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Depressie en medikasie
Ds Janine Bevolo-Manders
Jy wonder dalk: Kan depressie behandel word? Die antwoord is: Absoluut, ja!
Dit word behandel met medikasie en korttermyn, doelgerigte terapiesessies met ’n sielkundige
– en natuurlik met die hulp van die Here.
Oefening, genoeg slaap, gesonde kos en goeie ondersteuning van geliefdes is alles deel van die
pad na herstel.
Onthou, depressie is ’n siekte. Net soos suikersiekte of asma. Dis nie jou skuld dat jy aan depressie
ly nie, maar dis jou verantwoordelikheid om beheer te neem en iets daadwerklik te doen, om die
depressie beter te bestuur en hulp te kry sodat jy jou lewenskwaliteit kan verbeter.
Wat kan jy doen?
Maak gebruik van medikasie. Slegs mediese dokters en psigiaters kan die medikasie voorskryf.
Die behandeling fokus altyd op die individu.
Antidepressante is nie “lekkervoelpille” wat
jou “gelukkig” maak nie. Jy alleen bepaal jou
geluk.
As ouer is jy dalk bang dat jou kind ’n
antidepressant moet neem.
Jy is dalk bang dis verslawend of ’n skande
dat jou kind ’n antidepressant moet gebruik.
“Ons familie is mos sterk, ons gebruik nie
pille om ons beter te laat voel nie.” Bespreek jou vrese met jul huisdokter.
Baie van ons vrese gaan gepaard met onkunde. Dit is nie ’n sonde of ’n skande om ’n
antidepressant te gebruik in jou of jou kind se stryd met depressie nie.

• Dit help jou om normale emosies te ervaar; dit verlig daardie verskriklike swaar gevoel en
donker wolk wat konstant om jou hang.
• Dit is nie verslawend nie.
• Dit neem wel dae tot weke voordat dit begin werk, dus moet jy geduldig wees.
• Dit werk nie saam met alkohol of dwelms nie.
Baie belangrik: Praat eers met jou dokter voordat jy ophou om die medikasie te gebruik of
voordat jy die dosis daarvan verander. Moenie as jy beter voel, besluit om jou medikasie te staak
nie. Bespreek dit altyd eers met jou dokter.
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Wat doen ’n antidepressant?

2

Sielkundige terapiesessies
Behalwe medikasie, is dit goed om met ’n sielkundige te gesels.
Onthou, die sielkundige kan nie beheer van jou of jou kind se gedagtes oorneem nie.
Terapie is nie ’n manier om jou of jou kind dinge te laat doen of sê wat julle nie wil nie.
Jy besluit self watter inligting jy met die sielkundige gaan deel en bespreek.
Gesprekke met die sielkundige sal jou of jou kind help om:
• jul manier van dinge doen, beter te verstaan;
• jul eie gedrag te verander;
• verhoudings te verbeter; en
• angs en/of depressie te verlig.
Hoekom sal dit help om met ’n sielkundige te gaan praat?
Indien jy met ’n sielkundige gaan praat, kan die volgende gebeur:
• Jy sal uitvind hoekom jy depressief is en wat dit veroorsaak.
• Hy / sy sal voorstelle maak oor wat jy kan doen om jou depressie beter te hanteer.
• Jy sal leiding kry om ’n plan van aksie saam te stel wat jy kan gebruik om die depressie beter
te hanteer of bestuur.
Terapie is nie ’n kitsoplossing nie. Dit verg geduld en tyd.
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Dis jóú reis; dis jou kind se reis… hou aan baklei!
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Wat kan jy prakties doen om depressie te verlig?
Ds Janine Bevolo-Manders
Wat kan jy prakties doen om jouself beter te laat voel, of hoe kan jy jou kind help om beter te
voel? Ons praat nou hier aanvullend tot ons vorige gesprek oor medikasie en die hulp van ’n
sielkundige of dokter. Die volgende vorm deel van ons geveg om die stryd teen depressie te
wen.
1. OEFEN
Die waarde van oefening kan nie genoeg beklemtoon word nie. As jy depressie beter wil
beheer en so jou lewenskwaliteit wil verbeter, moet jy minstens drie, maar verkieslik vier of
vyf keer per week, oefening kry.
Dit is wetenskaplik bewys dat oefening help om depressie te beheer. Doen oefening waarvan
jý hou! Baie belangrik: Kry vir jou ’n oefenmaat. Dit sal jou help om gemotiveerd en
toerekeningsvatbaar te bly.
• Oefen vir ten minste 30 minute op ’n keer: draf, stap, ry fiets, dans...
• Stel daaglikse doelwitte wat jy kan
hanteer: Loop elke dag vir 30 minute
en moenie wag vir die naweek en dan
ure aaneen probeer loop nie.
• Luister na jou gunstelingmusiek
wanneer jy oefen!
• Die blootstelling aan natuurlike
sonlig het ook baie positiewe
gevolge.

