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Maakt lente somber of toch blij? 
Hieronder staan drie teksten: één persbericht en twee nieuwsartikelen die op basis van dit 
persbericht verschenen in maart 2010, met een verschillende strekking. Dit voorbeeld laat zien 
hoe nieuws wordt gemaakt en ‘rondzingt’ in de media.

▷  A 22 maart: Persbericht van het Fonds Psychische Gezondheid: 
Niet alleen als de blaadjes vallen 

▷  B 23 maart: Nieuwsartikel in De Gelderlander en BN De Stem: 
Niet iedereen blij met de lente 

▷  C 26 maart: Nieuwsartikel in het Algemeen Dagblad (AD): 
Lente maakt niet iedereen blij

A  22 maart. Persbericht van het Fonds Psychische Gezondheid

Niet alleen als de blaadjes vallen
22 maart 2010 
Ook de lente zorgt bij velen voor depressie.

Niet alleen de winter, ook de lente kan zorgen voor de zogenaamde voorjaarsdip. Soms leidt de 
komst van het voorjaar zelfs tot depressie. Cijfers over deze specifieke seizoensgebonden depressie 
zijn er niet. Van de winterdip is bekend dat 1,2 miljoen mensen er last van hebben. 
 Afgelopen zaterdag begon de lente. Komend weekend mag de klok een uur vooruit. Vele 
mensen kijken uit naar de langere dagen met mooi weer. Het Fonds Psychische Gezondheid echter 
maakt zich op voor de vele telefoontjes die zullen binnenstromen. Want niet alleen met het vallen 
van de blaadjes, ook met de komst van de blaadjes aan de bomen bellen er veel verontruste mensen 
met vragen.
 Bestaat er zoiets als de lente-blues? Ja, de lente-blues bestaat zeker, net als de seizoensge-
bonden depressie. Klachten zijn somberheid, neerslachtigheid, veel slapen, vermoeidheid en de 
neiging zich in zichzelf terug te trekken. Komen de (milde) klachten elk jaar terug, dan praat je van 
de lente-dip. Zijn de klachten ernstig en belemmeren ze het dagelijkse leven dan spreken we van 
seizoensgebonden depressie.
 Adrianne Dercksen, hoofd communicatie en voorlichting van het Fonds Psychische Gezond-
heid, legt uit: “Zeker na deze strenge winter, kunnen veel mensen last hebben van de overgang 
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naar de zomer. ’s Winters willen veel mensen vooral hamsteren, en lekker lang slapen. Nu de lente 
begint is de koek op. De accu is leeg en zal moeten worden opgeladen. Dat kost tijd.” Dercksen 
waarschuwt om vooral de seizoensgebonden depressie niet te onderschatten. De meeste suïcidepo-
gingen (zelfmoord) komen in de lente voor. Heb je last van klachten, of zie je je naaste worstelen 
met somberheid: trek aan de bel. Ga bijvoorbeeld naar de huisarts en laat je informeren.” 
 Zaterdag 20 maart werd het lente, zondag 28 maart start om 2.00 in de ochtend de zomertijd. 

B.  23 maart. Nieuwsartikel in De Gelderlander en BN DeStem 
De auteur van dit artikel – mét wederhoor – is Harm Hakema, werkzaam bij persbureau GPD 
(Geassocieerde Pers Diensten). Dit bureau verzorgt nationale en internationale berichtgeving 
voor achttien regionale dagbladen in Nederland en België. De Gelderlander en BN DeStem 
namen het artikel over. Zie ook: www.bndestem.nl.
De website ggz-nieuws (‘actueel nieuws uit de geestelijke gezondheidszorg’) neemt het artikel 
de volgende dag (24 maart) op zijn beurt over van BNDe Stem: www.ggznieuws.nl.

Niet iedereen blij met de lente
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GRONINGEN – Terwijl de merels 
‘s ochtends vroeg het hoogste lied 
zingen, de bomen uitbotten en de 
krokusjes en narcissen in vreugde-
volle bloei staan, blijft het Fonds 
Psychische Gezondheid somberen. 
“Ook de lente zorgt bij velen voor 
depressie”, meldt het Fonds in een 
gisteren – de tweede dag van de len-
te – verspreid persbericht. 

Als we het fonds mogen geloven, is 
het, net nu de dagen lengen, treurigheid 
troef. “Zeker na deze lange strenge en 
donkere winter kunnen veel mensen 
last hebben van de overgang naar de 
zomer. Nu de lentebegint, is de koek 
op...” Waarbij wordt aangetekend dat 
deze seizoensgebonden depressie be-
slist niet onderschat mag worden. 

