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Blue Monday 

Wat helpt jou om van een sombere bui af te komen? 
De afgelopen weken vroegen we je: wat helpt jou om van een sombere bui af te 
komen? We kregen tips via onze website, nieuwsbrief, Twitter en Facebook. Hartelijk 
dank daarvoor! Uit de inzendingen selecteerden we 70 tips. We hopen dat de tips van 
anderen je kunnen helpen of inspiratie geven tijdens een sombere bui. Heb je een 
depressie of ken je iemand met een depressie? Dan zijn andere tips van toepassing. 
Deze vind je op www.psychischegezondheid.nl/depressie.  

 
1. Ga de natuur in, maak een wandeling en concentreer je op wat je ziet om je heen! 

Lilian 

 

2. Zorg er voor dat je vlak voor, tijdens of vlak na Blue Monday lekker op vakantie bent 

of plan dan iets anders in dat je fijn vindt. Sanne 

 

3. Zet een favoriet liedje hard op en ga even goed dansen, dan stroomt je energie weer 

en voel je je heel anders. Ingrid 

 

4. Douche het zware van je af, laat het water dat meenemen. Alles weg door het 

doucheputje. Jezelf daarna afdrogen met een rulle handdoek. De wereld ziet en voelt 

er voor mij dan beter uit. Janneke 

 

5. Voor mij helpt het heel erg als de mensen in mijn omgeving me steunen. Omdat de 

omgeving het vaak moeilijk vindt en niet weet hoe je iemand met een depressie moet 

steunen, is het soms genoeg om te zeggen: ik ben er voor je. Ik kwam gister mooie 

kaarten tegen die misschien op die dag verstuurd kunnen worden naar personen die 

het wat moeilijker hebben. Ik ontving er zelf deze week 1 en het deed me heel erg 

goed: http://bit.ly/1U6Mllm. Carolien  
 

6. Adopteer een hond, dan wordt je nooit meer depri. Jas aan, laarzen aan en gaan met 

die banaan. Mar 

 

7. Denk terug aan mooie herinneringen of lees of luister naar muziek die je raakt (op 

een positieve manier uiteraard!!). En weet dat ook slechte momenten voorbij gaan. 

Esther 

 

8. Wat ik altijd doe als er iets naars is gebeurd: kijken naar leuke foto's van mijn camera 

van leuke tijden, die ik toch maar heb meegemaakt en vastgelegd! Amber 

 

9. Probeer toch te genieten...ieder klein zonnestraaltje kan een dag verlichten... 

Mariska 

 

 

http://www.psychischegezondheid.nl/depressie
http://bit.ly/1U6Mllm
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10. Koekjes bakken!!! Christel 
 

11. Zorg dat je een doel hebt waarvoor je opstaat....welk doel bepaal je zelf. Mar Mar 

 

12. In beweging blijven en afleiding zoeken. Barbara 

 

13. Muziek en sporten vrolijken mij op. Willemijn 

 

14. Afleveringen kijken van de serie Friends  Wendy 

 

15. De radio aanzetten, je weet nooit van tevoren wat je krijgt qua muziek, dat maakt het 

leuk! En dan natuurlijk lekker meegalmen op de mooie nummers! Arja 

 

16. Muziek en bewegen. Ik zet muziek op die ik leuk vind en geen weemoed of iets 

dergelijks oproept. Verder kan het van alles zijn. En dan bewegen. Dans een 

menuetje op iets klassieks, ga een eind lopen met rock, ga even lekker swingen, of 

stofzuigen bij een chanson. Rina 

 

17. 'Alles waar je energie in stopt groeit'. Als je continu tegen jezelf zegt 'Oh, ik voel me 

niet lekker, ik ben depressief, ik voel me zo slecht...' en woorden van gelijke 

strekking, krijg je vanzelf datgene waar je energie in stopt. Je vóélt je inderdaad 

somber en down. Focus dus op fijne dingen, fijne gedachten, maak jezelf desnoods 

wijs dat je je goed voelt. Dan groeit dát! Dit heb ik niet zelf bedacht trouwens, maar 

het is een universele wet die ik geleerd heb van Willem de Ridder en zijn bandjes, 

cd's en boek 'Spiegelogie' . Het werkt! Tanja 

 

