, worden de zeven zingevingsbehoeften van Derkx als basis gebruikt en in 

enkele gevallen aangevuld met de theorie van Alma en Smaling (2010). Een onderscheid dat 

gemaakt kan worden tussen beide denkers is dat Alma en Smaling (2010) zich richten op het 

resultaat van het ervaren van zingeving, terwijl Derkx (2011) meer de nadruk legt op behoeften 

om zingeving te ervaren. Volgens Derkx (2011) is zingeving meer dan alleen een cognitieve 

activiteit, het werkt door op gevoelens, handelingen en motivatie. Zingeving gaat om het zien van 

het eigen leven in een breder verband. Dit wordt ook wel het zingevingskader genoemd. Ieder 

mens kent een eigen zingevingskader van waaruit het leven begrepen wordt en betekenis krijgt. 

 De zeven zingevingsbehoeften van Derkx (2011) zijn: doelgerichtheid, morele 

rechtvaardiging, eigenwaarde, competentie, begrijpelijkheid, verbondenheid en transcendentie. 

Hieronder worden de verschillende behoeften verder uitgewerkt: 

 

1. Doelgerichtheid: het vermogen om je leven in het hier en nu te verbinden met een 

waardevol doel in de toekomst. Dit kan een baan, prijs of innerlijke vervulling zijn. 

Volgens Alma en Smaling (2010) hoeft dit doel niet per definitie realiseerbaar te zijn, 

zolang het maar een doel is dat richting geeft aan iemands leven. 



 30 

2. Morele rechtvaardiging: gaat over de behoefte die mensen hebben dat hun handelen en de 

manier waarop zij leven moreel juist zijn.  

3. Eigenwaarde: dit houdt in dat een individu zichzelf waardeert. Het gaat hierbij zowel om 

waardering voor wie je bent als voor wat je doet. Dit kan voortkomen uit het feit dat je op 

bepaalde vlakken beter bent dan anderen en je hierom gerespecteerd wordt. Een gevoel 

van eigenwaarde kan ook ontleend worden aan een onderdeel zijn van een collectief. 

Alma en Smaling (2010) gebruiken het concept erkenning in plaats van eigenwaarde. 

Erkenning gaat volgens hen om de behoefte erkend te worden door de ander en/of door 

jezelf. Ik denk dat beide kanten van belang zijn, zowel de zelfwaardering als erkend te 

worden door een ander. Een ander kan ons spiegelen en iets teruggeven waardoor wij 

onszelf beter leren kennen. 

4. Competentie: het gevoel zeggenschap en controle over het eigen leven te hebben. Het 

kunnen maken van keuzes en hiernaar handelen. Dit leidt tot een gevoel dat je ertoe doet 

aldus Alma en Smaling (2010). 

5. Begrijpelijkheid: de behoefte die mensen hebben om datgene wat er in hun leven en 

omgeving gebeurt te kunnen verklaren. Dit maakt dat mensen meer orde en coherentie 

ervaren. Alma en Smaling (2010) gebruiken hier het concept samenhang, waarmee zij 

doelen op de samenhang tussen het eigen leven en dat van andere mensen uit de 

omgeving. Dit zorgt ervoor dat de wereld om je heen begrijpelijker wordt en daardoor 

hanteerbaar is.  

6. Verbondenheid: verbinding of contact met een ander, het gevoel dat je bij een groep hoort. 

7. Transcendentie: gerichtheid op een groter iets dat het zelf overstijgt. Denk daarbij aan 

morele waarden (dat wat we goed en belangrijk vinden), religie of spiritualiteit. Volgens 

Alma en Smaling (2010) gaat het om datgene wat het alledaagse en bekende overstijgt. 

Het gaat om het onderzoeken en reiken naar het onbekende. 

  

Deze zeven zingevingsbehoeften worden in dit onderzoek gebruikt om inhoud te geven aan het 

begrip existentiële zingeving. In de interviews wordt niet apart op elke zingevingsbehoefte 

ingegaan. Tijdens het coderen van de transcripten worden de zeven zingevingsbehoeften wel als 

deductieve codes gebruikt. 
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2.3 Behoeften 

In de voorgaande twee paragrafen komt de term behoefte een paar keer aan bod. Rosenberg 

(2012) maakt een link tussen depressieve gevoelens en het niet herkennen van eigen behoeften. 

Daarnaast beschrijft Derkx zeven zingevingsbehoeften die hij koppelt aan zingeving. In deze 

paragraaf diepen we het concept behoeften verder uit.   

 Als we spreken over behoeften is bijna iedereen bekend met de behoeftepiramide van 

Maslow. Maslow (1954) is van mening dat mensen gemotiveerd worden om in beweging te 

komen door behoeften die hen aangeleerd zijn. 

Hij maakt onderscheid tussen zes soorten 

behoeften (afbeelding 1)8. Volgens Maslow 

(1954) gaan mensen handelen, ofwel iets 

doen, op het moment dat er niet voldaan wordt 

aan een van deze behoeften. Hij maakt in zijn 

piramide een onderscheid tussen de vier 

onderste en de twee bovenste behoeften. 

Volgens Maslow (1962) heeft iedere mens 

behoefte aan de vier onderste behoeften. Als 

deze niet vervuld worden kunnen mensen opstandig worden of (psychisch) ziek. De bovenste 

twee behoeften in de piramide kunnen daarentegen niet altijd vervuld worden. Dit zijn behoeften 

die altijd in ontwikkeling zijn omdat mensen steeds verder streven (Maslow, 1943).  

 Len Doyal en Ian Gough ontwikkelden in 1991 A Theory of Human Need. Hierin 

onderscheiden zij twee belangrijke aspecten die invloed hebben op de behoeften van de mens. 

Enerzijds verschillen behoeften afhankelijk van tijd en plaats. Anderzijds wijzen zij erop dat 

cultuur vormend is voor behoeften. Om op een zinvolle manier over behoeften te kunnen praten 

moeten we volgens hen een uitgangspunt hebben van waaruit we behoeften kunnen bezien. Zij 

komen tot twee voorwaarden als het gaat om behoeften die volgens hen voor elk land, tijd en 

cultuur gelden. Namelijk autonomie en lichamelijke gezondheid. Volgens Doyal en Gough 

(1991) zijn deze twee voorwaarden nodig om in elke samenleving te kunnen meedraaien. Naast 

deze twee ‘hoofd’ behoeften onderscheiden zij tussenliggende behoeften als: gezondheidszorg, 

                                                
8 https://globalheart.nl/spiritualiteit/de-piramide-van-maslow-en-de-zes-niveaus-van-behoefte/ 

Afbeelding 1 Pyramide van Abraham Maslow  
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voedsel, economische zekerheid, veilige werkomgeving, huisvesting, een veilige jeugd en 

onderwijs. Volgens Doyal en Gough (1991) moeten we een onderscheid maken tussen behoeften 

en individuele wensen. Hiermee gaan Doyal en Gough in tegen het gebruikelijke idee over 

behoeften waarbij deze gezien worden als iets dat ons motiveert om iets te bereiken, ofwel als een 

drijfveer (Lente, 2010). Doyal en Gough (1991) koppelen behoeften los van individuele 

preferenties en zien het als iets universeels. 

 Rosenberg (2012) maakt onderscheid tussen verschillende soorten behoeften. Hij noemt 

onder andere fysieke behoeften zoals onderdak, voedsel en aanraking. Behoefte aan onderlinge 

afhankelijkheid zoals acceptatie, begrip, erkenning, gemeenschapszin en empathie. Behoefte aan 

autonomie om te dromen en keuzes te kunnen maken. En behoefte aan integriteit, zoals zingeving 

en zelfrespect. Volgens Rosenberg (2012) is men zich vaak niet bewust van de behoeften die men 

heeft omdat ons geleerd is ons aan te passen aan de ander en niet bezig te zijn met onszelf. Elke 

cultuur, elk land, elke vriendenkring en elke familie heeft bepaalde ideeën over hoe de dingen 

horen te zijn. Deze ideeën worden soms bewust maar ook onbewust doorgegeven en 

overgenomen. Vaak zijn we teveel bezig met wat de ander denkt of vindt. We vragen ons meer af 

wat we moeten doen om erbij te horen in plaats van stil te staan bij wat we voelen en waar die 

gevoelens vandaan komen (Rosenberg, 2012).  

 Volgens psycholoog en therapeut Thomas d’Ansembourg (2015) zijn we afgesneden van 

onze gevoelens en behoeften. Veel mensen zijn beter in het herkennen en vervullen van de 

behoeften van anderen dan hun eigen behoeften. Er heerst het idee dat jezelf vooropzetten en naar 

jezelf luisteren, egocentrisch is (d’Ansembourg, 2015). D’Ansembourg vraagt zich af of we wel 

echt naar een ander kunnen luisteren als we niet naar onszelf kunnen luisteren. Het niet (kunnen) 

voelen en tegemoetkomen aan onze eigen behoeften heeft volgens hem een aantal gevolgen: we 

kunnen geen keuzes maken die belangrijk voor ons zijn; als we onze eigen behoeften niet 

herkennen worden we afhankelijk van de mening van de ander; we raken vervreemd van onszelf; 

er komt een punt waarop het besef indaalt dat aan de eigen behoefte niet voldaan is, met als 

gevolg boosheid, kritiek op anderen en sombere gevoelens; en we sluiten ons af van de wereld 

om ons heen. Volgens d’Ansembourg (2015) zorgt het herkennen en erkennen van onze 

behoeften voor een voldaan gevoel. Het maakt dat we dichter bij onszelf kunnen staan en 

daardoor ook beter de ander tegemoet kunnen treden. In de volgende paragraaf gaan we verder in 

op het begrip behoefte in relatie tot depressie. 
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2.4 Depressieve gevoelens, zingeving en behoeften 

‘Everyone faces the challenge of finding meaning to their suffering’ 

Phil McGraw, n.d 

 

In deze paragraaf wordt ingaan op de link tussen depressieve gevoelens, zingeving en de 

behoeften daarachter. Hiermee wordt tevens antwoord gegeven op de eerste deelvraag: Wat zijn 

de voornaamste bevindingen over de relatie tussen depressie en zingeving en tussen depressie en 

behoeften? 

 

Zingeving en depressie  

Zoals in de inleiding aangegeven is, valt verlies van zingeving volgens de DSM 5 niet onder een 

van de symptomen van een depressie. De belangrijkste symptomen die zij aanmerken: een 

‘sombere stemming, leegte en hopeloosheid’ en een ‘verminderde interesse of plezier in de 

wereld om je heen’ raken echter wel aan het concept zingeving9. Naar mijn idee zijn de concepten 

zingeving en depressieve gevoelens met elkaar verweven. Iemand met depressieve gevoelens 

ervaart over het algemeen minder zin(geving) en iemand die minder zingeving ervaart kan 

makkelijker depressieve gevoelens ontwikkelen. In deze paragraaf bespreek ik een aantal 

onderzoeken die dit standpunt onderleggen. 

 Het is voor mensen belangrijk om betekenis te ervaren volgens Steger et al. (2006). Mensen 

die het gevoel hebben dat zij minder betekenis in het leven ervaren gaan op zoek naar nieuwe 

manieren om dit terug te vinden. Als zij betekenis vinden leidt dit tot een positief zelfgevoel, 

meer tevredenheid, positieve gevoelens en minder depressieve gevoelens. Als iemand die 

betekenis niet kan vinden heeft dit invloed op het algehele welbevinden en zal die persoon eerder 

depressieve gevoelens ontwikkelen (Steger, 2006). Een gevoel van zingeving en optimisme 

worden geassocieerd met tevredenheid over het leven, dit maakt zingeving tot een sterke 

voorspeller van het psychologisch welbevinden van mensen aldus Zika en Chamberlain (1992). 

 Ook uit onderzoek van Dulaney et al. (2018) komt naar voren dat zingeving een rol speelt 

bij het wel of niet ontwikkelen van depressieve gevoelens. Het blijkt dat een gevoel van betekenis 

invloed heeft op hoe we omgaan met bepaalde omgevingsfactoren. Een gevoel van betekenis 

                                                
9 https://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/depressieve-stemmingsstoornissen/depressie/depressieve-stoornis-dsm-5 
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zorgt ervoor dat mensen minder stress ervaren. Stress kan een veroorzaker zijn van depressieve 

gevoelens (Dulaney et al., 2018).  

 Uit een onderzoek van Mascaro en Rosen (2005) blijkt dat existentiële zingeving een link 

met depressie heeft omdat de mate van existentiële zingeving een voorspeller kan zijn van 

verschillende niveaus van hoop. Hoe meer zingeving iemand ervaart hoe meer hoop die persoon 

heeft. Een hoog niveau van hoop kan depressieve gevoelens voorkomen. Het vermogen om een 

bepaald niveau van betekenisgeving te behouden, ongeacht de situatie, geeft individuen een 

speciale veerkracht die het in stand houden van hoop bevordert. Daarentegen belanden individuen 

die niet in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen, motivatie te vinden en controle te nemen 

over hun eigen gedrag in een existentieel vacuüm. Dit is een vacuüm waarin het individu weinig 

betekenis ervaart en geen motivatie voelt. Als een individu die zich in een existentieel vacuüm 

bevindt, geconfronteerd wordt met aanzienlijke levensstress kan hij of zij depressieve gevoelens 

ontwikkelen (Frankl in Mascaro & Rosen, 2005). 

 Onderzoeker en schrijver Johann Hari (2018) voegt daaraan toe dat depressieve gevoelens 

ontstaan omdat wij de verbinding met dat wat belangrijk is in ons leven verliezen. Hari (2018) 

gaat in op het gevoel niet verbonden te zijn met de wereld om je heen. In zijn uiteenzetting 

komen verschillende zingevingsaspecten terug. Met zijn onderzoek legt hij een verbinding tussen 

depressie en zingeving. Volgens Hari (2018) willen we als mens het gevoel hebben dat we iets 

doen wat belangrijk is en betekenis heeft. Daarnaast willen we ook verbinding met anderen. 

Eenzaamheid en het gevoel er niet bij te horen zijn belangrijke indicatoren die op een depressie 

kunnen wijzen. Volgens hem speelt de consumptie-gerichte samenleving ook een rol, deze heeft 

ervoor gezorgd dat mensen belangrijke waarden uit het oog zijn verloren (Hari, 2018).  

 Zingeving lijkt in deze onderzoeken en het gedachtegoed van Hari (2018) voornamelijk een 

voorspellende rol te hebben, iemand die weinig zingeving ervaart kan depressieve gevoelens 

ontwikkelen. In een onderzoek van Disabato, Kashdan, Short en Jarden (2017) wordt ingegaan op 

de rol van zingeving tijdens een depressie. Uit dit onderzoek blijk dat er tijdens een depressie 

sprake kan zijn van een bepaald niveau van zingeving. Dit zorgt ervoor dat respondenten meer 

positieve levensgebeurtenissen meemaken. Onderzocht werd welke factoren een positieve 

invloed hebben op het herstel na een depressie, de zogeheten remissie voorspellers. Hieruit bleek 

dat hogere niveaus van dankbaarheid en betekenis in het leven twee voorspellende factoren zijn. 
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Veel onderzoeken die gedaan worden naar remissie voorspellers van depressie richten zich op 

maladaptieve processen (Wood & Tarrier, in Disabato et al., 2017). Disabato et al. (2017) richten 

zich juist op adaptieve processen die respondenten helpen om zich beter te voelen. Respondenten 

hebben gedeeltelijk zelf de controle over het wel of niet plaatsvinden van positieve 

gebeurtenissen. Uit het onderzoek blijkt dat zowel dankbaarheid als betekenis voorspellers zijn 

van een snellere remissie omdat deze gevoelens voor motivatie zorgen. En motivatie is wat 

mensen nodig hebben om positieve levensgebeurtenissen te genereren. Dankbaarheid kan 

individuen ook motiveren om doelen na te streven die van belang zijn voor andere mensen. 

Mensen die zich dankbaar voelen zijn mogelijk eerder geneigd om pro-sociaal gedrag te vertonen 

waardoor zij een emotionele intimiteit en sociale banden met andere opbouwen. Het gevoel dat 

het leven betekenis heeft kan individuen intrinsiek motiveren om te blijven streven naar de 

levensdoelen die zij voor ogen hebben (Disabato et al., 2017). Sterke persoonlijke eigenschappen 

als dankbaarheid en een gevoel van betekenis kunnen mensen dus motiveren om deel te nemen 

aan positieve levensgebeurtenissen (Disabato et al., 2017). Uit dit onderzoek lijkt verbinding met 

anderen en het nastreven van doelen belangrijk te zijn in het herstel van een periode met 

depressieve gevoelens. Dit komt overeen met de zingevingsbehoeften verbinding en 

doelgerichtheid (Derkx, 2011). 

 Uit bovenstaande onderzoeken blijkt hoe lage niveaus van zingeving tot depressieve 

gevoelens kunnen leiden en hoe aanwezigheid van zingeving tijdens een depressieve periode 

mensen kan helpen om er weer bovenop te komen. In het volgende deel wordt ingegaan op de 

relatie tussen depressieve gevoelens en behoeften. 

 

Depressieve gevoelens en behoeften 

Als we kijken naar depressieve gevoelens en behoeften komt in de literatuur naar voren dat er 

enerzijds sprake is van een behoefte die niet wordt vervuld waardoor mogelijk depressieve 

gevoelens kunnen ontstaan. En anderzijds kan er sprake zijn van onbewuste behoeften. Door het 

niet herkennen van deze behoeften kunnen ook depressieve gevoelens ontstaan.  

In paragraaf 2.3 zijn de zeven zingevingsbehoeften aan bod gekomen. In dit onderzoek zijn met 

name de behoeften aan verbondenheid, doelgerichtheid en erkenning/eigenwaarde van 

toepassing. Deze behoeften zijn immers vaak in het geding bij iemand met depressieve 

gevoelens. Een doel geeft je iets om naar toe te leven en creëert daarmee zingeving. Mensen die 
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een depressieve periode doormaken weten vaak niet wat zij willen. Zij hebben geen duidelijk 

doel voor ogen. Dit heeft te maken met de zingevingsbehoefte doelgerichtheid. Het hebben van 

een levensdoel zorgt voor een gevoel van voldoening (Alma & Smaling, 2010; Derkx, 2011). 