“De koek op? Wat een raar bericht”, 
reageert dr. Ybe Meesters van de po-
likliniek winterdepressie van het Uni-
versitair Medisch Centrum Gronin-

gen. In de kliniek van Meesters – hier 
wordt lichttherapie toegepast – wordt 
het nu juist weer erg rustig, na grote 
drukte in december, januari en febru-
ari. Dat komt omdat de dagen lengen 
en de bomen uitbotten. Lente stimu-
leert de levenslust. “We worden weer 
actief, we gaan er weer op uit.” Met 
het bestaan van een voorjaardepressie 
of lenteblues, waarvan het Fonds Psy-
chische Gezondheid melding maakt, 
is Meesters niet bekend. “Ik herken 
het niet als iets aparts, hooguit kan er 
sprake van een late winterdepressie.” 
Vroeger, aldus Meesters, was ‘voor-
jaarsmoeheid’ een veelgebruikt be-
grip. Maar toen waren de mensen aan 
het eind van de winter moe, omdat ze 
in de winter onvoldoende voedings-
stoffen hadden binnengekregen door 
een gebrek aan vooral verse groenten. 
Het was de tijd van het gepekelde en 
in weckflessen geconserveerde voed-
sel. “Dat is nu niet meer zo, hooguit 

zou je kunnen zeggen dat mensen die 
alleen junkfood eten, last van een der-
gelijke moeheid kunnen krijgen”, al-
dus Meesters. 

Meesters is ook niet onder de indruk 
van de bewering in het persbericht van 
het fonds dat de meeste zelfmoordpo-
gingen in de lente voorkomen. “Die 
verhoging is minimaal en een echte 
verklaring is er niet.” Hij doet nog één 
poging om positief met het Fonds Psy-
chische Gezondheid mee te denken. 
“Het zou misschien kunnen zijn dat 
er mensen zijn bij wie het energieni-
veau eerder toeneemt, als gevolg van 
het meerdere daglicht, dan hun stem-
ming.” 

Een woordvoerder van het Fonds 
meldt dat ze er toch echt vaak tele-
foontjes krijgen van mensen die moei-
te heb met de overgang van winter 
naar lente. “Je hebt ook mensen die 
anderen vrolijk zien worden, en zich 
dan afvragen: waarom ik niet?”

http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/6438962/Niet-iedereen-blij-in-de-lente.ece
http://www.ggznieuws.nl/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=377:niet-iedereen-blij-in-de-lente&catid=3:verzameld-nieuws&Itemid=1


C. 26 maart. Nieuwsartikel in het Algemeen Dagblad (AD).
Ook het AD ontving het persbericht van het Fonds Psychische Gezondheid. Een journalist 
maakte er – zonder wederhoor – onderstaand nieuwsartikel van. 
De website Het Laatste Nieuws nam het dezelfde dag over: www.hln.be.
N.b. Onder het artikel verwijst HLN naar een twee weken daarvoor gepubliceerd artikel over 
Amerikaans lenteonderzoek: ‘Bewezen: lenteweer maakt gelukkig en creatiever’. Een digitale 
vorm van wederhoor?

Lente maakt niet iedereen blij
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ROTTERDAM – Een mens knapt 
op van de lente, zou je denken, maar 
dat is niet bij iedereen het geval. De 
komst van het nieuwe voorjaar kan 
zelfs tot depressie leiden. Na de win-
ter zeggen sommigen heel wat last te 
ondervinden van de overgang naar 
het nieuwe seizoen. 

Lange winter
Volgens het Fonds Psychische Ge-
zondheid kampen meer mensen na 
een lange en donkere winter met een 
lentedip. Klachten zijn neerslachtig-

heid, vermoeidheid, veel slapen en 
de neiging zich in zichzelf terug te 
trekken. “Vooral na een lange en don-
kere winter, zien we de verschijnse-
len”, stelt een woordvoerder van het 
Fonds.”Voor velen is de accu leeg en 
is de koek echt op. Je hebt ook men-
sen die anderen vrolijk zien worden en 
zich dan afvragen: waarom ik niet?” 

Moe
Het begrip ‘voorjaarsmoeheid’ is een 
oud gegeven. Mensen waren op het 
eind van de winter echt moe omdat ze 

tijdens die periode onvoldoende voe-
dingsstoffen binnenkregen. Tiental-
len jaren geleden was er een geringer 
aanbod van verse groenten en vooral 
gepekelde en geconserveerd voedsel 
werd tijdens de winter gegeten. 

Cijfers
Over de huidige lentedip is voorlopig 
weinig bekend. Meer dan 1 miljoen 
Nederlanders zouden kampen met een 
winterdepressie, cijfers over een voor-
jaarsdip zijn er niet voorhanden. 
26/03/10 14u03

http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/1085327/2010/03/26/Lente-maakt-niet-iedereen-blij.dhtml

