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Depressief? Streef niet langer

naar geluk
De zoektocht naar geluk overheerst in onze
samenleving. Sommigen denken zelfs dat het hun enige
redding is uit benarde situaties. Coach, facilitator en
auteur Wassili Zafiris stelt dat geluk een valkuil is, vooral
bij depressie. In zijn onderzoek vond hij een betere
uitweg voor depressieve en sombere mensen.
WASSILI ZAFIRIS

Steeds vaker hoor ik cliënten klagen over milde depressies of aanhoudende gevoelens van somberheid. ‘Ik wil
gewoon gelukkig zijn’, verzuchten deze mensen. Vanuit professioneel oogpunt vind ik dat een interessante
uitdrukking. Ik vroeg me af waar deze zoektocht naar
geluk, die in onze samenleving zo overheerst, eigenlijk
vandaan komt.
Als neurolinguïstisch specialist ben ik zeer nieuwsgierig
naar de invloed van taal op onze gemoedstoestand. Ik
houd me bezig met vragen als: hoe kan taal onze werkelijkheid creëren? Hoe ‘denkt’ ons brein? Welke taal
spreekt ons brein? En hoe kan woordkeuze valkuilen
creëren, soms zo diep, dat deze ons leiden naar duisternis
in plaats van het licht?
Als coach heb ik een resultaat- en doelgerichte aanpak.
Bij depressie gaat het juist over problematiek en therapie,
met wellicht een confrontatie met het verleden. Hierdoor lijkt het bijna onmogelijk om coaching en depressie
samen te brengen. Maar ik geloof dat coaching en de
bevindingen in mijn boek Happiness is Depressing (Geluk
is deprimerend) tot nieuwe inzichten kunnen leiden over
het ontstaan en de oplossing voor depressie.

Bizar doel

Aan het begin van mijn onderzoek probeerde ik erachter te komen wat het doel is wanneer je met depressieve
cliënten werkt. De vraag die we in coaching namelijk
regelmatig stellen is: ‘Wat wil je?’. Het antwoord hierop
geeft duidelijkheid over het gewenste resultaat en de weg
die je zou kunnen bewandelen om daar te komen. In het
geval van depressie blijkt het gewenste doel van de cliënt
niet duidelijk. Niet alleen voor de persoon zelf, maar óók
voor de begeleiders. En dat opende mijn ogen. De passiviteit en inertie die zo kenmerkend is voor depressie kan
verklaard worden door het feit dat men niet weet naar
welk doel toegewerkt moet worden. Een doel bedenken
als je somber bent, is al een hele kluif, maar als er geen
doel als tegenovergestelde van depressie bestaat, wordt
het nog veel ingewikkelder. Vandaar dat het antwoord op
de vraag vaak neerkomt op ‘ik wil gewoon gelukkig zijn’.

En daar gaat het al de mist in, want de letterlijke betekenis van deze zin is als volgt: ik wil ‘als vanzelfsprekend’
in een ‘constante aangename staat van tevredenheid
zijn’. Als je er goed over nadenkt, is dit een bizar doel.
Ten eerste zijn wij nooit in een ‘constante staat’ van wat
dan ook. Onze staten wisselen afhankelijk van gebeurtenissen en situaties, dus het streven naar een constante
staat is gedoemd te mislukken. Ten tweede zijn wij niet
‘vanzelfsprekend’ in een staat. Daar moeten we iets voor
doen. Ook dat streven is onuitvoerbaar voor ons brein.
Met andere woorden, de opdracht die we onszelf geven
als we ‘gewoon gelukkig willen zijn’ zorgt ervoor dat we
een verlangen willen verwezenlijken dat nooit verwezenlijkt kan worden. En dat zal ervoor zorgen dat iemand
steeds meer teleurstelling ervaart waardoor depressieve
gevoelens kunnen groeien.
Ik wilde ook graag weten wat depressie daadwerkelijk is.
Ik bedoel, wat weet ik er eigenlijk over? In de DSM (het
diagnostisch en statistisch handboek voor psychische
stoornissen) wordt het omschreven als een veelvoorkomende en serieuze stemmingsstoornis. Volgens de DSM
is een persoon depressief als hij of zij vijf of meer van
acht omschreven symptomen kan aanvinken. Daarnaast
wordt gesteld dat de ziekte een fysiologische oorzaak
heeft, namelijk het uit balans zijn van bepaalde neurotransmitters in ons brein.
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‘Wij zijn nooit in
een “constante staat”
van wat dan ook.’
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‘Depressieve mensen
omschrijven hun innerlijk
landschap heel specifiek.’

Wassili Zafiris
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1. Depressie is een ziekte van de geest
Ziekten worden door artsen (onder andere psychiaters)
op twee manieren benaderd: opereren of medicijnen
voorschrijven. Depressies vallen niet te opereren, dus
dan blijft medicatie over. Maar moeten we ons niet afvragen of de depressieve staat een symptomencomplex is in
plaats van een ziekte?
2. De oorzaak van het probleem is het brein
Psychiaters schrijven medicijnen voor om uit balans
geraakte neurotransmitters in het brein weer in balans
te brengen. De veronderstelling is dus dat de onbalans in