Veel mensen die depressieve gevoelens ervaren geven aan een gemis van verbondenheid met de 

wereld om hen heen te voelen (Armstrong & Oomen-Early, 2009). Iemand die depressieve 

gevoelens ervaart heeft vaak geen zin iets te doen en voelt zich waardeloos. Dit kan ertoe leiden 

dat zijn gevoel van eigenwaarde daalt (Armstrong & Oomen-Early, 2009).   

 Naast deze behoeften die, zolang zij onvervuld zijn, tot depressieve gevoelens kunnen 

leiden hebben veel mensen onbewuste behoeften die zolang zij niet erkend worden sluimerend 

invloed hebben op de levenskwaliteit. D’Ansembourg legt (2015) legt uit, vaak zijn wij gericht 

op het bijdragen aan het welzijn van de ander. Waar we ons niet altijd bewust van zijn is dat 

onder deze behoefte, om er voor anderen te zijn, een behoefte aan erkenning, aanvaarding en 

acceptatie ligt. Omdat wij deze behoeften niet expliciteren worden deze niet altijd beantwoord. 

Dit leidt tot negatieve gedachten. Zoals Rosenberg (2012) zegt kan het niet bewust zijn van deze 

behoeften leiden tot depressieve gevoelens.  

 Geconcludeerd kan worden dat een depressie een uiting kan zijn van onvervulde behoeften. 

Hieraan kan, zonder dat de persoon zich daarvan bewust is, een hulpvraag ten grondslag liggen. 

Deze dient eerst gezien, erkent en verwoord te worden om vervolgens te kunnen werken aan het 

vervullen van de onvervulde behoefte. 

 

Samenvattend kan het antwoord op deelvraag 1 ‘Wat zijn de voornaamste bevindingen over de 

relatie tussen depressie en zingeving en tussen depressie en behoeften?’ als volgt worden 

geformuleerd: 

  Het is duidelijk dat niveaus van zingeving invloed hebben op het psychisch welzijn van 

mensen. Aan de ene kant kan een lage zingevingservaring depressieve gevoelens tot gevolg 

hebben. Aan de andere kant hebben mensen die depressieve gevoelens hebben maar nog wel enig 

niveau van zingeving ervaren meer kans om eerder uit een depressie te komen. Dit omdat een 

bepaald niveau van zingeving ervoor zorgt dat mensen gemotiveerd blijven om deel te blijven 

nemen aan het leven. En hierdoor meer positieve gebeurtenissen meemaken die een positieve 

invloed hebben op de gemoedstoestand.  
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Ook behoeften hebben een relatie tot depressieve gevoelens. Zowel het niet kunnen voldoen aan 

bepaalde behoeften als ook het niet herkennen of onderdrukken van bepaalde behoeften leidt tot 

depressieve gevoelens. Om te onderzoeken wat iemand met depressieve gevoelens nodig heeft is 

het van belang om deze onderliggende behoeften in kaart te brengen.  

 

Naast de link tussen depressieve gevoelens en zingeving en de link tussen depressieve gevoelens 

en behoeften is er uiteraard ook een link tussen behoeften en zingeving. Het vervullen van 

bepaalde behoeften kan immers leiden tot zingeving. Net zoals onvervulde behoeften kunnen 

leiden tot een vermindering van zingeving. In dit onderzoek staan depressieve gevoelens echter 

centraal, om die reden wordt de nadruk gelegd op dit concept in relatie tot zingeving en 

behoeften. En wordt er niet apart ingegaan op de link tussen behoeften en zingeving. In de tekst 

komt deze link wel impliciet naar voren.  

 

Samenvatting  

In dit hoofdstuk zijn de concepten depressieve gevoelens, existentiële zingeving en behoeften 

uiteengezet. We hebben gelezen hoe depressieve gevoelens vanuit twee perspectieven bekeken 

kunnen worden. Vanuit psychologisch perspectief staat depressie voor een sombere 

gemoedstoestand en verlies aan levenszin. Vanuit maatschappelijk perspectief was depressie een 

nuttig mechanisme, in de huidige individualistische samenleving gaat dit mechanisme echter niet 

meer op. 

Er is ingegaan op de vraag hoe depressieve gevoelens ontstaan. Omgevingsfactoren, 

persoonlijkheidskenmerken en het behoren tot een bepaalde groep kunnen invloed hebben. Er is 

echter meer. Zo zet Diekstra (2003) uiteen hoe verlieservaringen een rol spelen, wijst Rosenberg 

(2012) op het belang om niet te veel eisen aan jezelf te stellen en kaart Hari (2018) het belang aan 

van verbinding met datgene wat van belang is.  

Hoe mensen omgaan met depressieve gevoelens verschilt. Er is een onderscheid gemaakt 

tussen adaptieve en maladaptieve strategieën. Adaptieve strategieën hebben vaak een positieve 

uitwerking. Maladaptieve strategieën leiden over het algemeen niet tot verbetering. Hier is ook 

gekeken naar waarom mensen niet altijd hulp zoeken: stigma’s, het niet erkennen van de eigen 

gevoelens, of het niet geloven dat anderen kunnen helpen spelen hierin een rol. 
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Tot slot is ingegaan op factoren die kunnen leiden tot herstel, hierbij kwam naar voren dat het 

ontwikkelen van weerbaarheid, het herkennen van onze behoeften, het leren om pijn te 

accepteren en het creëren van een sociaal draagvlak van belang zijn.  

In de tweede paragraaf is ingegaan op het concept existentiële zingeving. Existentiële 

zingeving gaat over de zin van het bestaan. Het gaat over de zoektocht naar antwoorden op de 

grote levensvragen. Mensen hebben de behoefte om de wereld om hen heen te begrijpen en 

worden gedreven door de wil om een zinvol bestaan te leiden. In dit onderzoek staan de zeven 

zingevingsbehoeften van Derkx centraal: doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, eigenwaarde, 

competentie, begrijpelijkheid, verbondenheid en transcendentie. 

 In de derde paragraaf komt het concept behoeften aan bod. Hier wordt de theorie van 

Maslow aangehaald die ingaat op vijf zingevingsbehoeften. Doyal en Gough brengen een ander 

perspectief in waarbij ze focussen op universele waarden. Rosenberg en d’Ansembourg vullen 

aan dat behoeften vaak niet herkend worden door mensen omdat we te weinig met onszelf bezig 

zijn. 

In de laatste paragraaf is gekeken naar de relatie tussen depressieve gevoelens en 

zingeving en depressieve gevoelens en behoeften. Hier komt naar voren dat zingeving een 

voorspeller is van het psychologisch welbevinden van mensen. Een gebrek aan zingeving kan 

leiden tot depressieve gevoelens. Terwijl mensen die depressieve gevoelens ervaren en een zeker 

niveau van zingeving een grotere kans op herstel hebben. Ook depressieve gevoelens en 

behoeften hebben met elkaar te maken. Niet vervulde of niet erkende behoeften kunnen tot 

depressieve gevoelens leiden.  
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Hoofdstuk 3 Methode 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methoden die voor dit onderzoek gebruikt zijn. Om inzicht 

te verschaffen over de belangrijkste stappen die genomen zijn. Er wordt ingegaan op het 

onderzoeksdesign, de onderzoekspopulatie, de dataverzameling -en verwerking en de analyse. 

Tot slot wordt de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek besproken waarbij de positie 

van de onderzoeker aangekaart wordt. 

 

3.1 Onderzoeksdesign 

Dit onderzoek betreft een empirisch sociaalwetenschappelijk kwalitatief exploratief onderzoek 

met een narratieve insteek. Het is een exploratief onderzoek omdat het vooral verkennend van 

aard is en er nog weinig bekend is over personen met depressieve gevoelens die geen hulp 

vragen. Kwalitatief onderzoek is bij uitstek een onderzoeksmethode die geschikt is voor 

exploratief onderzoek (Verhoeven, 2018). Kwalitatief onderzoek focust zich op de manier 

waarop ieder mens betekenis geeft aan zijn of haar sociale omgeving en hoe men zich op basis 

van die sociale omgeving gedraagt (Boeije, 2005). Het gaat om het verhaal en de ervaring van de 

respondenten. Door middel van kwalitatief onderzoek kunnen de ervaringen en de betekenis die 

de respondenten aan deze ervaringen geven dus goed in kaart gebracht worden (Maso & Smaling, 

1998). Kwalitatief onderzoek wordt daarnaast vaak gebruikt om onderzoek te doen naar thema’s 

die nog weinig onderzocht zijn of om het persoonlijke verhaal van respondenten naar voren te 

brengen (Boeije, 2005). Ook deze kenmerken van kwalitatief onderzoek sluiten aan bij de 

doelstelling van dit onderzoek. 

  

Narratieve insteek 

Veel studies naar depressie zijn kwantitatief van aard en maken gebruik van gestandaardiseerde 

vragenlijsten. Daarbij ligt de focus vaak op mensen die een gediagnostiseerde depressie hebben. 

Dit onderzoek daarentegen richt zich juist op respondenten die geen diagnose hebben maar wel 

depressieve gevoelens ervaren hebben, om een stem te geven aan de vele mensen die hier geen of 

nauwelijks hulp voor vragen. 

 Narratief onderzoek vertrekt vanuit de ervaring van de respondent (Meesters, Basten & 

Biene, 2010). Dit onderzoek is dan ook narratief van aard, omdat in de interviews wordt gefocust 
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op de ervaring van de respondenten en onderzocht wordt wat voor betekenis hun verhaal in het 

heden heeft. Door vanuit een narratief perspectief in te gaan op de verhalen van de respondenten 

kan inzicht worden gegeven in datgene wat belangrijk is voor respondenten en kan er nagedacht 

worden over hoe mensen met depressieve gevoelens op een andere manier geholpen kunnen 

worden.  

 De narratieve benadering ziet bovendien het vertellen van verhalen als bron van zingeving. 

Deze gaat ervanuit dat mensen via het vertalen en interpreteren van verhalen grip op hun leven 

krijgen, ieder verhaal laat zien hoe de verteller de wereld interpreteert en wat hij/zij belangrijk 

vindt. De narratieve benadering is dan ook passend bij dit onderzoek, aangezien in dit onderzoek 

de ervaring van respondenten en de manier waarop zij betekenis, ofwel zin geven aan hun leven, 

hierin centraal staat.   

 

3.2 Onderzoekspopulatie  

Voor dit onderzoek zijn respondenten benaderd die tussen de 25 en 35 jaar oud zijn en in de 

afgelopen vijf jaar een periode met depressieve gevoelens hebben doorgemaakt die langer dan 

drie maanden duurde. Er hebben in totaal elf respondenten meegedaan aan dit onderzoek. Er is 

gekozen om zowel respondenten te interviewen die helemaal geen hulp hebben gezocht als 

respondenten die uiteindelijk wel hulp hebben gezocht. Van de geïnterviewde respondenten zijn 

er vier die voor die vijf jaar geen depressieve gevoelens gekend hebben. De andere zes hebben in 

het verleden wel eerder een depressieve periode doorgemaakt. 

 

Bij het werven van de respondenten zijn de volgende selectiecriteria gehanteerd: 

- De depressieve gevoelens waarover in het interview gesproken wordt hebben in de afgelopen 

vijf jaar plaatsgevonden (2016 tot en met 2020). 

- De depressieve gevoelens hebben minimaal drie maanden geduurd. 

- De respondent voelt zich ten tijde van het interview stabiel en heeft de depressieve periode 

achter zich gelaten. 

- De respondent heeft in eerste instantie geen hulp gezocht voor zijn of haar depressieve 

gevoelens.  

- Een vermindering van levenszin is een voorwaarde. De term zingeving was onder respondenten 

bekend.  
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- Opgegroeid in Nederland, niet actief religieus. 

 

In onderstaande tabel de belangrijkste demografische gegevens van de respondenten die hebben 

deelgenomen.  

 
Fictieve naam 

Respondent  

Leeftijd Bezigheid Periode Eerdere ervaring met 

depressieve gevoelens? 

Gabriel (m) 25 zelfstandige 6 maanden  nee 

Julia (v) 28 student 3 maanden  nee 

Patrick (m) 30 Werkend in de zorg 6 maanden Ja sluimerend 

Khloé (v) 34 Werkend in de zorg 3 jaar  Ja sluimerend 

George (m) 35 Werkend in de zorg  8 maanden Ja 

Demi (v) 27 student 3 jaar  Ja 

Tim (m) 35 Zelfstandige 8 maanden  Ja sluimerend 

Sophie (v) 32 Werkend op kantoor 5 maanden Ja sluimerend 

Vera (v)  31 student 6 maanden  nee 

Cyrah (v) 29 student 1 jaar nee 

Senna (v) 25 student 1 jaar Ja, sluimerend  

Tabel 1. Respondenten 

 

3.3 Dataverzameling en verwerking  

De respondenten zijn gevonden met behulp van de zelfselectiemethode (Verhoeven, 2018). Op 

Facebook heb ik een wervingsbericht geplaatst met uitleg over het onderzoek en de vraag om 

mee te willen werken aan dit onderzoek. Mensen die zich aangesproken voelden konden 

reageren. Dit bericht is op mijn eigen Facebookpagina geplaatst en in een aantal Facebook 

groepen met als doel het bereiken van een zo divers mogelijke groep mensen. Het 

wervingsbericht is terug te vinden in bijlage 1.  

 Er is gekozen voor semigestructureerde interviews om enige richtlijn in het gesprek te 

hebben (bijlage 3), maar ook ruimte om het gesprek, waar nodig, zijn beloop te laten. Voor elke 

respondent kan de thematiek verschillen, ik vond het van belang dat iedere respondent zijn eigen 

tempo en grenzen kon volgen.  

Tijdens de interviews werd in acht genomen dat de vooraf opgestelde vragen op enig moment aan 

bod kwamen. Om het verhaal van de respondent niet te verstoren werden de vragen niet in een 
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vaste volgorde afgehandeld. De interviews zijn steeds enkele dagen nadat ze plaatsvonden 

uitgewerkt. Vragen die tijdens het transcriberen nog opkwamen zijn naar de respondent 

opgestuurd. De antwoorden die de respondenten nastuurden zijn toegevoegd aan het transcript. 

Alle getranscribeerde data is geüpload in Atlas-ti. Dit programma is gebruikt om de transcripten 

te analyseren. De interviews zijn afgenomen in een periode van drie maanden van september tot 

begin december 2020. De centrale thema’s waren depressieve gevoelens, zingeving en behoeften.  

 Voordat het interview afgenomen werd kreeg de respondent een 

toestemmingsverklaringsformulier (bijlage 2). Met het tekenen hiervan verklaarde de respondent 

dat hij of zij in voldoende mate is geïnformeerd over het interview en dat de data die verschaft 

wordt, mits geanonimiseerd, gebruikt mag worden. Ook heeft hij of zij kennisgenomen van de 

mogelijkheid om op elk moment het interview te beëindigen. Alle interviews zijn na toestemming 

van de respondenten opgenomen.  

 Het onderzoek vond plaats tijdens de tweede Covid-19 golf, om deze reden zijn de meeste 

interviews digitaal afgenomen. Twee van de respondenten zijn schriftelijk geïnterviewd. Beiden 

gaven aan dat schrijven voor hen makkelijker was dan erover praten. Deze respondenten heb ik 

via een e-mail een vragenlijst gestuurd die zij zo uitgebreid mogelijk beantwoord hebben. Na het 

doorlezen van de antwoorden heb ik nogmaals vragen gestuurd die dieper ingingen op 

voorgaande vragen. Dit om voldoende diepgang te creëren. Van de overige negen respondenten 

zijn in totaal elf interviews afgenomen. Twee respondenten zijn twee keer geïnterviewd, om zo 

meer door te kunnen vragen en vervolgvragen te stellen. Drie van de elf interviews zijn face-to-

face opgenomen, de resterende interviews hebben via beeldbellen plaatsgevonden. De interviews 

duurden gemiddeld een tot anderhalf uur. 

 

3.4 Data-analyse  

In dit onderzoek ben ik zowel deductief als inductief te werk gegaan (Boeije, 2005). Uit het 

theoretisch kader waarin theorieën en voorgaande onderzoeken besproken zijn, zijn deductieve 

codes naar voren gekomen (zie bijlage 5a). Daarnaast zijn tijdens het lezen inductieve codes uit te 

transcripten naar voren gekomen (zie bijlage 5b). Het coderen van de transcripten is in drie fasen 

gedaan. In de eerste fase zijn de transcripten open gecodeerd. Dit houdt in dat alle transcripten 

zorgvuldig zijn doorgelezen en de van tevoren opgestelde deductieve codes zijn toegekend. 
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Daarnaast zijn alle inductieve codes die uit de data naar voren kwamen genoteerd zodat ze ook in 

de overige transcripten gebruikt konden worden.  

 Na deze eerste fase is overgegaan op de tweede fase van coderen, het axiaal coderen. 

Axiaal coderen houdt in dat de verschillende codes worden gegroepeerd. Er is in kaart gebracht 

welke codes bij elkaar horen en er is hiërarchie aangebracht onder de verschillende codes. Dat 

betekent dat er gekeken is naar welke codes het belangrijkst waren en welke andere codes hier 

onder vielen (Verhoeven, 2018). Codes die uiteindelijk niet relevant waren voor de 

beantwoording van deelvragen en hoofdvraag zijn uit het overzicht gehaald. Op deze manier zijn 

alleen de codes overgebleven die daadwerkelijk gebruikt worden en iets toevoegen (Boeije, 

2005).  

 Tot slot is selectief gecodeerd, hierbij is gekeken hoe elementen zich tot elkaar verhouden 

(Boeije, 2005). In de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe de deductieve en inductieve codes 

gestructureerd zijn.  

 

3.5 Verantwoording data-analyse 

In deze paragraaf wordt weergegeven hoe de data-analyse tot stand is gekomen. In dit onderzoek 

is gekeken naar drie thema’s die in het volgende model weergegeven worden. Deze thema’s zijn 

tevens onderdeel van de deductieve codes die de basis vormen voor het coderen van de 

interviews tijdens de eerste fase. 