18. Sta jezelf toe je ellendig te voelen. Is soms heerlijk om eens een flinke portie 

zelfmedelijden te hebben. Het helpt je om jezelf serieus te nemen, je leven weer op 

waarde te schatten en je geeft jezelf de vrijheid om te voelen wat je voelt. Ga er eens 

lekker voor zitten. Griejanne 

19. - Salsa dansen: exotische muziek, van beweging krijg je het vanzelf warm: erg goed 
voor je humeur! 
- Een kledingruil met vriendinnen. Iedereen neemt wat te eten mee, de verwarming 
gaat aan, passen maar: gezellig, lachen en naar huis met een nieuwe garderobe. 
Daar kan je alleen maar vrolijk van worden. 
- Yoga en meditatie: als je IETS niet kan veranderen is het wel het weer. Aanvaard! 
En yoga-ruimtes zijn altijd heerlijk warm en zen met kaarsjes en mooie muziek. 
- Dagje sauna. Warmte, stoom, lekker eten en drinken: Do I need to say more? 
- 25 januari is de verjaardag van mijn allerliefste zusje. Alleen dat al maakt mij vrolijk! 

Esther 
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20. Wat mij helpt is naar buiten gaan en wandelen. Bij voorkeur in het bos, maar ook bij 
ons in de wijk is goed! Het gaat om het buiten zijn en de beweging. In mijn werk als 
wandelpsycholoog merk ik ook het gunstige effect van wandelen op de stemming van 

mensen. Karolien 
 

21. Ik maak bewust de keuze dat mijn sombere gedachten niet waar hoeven te zijn en ga 
de natuur in om te wandelen. Mijn somberheid verdwijnt als sneeuw voor de zon! 

Anne-Marie 

 
22. Wanneer ik mij somber voel ga ik wat creatiefs doen met muziek waar ik me op dat 

moment prettig bij voel. Dan wil ik even alleen zijn.  Maar heb ik behoefte aan iemand 
om me heen, dan maak ik graag een wandeling of fietstocht met mijn man of een 

goede vriendin in de natuur. Ria 
 

23. Drie dingen opschrijven waar ik blij van word. De gevonden thema's googelen en de 
plaatjes/filmpjes die ik vind bekijken, eventueel opslaan of nog beter: delen  

Mathilde 

 

24. Muziek maken! Mariska 
 

25. Op een donkere dag in de winter veel verlichting in huis aan met een paar 
sfeerkaarsen of waxinelichtjes. Het werkt voor mij om door de donkere dagen te 

komen in plaats van in het donker te blijven zitten. Probeer maar! Ron 

 
26. Op 25 januari ben ik jarig en mijn man op 26 januari. Ook  kunnen we dan onze 

trouwdag vieren, dus 3 vliegen in 1 klap. In een sombere bui, zowel buiten als binnen, 
doe ik wat lampjes aan, ga op mijn favoriete plekje zitten samen met de honden en is 

de tablet een uitkomst. Erica 
 

27. Muziek luisteren waar jij heel blij van wordt, bijvoorbeeld muziek die je herinnert aan 

de zomer. Froukje 

 
28. Een ontspanningsmassage, zingen, een zonnebanksessie. 

Carla/Maarten/Annet 
 

29. Een visualisatie oefening waarbij ik me met alle zintuigen voorstel dat ik aan het 

strand lig en de zee hoor op de achtergrond! Jeannette 

 

30. Je voorbereiden op iets leuks. Bijvoorbeeld een samen-doe-dag. Marijke 
 

31. Ik heb bewust met 2 vriendinnen afgesproken om op Blue Monday te gaan lunchen in 
lunchroom Santiago te Egmond aan Zee, waar mensen werken met minder sterke 
schouders. Deze jongeren met een verstandelijke beperking vormen het hart en de 

ziel van het bedrijf. Na de lunch gaan we nog een frisse strandwandeling maken! Ria 
 

32. Iets extra aardigs doen voor een ander. Riana 
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33. Als het me niet helpt om mijn zegeningen te tellen dan probeer ik de somberte te 
aanvaarden door dat gevoel toe te laten. Niet het ertegen vechten, niet het ervoor 
vluchten, maar het doorléven geeft me dan inzicht in waar mijn gevoelens vandaan 
komen. En dat geeft me dan weer de kracht om mijn gedachten om te buigen naar 

helende gedachten. Moniek 
 

34. Mooie muziek, de natuur, spreek iets af met een collega, vriend, of buur om in de 
namiddag wat lekkers te gaan eten, thuis of buiten. Tel je zegeningen, ben je zelf niet 
zo gelukkig, probeer dan een ander zich gelukkig te laten voelen. 
Ademhalingsoefeningen van Tai-Chi met de daarbij behorende meditatie, loslaten 

deze buien. Irene 

 

