
Terugvalpreventieplan depressie (voorbeeld)

 
A) Beschrijf het gevoel van je depressie (gevoel, gedrag, gedachten) 

Somberheid, gevoel van depressie. Ik wil even niets meer, het liefst wegkruipen in
bed of in een hoekje van het huis. Ik wil gedachteloos beziggehouden worden,
bijvoorbeeld door de televisie. Ik zie overal tegenop. Ik voel me minder dan
andere mensen, een vreemdeling. Ik heb het gevoel dat mensen (op een negatieve
manier) op mij letten. Ik ben verstomd, niet in staat ‘gewoon’ contact te maken.
Heel gespannen en oplettend dat ik niets fout doe of verkeerds zeg. Ik veroordeel
mezelf dat ik zo ben en heb het idee dat het niet meer beter gaat worden. Soms
denk ik op zo’n moment dat ik er beter niet meer kan zijn, dat het te moeilijk is. Ik
heb allerlei negatieve toekomstfantasieën, ik raak mijn baan kwijt, mijn partner,
mijn huis, mijn geld. Het liefst blijf ik in mijn bed liggen, het liefst zeg ik al mijn
afspraken af.

 
 
B) Wat zijn voor jou de meest risicovolle en moeilijke situaties waarvan je uit
ervaring weet dat die depressieve gevoelens of gedachten oproepen?

-sociale, gezellige evenementen, bijv. iets met de band, familiebijeenkomst,
feestje, iets waar het gezellig is (of zou moeten zijn) waar mensen ‘leuk contact’
met elkaar hebben
-als er iets vervelends gebeurt, een tegenslag, kritiek van anderen, als dingen
helemaal niet lukken, of niet helemaal lukken, als iets erg tegenvalt
-in de ochtend: opstaan, als ik vanaf het begin van wakker worden al barst van de
negatieve gedachten en gevoelens, als de negatieve gedachten een soort
sneeuwbal worden
-gedurende de dag, als negatieve gevoelens of gedachten de overhand blijven
houden of weer krijgen
-openbare gelegenheden, in de stad lopen, reizen met de trein, naar de markt, in
een café, op een terrasje, in een restaurant
-werk, als ik het idee heb dat ik niet goed functioneer, als het contact wegvalt
(voor mijn gevoel) met collegae
-als ik uit mijn werk kom en de dag is niet zo goed verlopen

 
C) Welke signalen (gedachten, gevoelens, gedrag) herken je die je erop wijzen dat je
in een moeilijk vaarwater terecht komt? (bijv. je terugtrekken, helemaal geen zin
meer in wat dan ook, van alles vermijden, druk gedrag, etc)

De Gedachten:

-ik ben vreemd/raar (andere mensen vinden dat, zien dat)
-ik voldoe niet, ik zal nooit ‘normaal’ kunnen functioneren
-ik ben minder, andere mensen zijn wel in staat om normaal te leven
-het gaat allemaal mis, ik zal alles verliezen
-mijn mooiste tijd is voorbij, andere mensen (jong en blij) gaan nu reizen en de
wereld ontdekken, ik doe hier niet meer aan mee
-iedereen is vrolijk en gezellig en sociaal, behalve ik
-iedereen babbelt overal over, ook over persoonlijk dingen, ik zit zelf helemaal
‘op slot’
-de antidepressiva werken niet, ze zorgen er alleen voor dat ik niet zo goed kan
voelen, het gevoel blijft daardoor onbereikbaar
-ik moet nog heel veel doen, ik zie er alleen maar tegenop
-ik zie overal tegenop, zelfs als het gaat om hele kleine dingen

De Gevoelens:
Spanning in borststreek en keel, druk in mijn hartstreek, apathisch voelen of heel
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gespannen, somberheid, overal tegenop zien, angstig voor wat er mis kan gaan.
Een dikke laag van verdriet, lijkt op een soort zwarte bal, een stroperig iets dat
niet loskomt, dat blijft kleven
Ik irriteer me aan de omgeving, ik voel de wereld als bedreigend. Ik raak snel
geïrriteerd door geluiden van de omgeving, buren, verbouwingen, etc.

 
D) Wat ben je ‘geneigd’ te doen als het minder goed gaat, waarvan je weet dat je dat
beter niet kunt doen?

