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Psychologie

Wat kun je als ouder zelf doen, en hoe 
kunnen professionelen helpen, als je kind met 

een depressie worstelt? — Door An Swerts

O
p depressie staat
geen leeftijd. Ook
kinderen kunnen er-
mee te maken krij-
gen. Bij extreme te-
kens trekken ouders

snel aan de alarmbel. Zoals wanneer
hun kind aan zelfverwonding doet of
zelfdodingsgedachten uit. Maar bij
milde tekens leggen ouders vanzelf-
sprekend veel minder snel de link
met een depressie. 

“Let behalve op stemmingssymp-
tomen, zoals neerslachtigheid en
prikkelbaarheid, ook op lichamelijke
tekens, zoals vermoeidheid, slaap-
moeilijkheden en een toe- of afname
van de eetlust”, adviseert kinder- en
jeugdpsychiater Hilde Sijmons van
UPC KU Leuven. “En heb ook oog en
oor voor cognitieve tekens, zoals
concentratiestoornissen, een laag
zelfwaardegevoel en een gebrek aan
een toekomstperspectief.”

Voedingsbodem
“Niet dat depressietekens bij

kinderen altijd even makkelijk op te
merken zijn”, geeft Sijmons toe.
“Jonge kinderen verwoorden hun
gevoelens en gedachten niet altijd
duidelijk. En pubers worstelen nu
eenmaal met ups en downs, waardoor
depressietekens weleens gemaskeerd
en dus ook makkelijker miskend
worden.” 

‘Als het binnenkort vakantie is, zal
het wel beter gaan’, redeneren ouders
weleens. Of ze moedigen hun kind
aan: ‘Probeer jezelf bij elkaar te
pakken en er weer tegenaan te gaan.’
Ze focussen op datgene waarmee hun

kind het moeilijk heeft en proberen
dat zoveel mogelijk te verlichten.
“Maar daarnaast is het ook belangrijk
om je af te vragen waarom je kind het
moeilijk heeft”, benadrukt Sijmons.
“Want de antwoorden op die vraag
tonen de weg uit de depressie of
datgene waarmee je kind ook wor-
stelt. Je moet de voedingsbodem van
de symptomen blootleggen om de
problemen bij de wortels aan te
pakken. En het is zeker niet onge-
woon dat ouders een beroep doen op
professionelen om samen alles in
kaart te brengen.” 

Duiden en erkennen
Een depressie krijg je niet van

vandaag op morgen. Er gaat – ook bij
kinderen – altijd een lange periode
van aanhoudende stress aan vooraf.
Die stress kan natuurlijk veel gron-
den (tegelijk) hebben. Dat kan een
ernstige ziekte of het verlies van een
dierbaar familielid zijn, echtscheiding
van de ouders, moeilijkheden op
school met de leerstof of met leeftijds-
genoten, gepest worden, (romanti-
sche) vriendschappen die spaaklopen,
boezemvriendjes die verhuizen... 

Ook al zijn veel van die zoge-
naamde stressoren niet zomaar weg te
nemen of op te lossen, het loont om ze
allemaal goed in kaart te brengen.
“Want dan kun je ze voor het kind
duiden én zijn moeilijke gevoelens of
gedachten erbij erkennen”, bena-
drukt Sijmons. “Zonder die erken-
ning is het veel moeilijker om nega-
tieve ervaringen te verwerken. Beaam
dus bijvoorbeeld tegenover je kind
dat wat hem is overkomen ‘inderdaad

niet leuk is’ en dat hij ‘best verdrietig
mag zijn’, ook al is zijn tegenslag of
verlies in jouw ogen niet groot. En
denk in een latere fase, dus nadat het
zijn verdriet heeft doorleefd, samen
na over hoe het zijn leven voor
zichzelf weer aangenamer kan maken.
Een ander voorbeeld: slechte school-
resultaten. Die vragen om een breed
onderzoek. Er kan bijvoorbeeld aan
het licht komen dat de studierichting
van het kind niet afgestemd is op zijn
intellectuele mogelijkheden, of dat
het met een aandoening als autisme,
ADHD of ADD kampt.”

Andere stressoren zijn moeilijker
te beïnvloeden, zoals wanneer een
kind onder de depressie of andere
psychische problemen van een ouder
lijdt. “De beste voorspeller van een

depressie bij een kind is een depres-
sieve ouder”, zegt Sijmons. “En dat
heeft behalve met een aanleg voor
depressie, die in zekere mate erfelijk
is, ook te maken met omgevingsfacto-
ren: de sfeer thuis, de verantwoorde-
lijkheden die het kind soms van de
ouder overneemt, de warmte die de
zieke ouder niet altijd kan geven, of
het feit dat de ouder niet voldoende
emotioneel beschikbaar voor het kind
kan zijn... Gezinnen waarin een ouder
het psychisch of lichamelijk moeilijk
heeft, verdienen dan ook een goede
ondersteuning.”