35. Vrolijke muziek opzetten en lekker meezingen! Linda 
 

36. Ik ga die ochtend heel vroeg een grote sticker of affiche op het whiteboard op mijn 
werk hangen zodat iedereen die binnenkomt meteen een glimlach op zijn gezicht 

heeft. Anja 

 
37. Laat het hele kantoor om 10 uur beginnen. Verplicht uitslapen en geen spits-stress. 

Begin de dag met een gezamenlijk ontbijt met powersmoothies, geserveerd door de 

baas. Daarna een leuke nieuwe ideeënvergadering. Barbara 
 

38. Altijd positief proberen te blijven, no worries en aan je suikertante/oom denken: achter 

de wolken schijnt de zon! Wat mij helpt? Van de antidepressiva afblijven... Linda 

 
39. Een wandeling van minstens 40 minuten, het liefst samen met mijn vrouw. Mijn 

ervaring is dat ik mij na ongeveer 40 minuten anders ga voelen, blijer. Nick 
 

40. Ik denk aan de lijfspreuk van mijn tante van 91 jaar: "Komt tijd, komt raad!" Hier is zij 
op een positieve manier al 91 jaar mee geworden en gaat nog steeds door met 

ademhalen. Henny 

 
41. Ik heb heel veel geprobeerd met wisselend succes. Aanpassing van voeding (matig 

effect), veel wandelen buiten (redelijk effect), psychotherapeutische aanpak (enig 
effect), daglichtlamp (daar maak ik nu al 10 jaar gebruik van met enig effect). Sinds 
een jaar of drie heb ik mezelf een dwingend trimschema opgelegd. Minimaal 3 keer 
per week trim ik op een loopapparaat gedurende 1/2 uur per keer. Stevig lopen, zodat 
binnen 4 minuten de eerste zweetdruppeltjes verschijnen. Stevig blijven lopen tot in 
de buurt van je maximale hartslag en.....nagenoeg verdwenen zijn de depressieve 
gevoelens. Ik lever hiermee geen wetenschappelijk bewijs en het werkt wellicht niet 

voor iedereen, maar voor mij is het prima! Succes voor anderen toegewenst. Cees 
 

42. Een picknick in eigen huis, met lieve mensen om me heen. Koop wat lekkere 
broodjes of bak ze zelf af. Vrolijk kleed op tafel of de vloer als dat kan. Schaaltjes met 
jam, hagelslag, bordjes met plakje kaas, gekookt eitje in plakjes of voor ieder een. 
Servetjes, iets lekkers te drinken, druiven of ander fruit, of net wat je in huis hebt, net 
even iets anders dan normaal geserveerd, in picknick style. Lekker muziekje 
instrumentaal, rustgevend op de achtergrond, Youtube, heerlijk. Daar knap je van 

op!!!Aline 
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43. Op 17 januari ben ik jarig, altijd al moeite gekost een gezellige verjaardag te vieren. 

Een bekend probleem voor bijna iedereen die in januari jarig is. Het feestgevoel is op, 
familie is net geweest, het weer zit niet mee. Maar… de vakantieparken zijn deze 
maanden erg goedkoop en ook lekker rustig. Tegenwoordig vier ik mijn verjaardag 
een heel weekend in een vakantiehuisje op een leuk park. Ik kies een park goed 
bereikbaar voor al mijn familie, waardoor iedereen toch redelijk makkelijk kan komen. 