 
In bed blijven liggen, veel TV kijken, afspraken afzeggen
Ziek melden op mijn werk, werkafspraken afzeggen
Erg veel op mezelf letten, met mijzelf bezig zijn
Veel denken over waarom ik me nu zo voel, wat ik anders kan doen, had moeten
doen. In mezelf redeneren met alle negatieve gedachten, me afvragen wat nu wel
of niet klopt, veel piekeren. In discussie gaan met mijzelf
Telefoon niet opnemen
Contacten vermijden, uit de weg gaan

 
E) Kijk per situatie of gedraging wat je het beste kunt doen. Sommige situaties
vereisen een ‘snelle’ ingreep, andere weer een lange termijn oplossing. Wat zijn de
acties die dan wenselijk zijn? (bijv. wandeling, muziek luisteren, dingen
ondernemen, contact zoeken)

 
Vroeg opstaan, niet gaan liggen piekeren
Eenvoudige dingen doen, opruimen, ordenen, email lezen/sturen
Mediteren, yoga oefeningen
Negatieve gedachten op een rijtje zetten, opschrijven
Elke dag iets opschrijven, hoe ’t gaat (ook als het goed gaat)
Niet in negatieve gedachten opgaan, niet erin meegaan, ze laten voor wat ze zijn,
ze niet zien als waarheid, ze zien als tijdelijk ongemak (het zwarte gat komt steeds
weer terug, ik weet dat, maar ik geef het niet teveel aandacht, anders wordt het
zwarte gat alleen maar groter’)
Accepteren dat ik me somber kan voelen, dat dit vaker terugkomt, het niet steeds
als een verassing zien dat ‘het weer gebeurt’
Hardlopen of wandelen/fietsen

 
Op langere termijn
Elke dag vroeg opstaan en beginnen met meditatie of yoga
Wekelijks hardlopen
Meer naar buiten, bewegen
Sociaal leven weer gaan opbouwen, afspraken maken, contacten onderhouden
Cursus doen, bijv. op creatief gebied
Ander werk zoeken of mijn huidige baan blijvend interessant maken

F) Wat zijn voor jou de meest risicovolle en moeilijke situaties waarvan je uit
ervaring weet dat risicovol zijn en wat kun je het beste doen in zo’n situatie?

-sociale contacten, mensen-
Ga eens na wat je van iedereen om je heen vindt. Als je op iedereen iets aan te
merken hebt: oordelen, veroordelingen, en je voelt ten opzichte van iedereen een
grote afstand, realiseer dan dat dit een valkuil is. Je hoeft niet iedereen leuk en
aardig te vinden, andersom hoeft dat ook niet. Het is zeker niet zo dat iedereen zo
vervelend en bedreigend is, dat is een verkleuring van de werkelijkheid.

 
-als er iets vervelends gebeurt, een tegenslag, kritiek van anderen, als dingen
helemaal niet lukken, of niet helemaal lukken, als iets erg tegenvalt-
Iets gaan doen dat wel lukt. Gewoon doorgaan met dagelijkse dingetjes. Sporten,
naar buiten toe. Muziek maken of lezen. Bespreken wat zo teleurstellend is met
vriendin/vrienden. Realiseren wat de automatische, negatieve gedachten zijn, deze
herkennen en ze er laten zijn op de achtergrond. Herinneren wat wél is gelukt.
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Hele negatieve gedachten/gevoelens niet al ter serieus nemen, omdat ik ze van te
voren al kan voorspellen.

 
 
G) Wat is nodig of wenselijk om je ertoe te brengen deze plannen ook werkelijk tot
uitvoer te brengen? (bijv. anderen erbij betrekken, vragen om geattendeerd te
worden, een brief voor jezelf klaarleggen, etc)

 
Bedenk: bij sombere gevoelens die tot depressie leiden is er een
omgekeerde motivatie: je hebt een verlangen tot terugtrekken, rust
en wachten op betere tijden terwijl in beweging komen en contact
juist een prikkel geeft om meer positieve energie te krijgen.

 
Het is voor mij heel lastig om in beweging te komen als ik me heel somber voel. Ik
ben dan vooral geneigd stil te gaan staan/zitten. Afspraken afzeggen. De meeste
tijd gaat op aan piekeren, mezelf afvragen wat te doen, passieve ontspanning
zoeken, in bed liggen, TV kijken. Het is voor mij heel lastig om te gaan sporten als
ik me niet goed voel.

 
Brief aan mezelf voor als het slechter gaat, geschreven als ik me ‘goed voel’
Mijn partner vragen me te steunen in mijn (dit) plan
Poster ophangen met een tekst , een symbool of iets dergelijks
Eerst yoga oefening doen of meditatie en dan bijv. gaan sporten of boodschappen
doen.
Meer afspraken maken om met mensen samen bepaalde dingen te doen.

 
 
 
 
 

Brief aan mijzelf

 
Soest, donderdag 21 juni 2007, 09.00 u.

 
Beste John,
Het is nu donderdagochtend. Zo straks ga ik naar de afsluiting van de …….
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