
 

 

 

  

COVID-19 en onze mentale gezondheid 
 Shoba Sport en Gezondheid 

 

Angst, zorgen en stress zijn een normale menselijke reactie op gevaar en in onzekere situaties. We zien daarom 

ook dat steeds meer mensen wereldwijd door COVID-19 psychische klachten ontwikkelen, of dat bestaande 

psychische klachten verergeren.  
 

Door de verschillende beperkingen waar we ons aan moeten houden, bijvoorbeeld het verminderen van sociale 

contacten, het wegvallen van veel evenementen en afspraken, zorgt ervoor dat de eenzaamheid onder mensen 

stijgt. Ook is doordat we nu thuis werken en studeren voor veel mensen een nieuwe structuur ontstaan. En waar 

we misschien aan het begin van de coronacrisis nog het idee hadden dat we snel weer terug zouden kunnen naar 

ons normale leven, blijkt dat de situatie nog lang kan duren.  
 

We merken dat psychische klachten onder mensen toenemen, bijvoorbeeld doordat ze meer angst ervaren, door 

veranderde dagstructuur en door het gemis van sociale contacten, maar ook doordat het hele gezin opeens een 

groot deel van de dag thuis is. Juist in deze tijd is het belangrijk om goed op uw mentale gezondheid te blijven 

letten.  

 

Wat kunnen we zelf doen? 

1. Zorg voor een goede routine. Dat betekent dat u iedere dag op ongeveer dezelfde tijd op staat en op dezelfde 

tijd naar bed gaat. Als moslims hebben wij alhamdolillah de vijf gebeden om onze routine omheen te 

bouwen. We gebruiken bijvoorbeeld het Fajr gebed om op te staan en het Isha gebed om te gaan slapen.  

2. Daarnaast is het belangrijk om op uw persoonlijke hygiene te blijven letten, dit zorgt ervoor dat u actiever 

blijft.  

3. Let op uw beweging. Uit onderzoek weten we dat het bewegen in de ochtend helpt om de hele dag door meer 

energie te hebben. U hoeft geen heftige inspanning te verrichten. Vijftien tot twintig minuten wandelen of 

rekoefeningen of yoga zijn goede mogelijkheden die u thuis kunt doen.  

4. Eet gezond en op vaste tijden. Ook dit helpt om het energieniveau gedurende de dag op pijl te houden, maar 

ook om uw stemming te reguleren. 

5. Het is goed om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, maar wanneer u merkt dat het vele nieuws 

over COVID-19 u spanning geeft, is het goed om minder nieuws te kijken.  

6. Maak dagelijks tijd vrij om u te richten op ontspannende activiteiten, bijvoorbeeld lezen of iets creatiefs.  

7. Praat met anderen over uw angsten of zorgen, zo krijgt u misschien nieuwe inzichten en kunt u op een andere 

manier met uw problemen omgaan.  

 

Wat zijn waarschuwingssignalen? 
In deze periode merken we dat depressie- en angstklachten meer toenemen. We spreken van depressieve 

klachten als uw stemming het grootste deel van de dag somber of verdrietig is, als u weinig energie heeft en 

weinig zin heeft om activiteiten te ondernemen. Daarnaast is er bij depressie vaak sprake van vermoeidheid, 

vergeetachtigheid, concentratieproblemen, moeite met het maken van beslissingen, schuldgevoelens of zich 

waardeloos voelen en een sombere blik op de toekomst. Mensen denken dan bijvoorbeeld dat het niet meer beter 

wordt, of dat ze niets meer hoeven te plannen, omdat de toekomst toch negatief is. Ook hebben mensen met een 

depressie soms last van een verandering in hun eetlust, ze eten meer of juist minder dan normaal. We zien ook 

dat het gewicht van iemand kan veranderen, dus iemand komt aan of valt juist in een korte periode af.  

Om van een depressie te kunnen spreken moeten de klachten minimaal twee weken het grootste deel van de dag 

aanwezig zijn en moet iemand in ieder geval last hebben van een sombere stemming of verminderde interesse in 

activiteiten.  

 

Depressie komt relatief vaak voor en vrouwen zijn vatbaarder voor een depressie dan mannen. Maar ook mensen 

die aan het begin van een depressie staan kunnen hier al veel last van hebben in hun dagelijkse leven. Depressie 

kunnen we zien als een negatieve spiraal die zich steeds verder doorzet. 



 

 

 

 

  

 

Het begint met een sombere stemming, waardoor mensen weinig zin en energie hebben. Logischerwijs gaan ze 

dan minder doen, ze gaan bijvoorbeeld niet meer sporten of trekken zich terug uit sociale contacten, maar blijven 

nog wel koken voor de kinderen en het huishouden doen, omdat dat moet. Doordat ze minder doen, hebben ze 

minder bevrediging in hun leven, waardoor ze weer somberder worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven ziet u de cirkel van depressie, deze bestaat uit vier onderdelen. Alleen het onderdeel ‘minder doen’ 

hebben we zelf in de hand. We kunnen ons namelijk niet zomaar minder somber gaan voelen, of opeens meer zin 

en energie krijgen of opeens tevreden worden. Daar moeten we voor werken, door meer te gaan doen. Wanneer 

we meer activiteiten ondernemen, zullen we aan het eind van de dag meer tevreden zijn over wat we hebben 

gedaan en zullen we ons uiteindelijk minder somber gaan voelen. Ook ons energie niveau komt dan langzaamaan 

terug. Hetzelfde geldt voor het behandelen van een beginnende depressie en zelf het voorkomen van een 

depressie: door te letten op wat we doen en of we actief genoeg zijn (dus niet te veel en niet te weinig), zorgen 

we voor een goede mentale gezondheid. 

 

Wat zegt Huzoor (atba) over psychische klachten? 

Geregeld worden in discussies uitspraken gedaan als ‘als u maar genoeg bidt, dan kunt u geen depressie krijgen’ 

of ‘psychische klachten zijn geen probleem en verdienen geen aandacht’. Huzoor (atba) heeft hier op 

verschillende momenten duidelijke uitspraken over gedaan en ook tips gegeven over het omgaan met psychische 

klachten Hieronder zijn een aantal video’s gelinkt, waarvan we aanraden om deze thuis of samen in de ijlaas te 

bekijken.  

 

Over angst en depressie: 

https://www.youtube.com/watch?v=YkHKbPjbhos&feature=youtu.be  

 

Waarom bestaat depressie en stress: 

https://youtu.be/lrlkrsXPUeQ  

 

Huzoor\s advies over post-natale depressie: 

https://youtu.be/cCMuueFJCaE  

 

Ijlaas to-do: 

- discussievraag: wat kunnen wij nog meer doen om te zorgen voor een goede mentale gezondheid? 

- discussievraag: wat leren we uit de video’s van Huzoor (atba)? 

- discussievraag: wat heb ik vandaag geleerd? Wat kan ik toepassen in mijn eigen leven? 
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