Het werkt fantastisch. Willem 
 

44. Zelf loop ik de Egmond halve marathon, maar zou dit niet ook een ultieme actie zijn 
tegen een winterdip? www.egmondwandelmarathon.nl. Buiten, bewegen, bereiken 

van een doel. Succes en veel buitenplezier! Marian 

 
45. Slaap lekker uit en laat je warme pyjama aan. Neem een lekker ontbijt en dan de 

muziek van je keuze en dansen maar… Jettie 
 

46. Een vrolijke vakantiefoto waar je een goede herinnering bij krijgt zodra je er naar kijkt. 
Hang deze op of draag hem met je mee. Zodra nodig, concentreer je je even op dat 

prettige gevoel bij het zien van de foto! Arie 

 
47. Bij het openen van mijn mail een lief mailtje in mijn mailbox vinden waarin mijn lief mij 

vertelt waar ik goed in ben en waarom hij mij het meeste waardeert. Uiteraard doe ik 
dat ook bij hem. (NB: Dit mailtje kun je al eerder voorbereiden en de verzending 
uitstellen tot maandagochtend vroeg, zodat je lief dit als eerste ziet als de mail wordt 
geopend. Dit hoeft natuurlijk niet per se een liefdespartner te zijn maar kun je ook met 

een goede vriend of vriendin afspreken) Monique 
 

48. Associeer de meest prachtige dingen bij de kleur blauw en maak van Blue Monday 
een fantastische dag. Dit is namelijk breintraining: hoe harder we zeggen dat een 
Blue Monday een deprimerende dag is, hoe harder we in die modus schieten. 
Breintraining is ook: omdenken naar een positieve associatie bij het woord Blue 
Monday. Blauw kan ook staan voor: de zee, de lucht, de jas van je vader, de tekening 
van je kind, de zachte deken op je bank, blauwe druifjes (lente!), blauwe regen (die 
ruikt zo lekker!) of de ogen van je geliefde. Dit is hetzelfde principe als: 'denk niet aan 
een paarse olifant'...en je denkt eraan. Blue Monday...depressie... etc. Maak er dus 

iets moois van! Marjolein 

 
49. Mij helpt het om een vriend(in) op te zoeken en te voelen dat deze persoon van mij 

houdt. Madeleine 

 

50. Ik ga bij mijn kat zitten! Marian 
 

51. Mooie muziek opzetten, opstaan en beginnen met iets opruimen of 
schoonmaken...zodat de uren die ik wens te tobben in ieder geval niet zo nutteloos 

zijn als tobben alleen. Mirjam 
 

52. 1. het woord JA door mijn lichaam te spoelen 2. wandelen terwijl ik regelmatig het 
woord ‘liefde’ uitspreek (voor mijzelf of hardop). Het hecht zich dan aan mensen, 

bomen, gebouwen. Bert 

http://www.egmondwandelmarathon.nl/
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53. Iets voor een ander doen, zoals een kaartje in de bus stoppen bij een buur die je niet 

kent en deze persoon een fijne dag wensen. Monique 
 

54. Een sombere bui? Dat mag ik gewoon van mezelf. Ik zeg tegen mijn partner dat ik mij 
somber voel. En dat het over 2 dagen wel weer over is. En is dat niet genoeg, dan 
plak ik er een dag bij aan. Maar dat is zelden nodig. Ik mag somber zijn zonder me in 
bochten te hoeven wringen. En mijn partner hoeft zich geen zorgen te maken over 
mijn bui of van alles uit de kast te halen om mij op te vrolijken (wat vervolgens toch 
niet werkt). Dit werkt zo goed omdat mijn partner en ik zoveel vertrouwen in elkaar 

hebben. Hilde 
 

55. 1. Iedere dag iets leuks doen. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn of veel tijd in beslag 
te nemen. Maar iets leuks kan ook zijn: even een van je lieftallige hobbies uitvoeren.  
2. Op tijd gas terugnemen. Dus rustmomenten inbouwen. 
3. Als je een huisdier hebt, even lekker mee knuffelen, lieve woordjes tegen zeggen, 
lekker mee wandelen… dus gewoon aandacht aan dit dier besteden. 
4. Zorgen dat je actief blijft en regelmatig onder de mensen komt. Dat hoeft geen 
groot feest te zijn of zo, waar ik zelf als autist een hekel aan heb.  
5. Jezelf niet in een slachtofferrol brengen. Dat brengt alleen maar onrust en verdriet. 