 
Figuur 1 Hoofdthema's onderzoek 
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De deductieve codes ‘depressieve gevoelens’ en ‘zingeving’ zijn als volgt uitgewerkt: 

 

 
Figuur 2 Codes voor depressieve gevoelens 

 

Figuur 3 Codes voor zingeving 

 

De deductieve code behoeften is verder uitgewerkt naar aanleiding van de inductieve codes die 

uit de transcripten naar voren kwamen: 

 
Figuur 4 Codes voor behoeften 

 

Tijdens het open coderen zijn nog meer inductieve codes opgekomen. Deze zijn tijdens het 

selectief coderen gegroepeerd, hieruit is de codeboom gekomen die op de volgende pagina staat 

(figuur 6).  

Depressieve gevoelens  

Ontstaan Omgang met  Klim uit  

        Zingeving 

(Gebrek aan) 

Doelgerichtheid 

(Gebrek aan) 

morele 

rechtvaardiging 

(Gebrek aan) 

eigenwaarde 

(Gebrek aan) 

competentie  

(Gebrek aan) 

begrijpelijkheid  

(Gebrek aan) 

verbondenheid 

(Gebrek aan) 

transcendentie 

Behoefte 

Gered worden Fysiek contact Luisterend oor Begrijpen van 
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Figuur 5 Codeboom 
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3.6 Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid binnen kwalitatief onderzoek houdt in dat een onderzoek herhaald kan worden. 

Tijdens een onderzoek kunnen er toevallige fouten gemaakt worden. Hoe minder toevallige 

fouten een onderzoek kent, hoe betrouwbaarder het onderzoek is (Verhoeven, 2018). Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen externe en interne betrouwbaarheid. 

 Externe betrouwbaarheid gaat met name over de herhaalbaarheid van een onderzoek, van 

belang is dat de gebruikte methodes duidelijk zijn (Zwieten & Willems, 2004). Omdat het een 

onderzoek betreft waarbij respondenten geïnterviewd worden op een bepaald moment in hun 

leven zal het nooit mogelijk zijn het onderzoek exact te herhalen: mensen en hun verhalen zijn 

aan verandering onderhevig. Als dit onderzoek met dezelfde respondenten uitgevoerd wordt kan 

de betekenis die zij aan hun ervaring verleend hebben veranderd zijn, wat tot andere resultaten 

zou leiden. Het is echter wel mogelijk om de opzet van dit onderzoek te herhalen en dezelfde 

interviewguide te gebruiken. De externe betrouwbaarheid in dit onderzoek is gewaarborgd, omdat 

in de methodesectie uitvoerig wordt beschreven welke stappen genomen zijn. Door de externe 

betrouwbaarheid te waarborgen is dit onderzoek navolgbaar en kan het kritisch beoordeeld 

worden (Maso & Smaling, 1998). Daarnaast zijn de interviews opgenomen en getranscribeerd. 

De geanonimiseerde transcripten kunnen ingezien worden indien nodig.  

 Met interne betrouwbaarheid van een onderzoek wordt bedoeld het voorkomen van 

vertekeningen die in het onderzoek kunnen plaatsvinden door invloed van de onderzoeker zelf 

(Zwieten & Willems, 2004). Als onderzoeker bij kwalitatief onderzoek zal er altijd enige invloed 

worden uitgeoefend op het onderzoek en de respondenten. Dit omdat de onderzoeker zijn eigen 

instrument is (Boeije, 2005). Om de interne betrouwbaarheid te verhogen wordt gereflecteerd op 

de positie van de onderzoeker (zie 3.7 en 6.5) en worden in de resultaten citaten van de 

respondenten gebruikt. Daarnaast is na het transcriberen van de interviews gekeken of er nog 

vragen of onduidelijkheden waren, als dit het geval was zijn deze vragen nog eens aan de 

respondenten voorgelegd. Tot slot wordt in het onderzoek duidelijk verwezen naar de gebruikte 

bronnen. Als er sprake is van eigen interpretatie wordt dit expliciet aangegeven. 

 De validiteit, oftewel geldigheid, van een onderzoek gaat over de zuiverheid van de 

verkregen onderzoeksresultaten (Verhoeven, 2018). Ook bij validiteit wordt er gesproken over 

interne en externe validiteit.  
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Externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van een onderzoek (Verhoeven, 2018). 

Gezien er voor dit onderzoek een vrij kleine onderzoekspopulatie is gebruikt kunnen de resultaten 

niet zonder meer gegeneraliseerd worden. Wel valt in de interviews op dat bepaalde thematiek of 

gedachtepatronen overeenkomen.  

 Interne validiteit draait om de vraag of datgene wat men beoogde te meten, daadwerkelijk 

gemeten is. Binnen kwalitatief onderzoek heeft de onderzoeker een centrale rol, om de interne 

validiteit te waarborgen is het van belang om je niet teveel met het onderzoek te identificeren en 

een gezonde afstand te houden tot de respondenten. Het is daarnaast van belang om tussendoor te 

checken of de data die je verwerkt niet verandert aan de hand van een eigen interpretatiekader 

(Plochg & van Zwieten, 2007). Om de interne validiteit van dit onderzoek te verhogen zijn de 

uitgewerkte resultaten voorgelegd aan de respondenten met de vraag of zij zich konden vinden in 

de resultaten en of ze nog aanvullingen hadden. Eventuele aanvullingen zijn vervolgens verwerkt 

in de resultaten. 

 

3.7 Mijn positie als onderzoeker 

Zoals gezegd, ben je als onderzoeker je eigen instrument, dit vereist een reflexieve houding van 

de onderzoeker (Boeije, 2005). Gedurende het onderzoek heb ik dan ook gereflecteerd op de 

invloed van mijn eigen relatie in betrekking tot deze thematiek.  

 In mijn nabije omgeving ken ik mensen die depressief zijn of depressieve gevoelens hebben 

ervaren. Tot drie jaar terug heb ik een relatie gehad met iemand die depressief was. Waar ik eerst 

niet begreep wat het inhield om depressief te zijn, kreeg ik hier steeds meer zicht op naarmate ik 

langer samenleefde met hem. Na verloop van tijd ervoer ook ik depressieve gevoelens, al kwam 

ik daar pas na langere tijd achter. Door deze ervaring ben ik persoonlijk emotioneel betrokken bij 

het onderwerp van deze masterthesis. Mijn interesse en keuze voor dit onderwerp komen dan ook 

deels voort uit deze ervaringen. Als onderzoeker ben ik mij ervan bewust dat ik dit verleden heb. 

Tijdens het onderzoek heb ik dan ook regelmatig stilgestaan en gereflecteerd op mijn eigen 

ervaringen in verhouding tot de resultaten. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten  
 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de verkregen data antwoord gegeven op de drie 

empirische deelvragen. Om een beeld te scheppen van de respondenten die hebben meegedaan 

aan dit onderzoek wordt eerst een overzicht gegeven van enkele belangrijke gegevens met 

betrekking tot het ontstaan van depressieve gevoelens en de eventuele hulpvraag.    

 
Fictieve naam 

Respondent  

Oorzaken depressieve gevoelens Uiteindelijk 

hulp gezocht? 

Voldeed de 

hulp? 

Gabriel (m) Verbroken relatie, verlies van doel in het leven ja nee 

Julia (v) Ziekte nee  

Patrick (m) Verbroken relatie, conflict huisbaas, hoge druk op 

werk  

ja gedeeltelijk 

Khloé (v) Verlies van controle, Geen tijd nemen voor jezelf, 

verlies vriendin 

ja ja 

George (m) Overlijden oma, verlies huis en werk ja gedeeltelijk 

Demi (v) Genen, moeizame relatie, laag zelfbeeld, overlijden 

opa 

nee  

Tim (m) Covid-19, zieke vader, in verleden overlijden moeder nee  

Sophie (v) Verbroken relatie, overlijden opa ja ja 

Vera (v)  Ziekte nee  

Cyrah (v) Verlies van jezelf, moeizame relatie ja nee 

Senna (v)  Verbroken relatie, scheiding ouders, depressieve 

huisgenoot, financiële zorgen, stress, gevoel van 

falen 

ja nee 

Tabel 2. Ontstaan depressieve gevoelens + hulpvraag  
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4.1 Deelvraag 2: hoe zag de zoektocht van respondenten eruit? 

Deze deelvraag is opgedeeld in vier vragen die ingaan op het ontstaan, het verloop, het herstel en 

het terugkijken op de periode met depressieve gevoelens.  

 

4.1.1 Welke factoren leidden volgens de respondenten tot depressieve gevoelens? 

Uit negen van de elf interviews komt naar voren dat verlieservaringen een rol spelen in het 

ontstaan van depressieve gevoelens. Zo speelt bij George het verlies van zijn huis, werk en het 

overlijden van zijn oma een rol. Bij Tim zijn het de start van Covid-19, en daarmee het verlies 

van zijn werk en het ziek worden van zijn vader. Gebeurtenissen die hem laten stilstaan en 

beseffen dat het niet goed met hem gaat. Voor Julia is het verlies van haar gezondheid de reden 

dat zij depressieve gevoelens ontwikkelde. Gabriel, Patrick, Sophie en Senna ervaren depressieve 

gevoelens na het beëindigen van hun liefdesrelatie. Daarnaast speelt bij Senna de scheiding van 

haar ouders, financiële onzekerheid en het wonen met een depressieve huisgenoot een rol. Khloé 

beschrijft dat zij vooral een verlies aan controle over het leven ervoer, daarnaast verloor zij een 

vriendin aan kanker. Cyrah benoemt het verliezen van zichzelf, het niet langer weten wie je bent 

en wat je wilt, als verlieservaring die leidde tot depressieve gevoelens. 

In de verhalen van Demi is er geen sprake van verlieservaringen. Ook bij Vera speelt het 

geen duidelijke rol. Voor Demi zijn depressieve gevoelens een terugkerend iets, volgens haar 

heeft dit met haar genen te maken. Verlies van een dierbare kunnen echter wel een trigger zijn 

voor deze gevoelens. Bij Vera ontstonden depressieve gevoelens door fysieke uitputting als een 

gevolg van een tekort aan ijzer.  

  Naast verlieservaringen die een rol spelen bij het ontstaan van depressieve gevoelens, kwam 

uit de analyse van de interviews de code ‘gerichtheid op de ander’ vaak naar voren. Het blijkt dat 

respondenten die veel bezig waren met de zorg voor anderen, minder goed hun grenzen aan 

konden geven en daardoor minder goed voor zichzelf zorgden. Deze gerichtheid op de ander kan 

mogelijk een rol hebben gespeeld in het ontstaan van depressieve gevoelens. Het willen helpen 

van de ander kan als gevolg hebben dat respondenten weinig ruimte voor zichzelf innamen.  

  Tim is iemand die er altijd voor anderen is en gelukkig wordt als anderen gelukkig zijn. Om 

hulp vragen doet hij niet graag, het gaat vooral om die ander: ‘Omdat ik niet stil stond bij mezelf 

en altijd bezig was met anderen helpen (…) Ik wil overkomen van gewoon sociaal leuk en dat ik 
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altijd prima ben. Ik wil niet anderen tot last zijn, dat is het meer (…) Altijd voor iedereen zorgen 

en jezelf wegcijferen, eerst andermans geluk (…) als anderen heel blij zijn dan word ik ook blij’ 

  Julia vertelt dat ze altijd graag voor anderen kookte en zorgde, maar dat ze op het moment 

dat het niet goed met haar ging, besefte dat het zo niet langer door kon gaan: ‘Een keer was ik 

aan het koken voor de buren en iemand zei tegen me ja [jij] zorgt wel voor ons. En toen dacht ik 

nee dat kan niet meer. Jullie moeten een keer voor mij zorgen, dacht ik.’ 

  Cyrah realiseerde zich als ze terugkijkt, dat het voor anderen zorgen ook een manier was om 

niet stil te hoeven staan bij datgene wat minder goed ging bij haar zelf: ‘Voor andere zorgen en 

dingen regelen gaf mij echt energie, het hield me op de been, maar als ik terugkijk zie ik ook in 

dat het voor mij een reden was om er te mogen zijn. Mezelf nuttig maken gaf mij een goed gevoel, 

zonder dat had ik het gevoel dat ik niks waard was. Maar bij die gevoelens durfde ik niet stil te 

staan.’  

  George vertelt dat hij na een lange periode van eenzaamheid door zijn studie weer mensen 

om zich heen heeft waarmee hij het goed kan vinden. Als de vakantie echter aanbreekt en hij zich 

eenzaam begint te voelen doet hij geen beroep op zijn studievrienden. Gedachten als ‘ik wil hen 

niet tot last zijn’ en ‘het is onbeleefd om in te breken in hun privéleven’ hielden hem tegen. De 

eenzaamheid sloeg weer toe en hij ervoer opnieuw depressieve gevoelens. Als hij dezelfde 

mensen jaren later weer spreekt, blijkt dat het contact nog steeds goed is: ‘We hadden vakantie, 

er was even niks te doen, alle essays waren af en het was winter. Het was donker, lange dagen en 

ik zat alleen maar binnenshuis, weinig creatieve ideeën over wat te doen en durfde die gasten ook 

niet zomaar in hun vrije tijd aan te spreken. Er zat ook een beetje leeftijdsverschil tussen en ja ik 

durfde dat zelf ook niet zo goed. Waarop ik vervolgens in een isolement raakte (…) dat is dan 

jammer eigenlijk he dat je op dat moment eigenlijk veel te bang bent om bij iemand in te breken.’ 

  Ook Sophie herkent zich in het willen zorgen voor anderen, hier ging zij soms te ver in: ‘ik 

kon mijn eigen grens of behoefte niet goed voelen of aangeven.’ 

  Naast de verlieservaringen en het zorgen voor anderen geven meerdere respondenten aan dat 

zij het gevoel hadden alles zelf te moeten doen en dit soms te veel werd. Dit leverde bij onder 

andere Senna stress op: ‘Stress, het gevoel van falen. Gevoel van dingen niet kunnen en daardoor 

boos zijn op mezelf (…) Het gevoel dat ik alles zelf moest kunnen managen en dat niet aankon. 

Moeilijk hulp kunnen vragen of überhaupt aan mensen laten weten dat het niet goed ging. Ook 

door de overtuiging het zelf te moeten kunnen.’ Cyrah vult aan: ‘ik wilde alles wat er moest 
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gebeuren zelf doen, om hulp vragen kwam niet in me op.’ Op de vraag waarom zij niet om hulp 

vroeg antwoord zij: ‘ik wilde anderen denk ik niet tot last zijn en ik kon het allemaal zelf doen, 

dus waarom zou ik. Nu vraag ik wel soms om hulp, fijn maar gek om uit handen te geven.’ 

 

4.1.2 Wat ervoeren respondenten en hoe gingen zij hier meer om? 

Uit de interviews komt naar voren dat er in het omschrijven van wat depressieve gevoelens zijn 

een onderscheid gemaakt wordt tussen gevoelens, gedachten, fysieke symptomen en beelden. 

Als we kijken naar de gevoelens zien we dat veel respondenten een gevoel van leegte 

omschrijven, zoals Patrick: ‘Normaal voelen we gedurende de hele dag emoties. Misschien was 

dit nog wel erger dan de pijn (…) Ik snakte ernaar om emoties te voelen. Het maakte niet uit 

welke emotie het was, als het maar een emotie was.’ Ook Senna ervaart een leegte: ‘Blijven 

verzanden in moedeloosheid. Blijven huilen en pijn voelen, of juist helemaal niets voelen en 

apathisch zijn (…) Het gevoel van alleen zijn op een eiland en mensen niet kunnen bereiken.’ 

Sophie omschrijft een gevoel van zinloosheid: ‘dat ik niet zag wat de zin van het leven is.’ 

  Naast het gevoel dat respondenten omschrijven, benoemen de respondenten veel gedachten 

die hen bezighouden, zoals bij Senna: ‘Willen denken in mogelijkheden maar telkens op muren 

stuiten. Blijven nadenken in cirkels: als ik maar... dan kan ik... maar dat heb/ben ik nog niet. 

Blijven fantaseren en nadenken maar niet in staat kunnen zijn om echt dingen uit te voeren of in 

actie te komen.’  

  Naast de gevoelens en gedachten ervaren een paar respondenten hun depressieve gevoelens 

op een fysieke manier. Een stekende pijn en druk op de borst, druk op het hoofd en een algehele 

wazigheid. Respondenten geven aan dat zij nauwelijks in beweging konden komen alsof hun 

lichaam niet meewerkte: ‘lang op bed blijven liggen of lang in de auto blijven zitten terwijl je al 

gearriveerd bent en dan op de smartphone gaan zitten of iets. Dus ja vooral in je lichaam blijven 

zitten en dan niet meer heel erg connected voelen met de buitenwereld’ (Sophie). Cyrah vertelt: 

‘soms lukt het me niet om van de bank op te staan, als ik een afspraak had kon ik pas op het 

allerlaatste moment opstaan en in beweging komen. Daar ging heel wat denkwerk aan vooraf.’ 

  Tot slot gebruikten veel respondenten beelden om hun gevoelens en ervaring van depressieve 

gevoelens te uiten. Zo vertelde Demi dat je moet denken vanuit de andere om dat wat je voelt aan 

een ander uit te kunnen leggen: ‘je moet kijken of je iets kunt verzinnen vanuit de ervaring van de 

ander om het toe te lichten.’ Demi gebruikt vaak metaforen om aan andere uit te leggen hoe het 
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voelt om depressief te zijn. Ze vertelt dat depressieve gevoelens een soort mist zijn die over je 

heen trekt. ‘Het is een heel abstract iets, je kunt het niet echt vastgrijpen. Het wordt ook wel eens 

omschreven als een soort mist waar je je in bevindt omdat het zo ongrijpbaar is (…) Ik weet niet 

of je de Harry Potter boeken kent, maar ik vind dementors altijd een perfecte manier van 

depressie zien omdat het een soort van geluk uit je zuigt ofzo en er is niet zoveel meer over.’ 