2. SLAAP
Slaap genoeg. As jy sukkel om te slaap, probeer die volgende:
• Probeer om elke dag op dieselfde tyd te gaan slaap en op te staan.
• Moenie in die dag slaap nie.
• Speel strelende musiek.
• Laai vir jou ’n toepassing (“app”) af met slaaptydstories.
• Sorg dat die temperatuur in jou kamer gemaklik is.
• Hou jou kamer donker.
• Gebruik jou bed net om op te slaap. Moenie daar sit en jou huiswerk doen nie.
• Moenie saans te laat eet of honger gaan slaap nie.
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Natuurlik, as jy dalk die een of ander besering het wat sal maak dat dit nie nou vir jou goed is
om te oefen nie, bespreek dit met jou dokter.
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• Moenie koffie en alkohol kort voor slapenstyd drink nie.
• Verminder skermtyd voor slaaptyd.
• Die blou liggie van jou selfoon moenie skyn nie. Die blou liggie verhoed dat melatonien
afgeskei word, en dit verhoed dat ons goed slaap.
3. GEBALANSEERDE DIEET
Die kos wat ons eet, kan vir seker help wanneer ons teen depressie baklei. Omega 3 en 6 is
veral belangrik. Wanneer hierdie twee vette nie in balans is nie, lei dit tot inflammasie.
Uit ons moderne dieet kry ons te veel Omega 6 en te min Omega 3, dus het ons ’n aanvulling
van Omega 3 (visolies) nodig. Vind gerus verder hieroor uit.
Kyk na jou dieet, want ’n gebalanseerde dieet is kritiek belangrik – eet dus gesond!
4. MEDITEER
Maak tyd om te mediteer en stil te raak. Meditasie het niks te doen met Oosterse mistieke
praktyke nie.
Opregte Christelike meditasie is ’n aktiewe gedagteproses waarby ons onsself betrek om die
Woord te bestudeer, daaroor te bid en God te vra om ons deur die Gees te help om te
verstaan. Dit lei tot geestelike groei.
Beplan vir stiltetyd – vir Bybel lees en bid. In die Here lê ons krag en sterkte. Hy belowe
Hy is ons toevlug en veilige vesting in tye van nood.
Neem Hom op sy Woord en vra vir sy hulp en leiding. Onthou, wanneer jy deur donker dieptes
gaan, is Hy altyd by jou.
Wanneer daar skaduwees oor jou pad val, onthou dat daar slegs ’n skaduwee kan wees as
daar ook lig is, en die Lig in ons as gelowiges se geval, is Jesus.

In 2 Korintiërs 12: 9 lees ons:
“My genade is vir jou genoeg.
My krag kom juis tot volle
werking wanneer jy swak is.”
Daarom sal ek baie liewer oor
my swakhede roem, sodat die
krag van Christus my beskutting
kan wees.
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Vra Hom om jou te help en jou pad te verlig en jou krag te gee. Hy sê ook vir ons dat sy genade
vir ons genoeg is.

5

5. ASEMHALINGSOEFENINGE
Asemhaling is sinoniem met die lewe. As ons ophou asemhaal, hou ons op om te leef, en as
ons goed asemhaal, kan ons ons lewenskrag en stabiliteit verhoog.
Die regte asemhaling lei tot die volgende:
• Goeie uitruiling van suurstof en koolstofdioksied in al die selle.
• Verbeterde stresbestuur.
• Verbeterde limfdreinering.
• Verbeterde sirkulasie.
• ’n Gevoel van welsyn en verbind wees.
• Jy voel gegrond en gesentreerd.
• Jy voel ontspanne.
Ons het die verantwoordelikheid om na onsself te kyk indien ons die geveg met depressie wil
wen.
Ons het ook die verantwoordelikheid om ons kinders te help om die geveg met depressie te wen.
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Moet nooit tou opgooi met jouself of jou kinders nie, en ook nie met jou familie of vriende wat
hulp nodig het nie – partykeer het ons net ’n hupstoot in die regte rigting nodig om die pad te
sien wat ons moet volg.
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Depressie en die pad vorentoe
Ds Janine Bevolo-Manders
Ons het in die eerste artikel gekyk na die rol wat medikasie speel in die behandeling van
depressie. Die tweede artikel het praktiese wenke bevat om depressie te verlig deur ’n
gesonder leefstyl na te volg. In hierdie laaste artikel val die fokus op positiewe denkprosesse
om jou daagliks te motiveer.

Ons moet almal daagliks aan ons geestelike gesondheid “bou” om dit ’n hupstoot te gee.