Rianne 

 

56. Foto's ( niet digitaal) kijken van vroeger. Mooie momenten herbeleven!! Christel 
 

57. Kom zeker buiten op deze dag. Neem je voor om extra te letten op je vriendelijkheid 

naar anderen toe. Je zult versteld staan. Geert 
 

58. Zet een glimlach op je mond of teken in gedachten een smiley op je buik. Jolanda 

 
59. Iemand die het nodig heeft een Handjehelpen! Vrijwilligerswerk geeft echt voldoening. 

Jeanet 

 
60. Ik kijk waar ik dankbaar voor ben op die dag dat ik me somber voel. Vaak zijn het de 

kleine dingen die het 'm doen (een lekkere kop koffie, een onverwacht bericht van 
iemand, de mooie lucht buiten) en ga naar buiten om te bewegen (lopen, fietsen of 

wat dan ook). Wil 
 

61. Bedenk dat niets blijvend is. Probeer niet te blijven hangen in een negatieve 
gedachte. Focus je op een gedachte die minder somber aanvoelt.  Zet de radio aan 
en zing mee of dans. Als je net doet alsof je gelukkig bent, wordt je het vanzelf. Ik 
weet dat het niet meevalt om te doen alsof als je je zo beroerd voelt maar het helpt 
echt. Je zult zien dat je weer de zonnige kant van de dingen kunt zien. Sterkte! 

Hanneke 

 
62. Zo blootgesteld mogelijk in de zon zitten; bij regen of donker weer: keihard Rowwen 

Hèze draaien en de vloer gaan dweilen. Maryl 
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63. Ik gebruik de 1ste t/m de 24e van de maand om mijn voornemens / doelstellingen 
voor het nieuwe jaar op te maken. Blue Monday gebruik ik om de clichés  te 
doorbreken. Op de dag dat de meeste mensen weer beginnen met roken of stoppen 
met fitness, ga ik beginnen met het nastreven van mijn idealen van het betreffende 
nieuwe jaar. Mocht ik toch afhaken achteraf, dan kan ik altijd met een knipoog 

zeggen dat ik ooit op een blauwe maandag  begonnen was... Jeroen 

 
64. Lachen! Lachyoga is bewust lachen ook al ben je niet vrolijk, het hoeft geen echte 

lach te zijn, een neplach werkt ook. Je hersens weten het verschil niet namelijk en 
sturen endorfinen naar je hersens. Ik heb last van terugkerende depressie. Het 
lachen heeft mij afgelopen oktober uit de depressie gehouden. Overal in het land zijn 

lachclubs, waar je heen kunt om te lachen. Els 
 

65. De beste tip voor mij om van een sombere bui af te komen is naar buiten gaan, een 
half uur wandelen in de frisse lucht en dan naar de bibliotheek; drink daar een kopje 
koffie en zeg iets aardigs tegen een ander aan de leestafel of tegen de koffieman. 

Francis 

 
66. Bellen blazen! Als 47-jarige even weer het kind in mezelf voelen. Al die mooie bellen 

en iets doen wat eigenlijk niemand verwacht, heerlijk. Anita 

 

67. Er op uit gaan en leuke dingen doen, bijvoorbeeld wandelen of dansen, zit namelijk 

met mijn man op dansles. Of gymmen of een boek lezen of naar muziek luisteren. Ik 

ben zelf manisch depressief. Dit is afschuwelijk, dat wens ik geen mens toe. 

Momenteel voel ik me weer goed, maar dat gevoel blijft niet. Ik heb er wel medicijnen 

voor. Hoop dat ik er ooit vanaf kom. Corrie 

68. Zorgen dat je de avond van tevoren of eerder al een planning voor die dag in je 
agenda hebt staan. De dag zelf zet je je favoriete muziekje aan en begin je met wat 
makkelijks, Als je eenmaal 1 ding gedaan hebt, volgt de rest makkelijker en wordt je 

humeur vanzelf beter, omdat je dingen afwerkt. Miek 

 
69. Om sombere gedachten te verdrijven draag ik altijd een clownsneus op zak. Mij helpt 

het om deze neus op te zetten voor een spiegel. (vaak is aanraken van de neus in 
mijn jaszak al genoeg). De glimlach komt als vanzelf weer te voorschijn en dat  helpt 
om mijn sombere gedachten te relativeren en met een luchtiger gemoed verder te 

gaan. Voor Blue Monday raad ik een blauwe neus aan. Bart 
 

70. Lekker zwemmen, een  kop thee en een leesboekje (bijvoorbeeld Anne Maas) 

meenemen naar het zwembad. Jennie 

 
 

 

 

 

 