Demi gebruikt ook wel de metafoor van kleuren, ‘als jij hier rondkijkt dan zie je allemaal felle 

kleuren op de muur en dan als je depressief wordt dan komt er een soort grijze waas overheen en 

dan hoe erger je depressief je bent hoe donkerder het wordt.’ Een vriend van Demi gaf haar een 

boekje waarin met tekeningen en korte stukken tekst inzichtelijk werd gemaakt wat het betekent 

om depressief te zijn10.  

  Senna vertelt dat het voelde alsof ze tegen een muur opliep of verdronk in de zee. Ook 

George had het gevoel onder water te zitten: ‘je wordt gewoon energetisch word je volledig 

leeggezogen. Ja het is alsof ik de hele tijd onder water leef (…) je moet je voorstellen dat je op 

een feestje een zwembad hebt waar je induikt. Waar andere mensen gewoon comfortabel met hun 

schouders boven het water ademhalen en ook gewoon uit het zwembad klimmen en hun dingen 

kunnen doen blijf ik altijd met een soort heel dun rietje net onder het water met mijn hoofd. 

Waardoor ik net niet helemaal lekker en vrij kan ademhalen.’ 

  

Op de vraag hoe respondenten omgingen met hun depressieve gevoelens komen zowel dingen 

naar voren die de respondenten hielpen om verder te komen als manieren van omgang waardoor 

respondenten zich nog slechter voelden. 

  Wat deden de respondenten wat hen ook daadwerkelijk hielp? Uit de interviews komt naar 

voren dat het wel of juist niet delen van dat wat er speelt een rol speelt. Hierbij wordt het delen 

van het verhaal vaak als positief ervaren. Ondanks dat respondenten zich niet altijd begrepen of 

gehoord voelden, was het fijn om iets te kunnen delen. Respondenten die hun verhaal deelden 

met anderen konden hun gevoelens beter een plek geven. Demi vertelt dat ze het in eerste 

instantie heel moeilijk vond om te praten over wat ze voelde, maar met de tijd heeft ze dit wel 

geleerd. ‘Ik weet nog dat ik het op het begin echt verschrikkelijk vond om erover te praten omdat 

ik ook een beetje vertrouwensproblemen heb, maar uiteindelijk went het wel.’ Demi heeft niet 

                                                
10 De afbeeldingen die in deze thesis voorkomen komen uit dit boekje 
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meer de behoefte om er heel uitgebreid over te praten, maar vind het wel belangrijk en fijn dat zij 

bij de mensen uit haar omgeving aan kan geven als het even niet goed gaat. 

  Ook geven enkele respondenten aan dat ze proberen bezig te blijven en dingen te 

ondernemen. Ook al is het maar iets kleins, als je helemaal stil zit wordt het er niet beter op, stelt 

Demi: ‘Als je niks gaat doen dan word je alleen maar depressiever natuurlijk.’ Dingen als in 

beweging blijven, lezen, een serie kijken of toch afspreken met mensen, ook al voel je je niet 

goed, zijn kleine dingen die respondenten bij momenten iets beter laten voelen.  

   Respondenten vertellen ook over hun gedrag wat hen niet verder helpt. Een groot deel van 

de respondenten geeft aan moeite te hebben met het delen van hun verhaal, waardoor ze dit ook 

niet doen. Reden hiervoor zijn dat ze te veel rekening houden met de ander, dat ze wat ze voelen 

niet goed kunnen en durven te vertellen, of niet weten hoe erover te beginnen. Ook speelt het niet 

erkennen van de eigen gevoelens een rol in het niet delen. Dit niet delen zorgt er vaak voor dat 

respondenten zich eenzaam en geïsoleerd voelen. Het idee dat je anders bent of er niet bij hoort 

wordt daardoor sterker.  

  Vera vertelt dat ze in het algemeen wel kon praten over haar emoties en gevoelens. Wat zij 

wel moeilijk vond om te delen was dat het af en toe zo slecht ging dat ze niet meer wist of het 

leven nog wel zin had: ‘ik vond het moeilijk om er open over te zijn dat ik af en toe wel dacht, van 

als het zo door gaat dan hoeft het niet meer. Ik heb het wel een paar keer uitgesproken maar ik 

heb er niet echt met iemand echte diepe gesprekken over gevoerd (…) Mensen vinden het moeilijk 

om daarover te praten en dat geven ze ook aan. Om daarover door te vragen en dat te 

onderzoeken ofzo. Maar ik denk juist dat dat ook een bepaalde manier belangrijk is.’  

  Gabriel vertelt dat het hem vaak pas achteraf lukte om te vertellen over wat hij had 

doorgemaakt omdat het in het moment te kwetsbaar voelde: ‘denk omdat ik me daar heel 

kwetsbaar door zou voelen. En ik heb dat sowieso altijd dat ik het heel lastig vind om mezelf 

kwetsbaar op te stellen en ik kan het prima doen tot een bepaalde hoogte maar er zijn wel dingen 

die ik soms voel of lastig vind en die ik pas jaren daarna vertel dat dat ooit speelde.’ 

 Julia deelde weinig met haar omgeving omdat ze bang was dat andere mensen zich zorgen 

om haar zouden maken: ‘want je merkt dat mensen zich zorgen gaan maken als je zulke dingen 

vertelt (…) bijvoorbeeld mijn ouders, ook mijn partner en vriendinnen zelfs (…) als ik naar mijn 

ouders kijk ze zijn oud en ik wil niet dat ze zich zorgen gaan maken.’ 
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 Ook Cyrah beschrijft dat ze met bijna niemand deelde wat er in haar omging: ‘ik wilde ergens 

wel dat mensen wisten dat het niet goed ging maar ik durfde het niet te delen. Ik was bang dat 

mensen zouden schrikken en had het gevoel dat het altijd erger kon.  

  Ander, niet bevorderlijk gedrag dat respondenten noemden, is het afsluiten van je omgeving. 

George vertelt dat hij zich vaak terugtrok als het niet goed ging, waardoor hij in een sociaal 

isolement raakte.  

  

Naast manieren van omgang die al dan niet bevorderlijk zijn, was ik als onderzoeker 

nieuwsgierig naar datgene wat respondenten inspireert of waar zij voldoening uit halen in een 

periode waarin het sombere overheerst. Tim geeft aan dat wat hem op de been houdt vooral 

extern geluk is: ‘Extern geluk gok ik. Dat mensen mij adoreerden omdat ik zo leuk was en 

evenementen organiseerde. Mensen genoten van mijn sociale gedrag en ik ben best wel extravert. 

Daarom ben ik te weinig denk ik in mezelf gedoken maar te veel genoten van alle externe 

positiviteit en dat gebruikt als elixer om door te kunnen gaan.’  

  Sophie haalde vooral inspiratie uit muziek, zowel muziek van anderen als de muziek die zij 

zelf maakt: ‘muziek is een uitlaatklep om echt contact te maken met de emoties.’ Ook haalde ze 

steun uit het boeddhisme en het idee dat je datgene wat je overkomt mag observeren: ‘meer er 

komt iets op en je kijkt ernaar en nou je verzorgt jezelf en de tijd zal het uitwijzen en dan 

verdwijnt het wel weer of krijgt het een plek.’ 

  Tot slot biedt het hebben van huisdieren ook veel troost aldus Gabriel, Sophie en Demi. ‘Ik 

was helemaal blij dat ik alleen woonde en toen heb ik een van mijn honden geadopteerd en dat 

doet ook wel heel veel goeds want ik ben al wel van dat ik dingen blijf doen maar met hun kan ik 

echt niet in bed blijven liggen, ik moet gewoon opstaan’ (Demi). 

 

Tot slot is ook aan de respondenten gevraagd naar redenen waarom zij wel of geen hulp hebben 

gezocht. Uit de interviews komen verschillende redenen naar voren om geen hulp te zoeken. 

Ontkenning van de hulpbehoefte en de overtuiging dat je het zelf moet oplossen zijn twee 

redenen. Daarnaast kost hulp zoeken te veel inspanning voor de respondenten of sluit de 

gevonden hulp niet aan op hun behoeften.  

Patrick vertelt hoe hij op het punt heeft gestaan om suïcide te plegen en vervolgens 

verplicht is opgenomen. Op het moment dat hij zelfmoord wilde plegen en in de weken daaraan 
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voorafgaand was het niet in hem opgekomen hulp te zoeken. Nu beseft hij dat hij wel eerder hulp 

had moeten zoeken. In die tijd sprak hij er niet over en voelde hij ook niks. Nu ziet hij het belang 

in om erover te praten en raakt het interview hem. ‘Ik had gedacht dat het me minder zou raken… 

maar ik merk toch dat het me wel raakt, en dat mag ook, dat is goed. Als het me niet zou raken 

zou dat erger zijn…’  

Cyrah vertelt dat ze het eng vond om hulp te zoeken omdat het dan serieus werd, ze wilde 

niet weten dat het echt niet goed ging: ‘ik vond het ook eng om hulp te zoeken omdat het dan echt 

wordt. Zolang je geen hulp zoekt kun je nog doen alsof alles goed gaat.’ 

Veel respondenten vertellen dat ze uiteindelijk de stap gezet hebben om in ieder geval een keer 

met de huisarts te gaan praten of een therapeut te bezoeken. Vaak sloot de hulp die geboden werd 

echter niet aan op waar de respondenten behoefte aan hadden. ‘Het sloot gewoon niet op mij aan 

wat zij deed. Heel erg oplossingen zoeken in plaats van luisteren naar wat er eigenlijk aan de 

hand was’ (Vera).  

Meerdere respondenten geven aan dat zij geen hulp zochten omdat zij de overtuiging 

hadden dat zij zelf hun problemen moesten en konden oplossen, zoals Cyrah: ‘Ik vond het niet 

nodig om hulp te zoeken omdat ik vond dat ik het zelf moest oplossen. Bovendien kon ik mijn 

dingen blijven doen. Ik dacht altijd dat er andere mensen zijn die het veel slechter hadden.’ 

Verschillende respondenten geven daarnaast aan dat het zoeken naar hulp te veel inspanning kost 

op momenten dat het slecht met hen gaat.   

  Respondenten geven ook verschillende redenen aan die ertoe leiden dat zij uiteindelijk wél 

hulp zoeken. Bij drie respondenten spelen fysieke klachten een rol. Ook waren er enkele 

respondenten die hulp gingen zoeken op aanraden van anderen. Voor een paar respondenten 

waren de ervaringen met psychologische hulpverlening positief. Zo maakte de erkenning van een 

psycholoog dat respondenten hun eigen gevoelens konden erkennen. Er waren echter ook 

respondenten die niet het gevoel hadden dat zij begrepen en gezien werden als zij bij een 

psycholoog langsgingen. 

 George geeft aan dat hij lang niet altijd het gevoel had dat een psycholoog hem begreep. De 

eerste keer dat hij psychologische hulp zocht, kampte hij al langere tijd met depressieve klachten. 

Tijdens een gesprek met zijn studieadviseur merkte deze op dat het erop leek dat George 

depressief was. Dit was een schok voor hem, maar ook de eerste keer dat hij kon voelen dat zijn 

emoties en gedachten terecht waren en dat er niet per se iets mis was met hem: ‘toen zij het zo 
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benoemde was dat voor het eerst dat het me zo duidelijk werd gemaakt, van oh wacht even ik heb 

daadwerkelijk iets wat aan de hand is. Toen echt voor het eerst kreeg ik aangereikt van: nou 

weetje, het is niet zo dat jij gek bent, maar weet wel dat je gewoon ook ergens mee te dealen hebt 

(…) Dat kwam wel even aan, dat weet ik nog wel. Dat kwam even goed aan ja ook meteen toen ze 

dat zei dacht ik ook wel gelijk van: ojeetje oké dus dat is dan zo, toen ben ik daar wel mee aan de 

slag gegaan.’ Te midden van verschillende onbevredigende gesprekken waren er ook enkele 

gesprekken waarin George zich gehoord voelde. Wat hij altijd lastig vond was het contrast tussen 

de fijne gesprekken en de werkelijkheid, waarin hij weer alleen stond. ‘Het is een compleet iets, 

de psycholoog en daarnaast lotgenoten hetzij inderdaad ook vrienden, dat zou het compleet 

maken denk ik. Anders is het verschil zo groot. Mezelf gehoord voelen en even landen, een uur bij 

een psycholoog, weglopen en weer een onveilig leven instappen met ouders die me op alles 

veroordelen. Dan is het alsof ik weer een wak in wandel.’ 

 Senna vertelt dat ze uiteindelijk op aandringen van de studentenpsycholoog hulp heeft 

gezocht bij de GGZ, waar zij een periode therapie heeft gevolgd. Dit hielp haar echter niet verder. 

Ze is hierna opzoek gegaan naar andere vormen van hulp. Uiteindelijk kwam ze terecht bij 

paardentherapie, dit heeft haar wel geholpen in haar proces. 

 Sophie zette na lange tijd zelf de stap om hulp te zoeken, niet omdat zij dacht dat zij 

depressieve gevoelens had, maar omdat zij in haar relaties vaak tegen dezelfde problemen aanliep 

en dit wilde onderzoeken. In gesprek met een psycholoog kwam naar voren dat Sophie depressief 

was. Deze diagnose zorgde ervoor dat Sophie kon erkennen dat het al langere tijd niet goed met 

haar ging: ‘Het is gewoon wel prettig dat een onafhankelijk iemand die kennis heeft van 

gezondheid en psychologie dat vaststelt, ja ik wist niet dat ik op de hele verkeerde weg was. En 

dan is het goed om er op die manier bewust van te worden, door er een stempel op te drukken.’ 

 

4.1.3 Welke factoren droegen bij aan het herstel van de respondenten?  

Respondenten noemen verschillende onderwerpen die belangrijk zijn geweest in de weg naar 

herstel. De belangrijkste punten waren het erkennen van de eigen gevoelens, acceptatie, het 

hervinden van de eigen identiteit, bewust worden van behoeften en lichamelijk herstel.  

 Veel respondenten zijn lang doorgegaan alsof er weinig aan de hand was. Dit terwijl zij zich wel 

degelijk slecht voelden. ‘Als ik een dag thuiskwam kon ik niks en de gedachte dat het leven 

zinloos was en ik er net zo goed niet kon zijn ging dagelijks door mijn hoofd. Het koste me moeite 
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om de deur uit te gaan naar werk en studie, maar ik heb het altijd wel gedaan en altijd gedacht 

dat die gedachten en gevoelens er gewoon bij hoorden’ (Cyrah). Vaak konden respondenten pas 

stappen ondernemen om zich beter te gaan voelen, op het moment dat zij voor zichzelf konden 

erkennen dat het niet goed ging.  

 Een ander belangrijk punt om te kunnen werken aan herstel was acceptatie. Julia kreeg 

depressieve gevoelens nadat zij gediagnosticeerd was met een auto-immuunziekte. Zij vertelt dat 

zij zich beter begon te voelen en weer met een positieve blik naar het leven kon kijken op het 

moment dat zij kon accepteren dat zij ziek was. Op het moment dat zij dit kon accepteren was er 

ruimte om nieuwe plannen te maken: ‘naarmate die acceptatie… en dat kost tijd (…) tijd en het 

een plek proberen te geven en toch na te denken van hoe je het beste van het leven kunt maken en 

dat het ook gewoon leuk kan zijn.’ 

  Senna vertelt dat zij haar depressieve gevoelens een plek kon geven op het moment dat ze 

deze gevoelens, die gepaard gaan met gevoelens van zinloosheid kon accepteren. ‘Pas toen ik kon 

accepteren dat het leven in zekere zin zinloos is kon ik verder met mijn leven.’ 

  Vier respondenten beschrijven hoe zij door het ontmoeten van nieuwe mensen en nieuwe 

werelden hun eigen identiteit hervonden, zoals George: ‘ik heb het gevoel dat mijn identiteit een 

beetje in elkaar begint te klikken, het begint te kloppen voor me van oh ja, er is een groep waar ik 

me toe aangetrokken voel, er zijn bepaalde activiteiten die daarbij horen waarvan ik voel: hee 

die zijn best wel positief, ook voor mij.’ George voelde zich onder meer thuis toen hij naar een 

festival ging dat gericht was op verbinding en zelfontwikkeling. ‘Wat het vooral met me doet als 

ik mensen ontmoet en dan ben ik daarna bijvoorbeeld wel echt weer een maand alleen maar dan 

weet ik nog wel van oja maar toen daar heb ik gemerkt waar ik het ook alweer voor doe.’  

  Ook Cyrah vertelt dat het ontdekken van nieuwe werelden en nieuwe mensen haar geholpen 

heeft om weer zicht te krijgen op wat zij belangrijk vindt. ‘Ik voelde me zo alleen en slecht maar 

had momenten waarop ik me ook sterk voelde en dacht het maakt me niet uit wat er gebeurt. Zo 

besloot ik naar een mindfulness festival te gaan waar ik niemand kende. Ondanks dat het heel 

eng was en ik me daar vaak verloren voelde, was dat wel een eerste stap naar een nieuwe wereld 

en nieuwe mensen. Dat heeft me echt enorm geholpen om weer een beetje zicht te krijgen op wie 

ik ben en wat ik wil. Het onderdeel zijn van een groep en je overgeven aan het moment.’   

 Sophie vertelt dat het bewust worden van haar behoeften haar hielp om weer goed in haar vel te 

zitten: ‘ik heb meer volwassen en gezonde manieren aangeleerd om in mijn eigen behoefte te 
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voorzien en ja verbinding zoeken met anderen denk ik dat dat ook een grote rol speelt waardoor 

ik nu gewoon weer lekker in mezelf zit en gewoon niet meer last heb van somberheid ook zoals 

toen.’ 

  Ook Gabriel omschrijft dat hij op het moment dat hij zijn behoefte aan rust erkent inziet dat 

hij blij is met zijn leven zoals het nu is. Het is oké om niet altijd meer te willen. Waar hij 

voorheen het idee had dat hij zelfstandig moest zijn en altijd verder moest ontwikkelen beseft hij 

nu dat rust hetgeen is dat hem gelukkig maakt:‘[het idee van] reizen, zelfstandigheid, bekendheid 

(…)  constant jezelf verbeteren terwijl het leven wat ik nu heb nou dat is redelijk rustig er 

gebeurd niet altijd iets en ik denk dat, daar ook in het begin een soort van oordelen over mezelf 

had (…) wat meer naar boven is gekomen dat ik dacht van ja maar ik wil het zo.’ 

