
Jeffrey Wijnberg: ‘Gebroken wilskracht’ De ziekte die depressie heet en hoe je ervan 

geneest. Uitgeverij Scriptum, Amsterdam 2017. ISBN 9789463190497 (Depressie/ 

Informatief/ Stigmatisering/ ED) Zie ook: https://www.scriptum.nl  

Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘Ik schrijf niet alleen vanuit mijn professionele ervaring en deskundigheid. Zelf  heb  ik  
tot  tweemaal  toe  mij  door  een  depressieve episode moeten worstelen, en ik probeer 
daar in dit boek zo openlijk mogelijk over te praten, met als belangrijk doel: meer 
begrip te kweken bij de leek, bij de depressieve patiënt zelf, alsook alle mensen om hem 
heen.’ (Pag.8) 
 
Boek van 160 pagina’s waarin psycholoog Jeffrey Wijnberg zijn eigen ervaringen met 
depressies verweeft met achtergrondinformatie, tips, reflecties over ontstaan, oorzaken, 
leven met en proberen te genezen van een depressie. Hij licht toe wat het voor de 
omgeving van iemand met een depressie betekent om met hem/haar te leven en 
bespreekt wat wel en niet helpt als het gaat om leven met. Daarnaast geeft hij 
hulpverleners inzichten en tips. Met Sigmund-illustraties van Peter de Wit. 
 
Covertekst: ‘Een depressie: het is psychische volksziekte nummer één. Een aandoening 
die ook wel schuilgaat achter benamingen als overspannenheid, burn-out en surménage 
of zoals vroeger werd gezegd: een zenuwinzinking. Mensen die onder een depressie 
lijden zijn vaak jarenlang uitgeschakeld, vooral omdat een effectieve behandeling 
achterwege blijft. Aan de patiënt is, zo op het eerste oog, weinig verkeerds te ontdekken 
en hij wordt daarom door de buitenwacht met wantrouwen aanschouwd. Maar het 
depressieve lijden is een ernstig lijden vooral omdat er sprake is van wilsverlamming: de 
patiënt kan helemaal niets uitrichten omdat de hersenen zijn vermogen tot handelen 
hebben uitgeschakeld. Psycholoog Jeffrey Wijnberg is niet alleen professioneel 
deskundig, maar ook ervaringsdeskundig; hij weet wat het is om een depressie door te 
maken. Het slechte nieuws is dat een depressie levensontwrichtend is voor alles en 
iedereen. Het goede nieuws is dat een depressie te genezen is. Pillen en praten is het 
moderne devies. Maar Wijnberg weet als geen ander dat er meer bij komt kijken om uit 
de diepe depressieve put weer te herrijzen als gezond mens.’ 
 
Over de schrijver: 
Jeffrey Wijnberg (1951)  geboren in Amerika uit Nederlandse ouders is klinisch 
psycholoog, psychotherapeut, schrijver en columnist te Groningen. Samen met Jaap 
Hollander is hij grondlegger van de provocatieve therapie in Nederland. Hij heeft  een 
privé-praktijk in de binnenstad van Groningen, waar hij nog steeds woont en 
publiceerde  sinds 1979 populairwetenschappelijke boeken over psychologie. Hij trad op 
als tv-psycholoog in het gezondheidsprogramma Angela & Co en is elke maandagmorgen 
te beluisteren als radiopsycholoog in het programma Babette op Noord.  
Wijnberg is getrouwd met psychologe en beeldend kunstenares Tatiana Wijnberg-
Kratochvil en is vader van twee zoons.  Zie ook: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Wijnberg  
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Wat viel op: 

Dat hij pleit voor meer serieus nemen van klachten van mensen die vertellen dat ze een 

depressie hebben, ook jongeren. 

Dat er meer rust en tijd voor mensen met een depressie nodig is, om te kunnen genezen. 

De hete adem van een bedrijfsarts zou er bijvoorbeeld niet moeten zijn, tenminste als 

deze te snel richting werk stuurt.  

Dat zowel medicatie als goede therapie samen helpen en er daarnaast de zoektocht van 

de cliënt zelf naar ‘energielekken’ als gevolg van een energiecrisis.  

 

Citaten: 

Pag.8: ‘Mijn keuze om depressiviteit nadrukkelijk als ziekte te bespreken, heeft een 

belangrijke reden: hoe meer de patiënt beseft en accepteert dat hij een ziektegeval is, des 

te groter de kans is dat hij mettertijd opknapt. Tegelijkertijd heeft mijn keuze voor de 

term ‘ziekte’ ook een nadeel, namelijk dat de indruk daarmee wordt gewekt dat de 

patiënt niet anders kan dan zijn ziekte uit te zieken. Welnu, de ziekte uitzieken is wel 

degelijk een belangrijk onderdeel van het genezingsproces. Maar tegelijkertijd kan de 

depressieve patiënt de problemen onder ogen zien die mogelijk aan de depressie ten 

grondslag liggen.’ 

Pag.33: ‘Maar tegelijkertijd zijn er ook veel arbo-artsen die wel meteen druk op de ketel 

zetten. Meer dan eens moet ik als behandelend psycholoog tussenbeide komen en de 

arbo-arts dringend verzoeken om mijn behandeling niet te saboteren door de patiënt 

achterna te zitten met verzoeken om re-integratieplannen.’ 

Pag. 89: ‘ In de tijd dat ik mijn eerste depressie doormaakte, eind jaren zestig van de 

vorige eeuw, was er weinig bekend over de ziekte. (…) Na hem uitgelegd te hebben wat 

mijn klachten waren, concludeerde hij dat ik last had van adolescente groeistuipen; en ik 

werd, zonder enige medicatie, therapie of adviezen weer weggestuurd.’ 

  Pag.91-92: ‘Niets is vervelender dan wanneer de depressieve patiënt adviezen krijgt 

voorgeschoteld met als rode draad dat hij positiever in het leven moet staan. Veel 

voorkomende uitspraken zijn: 

(…) 

-Het glas is niet half leeg, maar half vol. 

(…) 

-Het geluk zit in kleine dingen, maar die moet je wel willen zien.’ 

 

Pag.103: ‘De depressieve persoon is geen aangenaam persoon. En dat is nog zacht 

uitgedrukt. Hij is onberekenbaar in zijn stemmingen en kan zomaar om niets een woede-

uitbarsting krijgen.’ 

 

Pag.126: ‘Met dit boek is het mijn wens en hoop dat depressieve patiënten hun eigen 



energiecrisis kunnen doorstaan, om vervolgens weer met plezier aan het leven te kunnen 

deelnemen. Ook alle dierbaren van depressieve patiënten wens ik veel sterkte toe.’ 

https://www.scriptum.nl/wp-content/uploads/2016/12/Gebrokenwilskracht_inkijk.pdf 

 

Recensies/Extra: 
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