Wat gaan jy doen om jouself te verbeter? Wat is jou drome en visie vir die pad vorentoe? Wie is
die mense wat ’n positiewe invloed op jou het? Waarna luister jy? Wat lees jy? Hier volg ’n paar
idees om daardie positiewe denkprosesse aan die gang te kry:
1. Een dag op ’n slag.
Stel vir jouself doelwitte wat jy kan hanteer en wat realisties is. Beloon jouself wanneer jy jou
doelwitte bereik.
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Jy moet verander as jy wil hê goed om jou moet verander, want die wêreld gaan nie vir jou
verander nie.
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2. Bou aan ’n ondersteuningsnetwerk.
Ons is sosiale wesens. Ons is so bedraad dat ons behoefte het aan ander mense. Studies toon
dat van-aangesig-tot-aangesig-tyd saam met vriende en familie help om die brein se
stresrespons te beheer. Dit verminder die vlakke van streshormone soos kortisol en
adrenalien. Dit verlaag selfs jou bloeddruk. Maak staat op die ondersteuning van vriende en
familie, al is jy te moeg om te praat of voel jy skaam oor jou siekte, of skuldig omdat jy jou
vriende afskeep. Depressie is nie ’n teken van swakheid nie en jy is nie ’n las vir ander nie.
3. Kommunikasie. Praat persoonlik met iemand. Dit sal baie meer help as om net WhatsAppboodskappe of Messenger-boodskappe te stuur. Die persoon met wie jy praat, hoef nie jou
probleme op te los nie. Hy of sy moet iemand wees wat met aandag na jou luister en jou nie
sal oordeel nie.
4. Kuier saam met vriende, al voel jy nie
lus daarvoor nie. Moenie jouself isoleer
nie. Wanneer ’n mens tussen ander
mense is, voel jy minder depressief. Dit
is ook so dat wanneer jy sleg voel en jy
jouself so ver kan kry om uit te reik na
ander in nood of ander wat deur ’n
moeilike tyd gaan, jy self in die proses
baie beter voel. Die goedvoelhormoon
wat jy afskei, lig jou gemoed.
5. Sluit aan by ’n ondersteuningsgroep vir depressielyers. Hulle verstaan presies hoe jy voel.
Julle kan mekaar aanmoedig, ervarings met mekaar deel en waardevolle raad kry om die siekte
beter te hanteer.

Hou op veralgemeen, om dinge te sê soos: Ek kan niks reg doen nie. Praat positief met jouself.
Vermy woorde soos nooit, altyd, aaklig, verskriklik, Ek moet en Ek kan nie. Gebruik positiewe
bevestigings of verklarings en maak ’n lys daarvan. Plak dit teen jou muur en sê dit elke dag
vir jouself.
Probeer dié bevestigings in die vorm van ’n vraag stel. Byvoorbeeld: Hoekom hou ek so baie
van oefen? Wanneer ek dit net as ’n stelling stel, byvoorbeeld Ek hou baie van oefen, kan jou
brein jou gedagtes kaap en sê: Nee, ek hou nie baie van oefen nie. Maar as ek dit as ’n vraag
stel, Hoekom hou ek so baie van oefen, kan jou brein dit nie doen nie.
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6. Verwyder jou negatiewe gedagtes. Niemand kan sommer “begin om positief te dink” nie,
maar wees minder krities op jouself en daag jouself uit om minder op die negatiewe gedagtes
te fokus. Fokus eerder op alles wat reg verloop, as op die een ding wat verkeerd verloop het.
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Nog ’n voorbeeld: Hoekom hou ek so baie van gesonde kos? in plaas van Ek hou van gesonde
kos. Jou brein kan dan inkom en sê: Nee, ek hou nie van gesonde kos nie, ek hou eerder van
gemorskos. Maar as jy dit as ’n vraag stel, kan hy dit nie doen nie.
7. Maak jou eie “oorlewingskissie” om jou gemoed te lig. Probeer om elke dag ’n paar van die
goed te doen, al voel jy goed.
Hier is ’n paar idees om jou aan die gang te kry:
• Lees ’n goeie boek, gaan slaan gholfballe, lê en ontspan in die bad, of ry op jou skaatsplank.
• Skryf neer hoekom jy van jouself hou.
• Hou ’n dankbaarheidsjoernaal.
• Kyk ’n komedie – ’n fliek of TV-program – en lag hard en uit jou maag uit! Die endorfiene
wat jy afskei, is ’n baie goeie teenvoeter vir depressie.
• Doen ’n paar klein takies – maak ’n rugsteun van jou lêers op jou rekenaar.
• Gaan stap of speel met jou hond.
• Luister musiek en sing saam – hárd!
• Doen iets wat jy nie beplan het nie.
• Wat van ’n manikuur of ’n pedikuur?
Professionele hulp
Wanneer jy alles probeer het om jouself te help en jou depressie raak net erger, moet jy
professionele hulp kry. Doen dit vir jouself.
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Moenie dat depressie definieer wie jy is nie. Jy mag met depressie saamleef, maar jy is nie
depressie nie.
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