de hersenen een depressie heeft veroorzaakt. Maar is dit
eigenlijk wel waar? Is de disbalans van chemische stoffen
uit zichzelf aanwezig, alsof er een fout in het brein zit? Of
passen chemische stoffen zich in ons gehele systeem aan
op de ervaringen die we hebben, de situaties waarin we
verkeren en de betekenis die we hieraan toekennen? De
eerste uitleg sluit onze interactie met de wereld en hoe we
hier betekenis aan geven uit. Echter, stel dat ik bepaald
gedrag als gevaarlijk interpreteer. Dan is de productie
van bepaalde chemische stoffen erg handig, omdat ik
daardoor alert word en me beter kan beschermen tegen
gevaar. Wat was er eerst? De chemische stoffen, de omstandigheid of mijn interpretatie? Ik ben van mening dat
ons brein bepaalde neurotransmitters activeert wanneer
een situatie of omstandigheid dat van ons eist, vooral
door de betekenis die we aan de situatie geven.
3. Het probleem is belangrijker
dan de oplossing
Depressie is uitvoerig omschreven, de symptomen zijn
in kaart gebracht en de focus op de onbalans van het
brein is grondig onderzocht. Maar wat is de oplossing
of remedie voor depressie? Medicatie? Dit is naar mijn
mening niet de oplossing voor de depressieve staat, maar
een mogelijke oplossing voor een mogelijke oorzaak van
depressie. Over een oplossing voor een depressieve staat
is veel minder bekend.
Wanneer we deze aannames aan de kaak stellen, kunnen
we nieuwe perspectieven ontdekken over wat depressie
precies is en wat de oorzaken en oplossingen kunnen
zijn. In mijn onderzoek zocht ik uit wat een depressief
persoon precies ervaart. Wat gaat er om in het hoofd van
een depressief iemand? Wat voelt, hoort en ziet diegene?
En waardoor worden deze ervaringen gevormd? Ik richt
me dus niet op de symptomen zoals omschreven in de
DSM, maar op de ervaring van depressie. Ik ontdekte
bepaalde patronen bij cliënten met chronische gevoelens
van somberheid. En deze patronen kunnen mijn hypothese onderbouwen dat de depressieve staat een symptoom is in plaats van een ziekte.
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werkervaring als coach,
facilitator en spreker
op het gebied van verandering zowel op
persoonlijk als zakelijk vlak. Hij schreef het boek
Geluk is Deprimerend waarvan in 2019 de Engelse
vertaling verscheen. Happiness is Depressing richt
zich op het omdenken van de grootste boosdoeners die tot depressie kunnen leiden: eenzaamheid,
tegenspoed en een negatief zelfbeeld.

Taal van depressie

Een van de patronen heeft te maken met de taal van
depressie. Ik realiseerde me dat mensen met depressieve gevoelens zich vaak uiten in ‘donker’ taalgebruik.
‘Ik zie het licht aan het einde van de tunnel niet’, ‘het is
alsof er een donkere wolk boven mijn hoofd hangt’, of
‘alles is grijs’. Wat betekent het als we dit soort doffe taal
gebruiken? Zijn het maar woorden en uitdrukkingen? Of
omschrijft deze taal de feitelijke innerlijke ervaring van
een depressief persoon?
Gaandeweg werd ik me steeds bewuster van het feit dat
depressieve mensen hun innerlijke wereld (of innerlijk
landschap, zoals ik het ben gaan noemen) heel specifiek
omschrijven. De algemene innerlijke ervaring van een
depressief persoon kunt u vergelijken met in een afgesloten, donkere ruimte zitten zonder lichtknop en zonder
uitgang. Het gekke is dat depressieve personen zich maar
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deels bewust zijn van deze duisternis. Waarom? Omdat
onze zintuigen zich van nature richten op de buitenwereld, en daarmee onze aandacht. Voor depressieve
mensen is het alsof er een donkere sluier voor hun ogen
hangt waardoor de kleuren dof worden. Stelt u zich het
volgende voor: u bent in een afgesloten, donkere ruimte
en weet niet dat u zich in deze ruimte bevindt, u ervaart
steeds meer ontevredenheid en het enige wat u wilt is ‘gewoon gelukkig zijn’. Door de onbereikbaarheid van dat
doel, wordt al snel duidelijk dat u geen verandering in uw
situatie kunt aanbrengen. Zo bekeken is een depressieve
staat makkelijk te begrijpen.

Verander van doel

Een belangrijk deel van verandering is dat we moeten
weten waar we ons in het nu bevinden om de uitkomsten
te bereiken die we wensen. Ik heb in kaart gebracht waar
een depressief persoon is: in een duistere kamer zonder
verlichting. Vanuit dat standpunt kunnen we onderzoeken hoe we ‘innerlijk licht’ kunnen vinden zodat er zicht
komt op de weg uit de depressieve staat. En hoe komt u
dan uit een depressie? Als ‘gewoon gelukkig zijn’ niet het
doel is dat we onszelf moeten stellen, wat dan wel? Het
antwoord hierop is volgens mij ‘levenslust’. Levenslust is
het verlangen om te leven en te blijven leven. Ik kan me
geen betere uitkomst bedenken voor sombere en depressieve mensen. •

verkrijgbaar in
het Engels.

Meer informatie: www.wassilizafiris.nl
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Wat me opviel, is dat we deze klinische uitleg zomaar
accepteren en dat we de onderliggende aannames en implicaties niet ter discussie stellen. Ik ben niet de enige die
hier vanuit een ander oogpunt naar wil kijken. Dr. Allen
Frances maakte deel uit van de redactie van de vierde
editie van de DSM en ook hij vindt dat we kritisch moeten kijken naar wat ons verteld wordt over depressie in de
DSM. Ons denken over wat depressie is en waardoor het
veroorzaakt wordt, is beïnvloed door enkele aannames.
Ik noem er hieronder drie:

