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Wat is depressie? 

Iemand het my onlangs gevra: “Wat is depressie, en hoe sal ek weet of ek daaraan ly?”. Miskien is dit 

ook iets waaroor jy wonder. Die “International Parish Nurse Resource Centre” het ’n baie goeie 

inligtingstuk hieroor beskikbaar gestel, en ek deel dit graag. Volgens hierdie organisasie is depressie een 

van die mees algemene toestande waaraan mense ly, en dit kom in alle ouderdomsgroepe voor. 

Depressie beïnvloed hoe jy daagliks, by die werk én tydens ontspanning, dink, voel en optree. Dit kan ’n 

langtermyn-toestand wees, of dit kan van tyd tot tyd voorkom, bv. in stresvolle situasies. Dit kan jou laat 

voel dat werk, om nuwe vriende te maak of om aan enige aktiwiteit deel te neem net te veel moeite is. 

 

’n Diagnose van kliniese depressie word gemaak wanneer die volgende simptome daagliks, oor ’n 

tydperk van meer as twee weke ervaar word: ’n gevoel van neerslagtigheid, ’n verlies aan belangstelling 

in aktiwiteite wat jy vroeër geniet het, te veel of te min slaap, word kort-kort wakker snags, vind dit 

moeilik om op ’n saak te konsentreer en om besluite te neem, gewigsverlies of toename in gewig, ’n 

gevoel van moegheid en lusteloosheid, geïrriteerdheid, voel waardeloos, gereelde huilbuie, en vind dit 

moeilik om dagtake te voltooi en om verhoudings in stand te hou. In erge depressie kan 

selfmoordgedagtes en selfmoordpogings voorkom. 

 

Ons kan depressie voorkom deurdat ons maniere aanleer om stres te hanteer, deur ekstra verpligtinge 

af te skaal en deur vriendskappe te bou sodat ons sterker ondersteuningstelsels het. Oefen gereeld, volg 

’n gesonde dieet en rus genoeg. Skep geleenthede vir ontspanningsaktiwiteite in jou daaglikse roetine. 

 

Indien jy wel depressie-simptome ervaar, besoek ’n professionele persoon, soos ’n dokter, maatskaplike 

werker, professionele verpleegkundige of sielkundige. Dit is baie belangrik dat die mediese span eers 

ander moontlike mediese oorsake of toestande uitskakel voordat hulle ’n diagnose van depressie maak. 

Jou behandelingsplan kan medikasie insluit, sowel as psigoterapie en bykomende hulp soos geestelike 

ondersteuning en gebed. Vermy dit om jouself in isolasie te probeer behandel, want dit kan jou 

depressie vererger. Indien jy agterkom dat ’n geliefde, vriend of vriendin depressie-simptome toon, 

moedig hulle aan om hulp te soek. 
 

Lifeline (nasionale, tolvrye hulplyn): 0861 322 322 

FAMSA Potchefstroom: 018 293 2272 
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South African Depression and Anxiety Group: 011 262 6396 of www.sadag.co.za  

North-West Mental Health: 018 297 5278 

http://www.sadag.co.za/

