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Welbevinden

met wintertips 
tegen de 

Bij een winterdip heb je last van een slecht humeur door 
de korte, donkere dagen. Een winterdip begint in de 
winterperiode en gaat in het voorjaar vanzelf over. De 
klachten kunnen elk jaar terugkeren. Dit komt door onze 
circadiane klok: ons 24-uur’s ritme of slaap- waakritme. 
Onze biologische klok vertelt ons wanneer we in die 24 
uur honger of slaap hebben.

Als het zonlicht ons in de winter minder vroeg op na-
tuurlijke wijze wekt, is onze biologische klok in de war 
met alle bekende symptomen van dien: vermoeidheid, 
lusteloosheid, of juist veel eten (vaak ook suikers voor 
een energie- en dopaminegevoel), geen sociale contac-
ten willen, je eenzaam voelen, neerslachtigheid etc. Pro-
beer daarom eens het volgende recept! Baadt het niet, 
dan schaadt het niet.

1. Buitenlucht
Breng tijd door in de buitenlucht. Het liefst zo vroeg 
mogelijk in het eerste daglicht. Het licht in de ochtend 
bevat relatief veel blauw. Blauw licht remt de produc-
tie van melatonine (het hormoon dat je slaperig maakt). 
Hierdoor word je écht wakker, en verminder je je winter-
dip. Wandel bijvoorbeeld, en geniet van de rust en de 
zonsopgang.

2. Bewegen
Beweeg, het liefst overdag in de buitenlucht. Door regel-
matig te bewegen halveer je de kans op een winterdip, 
en maak je hem sowieso minder diep.

3. Gezond eten
Eet gezond met veel groente en eet weinig suiker. Neem 
vitamine D (de zon in een potje!). Eet dagelijks een paar 
walnoten, gebruik gebroken lijnzaad of slik (plantaardi-
ge) omega 3.

4. Opschrijven
Schrijf elke dag drie dingen op waarvoor je dankbaar 
bent. Door een positieve, dankbare stemming vast te 
houden, geef je die winterdip geen kans.

5. Daglicht
Ga gedurende de dag een paar keer naar buiten. Een 
paar minuten daglicht doet wonderen!

6. Verheugen
Zorg dat je je ergens op kunt verheugen. Boek een paar 
nachten weg, plan een leuk uitstapje, kook een lekkere 
maaltijd of beloof jezelf iets cadeau te doen over een 
paar dagen.

7. Nachtrust
Zorg voor voldoende nachtrust. Houd regelmatige bed-
tijden aan en bouw je dag ontspannen af. Vermijd cafeï-
ne (koffie, thee, cola, chocola) na 18.00 uur.

8. Lichttherapie
Krijg je jezelf niet in beweging? Een winterdip is goed 
te behandelen met lichttherapie. Met lichttherapie ga 
je elke dag 10-15 minuten (liefst ‘s morgens) in het wit-
te licht van een speciale daglichtlamp zitten. Hierdoor 
stopt het lichaam met de aanmaak van melatonine en 
verdwijnen je klachten!

Heb je na bovengenoemde tips nog steeds klachten? 
Dan heb je misschien wel last van een winterdepressie. 
Neem dan contact op met je huisarts of met je (fysio)
therapeut. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.
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