  Tot slot speelde lichamelijk herstel bij één van de respondenten een rol. Bij Vera hing het 

verbeteren van haar gemoedstoestand samen met het behandelen van haar fysieke problemen, 

namelijk het verwijderen van een poliep. Hierdoor kreeg ze meer energie wat ervoor zorgde dat 

haar depressieve gevoelens verminderden. 

 

4.1.4 Hoe kijken respondenten terug op deze periode? 

Respondenten geven aan dat ze tot verschillende inzichten zijn gekomen en mede daardoor hun 

gedrag veranderd hebben waardoor zij zich weerbaarder voelen. Zo hebben respondenten het idee 

dat zij zichzelf beter hebben leren kennen, opener zijn naar hun omgeving, beter zicht op hun 

eigen emotionele toestand hebben, meer aandacht besteden aan zelfzorg, inzien dat om hulp 

vragen goed is en een nieuw doel gevonden hebben. 

 Een aantal respondenten zien de periode waarin zij depressieve gevoelens ervaren hebben 

als een periode waarin zij veel geleerd hebben over zichzelf. ‘Ik had zoveel gedachten maar 

deelde hierover bijna nooit iets, ik heb me nu voorgenomen dat als ik ergens mee zit of iets mij 

raakt, ik dit wil delen met de mensen die belangrijk voor mij zijn. Niet altijd makkelijk maar ik 

voel me wel beter en ook sterker als ik het durf en doe’ (Cyrah). Respondenten geven aan dat ze 

door het ervaren van een periode met depressieve gevoelens geleerd hebben dat het uiteindelijk 

weer goed komt. ‘Ik heb wel geleerd dat het wel gewoon weer komt, er komt wel weer licht’ 

(George). Alhoewel dit vertrouwen naar de achtergrond kan verdwijnen op het moment dat men 

weer heel erg in die negatieve spiraal terecht komt, wordt het toch gezien als een lichtpuntje. 
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George geeft aan dat hij zich nu meer bewust is van wat hij nodig heeft om zich goed te voelen 

en meer handvatten heeft om veranderingen aan te brengen in zijn situatie als het slecht gaat. ‘Ik 

heb wel lessen kunnen leren van wat ik kan doen om in ieder geval in een positievere situatie 

terecht te komen.’  

  Respondenten geven aan dat zij het belang inzien van open blijven staan voor je omgeving 

en dat het belangrijk is om te delen wat er in je omgaat. ‘Meer dingen uitspreken in het moment 

en opener communiceren erover [vrienden gaven ook aan:] je mag ook wel laten weten als het 

slecht gaat want we weten het eigenlijk wel dat het erbij hoort en dat is echt oké. Het kan wel 

gewoon nog een keer gebeuren, en dat helpt me wel enorm dat mensen daar ook voor klaar 

staan. Van joh als het weer gebeurt zeg het dan in ieder geval. Dat zijn fijne gesprekken en daar 

ga ik nu ook van uit’ (George).  

 Patrick komt tijdens het interview tot het inzicht dat het feit dat hij in zijn vorige relatie 

niets deelde over zijn emoties en gedachten, ertoe leidde dat er meer afstand kwam: ‘ik hield haar 

ook misschien wel op afstand (…) ik denk dat dat wel een reden is waarom het is uitgegaan.’ In 

zijn huidige relatie deelt hij wel datgene wat hem bezighoudt. 

 Ondanks het feit dat Khloé het moeilijk vindt om hulp te vragen en haar verhaal te delen 

heeft ze inmiddels gemerkt dat het delen van haar verhaal juist tot waardevollere contacten leidt. 

‘Intussen heb ik ook echt wel gemerkt dat dat niet werkt, dat je daardoor juist heel oppervlakkig 

contact krijg. En nu ik wat andere mensen om mij heen heb en het ook met wat meer mensen deel, 

merk ik dat de vriendschappen waardevoller zijn omdat het gewoon twee kanten op gaat. Het 

bewijs is er intussen nu wel. Ik weet nu dat het wel werkt.’ 

 Respondenten geven aan dat zij nu eerder zouden herkennen en ook erkennen als het niet 

goed met ze gaat. ‘Omdat je slecht voelen zo geleidelijk erger kan worden had ik toentertijd 

ondanks dat ik ergens wist dat het helemaal niet goed ging kon ik het niet helemaal erkennen of 

toegeven aan mezelf dat ik iets had. Ik wilde het eigenlijk tegen niemand zeggen omdat mensen 

zich dan zorgen gaan maken. Naderhand heb ik het wel tegen een paar mensen gezegd dus nu 

zou ik dat wel durven. En ik heb nu soms ineens een dag of een paar dagen dat het niet oké gaat 

en dan herken ik het meteen en weet ik dat ik moet oppassen. Dan probeer ik het ook wel meer 

met mensen te delen’ (Cyrah).  

 George omschrijft hoe hij het nu beter voelt aankomen als het slecht gaat en weet dat hij nu 

iets moet doen om te zorgen dat het weer de goede kant op gaat. ‘Ik heb nu een beetje energie dus 
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ik moet het nu even doen, want dan heb ik morgen een klein beetje winst en heb ik morgen weer 

een beetje energie en dan kan ik dan weer een stapje nemen.’ 

 Respondenten geven ook aan dat zij nu beter voor zichzelf zorgen. George vertelt dat hij 

voor zijn verjaardag een zelfliefderitueel heeft gedaan waarbij hij uitsprak wat hij waardeerde aan 

zichzelf en waarbij anderen hun waardering voor hem uitspraken. Dit heeft hem veel gebracht: 

‘dat was heel mooi (…) en dat was ook heel erg goed, dat leert me ook weer wat. Je mag wat 

opvragen je mag ernaar kijken voor jezelf. Je mag die zelfliefde voelen en je mag jezelf ook 

bevragen op welk gebied van dat thema dat er voor jou nog iets ligt waar je echt een wens hebt of 

dat ik meer open mag zijn. En de anderen gaven ook hun perspectief daarop terug (…) Kun je 

ook weer dingen leren (…) maar dat perspectief heb ik wel echt soms even nodig. Dan komt er 

weer zoiets binnen van: oh ja, zie je wel. Anderen hebben er een kijk op en die kan best wel eens 

heel erg goed zijn voor mij.’  

 Tim komt door zijn depressieve gevoelens tot het besef dat het wellicht tijd wordt om zich 

meer op zichzelf te richten: ‘en ik denk dat ik ook op dat punt kom dat ik er nog steeds voor 

anderen probeer te zijn, terwijl eigenlijk dan het punt komt dat het niet meer lukt en dat anderen 

er ineens voor mij moeten zijn. Maar dat ik dat nooit heb aangegeven.’ 

 Ook Khloé beschrijft hoe ze als ze terugkijkt steeds meer beseft hoe ze van jongs af aan 

perfectionistisch was en dat ze dit nu steeds meer los kan laten en rust kan nemen voor zichzelf. 

Zo gaat ze onder anderen haar nieuwe werk, waar ze nog in haar proeftijd was opzeggen omdat 

het op dit moment niet is wat haar goed doet. ‘Wat ik daar straks ook wel een beetje zei, al die 

jaren daarvoor zie ik nu dat beeld wel heel erg terug. Dat ik van kinds af aan al perfectionisme, 

lage zelfbeeld, altijd willen bewijzen dat… Mijn werk perfect moeten doen. Dat laat ik nu wel 

echt een stukje los.’ 

 Een belangrijk inzicht dat onder anderen George en Cyrah benoemen en wat hen ook 

weerbaarder maakt voor de toekomst is dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen en om hulp 

vragen goed is. ‘Ik hoef niet dat hele idee van zelfredzaamheid vast te houden’ (George). ‘Er zijn 

wel degelijk mensen die om mij geven en mij willen helpen. Ik hoef niet alles zelf te doen’ 

(Cyrah). Inmiddels heeft George al een paar keer om hulp gevraagd en beseft hij hoe belangrijk 

het is. ‘Dat is inmiddels een aantal keren gebeurd, dus daar zie ik nu verbetering in. Omdat ik het 

al een keer gedurfd heb. Dus dan wordt het de tweede keer, derde keer, vierde keer valt het me 

wat makkelijker. Dus ja, hoop wat deuren opengebroken ondertussen (…) een deur die nu open 
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staat en dat blijft open dus dat voelt gewoon heel erg goed.’ Cyrah en George zijn tot het besef 

gekomen dat het voor anderen misschien juist fijn kan zijn als je om hulp vraagt. ‘Ik had en heb 

nog steeds een beetje de instelling dat ik alles zelf wil doen en dat dat het beste is. Maar ik kreeg 

terug van een paar mensen dat ze geschrokken waren dat ik niet gedeeld had wat er in me 

omging, en toen besefte ik dat ik het juist eigenlijk heel fijn vind als mensen om hulp vragen’ 

(Cyrah). George beseft dat hij wel wat meer aan zichzelf mag denken en zijn behoeften gewoon 

mag delen: ‘dat is dus iets wat ik wel mag leren (…) laat je behoefte gewoon merken en laat het 

gewoon op je af komen wat iemand anders daarvan vind (…) Ik mag het vragen en dan gewoon 

afwachten wat de reactie daarop is. In plaats van het al invullen voor de ander: dat nou dit wil ik 

niet dat zij dragen, want ik wil dat zij comfortabel zijn. Terwijl ik dat niet zeker weet waar zij zich 

comfortabel bij voelen per se.’ 

  Veel respondenten geven aan dat zij weer een duidelijker doel voor ogen hebben waardoor 

het leven zinvol voelt en er iets is om naar toe te werken. Door dit nieuwe doel dat is ontstaan 

voelen zij zich weerbaarder. ‘Ik denk nog steeds dat het leven vrij doelloos is. Ik geloof niet dat 

wij hier op aarde zijn met een bepaald doel. Wel geloof ik dat je zelf het leven een doel kan 

geven. Mijn doel is meer liefde voor elkaar in de wereld. Ik geloof erin dat opoffering voor elkaar 

leidt tot een betere wereld. Mensen zijn niet als individu op deze wereld, maar als een grote 

eenheid. Niet handelen om daar zelf beter van te worden, maar omdat de wereld er beter van 

wordt’ (Patrick).  

 George omschrijft hoe hij het leven voor zich ziet en waar zinvolheid voor hem uit bestaat: 

‘in gemeenschap te leven met anderen, echt het gevoel van ik ben omdat wij zijn. Dus om ook 

veel te kunnen geven aan anderen, dat geeft mij levenszin. (…) Door het leven gewoon niet te 

schuwen want dan doe ik het (…) alleen voor mezelf, daar kan ik het niet echt voor opbrengen. 

Maar juist het gevoel van anderen dingen meegeven (…) ik mag me vaker herinneren dat 

anderen daar veel aan kunnen hebben en mee kunnen doen. En troost of liefde uit ervaren. (…) 

Dus dat is voor mij wel zingeving, omgang met anderen en daarin gewoon vanzelf ontdekken wat 

van mij is wat van hun is. En wat we elkaar kunnen geven als we bij elkaar zijn. (…) omgang met 

anderen is eigenlijk heel zinvol voor beide partijen, en ik denk dat dat ook voldoende is eigenlijk. 

Ik denk niet dat we meer hoeven te verlangen. Ik denk dat dat ook belangrijk is om je te 

realiseren van he ik hoef niet iets te zijn of iets te doen terwijl ik bij die ander ben. 
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4.2 Deelvraag 3: welke rol speelt zingeving in deze zoektocht? 

In de verhalen van respondenten spelen de zingevingsaspecten doelgerichtheid en verbondenheid 

een rol in het ontstaan van depressieve gevoelens. Tijdens de depressieve periode spelen de 

zingevingsaspecten eigenwaarde, morele rechtvaardiging, doelgerichtheid en verbondenheid een 

rol. In het proces van beter worden komen de zingevingsaspecten verbinding en doelgerichtheid 

weer naar voren. 

 

Ontstaan  

Gabriel vertelt hoe hij een tijd in het buitenland heeft gewerkt op een boerderij. Als hij terugkomt 

naar Nederland voelt hij zich verloren. Zijn relatie was uitgegaan voordat hij op reis ging. Na 

terugkomst had Gabriel geen idee wat hij wilde doen en waren alle doelen die hij eerder voor 

ogen had verdwenen of onbelangrijk geworden. Ook Cyrah beschrijft dat ze steeds meer ging 

twijfelen aan haar doelen en onzeker werd over zichzelf en de toekomst: ‘Ik had vroeger een 

beeld van wat ik wilde. Ik wilde graag werken, kinderen krijgen, reizen en met iemand samen 

zijn. Onder andere door mijn relatie kreeg ik steeds minder vertrouwen in mijn eigen kunnen. Er 

kwam een punt waarop ik zeker wist dat ik geen kinderen meer wilde, ik zag mezelf niet meer als 

capabel om het werk te doen dat ik graag zou willen doen en het idee dat ik steeds ouder werd en 

nog niks bereikt had begon steeds meer op me te drukken.’ 

Julia ziet haar toekomstplannen veranderen door toedoen van haar ziekte, ze ervaart 

hierdoor een verlies aan zingeving: ‘ik bedoel ik had echt zoiets van… ja ik stond aan het begin 

van mijn carrière, ik was net een PhD begonnen ik was aan het afstuderen en als dan zoiets 

voorbijkomt ja dan betekend dat dat je dat niet zomaar met dezelfde snelheid kunt afronden of 

kunt voortzetten en ja dat is wel confronterend. Dus in die zin wel en dat stapelt zich dan alleen 

maar op en meer op en meer op en in de the end loop je steeds meer achter en ja dan ben je zeg 

maar aan het dweilen met de kraan open. En dat zorgt naast dat je dat dan moet verwerken ook 

weer voor meer stress.’ 

George verliest met het overlijden van zijn oma iemand die veel voor hem betekende en 

voor verbondenheid binnen het gezin zorgde. Het wegvallen van deze band valt George zwaar: 

‘het is erg zwaar, mijn oma is toch een bindende factor die (…) Ik mis mijn oma in de momenten 

dat ik denk ja het is gewoon fijn om alleen met haar te zijn (…) en dat we gewoon de 

hartverbinding met elkaar kunnen maken. Dat is genoeg.’ 
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Ook Cyrah voelde zich eenzaam: ‘de eerste keer dat ik besefte dat het niet goed ging was toen ik 

verhuisd was en me daar helemaal niet thuis voelde en besefte dat ik soms dagenlang met 

niemand sprak omdat ik op mijn studie ook weinig aansluiting vond. Ik had het idee dat ik 

niemand om mij heen had en door niemand gezien werd.’ 

 

Tijdens 

 Respondenten omschrijven een gebrek aan eigenwaarde, deels door een negatief zelfbeeld maar 

ook doordat zij weinig input vanuit hun omgeving krijgen. George had bijvoorbeeld een grote 

behoefte aan perspectief vanuit de ander. Omdat hij vastliep in zijn eigen gedachten hielp het 

hem als hij input van buitenaf kreeg. Cyrah gaf aan dat ze eigenlijk graag van anderen had willen 

horen dat het heftig was wat zij doormaakte. Ook Vera vertelt dat ze het fijn vond als andere 

mensen in haar omgeving de bevestiging gaven dat het weer goed zou komen met haar: ‘zien wat 

er niet zo goed gaat en dan is het fijn als de omgeving kan benoemen wat er wel goed gaat en mij 

iets kan teruggeven.’  

Khloé geeft aan dat zij haar verhaal graag wil delen maar dat dit niet kan omdat haar 

verhaal samenhangt met het verhaal van haar man en haar man wil onder geen enkele voorwaarde 

dat zijn verhaal naar buiten wordt gebracht. Voor Khloé voelt het niet goed dat ze slechts een 

deel van haar verhaal kan delen en over het andere deel moet zwijgen of liegen. Eerlijkheid en 

openheid zijn voor haar belangrijke waarden. ‘Ik wil dingen kunnen delen. En dat kan nou niet 

dus ik blijf altijd in een soort nepwereldje leven en dat voelt niet goed meer. Ik wil gewoon eerlijk 

kunnen zeggen wat er is en als het hier thuis niet goed gaat dat ik dat ook gewoon uit kan spreken 

zodat mensen weten wat er speelt. Ik denk dat dat mij heel veel lucht zou geven.’  

George vertelt dat hij op de momenten dat het niet goed gaat, zich soms afvraagt wat hij 

hier op aarde doet en dat hij het moeilijk vindt om te geloven dat hij hier een plek heeft. ‘Dat 

alles bij elkaar maakt het wel eens moeilijk in mijn hoofd, om te geloven dat ik hier echt wel … 

dat ik hier… ja kijk laat ik het zo zeggen: er is niets in mij wat moet leven, er is niets in mij wat 

per se dient te leven ergens voor, weetje wel. Ik voel mijn taak niet, of mijn bewustzijn van een 

soort van bijdrage op aarde. Op zo’n moment voel ik echt dat ik een verspilling ben voor de 

ruimte en tijd van anderen.’ 

Respondenten vertellen dat zij tijdens hun depressieve periode geen doel voor ogen 

hadden. ‘Ik leefde niet met een doel, en was ervan overtuigd dat het leven doelloos was. Ik had de 
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overtuiging dat je werd geboren en uiteindelijk weer doodging. Alles wat je in de tussentijd 

gebeurde moest je maar mee zien te dealen’ (Patrick). Sophie vertelt dat zij nadacht over allerlei 

zingevingsvragen: ‘wie ben ik? Wat ben ik? Waar wil ik heen?’ Ze voelde zich verloren en waar 

zij vroeger grote doelen voor ogen had zoals ‘de wereld verbeteren’ heeft ze nu geen zicht meer 

op wat ze wil. 