Verschillen in veerkracht
Terwijl het ene kind een heuse

storm van stressoren aankan, is één
zware bui voor een ander kind al te
veel. Sommigen zijn nu eenmaal,
zuiver genetisch gezien, gevoeliger
voor depressies. “Bepaalde varianten
van bepaalde genen maken je kwets-
baarder, andere maken je weerbaar-
der”, legt Sijmons uit. “En wie een
ongelukkige combinatie van veel
‘kwetsbare’ varianten draagt, heeft
onvermijdelijk een groter risico om
ooit in zijn leven een depressie te
ontwikkelen.”

Daarnaast bepaalt ook je tempera-

ment, dat slechts gedeeltelijk gene-
tisch bepaald is, hoe je op negatieve
ervaringen reageert. “Ouders moeten
vooral alert zijn als hun kind voorna-
melijk de negatieve kant van de
dingen ziet, vooral ziet wat er kan
mislopen, en bijgevolg ook voortdu-
rend op zijn hoede is”, zegt Sijmons.
“En al zeker als het kind daarbij ook
nog zijn emoties moeilijk kan regule-
ren en dus als het ware de speelbal
van zijn emoties is.” 

Voor kinderen die op die manier in
het leven staan kan cognitieve
gedragstherapie erg nuttig zijn.
Enerzijds om te leren uitzoomen, in
plaats van altijd in te zoomen op wat
negatief is. En anderzijds om zich
bewust te worden van hun gevoelens
en gedachten, zodat ze zich er minder
door laten overweldigen. “Veel
ouders doen vaak spontaan al heel
goede dingen in die richting”, merkt
Sijmons op. “Ze luisteren naar de
negatieve ervaringen van hun kind
en vragen zélf naar de positieve. Ze
proberen een positieve sfeer te creë-
ren, bijvoorbeeld door samen leuke
dingen te doen, om het kind af te
leiden van zijn negatieve gedachten
en gevoelens. En ze vragen naar hoe
het zich bij bepaalde dingen voelt of

welke gedachten het erbij krijgt. Of
ze helpen – in het geval van een jong
kind – om gevoelens en gedachten te
herkennen en te benoemen.”

Medicatie
Behalve cognitieve gedragsther-

apie kunnen uiteraard nog tal van
andere psychotherapieën helpend
zijn. Zoals therapieën die inzoomen
op de relaties van het kind met
belangrijke familieleden en vrienden.
Bij een ernstige depressie kan het ook
nodig zijn dat een kind deel- of
voltijds thuisblijft van school. “Pro-
beer dan een regelmatig dag- en
nachtritme te bevorderen”, adviseert
Sijmons. “Moedig je kind ook aan om
veel naar buiten te gaan en te bewe-
gen. En laat het vooral dingen doen
waarvan het kan genieten, zo moge-
lijk mét leeftijdsgenoten.”

Ten slotte kan ook medicatie
aangewezen zijn. Tegenstanders
verwijzen naar studies waaruit bleek
dat 4% van de kinderen die SSRI’s
(welbepaald type antidepressiva)
namen zelfdodingsgedachten en -
neigingen hadden, tegenover 2% van
de depressieve kinderen die een
placebo kregen. “Daarom moeten
ouders en kind goed ingelicht wor-
den over de medicatie. En wordt die
opgestart, dan moeten ze ook inten-
sief begeleid worden”, zegt Sijmons.
“Maar kinderen met een ernstige
depressie om die reden de medicatie
ontzeggen, is geen goede zaak. Want
als een ernstige depressie lang aan-
houdt, kan ze in de hersenen veran-
deringen teweegbrengen die je moge-
lijk nog kwetsbaarder voor depressies
maken.”

“Bij een adequate aanpak of
behandeling worden de meeste
depressieve kinderen weer symp-
toomvrij”, besluit Sijmons. “Wat niet
wil zeggen dat ze nooit meer een
depressie zullen doormaken. Maar
met de kennis en de vaardigheden die
we ze kunnen meegeven, zullen ze
depressietekens in elk geval sneller
bij zichzelf herkennen, waarna ze
vaak ook sneller hulp zoeken en
mogelijk zelfs sneller herstellen.” b

Als je kind
depressief is
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“Verlicht niet alleen zijn
pijn, maar vraag je ook

af waar die pijn
vandaan komt.”