  Meerdere respondenten omschrijven dat ze, ondanks ontmoetingen met vrienden of andere 

mensen, dit allesbehalve voldoening gaf. Omdat zij zich niet gezien voelden of geen verbinding 

ervoeren. ‘Emotioneel kwamen we niet heel erg diep (…) Dat ik dan niet voel dat ik die ruimte 

kan nemen en me dan ook snel terugtrek. Dus nee, emotioneel heb ik me niet heel erg kunnen 

uiten. En dat miste ik wel. Ik kwam dan wel eens thuis en dan was ik echt gefrustreerd dat ik 

dacht shit wat was dit nou voor dag, wat was dit nou voor een ontmoeting?’ (George).  

  Voor Vera is verbondenheid voelen met andere mensen een van de belangrijkste factoren 

om zingeving te ervaren. Op momenten dat zij depressieve gevoelens ervaart is de verbinding 

echter weg: ‘op het moment dat ik zelf dus een soort van daarvoor afgesloten ben, dat ik in zo’n 

depressie zit, kan ik dat gevoel ook niet meer ervaren. Dan is dat gevoel van verbinding met de 

ander ook weg.’ Ook Patrick geeft aan dat hij wel mensen om zich heen had maar zich toch 

eenzaam voelde. ‘Ik denk wel dat ik voldoende mensen om mij heen had, maar ondanks dat 

voelde ik me denk ik wel eenzaam. Ik sprak daar ook met vrienden helemaal niet over nee en dat 

maakt ook heel eenzaam.’ 

 

 Op de weg naar herstel 

Respondenten noemen vooral het vinden van verbinding, eigenwaarde en een doel als 

zingevingsaspecten die hun geholpen hebben op de weg naar herstel. 

 Drie respondenten geven aan dat ze meer stabiele vrienden in hun omgeving hebben dan 

eerst. Dit netwerk, en het feit dat zij beter in staat zijn om te delen wat er in hen leeft, geeft hen 

een gevoel van vertrouwen en weerbaarheid. George heeft het gevoel dat hij zich wat meer kan 

overgeven aan zijn vrienden en het niet meer allemaal zelf hoeft te doen. ‘Er is een netwerk en ik 

mag daarin dus ook een stukje gedragen worden.’  

 Cyrah heeft in de afgelopen anderhalf jaar fijne mensen om zich heen verzameld waarbij zij 

zich thuis voelt. ‘Ik heb nu sinds anderhalf jaar meer mensen om mij heen waarmee ik het gevoel 

heb op een lijn te zitten, of bij wie ik me thuis voel zoals ik vroeger een beetje bij familie had. Dat 
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je nergens over na hoeft te denken maar gewoon bent. Omdat ik nu die mensen om me heen heb 

en mijn gevoelens voor een deel ook voortkwamen uit eenzaamheid en niet gezien worden door 

de ander denk ik dat ik nu wel minder snel weer in zo’n negatieve spiraal terecht zou komen.’  

Gabriel beschrijft dat op het moment dat hij besloot te gaan studeren weer het gevoel had thuis te 

komen er ergens bij te horen. Tijdens zijn studie ontmoette hij nieuwe vrienden waardoor zijn 

leven weer meer inhoud kreeg en hij kon dromen over een nieuwe toekomst.  

 Sophie vertelt hoe ze weer een beeld kreeg van waar ze naar toe wilde, al was dit niet zo’n 

duidelijk doel als dat ze voorheen gekend had voelde dit juist beter: ‘In die zin niet een extreem 

duidelijk doel maar er zijn wel een aantal dingen die ik prettig vind ja of in die zin er is geen 

eindpunt maar bijvoorbeeld nu ik richt me wel veel op me muziek (…) ja gedreven zijn om iets te 

doen wat ik leuk vind zonder per se naar een einddoel te willen ofzo. Dat is goed genoeg voor 

mij, dan krijgt het richting.’ 

 Cyrah omschrijft iets vergelijkbaars: ‘voordat ik me slecht voelde dacht ik heel erg na over 

de toekomst en wat ik wilde, ik kon me heel erg zorgen maken om dingen en had heel veel 

dromen. Nu heb ik nog steeds veel dromen maar leef ik veel meer in het nu waardoor ik minder 

bezig ben met leven in de toekomst. Ik maak me minder zorgen en ben eigenlijk heel tevreden met 

het meer rustige leven wat ik nu heb.’ Cyrah voegt toe dat het leren kennen van nieuwe mensen 

haar het gevoel gaf dat ze er mocht zijn en ze door andere mensen gezien werd: ‘als je weinig 

mensen om je heen hebt dan heeft dat zo’n impact op je eigenwaarde. Ik had het gevoel dat ik 

niemand meer was. Die nieuwe vriendschappen hebben me echt geholpen om er bovenop te 

komen.’ 

 

4.3 Deelvraag 4: welke rol spelen behoeften in deze zoektocht? 

Respondenten geven aan dat zij behoefte hadden aan iets of iemand die hen zou redden, daarnaast 

hadden zij behoefte aan verbondenheid, fysiek contact en een luisterend oor. Tot slot wilden ze 

ook graag begrijpen wat het was wat het overkwam. 

 Een respondent geeft aan dat hij eigenlijk wel behoefte had aan iemand die hem zou helpen, 

opdat hij weer rust in zijn hoofd en gedachten kon krijgen. Hij sprak dit echter niet uit en had ook 

niet de verwachting dat iemand hem daadwerkelijk zou kunnen helpen ‘Ik heb staan schreeuwen, 

en met meubels gegooid tijdens de eerste week van mijn opname. Schreeuwend naar iemand om 

me maar te helpen. En het gevoel dat niemand dat kon maakte het alleen maar erger’ (Patrick). 
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Bij andere respondenten speelde ook de behoefte om ‘gered te worden’. ‘Want dan als je in de 

diepste put zit ben je alleen maar bezig met zelfdestructie. En dan hoop je alleen maar op een of 

andere manier om of gered te worden door een engel die gewoon zegt van: hier heb je een 

woning, hier is een soort safe house en we gaan nu even alles voor je regelen’ (George).  

 Khloé vertelt dat haar man depressieve gevoelens kreeg net na de geboorte van hun 

dochtertje. Hij wilde hier met niemand over praten en dat was moeilijk voor Khloé. Het liefst had 

ze toen gewild dat iemand erachter zou komen. ‘Toen had ik er zo’n behoefte aan dat iemand het 

geheim dat rondom mijn man speelde zou ontdekken, en alles gewoon over zou nemen’ (…) Of 

het gewoon zou zien dat het gewoon niet goed ging. En ik weet ook dat dat mijn eigen fout is, ik 

deed alsof het allemaal goed ging. Dat kon ook niemand zien, maar ik heb het wel vaak gehoopt. 

Ook toen mijn dochter net een beetje kon praten, dat zij gewoon een keer iets zegt. Dan is het 

gewoon klaar, dan hoeven we er niet meer over na te denken en dan hoef ik die beslissing niet te 

nemen en dan klapt die bom en zien we wel wat er gebeurt.’ Ook wilde Khloé ergens dat iemand 

zou ingrijpen en de zorg even over zou nemen: ‘ik was heel bezitterig met Merla11, ik moest het 

allemaal zelf. Maar ergens hoopte ik gewoon dat iemand zou zeggen: klaar, wij nemen het over. 

Jij gaat slapen wij nemen het over. Maarja dat heb ik nooit uitgesproken en ik was echt die 

moedertijger van: blijf uit mijn buurt en blijf van mijn kind. Dus dat heeft ook nooit iemand 

kunnen aanvoelen. Maar vooral toen was dat eigenlijk wat ik heel erg wilde en nodig had.’ 

 Meerdere respondenten geven aan dat zij behoefte hadden aan verbondenheid en mensen 

om hen heen. ‘Ik voelde me in die tijd heel alleen, ik had het idee dat als ik gewoon mensen om 

me heen zou hebben of ergens bij zou horen ik me al veel beter zou voelen’ (Cyrah). ‘Het beseffen 

dat je wat vaker alleen bent (…) toen had ik het juist nodig af en toe een knuffel’ (Tim). 

 George geeft aan dat hij behoefte had aan lotgenootschap: ‘mensen die ook (…) iets 

soortgelijks hebben meegemaakt of een soortgelijke periode (…) Dat ik daarmee toch wel een 

keer een goed luisterend oor kan vinden omdat zij echt wel nog beter kunnen doorgronden, ja, 

wat daar dan in gebeurd en het gewoon veel makkelijker kunnen oppakken dus dat mis ik wel. 

(…) een goed luisterend oor maar ook gewoon een goed stevig gesprek. Een heel eerlijk gesprek 

maar wel met mensen waarvan ik voel: ja oké, jij weet waar je het over hebt, jij weet waar dit 

over gaat inderdaad en dan vertrouw ik je ook.’ Hij benoemt de behoefte gedragen te willen 

                                                
11 Fictieve naam  
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worden en perspectief te krijgen van anderen. ‘Ik voel me niet goed dus nu wat ik dan nodig zou 

hebben is om wat gedragen te kunnen worden (…) Mensen die op dat moment voelen dat ze me 

wel een beetje kunnen dragen, ja weer een positieve bijdrage te krijgen of die me ook juist weer 

kunnen helpen vanuit hun creatieve gedachte, want zij kunnen wel bij een wat helderdere manier 

van denken en hebben een ander perspectief en kunnen bijvoorbeeld wel gewoon letterlijk, ja wat 

hulp bieden doordat zij andere opties zien die ik op dat moment ook niet zie’ (George).  

 George beschrijft hoe hij zou willen dat er zeven dagen per week iemand is die hij kan 

bellen en die er voor hem kan zijn. ‘Niet dat je dat dan doet, maar dat het kan’. Dat mensen je 

zien: ‘die kring van mensen die echt voelen van ja, wat er ook gebeurt wij steunen je want we 

willen niet dat je door die bodem zakt. Dus daar heb ik echt wel meer behoefte aan (…) gewoon 

in de erkenning, weetje gewoon de erkenning van: joh je mag ook gewoon je slecht voelen en 

daarin kunnen wij ook kijken of we iets voor je kunnen betekenen, je hoeft niet alles zelf te doen. 

Als het op dit moment niet lukt die ene dag kom naar ons toe misschien kunnen we je wat 

inspiratie geven, wat hoop.’ 

 Twee respondenten geven aan dat ze een sterke behoefte hadden aan fysiek contact, een 

knuffel of een arm om ze heen. ‘Dat knuffelen voelde voor mij ook een beetje als een manier van 

me beter voelen en niet iets aan hoeven te gaan. Het klinkt misschien een beetje raar maar het 

voelde als makkelijk’ (Vera). Cyrah had ook behoefte aan een plek waar zij zich geborgen voelde 

en tegen iemand aan kon kruipen: ‘op de een of andere manier dacht ik vaak terug aan vroeger 

en hoe makkelijk dingen toen in zekere zin waren. En dat je dan gewoon kon wegkruipen bij 

iemand als het niet goed ging. En eigenlijk had ik die behoefte op dat moment heel erg, gewoon 

tegen iemand aan liggen of slapen. Maar mensen vinden dat vaak gek en ik durfde het niet goed 

te uiten. Ik weet nog wel een avond toen het heel slecht ging en ik de hele avond moest huilen er 

een vriendin langskwam en mij vastgehouden heeft. Dat was fijn…’ 

 Daarnaast gaven respondenten aan behoefte te hebben te kunnen delen zonder 

geconfronteerd te worden met te veel oplossingen of oordelen. Ook ervoeren respondenten het als 

fijn als mensen doorvroegen. ‘Ik heb het nodig dat mensen doorvragen zodat ik zeker weet dat ze 

echt willen weten hoe het met me gaat en het meer dan een beleefdheidsding is. Ik wil andere 

mensen niet tot last zijn en kan alleen iets delen als de ander daar echt voor open staat, anders 

voelt het heel doelloos’ (Cyrah).   
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Ook Khloé vertelt dat als het niet goed ging ze dit echt moest delen. Tim geeft aan dat hij het fijn 

vindt om te filosoferen maar daarvoor wel iemand nodig heeft waarmee hij de dialoog kan 

aangaan: ‘ik verwacht weinig van anderen maar ik zou het wel fijner vinden als meer mensen wat 

minder rekening zouden houden met hun eigen sores. Iets minder alleen op jezelf gericht zijn.’  

 Tot slot geven respondenten aan dat ze behoefte hebben aan het begrijpen van hun 

gevoelens en gedachten en het onderzoeken van hun gedachtegang. Dit kwam vaak naar boven 

op momenten dat het iets beter ging. Zo omschrijft Vera dat nog steeds die behoefte heeft om een 

keer met iemand te praten over de zinsloosheid van het leven. Een gesprek met een geestelijk 

verzorger lijkt haar fijn: ‘Ik had wel zoiets van: als dit nog langer duurt op deze manier dan zou 

ik het wel fijn vinden om hier eens met mensen over te kunnen praten vooral omdat eigenlijk die 

zinloosheid die er onder hangt om dat eens verder uit te zoeken ofzo. Van wat is dat voor gevoel, 

wat gebeurd daar’ (…) ‘Ik denk dat dat ook kan helpen om misschien voor mij in elk geval om er 

minder bang voor te zijn of het minder als een hobbel te zien van als het nog een keertje 

terugkomt (…) gewoon zinloosheid eens zelf te onderzoeken van: ja wat is dat eigenlijk en wat is 

het als je het niet meer ziet zitten of als je het leven even echt niet meer ziet zitten en denkt van 

nou het hoeft echt even niet meer?’ 

 Ook Cyrah geeft aan dat ze wilde onderzoeken waar haar gedachten vandaan kwamen, 

maar ze vond het moeilijk hierover te praten met anderen: ‘ik had met mijn broer wel eens 

gesprekken over ons verleden en hoe we nu in dingen staan, hij kon mij daarin heel erg bevragen 

en ook confronteren. Op die momenten dacht ik: ja, ik wil wel onderzoeken waarom ik denk zoals 

ik denk en waar dit alles vandaan komt, maar ik heb behalve mijn broer niemand gevonden met 

wie dat echt lukte. En aan mijn broer vertelde ik ook lang niet alles.’  

 George vertelt dat hij best wel wilde onderzoeken wat er met hem gebeurde maar dat zijn 

familie hem wat dat betreft de rug toekeerde: ‘daar was geen ruimte voor, niet bij de familie 

maar ook zeker niet bij de mentoren ofzo om iets meer te onderzoeken.’  

 

Afsluitend 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd. De 

verschillende deelvragen zijn beantwoord met de verhalen van de respondenten. De data die hier 

gepresenteerd is wordt gebruikt om in het volgende hoofdstuk antwoord te geven op de 

hoofdvraag van dit onderzoek.    
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Afbeelding 2 Gliori, 2017, p. 4.  
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Hoofdstuk 5 Conclusie  
 

In dit hoofdstuk wordt op basis van het veldonderzoek antwoord gegeven op de hoofdvraag van 

dit onderzoek, te weten: 

 

Hoe ziet de zoektocht van volwassen Nederlanders tussen de 25 en 35 jaar - die in de afgelopen 5 

jaar een periode van depressieve gevoelens ervoeren waarbij zij in eerste instantie geen hulp 

zochten - eruit en welke rol spelen zingeving en behoeften in dit proces? 

 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag ga ik in op de drie hoofdlijnen van dit onderzoek: 

depressieve gevoelens, zingeving en behoeften.  

 Uit negen van de elf verhalen blijkt dat een verlieservaring een rol speelde in het ontstaan 

van depressieve gevoelens. Bij de twee respondenten bij wie dit niet het geval was, speelde bij 

één genetische aanleg en bij de ander gebrek aan energie een rol in het ontstaan van deze 

gevoelens. Wat opvalt is dat de meeste respondenten erg gericht waren op het helpen van de 

ander en weinig ruimte voor hun eigen behoeften namen. 

 Op de vraag hoe mensen omgaan met hun depressieve gevoelens komen twee 

mechanismen naar voren. Aan de ene kant is er een deel van de respondenten die probeert actief 

bezig te blijven en daarnaast met zijn of haar omgeving deelt wat er in ze omgaat. Dit lijkt vaak 

een positieve uitwerking voor de respondenten te hebben. Anderzijds zijn er de respondenten die 

zich terugtrekken, weinig contact met de buitenwereld hebben en met niemand delen wat er in 

hen omgaat. Dit heeft vaak een negatieve uitwerking.  

 Wat respondenten geholpen heeft om de periode met depressieve gevoelens achter zich te 

laten, was het erkennen van eigen gevoelens en de acceptatie dat het niet goed met ze ging. 

Enkele respondenten omschreven dat zij door het onderzoeken van nieuwe werelden, nieuwe 

contacten kregen en daardoor een nieuwe identiteit konden opbouwen. Dit hielp hen om een 

positiever beeld van de wereld te krijgen. Uit alle interviews komt naar voren dat respondenten 

bij de hulpvraag een drempel over moesten. Enkele respondenten nemen deze drempel wel, van 

deze respondenten hadden twee een positieve ervaring die hen verder geholpen heeft. De overige 

respondenten die de stap zetten om hulp te zoeken, voelden zich niet begrepen. Respondenten die 

geen hulp zochten deden dit omdat zij niet door hadden dat het niet goed met hen ging, niet het 
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idee hadden dat een psycholoog hen kon helpen of omdat het zoeken naar hulp te veel inspanning 

koste.  

Op de vraag welke rol zingeving speelt zien we dat dit verschilt in het verloop van de 

depressieve periode. Bij het ontstaan van de depressieve gevoelens speelt vooral een gebrek aan 

doelgerichtheid en verbondenheid een rol. Respondenten hebben geen duidelijk doel voor ogen 

en hebben vaak een klein sociaal netwerk. Tijdens de depressieve periode spelen vooral een 

verlangen naar de zingevingsbehoeften eigenwaarde, morele rechtvaardiging, doelgerichtheid, 

begrijpelijkheid en verbondenheid een rol. Respondenten omschrijven dat zij weinig eigenwaarde 

hebben als het slecht gaat. Een aantal respondenten vraagt zich af of ze überhaupt wel hier 

moeten zijn en het niet beter zou zijn als ze niet zouden bestaan. Een respondent geeft aan dat ze 

strek de behoefte heeft haar waarheid te spreken en datgene te doen wat volgens haar goed is. 

Door omstandigheden moet zij zich inhouden en dit valt haar zwaar. Ze gaat hiermee in tegen 

haar eigen waarden. Verder noemt een groot deel van de respondenten gevoelens van 

eenzaamheid en doelloosheid. Op het moment dat het beter gaat spelen verbondenheid, 

doelgerichtheid en eigenwaarde in positieve zin een rol. Het leren kennen van nieuwe mensen 

helpt respondenten om weer onderdeel te worden van de wereld. Door het contact met anderen 

ervaren zij weer eigenwaarde.  

Op de vraag welke behoeften er bij de respondenten speelden tijdens de periode met 

depressieve gevoelens komen drie behoeften naar voren. Opvallend is dat veel mensen geen hulp 

zochten maar wel de behoefte hadden om gered te worden, dat iemand het leven even van hen 

overnam. Ook hadden respondenten behoefte aan fysiek contact en een luisterend oor. 

 

Terugkomend op de hoofdvraag kan in het kort en op basis van de interviews gezegd worden dat: 

De zoektocht van respondenten bestaat uit een lang proces waarin respondenten tijd nodig hebben 

om echt tot zich door te laten dringen dat er wat aan de hand is. Voor velen is het een eenzaam 

proces. Ondanks dat een aantal van hen hun verhaal deelden met hun omgeving hadden zij niet 

het gevoel echt begrepen te worden. Wat opvalt is dat de meeste respondenten heel erg gericht 

waren op het helpen van anderen en zij het moeilijk vonden om zelf hulp te vragen.  

In de verschillende fasen van de zoektocht speelt zingeving een rol. In het begin is het 

vaak een gebrek aan doelgerichtheid en verbondenheid die meespelen. Tijdens een periode met 

depressieve gevoelens spelen ook morele rechtvaardiging, de behoefte om iets goeds te doen, 
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eigenwaarde, de behoefte door anderen gezien te worden en begrijpelijkheid, de behoefte om te 

begrijpen wat je overkomt een rol. Als het beter gaat met respondenten komt dit vaak doordat zij 

een verbinding met hun sociale omgeving hebben gevonden. Een gevolg hiervan is dat 

respondenten ook weer een doel voor ogen krijgen waar zij naartoe willen werken. Tijdens de 

depressieve periode spelen naast bovengenoemde zingevingsbehoeften ook de behoeften om 

gered te worden, de behoefte aan fysiek contact, de behoefte aan een luisterend oor een rol en de 

behoefte om te begrijpen wat er gebeurd. 
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Hoofdstuk 6 Discussie  
 

‘To live is to suffer, to survive is to find meaning in the suffering’ 

Frankl, 1985, p. 11 

 

In dit laatste hoofdstuk wordt een koppeling gemaakt tussen het theoretisch kader en de 

resultaten. Met behulp van de in het theoretische kader behandelde theorieën en onderzoeken 

worden de resultaten besproken. Hierna volgt een overzicht van de beperkingen van dit 

onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de praktijk. Tot slot volgt een afsluitend 

woord.  

 

6.1 Interpretatie van de bevonden resultaten 

De doelen van dit onderzoek waren inzicht geven in de zoektocht die mensen met depressieve 

gevoelens hebben ondernomen; in kaart brengen hoe zingeving een rol speelt in dit proces en 

inzichtelijk maken welke behoeften er spelen onder mensen die in eerste instantie geen hulp 

zoeken. De bespreking en interpretatie van de resultaten zal aan de hand van deze drie doelstellingen 

opgebouwd worden. Gekeken wordt op welke punten de literatuur bevestigd kan worden aan de hand 

van het veldonderzoek en op welke punten deze aangevuld of aangescherpt kunnen worden. 

 

De zoektocht 

Kijkend naar de verhalen van de respondenten blijkt dat veel depressieve gevoelens ontstaan na 

een verlieservaring, zoals Diekstra (2003) beschrijft. Respondenten omschrijven onder andere 

verlies van hun relatie, gezondheid, controle over het leven, eigenwaarde, werk of verlies van 

financiële zekerheid als oorzaken van hun depressieve gevoelens. 

Van de respondenten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hebben enkele in het 

verleden (buiten de afgelopen vijf jaar) ook te maken gehad met depressieve gevoelens. Voor hen 

zijn depressieve gevoelens iets dat altijd op de achtergrond aanwezig is en soms weer opspeelt. 

Dit kan verklaard worden door Krok’s (2017) studie. Hieruit bleek dat het voor respondenten die 

in het verleden geen stabiel en gezond gevoel van betekenis hebben gekend, moeilijker is om nu 

een veilige en betekenisvolle basis te vinden. 
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In het theoretisch kader worden enkele risicofactoren besproken die invloed kunnen hebben op 

het ontstaan van depressieve gevoelens. Een aantal van deze risicofactoren komen terug in de 

resultaten van dit onderzoek, namelijk: een gebrek aan sociaal netwerk, invloed omgeving, 

verlieservaring en gebrek aan zelfzorg. Daarnaast komt uit dit onderzoek naar voren dat veel 

respondenten aangeven graag voor een ander te zorgen en hierin soms te ver gaan. Op basis van 

dit onderzoek zou zorgen voor de ander en daarbij jezelf uit het oog verliezen toegevoegd kunnen 

worden aan de lijst van risicofactoren. Het thema zorgen voor de ander zou gelinkt kunnen 

worden aan het belang van zelfzorg waar Hasler (2013) over schrijft. Teveel voor de ander 

zorgen kan een negatieve invloed hebben op de mate waarin iemand in staat is voor zichzelf te 

zorgen. Zoals d’Ansembourg (2015) schrijft moeten we eerst voor onszelf zorgen voordat we 

echt voor een ander kunnen zorgen. Meer over dit thema volgt onder het kopje Zingeving en 

Behoeften. Vervolgonderzoek is nodig om dit idee verder uit te werken en bevestigd te kunnen 

zien (zie 6.3). 

  

Zingeving 

Zoals in het theoretisch kader besproken wordt, kan het zoeken naar zingeving op verschillende 

manieren geïnterpreteerd worden. Uit de interviews komt naar voren dat respondenten tijdens hun 

depressieve periode bewuster na gaan denken over de zin van het leven. Zij werden 

geconfronteerd met gevoelens van somberheid en hadden geen idee wat zij moesten doen. Dat 

betekent echter niet dat zij vóórafgaande aan hun depressieve periode niet na dachten over de zin 

van het leven. Depressieve gevoelens zorgen er echter voor dat zingeving ineens niet meer 

vanzelfsprekend is en respondenten bewuster bezig waren met de vraag wat het leven zinvol 

maakte. Als respondenten zich weer beter voelen is de zingevingsvraag actiever aanwezig dan 

vóór de periode met depressieve gevoelens. Deze bevindingen ondersteunen de theorie van 

Steger et al. (2008) dat het zoeken naar zingeving zowel kan voortkomen uit een niet 

functioneren als ook uit een gezonde emotionele toestand.  

Verder blijkt uit de resultaten dat het voor de meerderheid van de respondenten belangrijk 

was er voor anderen te zijn. Dit roept de vraag op of te veel gerichtheid op de ander, mensen 

vatbaarder maakt voor het ontwikkelen van depressieve gevoelens na een verlieservaring. 

Respondenten geven aan dat de ander helpen voldoening geeft. Zij gaven ook toe dat zij door 
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altijd met de ander bezig te zijn zich niet altijd bewust waren van hun eigen grenzen en wat zij 

nodig hadden.  

Bij het ontstaan van depressieve gevoelens is er vaak sprake van een gebrek aan de 

zingevingsbehoeften, verbondenheid en doelgerichtheid. Het is interessant dat ook als 

respondenten wel bezig zijn met de zorg voor de ander en daarmee contact hebben, zij toch geen 

verbondenheid voelen. Alsof zij een grens zijn overgegaan en zichzelf niet meer voelen. Ze lijken 

niet in staat echt in contact te komen met de ander en verlenen slechts zorg als een manier om te 

kunnen omgaan met de eigen emoties. Dit is ook wat enkele respondenten aangeven: dat het 

zorgen voor een ander ervoor zorgde dat zij niet stil hoefden te staan bij hun eigen gevoelens. De 

sterke behoefte aan echte verbinding komt overeen met het idee van Johann Hari (2018) dat 

sociaal contact een belangrijke factor is in het herstellen en voorkomen van depressieve 

gevoelens. Hieraan kan toegevoegd worden dat er vooral een behoefte is aan wezenlijk contact 

met gelijkgestemden, zodat er sprake is van wederzijds begrip. Deze behoefte aan gezien en 

begrepen worden komt overeen met de zingevingsbehoefte erkenning van Alma en Smaling 

(2010). Naast de behoefte aan begrip omschrijven respondenten ook de behoefte aan contact met 

anderen omdat de ander perspectief kan geven op een bepaalde situatie. Dit kan respondenten 

helpen om op een positievere manier naar het leven te kijken.  

In de periode waarin respondenten depressieve gevoelens ervoeren speelden verschillende 

zingevingsbehoeften een rol, namelijk verbondenheid, doelgerichtheid, eigenwaarde, morele 

rechtvaardiging en begrijpelijkheid. Daarnaast gaven respondenten ook aan dat ze behoefte 

hadden aan fysiek contact, een luisterend oor en gered willen worden. Gehoord willen worden 

kan geschaard worden onder de zingevingsbehoeften erkening. Fysiek contact en gered willen 

worden komen daarentegen niet naar voren bij de zingevingsbehoeften van Derkx terwijl zij wel 

van belang zijn voor een groot deel van de respondenten. Hiermee kan een aanvulling worden 

gegeven op de zeven zingevingsbehoeften van Derkx (2011). Binnen zijn theorie is er geen 

aandacht voor lichamelijkheid. Ook de behoefte die mensen hebben dat iemand soms iets van je 

overneemt op momenten dat het niet goed gaat, komt niet naar voren.  

Respondenten gaven aan dat zij datgene wat zij hebben doorgemaakt met zich meedragen. 

Soms komen deze gevoelens weer boven drijven. Nu zij er meer afstand van hebben, kunnen zij 

er echter van een afstand naar kijken en overheerst het niet meer hun hele leven. Dat is wat 

Diekstra (2003) omschreef, het is de kunst om, dat wat gebeurd is een plek te geven en nieuwe 
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keuzes voor je toekomst te maken. Dat is ook precies wat zingeving is: het opnieuw positioneren 

ten opzichte van de wereld opdat je verder kunt (Alma & Smaling, 2010). 

Een andere aanvulling op de zingevingsbehoefte doelgerichtheid van Derkx (2011) kan 

zijn dat het streven naar een te groot doel ook negatief kan uitpakken. Respondenten gaven aan 

dat zij voor hun depressieve periode vaak ideeën hadden over een verre toekomst. Na de periode 

met depressieve gevoelens veranderden deze doelen vaak in een doel dat dichter bij huis lag. 

Respondenten gaven aan dat het leven in het hier en nu hen meer voldoening geeft dan te veel 

bezig zijn met wat er later komt. Het is niet zozeer een doel waar zij behoefte aan hebben, maar 

een richting, zoals Alma en Smaling (2010) toevoegen.  

Hetzelfde geldt voor de behoefte aan transcendentie. Waar respondenten voorheen de 

droom hadden om in derdewereldlanden te werken en de wereld te redden (transcendentie) 

beseffen zij na een depressieve periode dat deze doelen en dromen te overweldigend waren en 

geen voldoening meer gaven. Het levert nu vooral stress op en versterkt het beeld van de 

prestatiegerichte samenleving.  

Het idee dat je het niet waard bent om er te zijn of niets betekent in de wereld, komt bij 

verschillende respondenten terug. Bij hen verdween de motivatie om überhaupt nog iets te 

ondernemen. Dit kan te maken hebben met het verdwijnen van de veilige basis ofwel het gevoel 

van zelfrespect zoals Diekstra (2003) omschrijft. Op het moment dat iemand geen zelfrespect 

meer heeft is het heel lastig om opnieuw te beginnen omdat je het jezelf eigenlijk niet gunt om 

verder te gaan. 

 

Behoeften 

Er ‘zijn’ voor de ander lijkt een bron van zingeving, maar kan tegelijkertijd een punt van zwakte 

zijn als je niet duidelijk weet wat je eigen behoeften zijn. Hier kan de theorie van Rosenberg 

(2012) een aanvulling zijn, die gaat in op het belang om ons bewust te zijn van onze eigen 

behoeften. Voorbeelden van dergelijke behoeften zijn: gezien worden, acceptatie en begrip. 

Bewustzijn van deze behoeften zorgt ervoor dat we in het contact met anderen ook voor onszelf 

blijven zorgen. Respondenten gaven namelijk aan dat zij het gevoel hadden zichzelf en dat waar 

zij voor stonden te zijn kwijtgeraakt. Dit lijkt in verband te staan met het feit dat zij steeds meer 

voor de ander gingen leven en daarin hun eigen behoeften uit het oog verloren.  
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Zoals d’Ansembourg (2015) schrijft is het om nodig om eerst naar jezelf te luisteren voordat je 

goed naar een ander kan luisteren. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat respondenten 

uiteindelijk te ver gingen in het zorgen voor de ander. Omdat zij niet goed naar zichzelf konden 

luisteren. 

Het is opvallend dat er bij de meeste respondenten duidelijk sprake was van een 

hulpvraag. Redenen om geen hulp te zoeken waren het miskennen van de ernst van de gevoelens, 

de gedachte dat niemand je kan helpen en een gebrek aan energie om überhaupt stappen te 

ondernemen (Fever, 2006; Thompson, Hunt & Issakidis, 2004; Diekstra, 2003). Toch geven veel 

respondenten aan dat zij graag gered hadden willen worden. Deze behoefte raakt aan het 

mechanisme dat Allen en Badcock (2003) omschrijven, waarbij mensen zich vroeger 

terugtrokken als het niet goed ging. Zoals in de theorie al omschreven werd werkt dit 

mechanisme niet meer in de huidige individualistische samenleving. Zo blijkt ook uit de 

resultaten van dit onderzoek. Veel respondenten hadden te weinig mensen in hun nabije 

omgeving die opmerkten dat het niet goed ging.  

Verder geven respondenten aan dat ze heel sterk de overtuiging hadden dat zij zelf hun 

problemen op moesten lossen. Dit heeft mogelijk te maken met de maatschappelijke norm. Het 

kan ook te maken hebben met het feit dat zij zich niet bewust waren van hun behoeften, of deze 

aan de kant zetten voor de behoeften van anderen. Enkele respondenten geven zelfs aan dat zij 

geen hulp zochten omdat mensen dan te weten zouden komen dat het niet goed gaat en zich 

wellicht zorgen gingen maken. Bij een respondent die op het punt stond een einde aan zijn leven 

te willen maken, is het idee om hulp te vragen niet eens opgekomen. 

Het feit dat mensen wel geholpen willen worden maar niet om hulp vragen kan ook te 

maken hebben met het feit dat het daadwerkelijk om hulp vragen als een grote stap voelt waarbij 

zij in conflict komen met hun eigen identiteit (Farmer, 2012). Op het moment dat je hulp zoekt 

geef je aan dat het niet goed gaat en je het toch niet alleen kan. Dit druist in tegen je eigen 

overtuigingen. Respondenten geven aan dat zij het moeilijk vinden als andere mensen te weten 

komen wat er speelt. Zij willen de controle over hun leven niet uit handen geven. Hier lijkt de 

theorie van Doyal en Gough (1991) waarbij autonomie als een van de belangrijkste behoeften 

wordt gezien van toepassing te zijn. Ondanks dat het niet goed gaat met respondenten blijven zij 

vasthouden aan het gevoel van autonomie. Opmerkelijk is dat deze behoefte aan autonomie de 

behoefte om gered te willen worden tegenspreekt. 
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Bij het onderwerp hulpvraag gaven respondenten aan dat zij sterk de behoefte hadden aan het 

praten met lotgenoten. Ook al werd het contact met een psycholoog door een enkeling 

gewaardeerd, het feit dat zij geen veilige plek hadden om naar terug te keren na een gesprek 

maakte het negatieve gevoel alleen maar sterker. De aanwezigheid van lotgenoten zou ervoor 

kunnen zorgen dat respondenten een veilige basis krijgen waar zij zich thuis kunnen voelen. Hier 

speelt de behoefte aan een sociale context die als steun kan dienen een rol (Hari, 2018). 

Een respondent gaf aan dat zij de diagnose die ze van haar psycholoog kreeg als fijn heeft 

ervaren. Doordat iemand van buitenaf, een expert, aangaf dat het niet goed met haar ging, kon zij 

eindelijk voelen wat ze al zolang onderdrukte. Dit geeft aan hoe een ander ons een spiegel kan 

voorhouden en ervoor zorgt dat wat er werkelijk speelt, tot ons doordringt. Dit kan eraan 

bijdragen dat je je eigen gevoelens kunt erkennen en daardoor de aandacht op jezelf richt. Deze 

gedachte ondersteunt het idee van Frankl (1973), dat zingeving zowel binnen als buiten de 

persoon te vinden is. Door een ander kan men tot bepaalde inzichten komen die tot zingeving 

leiden. Zo benoemt een respondent dat hij het perspectief van de ander nodig had om zijn 

eigenwaarde terug te vinden. 

 Onder het kopje zingeving werd ingegaan op de behoefte aan zelftranscendentie. Hier kan 

een link gelegd worden met het idee van Maslow. Hij stelt dat de behoefte aan zelftranscendentie 

door iedereen anders wordt ingevuld, waar de een altijd verder streeft is de ander tevreden met 

hoe het is. Een periode met depressieve gevoelens lijkt ervoor te zorgen dat respondenten tot 

stilstand komen. Mede daardoor beseffen ze dat ze dichter bij zichzelf moeten blijven en dat het 

goed is om in het hier en nu te zijn. Altijd verder kijken en streven kan er juist toe leiden dat het 

uiteindelijk te veel wordt.  

 Terugkomend op het thema zorgen voor anderen gaven enkele respondenten aan dat zij 

vinden dat mensen juist meer voor elkaar moeten zorgen. Hierin komt deels de behoefte naar 

voren om te leven in een gemeenschappen waarbij je een steun voor elkaar kunt zijn. Tevens is er 

de gedachte dat je soms wat moet opofferen voor een groter geheel. Respondenten geven aan dat 

we meer naar elkaar om moeten kijken en niet alleen vanuit individueel belang moeten handelen.  

 

6.2 Beperkingen van het onderzoek 

Voor dit onderzoek zijn elf respondenten geïnterviewd. Twee van deze respondenten werden 

twee keer geïnterviewd. Dit leverde meer diepgang op en een beter inzicht in hun leefwereld. Het 
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zou interessant zijn om meer respondenten voor een tweede keer te interviewen. Hierdoor had ik 

als onderzoeker in kunnen gaan op de overkoepelende thema’s die uit de eerste interviews naar 

voren kwamen. Dit had het onderzoek meer diepgang gegeven. Als gevolg van beperkingen in 

tijd en omvang was het voor dit onderzoek niet mogelijk. 

Als gevolg van Covid-19 heeft een groot deel van de interviews plaatsgevonden via Zoom 

of Skype. Ondanks dat de interviews soepel liepen en er veel waardevolle data uit zijn gekomen, 

is er wel een verschil met de interviews die “live” werden afgenomen. Een aantal respondenten 

vonden het in eerste instantie ongemakkelijk om op deze manier hun verhaal te doen. Daarnaast 

was de internetverbinding niet altijd goed waardoor er ruis in de gesprekken ontstond. Dat was 

vooral storend op momenten dat de respondent iets gevoeligs vertelde en er een deel van het 

gesprek wegviel. Ook zat er soms een vertraging in het gesprek waardoor het minder vloeiend 

liep.  

Uit de interviews kwam zoveel relevante data dat het mogelijk zou zijn geweest meerdere 

onderzoeken uit te voeren. De verhalen liepen soms erg uiteen, zo had de ene respondent heftige 

depressieve gevoelens ervaren terwijl een ander meer een gevoel van somberheid had ervaren. 

Dit maakte het soms lastig om het onderzoek tot een geheel te maken en de overkoepelende 

thematiek te vinden. Achteraf gezien had de selectiecriteria strenger gemogen om een meer 

homogene onderzoeksgroep te krijgen. Ook was het onderwerp van dit onderzoek vrij breed. 

Desalniettemin hebben de onderzoeksdata een vruchtbare basis gevormd om de persoonlijke 

ervaringen van een periode met depressieve gevoelens te verkennen. Uit dit onderzoek zijn 

meerdere thema’s en verbanden naar voren gekomen die in een vervolgonderzoek nader 

uitgediept zouden kunnen worden. 

 

6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Voor een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om het onderzoek op te splitsen in 

verschillende delen om op die manier meer gedetailleerde data te verkrijgen. In deze paragraaf ga 

ik in op zes mogelijke richtingen. 

In dit onderzoek zijn zowel mensen meegenomen die helemaal geen hulp hebben gezocht 

als mensen die uiteindelijk iets van hulp hebben gezocht. Vervolgonderzoek zou zich dan ook ten 

eerste kunnen richten op één van deze groepen om meer gedetailleerde data te verkrijgen. Tevens 

zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op de overeenkomsten en verschillen tussen deze 
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groepen. Een onderzoeksvraag kan zijn: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de 

groep mensen die geen hulp zoekt voor zijn of haar depressieve gevoelens en de groep mensen 

die uiteindelijk wel hulp zoekt?  

Uit de interviews komt naar voren dat het erkennen van de eigen gevoelens moeilijk was 

voor respondenten. Vervolgonderzoek zou zich, ten tweede, dan ook kunnen richten op het 

onderzoeken van dit gegeven. Het kan waardevol zijn om deze belemmeringen in kaart te 

brengen omdat het niet erkennen van de eigen gevoelens een van de redenen is waarom mensen 

geen hulp zoeken. Wat maakt dat respondenten hun eigen gevoelens onderdrukken? Een mogelijk 

onderzoeksvraag kan zijn: In hoeverre erkennen of onderdrukken mensen hun gevoelens en waar 

heeft dit mogelijk mee te maken? 

Een ander opvallend gegeven is dat veel respondenten verantwoordelijkheid voor anderen 

voelen en graag voor de ander zorgen. Hierin gingen zij soms zo ver dat zij over hun eigen 

grenzen gingen. Zouden mensen die graag voor anderen zorgen of het moeilijk vinden om hun 

eigen grenzen aan te geven meer kans hebben om depressief te worden? Feit is dat de ene 

persoon geen depressieve gevoelens ontwikkelt na een bepaalde gebeurtenis terwijl dat bij de 

ander wel gebeurt. Wellicht speelt de gerichtheid op een ander hierin een rol. Vervolgonderzoek 

zou zich, ten derde, kunnen richten op de relatie tussen gerichtheid op de ander, eigen grenzen en 

depressieve gevoelens. Een dergelijk onderzoek kan inzicht bieden in de mechanismen die een 

rol spelen wanneer gerichtheid op de ander een rol speelt in het ontwikkelen van depressieve 

gevoelens. Waar zit het omslagpunt? Een onderzoeksvraag die hier op in gaat kan zijn: Wat is de 

relatie tussen: zorgen voor de ander, het aangeven van eigen grenzen en depressieve gevoelens? 

Verder blijkt uit de verhalen van respondenten dat zij tijdens hun depressie vooral 

inspiratie en motivatie halen uit externe bronnen. Dit roept de vraag op in hoeverre dat wat een 

individu nodig heeft van buitenaf komt en in hoeverre dit van binnenuit kan komen. 

Vervolgonderzoek zou zich ten vierde kunnen richten op de onderzoeksvraag: hoe ziet het 

spanningsveld tussen interne en externe oplossingen zoeken voor depressieve gevoelens eruit? 

Ook kan er, ten vijfde, meer ingezoomd worden op de klim uit een depressie en wat je 

anderen kunt meegeven. Wat kunnen mensen die depressieve gevoelens ervaren hebben ons 

meegeven? En ten zesde is gebleken dat een geestelijk verzorger wel degelijk een rol kan spelen. 

Vervolgonderzoek zou verder in kunnen gaan op de invulling van de rol van de geestelijke 

verzorger. Dit kan onderzocht worden middels te volgende onderzoeksvraag: Hoe kan invulling 
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gegeven worden aan de rol die een geestelijk verzorger kan spelen in het helpen van mensen met 

depressieve gevoelens?  

 

6.4 Aanbevelingen voor de praktijk   

Op basis van dit onderzoek en als onderzoeker met een humanistische achtergrond denk ik dat 

een geestelijk verzorger iets kan betekenen voor mensen met depressieve gevoelens. Zoals uit de 

interviews naar voren komt hebben de respondenten vaak de behoefte om te kunnen delen over 

wat er door hun heen gaat en in gesprek te gaan over de thema’s die op dat moment in hun leven 

spelen. Binnen een psychologische setting ligt de aandacht meer bij het vormen van een 

behandelplan. De respondenten die hulp hadden gezocht, voelden zich lang niet altijd gehoord of 

gezien. De kracht van een geestelijk verzorger is deze vooral luisteren, zonder dat er een 

behandelplan gevormd wordt en er acties van de cliënt worden gevraagd. Een appèl doen op 

mensen met depressieve gevoelens is vaak teveel gevraagd. Daarnaast gaat een geestelijk 

verzorger uit van het idee dat ieder mens autonoom is en zelf het beste weet wat goed is voor 

diegene. Zij zullen niet iets willen opleggen aan de ander. Zoals uit de interviews bleek is dit 

gevoel van autonomie en het niet willen verliezen van de controle over het leven van belang voor 

de respondenten.  

Respondenten geven aan dat alternatieve vormen van hulp, zoals paardentherapie, praten 

met een gestalttherapeut of los van hulp in een therapeutische setting, opgenomen worden in een 

community of een zelfliefde ritueel voor een gevoel van begrip en acceptatie ervoor gezorgd 

hebben dat respondenten zich beter gingen voelen. Voordelen van een geestelijk verzorger zijn 

dat hij of zij kennis heeft met betrekking tot zingeving, actief kan luisteren, laagdrempelig is en 

nauwelijks wachtlijsten kent.  

Tot slot lijkt het voor respondenten van grote waarde om een sociaal netwerk te hebben 

waar zij steun uit kunnen halen. Het is lastig om dit voor iemand te realiseren maar wel goed om 

hier weet van te hebben. Een gesprek met een psycholoog kan behulpzaam zijn, maar als iemand 

vervolgens terug stapt in een lege wereld wordt het contrast alleen maar duidelijker. 
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6.5 Tot slot 

Terugkijkend op het onderzoek en mijn positie daarin, heeft mijn voorkennis en ervaring 

betreffende depressieve gevoelens, mij bij dit onderzoek niet in de weg gestaan. Wel gebeurde 

het dat ik soms het idee had te weten waar iemand het over had. Zodra deze gedachte opkwam 

wist ik dat ik moest doorvragen om te checken of dat, wat ik vermoedde te weten, ook 

daadwerkelijk zo was. Verder denk ik dat mijn eigen ervaringen betreffende dit onderwerp mij 

geholpen hebben in het beter begrijpen en het durven doorvragen bij respondenten. Ik kreeg vaak 

als feedback dat de respondenten het gesprek als heel fijn hadden ervaren. Een aantal 

respondenten gaven aan dat het gesprek hen tot nadenken had aangezet en zij door de interviews 

tot nieuwe inzichten waren gekomen.   
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Bijlagen 
Bijlage 1 Wervingsbericht 
 

Wel of geen hulp vragen als het even niet goed gaat? 

 

Lieve mensen, 

Ter afronding van mijn thesis voor de master Humanistiek ben ik op zoek naar respondenten (25-

35 jaar) die in de afgelopen vijf jaar een periode met depressieve gevoelens hebben doorgemaakt 

en hier geen, of pas na enige tijd hulp voor hebben gezocht. 

Voor mijn onderzoek, over de zoektocht naar zingeving, wil ik met een aantal mensen in gesprek 

gaan over wat deze periode voor hen heeft betekend. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal 

mensen met depressieve gevoelens geen hulp zoekt. In mijn thesisonderzoek zal ik de verhalen 

van respondenten optekenen en in kaart brengen wat iemand ervan heeft weerhouden om hulp te 

zoeken. Daarnaast wil ik onderzoeken waar mensen die geen hulp hebben gezocht behoefte aan 

hadden. 

 Gezien de huidige situatie omtrent Covid-19 zullen de interviews per skype, teams of zoom 

plaatsvinden. Wil jij graag meewerken aan dit onderzoek, meer informatie ontvangen of ken je 

iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn, stuur mij dan een bericht: chenjerai@gmail.com.  

 

Ik kijk er naar uit om met jullie in gesprek te gaan. 

 

Hartelijke groet, 

Chenjerai groot Wassink 
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Bijlage 2 Informed Consent 
Titel onderzoek: Een zoektocht naar zingeving  

Onderzoeker: Chenjerai groot Wassink  

In te vullen door de deelnemer  

Ik verklaar hierbij dat ik op duidelijke wijze ben ingelicht over de aard, de methode en het doel 

van dit onderzoek. Het is mij duidelijk dat de resultaten van het onderzoek volledig 

geanonimiseerd worden. Eventuele vragen die ik had zijn naar tevredenheid beantwoord.  

Met het tekenen van dit formulier stem ik geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik 

behoud hierbij het recht om op elk moment, zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit 

onderzoek te beëindigen.  

Naam deelnemer:  

Datum:  

Plaats: 

Handtekening: 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker  

Ik verklaar hierbij dat ik de aard, de methode en het doel van dit onderzoek heb toegelicht. Als er 

nog vragen zijn kunnen deze op elk moment gesteld worden en zal ik deze zo volledig mogelijk 

beantwoorden. Als een deelnemer besluit zijn deelname aan dit onderzoek voortijdige te 

beëindigen ondervindt de deelnemer hier geen nadelige gevolgen van.  

Naam onderzoeker:  

Datum:  

Plaats: 

Handtekening onderzoeker:  
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Bijlage 3 Semigestructureerd interviewguide 
 

Het begin 

Kun je iets vertellen over het moment dat je voor het eerste besefte dat het niet goed ging? 

Wat ging hieraan vooraf? Was er een aanleiding voor? 

Had je het gevoel dat het leven minder betekenis had? 

Speelde verlies een rol?  

 

Tijdens 

Welke emoties ervoer je? Welke gedachten had je? 

Hoe ging je om met deze depressieve gevoelens? (veerkracht) Wat hield je op de been? 

Hoe keek je tegen jezelf aan? Wat vond je van jezelf? (eigenwaarde/zelfvertrouwen) 

Was er iets waar je inspiratie uit haalde tijdens deze periode?  

Of was er iets waar je behoefte aan had tijdens deze periode? 

Verwachte je iets van je omgeving? Sprak je met anderen mensen over wat je meemaakte? 

Waar haalde je voor deze periode zingeving uit? Was je voorheen actief op zoek naar zingeving? 

Viel dit allemaal weg tijdens de depressieve periode? 

 

Terugkeer en de periode erna 

Hoe zag je zoektocht eruit?  

Heb je hulp gezocht? Welke activiteiten ondernam je? 

Wat heeft je uiteindelijk het meeste geholpen om uit de depressieve periode te komen en 

zingeving te hervinden? (Veerkracht) 

 

Afsluitend… 

Wat betekende deze periode als je er nu op terug kijkt? Welke plek neemt het nu in je leven in? 

Heb je het gevoel dat je iets geleerd hebt van deze periode en je klim uit dit dal? 

Terugkijkend op deze periode hoe zou je jezelf omschrijven in termen van veerkracht? 

Is er iets wat je zou willen meegeven aan mensen die in dezelfde situatie zitten? 

Ben je wel eens bang om je weer zo te voelen? 
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Bijlage 4 vragen voor schriftelijk interview 
 

Beste Respondent, 

 

Fijn dat je mee wilt werken aan het onderzoek depressieve gevoelens en zingeving. Depressie is 

wereldwijd de meest voorkomende psychische aandoening. Om mee te doen aan dit onderzoek is 

een officiële diagnose van depressie niet belangrijk. Dit omdat er veel mensen zijn die 

depressieve gevoelens ervaren maar hier geen hulp voor zoeken. Met dit onderzoek krijgen ook 

deze mensen een stem. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in hoe verschillende 

mensen depressieve gevoelens ervaren en hoe zij hier mee omgaan. Met het onderzoek wordt ook 

in kaart gebracht waar mensen die depressieve gevoelens ervaren behoefte aan hebben. Het doel 

van dit schriftelijk interview is inzicht verkrijgen in de belevingswereld en de ervaring van de 

respondent. Er wordt ingaan op het ontstaan van de depressieve gevoelens, het verloop en het 

moment waarop het weer beter gaat. De vragen zijn richtlijnen, schrijf vooral op wat er in je 

opkomt en wat je graag wil delen.  

 

Gegevens  

Leeftijd: 

Opleidingsniveau: 

Dagbesteding: 

 

Vragen 

• Kun je iets vertellen over het moment waarop jij voor het eerst depressieve gevoelens 

ervoer?  

• Heb je een idee waardoor deze depressieve gevoelens ontstaan zijn? 

• Hoe zou jij je depressieve gevoelens omschrijven? 

• Wat deden deze gevoelens met je? 

• Ervoer je minder betekenis of zingeving gedurende deze periode? (zo ja, wat deed dit met 

je?) 

• Ging je op een andere manier naar jezelf kijken? 
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• Sprak je met andere mensen over wat je doormaakte? (Zo ja, vond je het makkelijk om dit 

te delen? Zo niet, waarom niet?) 

• Verwachte je iets van je omgeving?  

• Waren er bepaalde emoties, gedachten of gevoelens sterk aanwezig? 

• Hoe ging je om met de depressieve gevoelens die je ervoer? 

• Wat hielp je om door te gaan? 

• Heb je hulp gezocht? (Zo ja, wanneer? Zo niet, waarom niet?) 

• Was er iets waar je in die periode inspiratie uit haalde? 

• Wat heeft je geholpen om uit de depressieve periode te komen? 

• Hoe kijk je nu terug op de depressieve periode?  

• Heb je het idee dat je er iets uit kan halen of iets van geleerd hebt? 

• Waar had je behoefte aan tijdens deze periode? 

• Ben je wel eens bang om je weer zo te voelen? 

• Voel je je nu weerbaarder?  

• Wat houdt zingeving voor jou in? Is je idee van zingeving veranderd door je depressie? 

• Is er nog iets wat je graag wil delen? 

 

Hartelijk dank!  
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Bijlage 5 Codes 

 Bijlage 5a Deductieve codes 
In onderstaande tabel staan de deductieve codes die uit de theorie zijn voortgekomen. 

Code Subcode Sub-subcode Aantal quotes   

Depressieve gevoelens Ontstaan Verlieservaring 40 

Gebrek aan zingeving 89 

Invloed omgeving 21 

Omgang met Adaptieve strategieën 30 

Maladaptieve strategieën 42 

Om hulp vragen 21 

Niet om hulp vragen  45 

Klim uit Erkennen  27 

Acceptatie 31 

Zingeving Doelgerichtheid  19 

Morele rechtvaardiging  7 

Eigenwaarde  17 

Competentie  2 

Begrijpelijkheid  9 

Verbondenheid  41 

Transcendentie  11 

Zingeving Gebrek aan Doelgerichtheid  15 

Gebrek aan Morele rechtvaardiging  7 

Gebrek aan Eigenwaarde  18 

Gebrek aan Competentie  4 

Gebrek aan Begrijpelijkheid  9 

Gebrek aan Verbondenheid  31 

Gebrek aan Transcendentie  5 

Behoeften   66 

Terugkijken op periode   31 
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Bijlage 5b Inductieve codes 
Hieronder een overzicht van de toegevoegde inductieve codes die uit de transcripten naar voren 

zijn gekomen. De deductieve codes die aan dit overzicht zijn toegevoegd zijn groen gemaakt.  

 



 

 


