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Blog Leonie
14-09-2020, Corona blog 13: Herfst

Sinds een week of 2 voel ik de herfst. Ineens merk ik dat het tijd is om naar binnen te keren. 
Dat ik, als ik in de auto zit, ernaar uitkijk om thuis te komen, de deur dicht te doen en me op 
de bank te nestelen. Ik voel de verandering in mijn lichaam die aangeeft dat de 
uitbundigheid van de lente en zomer voorbij is en dat de periode van terugtrekken en 
bezinnen er weer aankomt.

De herfst en winter zijn voor mij jaarlijks een struggle. Het is de periode in het jaar waarin 
mijn stemming flink keldert waardoor het leven een stuk zwaarder wordt. Met name de 
overgang van de zomer naar de herfst is altijd een taaie. Ik kan dan van de ene op de andere 
dag, meestal begin september, in een diep dal duikelen waardoor ik nergens meer zin in heb 
en het liefst de hele dag op bed blijf liggen. Omdat het een jaarlijks terugkerend fenomeen is 
dat ik inmiddels maar al te goed ken heb ik door de jaren heen wel wat tools verzameld om 
er beter mee om te kunnen gaan.

Om te beginnen heb ik een 
therapielamp. Het is een lampje met 
fel blauw licht dat mijn lichaam het 
signaal geeft om wakker te worden. 
Het bootst dus eigenlijk de zon na. In 
de avond en de nacht maakt je 
lichaam melatonine (een 
slaaphormoon) aan. In de ochtend 
krijgt je lichaam door het zonlicht het 
signaal om die melatonine weer af te 
breken, zodat je goed wakker wordt. 
Als de zon minder lang en minder fel 
schijnt kan het gebeuren dat je 
lichaam dat signaal niet meer goed 
genoeg oppikt, waardoor er overdag 
teveel melatonine in je lichaam blijft 
en je dus eigenlijk in een soort 
(winter)slaapstand blijft hangen. 
Door ‘s ochtends dit lampje te 
gebruiken geef ik mijn lichaam het 
signaal dat het toch echt wel dag is 
en dat het tijd is om de melatonine af 
te breken en goed wakker te worden. 



Als je je lichaam een aantal weken elke ochtend dat signaal geeft, dan lukt het de tijd daarna 
weer beter vanzelf. Zo gebruik ik door de winter heen een aantal periodes dit lampje, totdat 
ik merk dat mijn lichaam het weer heeft opgepikt en ik er weer even tegenaan kan.

Daarnaast slik ik al een aantal jaar een lage dosis antidepressiva om de scherpe randjes in de 
winter er wat af te halen. Ik slik het dus specifiek voor de winter, maar omdat 2 keer per jaar 
op- en afbouwen nogal impact heeft heb ik met de huisarts afgesproken dat ik het het hele 
jaar door gebruik. Ik heb één winter, toen ik me in januari enorm slecht voelde, de dosis 
verhoogd. Ik had destijds een vriendje en merkte toen dat ik plotseling vrijwel geen libido 
meer had en ook het terug afbouwen naar mijn vaste dosis in het voorjaar was geen pretje. 
Ik heb daarom besloten dat niet meer te doen. Het leverde me tijdens de winter wel op dat ik 
me minder slecht voelde, maar anderzijds kostte het me ook veel en dat vind ik het niet 
waard. Dan maar wat meer ploeteren en er extra alert op blijven dat ik mijn lampje goed 
gebruik om de zwaarte zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Om te voorkomen dat het jaarlijks zo rauw op mijn dak zou blijven vallen heb ik die 
terugkerende melding geplaatst en inmiddels zit begin september al zo vast als 
markering in mijn hoofd dat ik die melding eigenlijk niet eens meer nodig heb. Meestal 
begin ik met mijn lampje als ik voel dat het nodig is. Dit jaar ben ik eind augustus al 
begonnen toen het eigenlijk nog net niet nodig was. Inmiddels voel ik de verandering in 
mijn stemming wel, maar doordat ik mijn lampje al wat langer gebruik heb ik het idee 
dat het wel geleidelijker gaat. Ik probeer er dus zo goed mogelijk op te anticiperen. Ik 
kan me er wel tegen verzetten, maar dan worden de strijd en last alleen maar groter. Zo 
ook met een ander aspect van accepteren: naast er waar mogelijk op anticiperen helpt 
het ook om me er af en toe gewoon aan over te geven. Tijdens de herfst en winter heb ik 
slechte dagen en SLECHTE dagen. Op een SLECHTE dag helpt het me om mild voor 
mezelf te zijn en niet teveel van mezelf te verwachten. 

Mijn derde tool om ermee om te 
gaan is simpelweg accepteren dat 
het gebeurt. Het is een jaarlijks 
terugkerend probleem dat ik 
inmiddels al van mijlenver aan zie 
komen en waarop ik me dus ook in 
kan stellen. Ik heb daarom 
halverwege augustus al een 
jaarlijks terugkerende melding in 
mijn agenda staan dat de herfst 
eraan komt. Het overviel me elk 
jaar dat het al zo vroeg kwam 
terwijl we voor mijn gevoel pas 
halverwege de zomer zaten.



Ik probeer dan dus waar mogelijk uit de strijd te blijven en kijk naar wat er mogelijk is om de 
dag wat minder intensief te maken. Als ik vrij ben is dat simpel: met een dekentje op de 
bank en mezelf toestaan te mokken en zwelgen in zelfmedelijden. De afwas blijft wel staan, 
boodschappen kunnen ook andere dag en als het me helpt kan ik vragen of een vriendin bij 
mij langskomt in plaats van dat ik naar haar toe ga bijvoorbeeld. Als het een werkdag is kan 
ik op een soortgelijke manier bekijken wat er mogelijk is. Soms is dat niet veel, maar vaak is 
er toch wel een mouw aan te passen waardoor ik het even iets rustiger aan kan doen en 
sneller onder dat dekentje kan. Ik kan dat dan later wel weer inhalen als ik me wat minder 
slecht voel. Om dit op te kunnen vangen houd ik er ook rekening mee dat ik in de 
herfst/winter hier en daar wat vrije dagen plan zodat de druk sowieso wat minder is en ik 
meer ruimte heb om wat gas terug te nemen.

Dit artikeltje stond vorig jaar 
in de Metro. Laatst kwam ik 
het weer tegen en sindsdien 
hangt het weer op mijn 
magneetbord. Het geeft voor 
mij prachtig weer hoe ik de 
komst van de herfst ervaar, 
hoe ik daar even over mag 
mopperen en hoe ik me er 
dan maar het beste aan over 
kan geven. Ik moet wel 
zeggen dat ik er dit jaar nog 
wat meer moeite mee heb 
dan anders, omdat ik het 
gevoel heb dat we door 
corona met name de lente 
helemaal hebben 
overgeslagen. 

Enerzijds was het fijn dat de lockdown in de lente was omdat ik er daardoor beter mee 
kon dealen, maar anderzijds is die fijne lente en zomer tijd nu voor mijn gevoel nog 
veel sneller omgevlogen en ben ik er ook echt nog minder klaar voor om alweer die 
zware donkere periode in te gaan. Dat zullen wel meer mensen herkennen denk ik. 
Maargoed, daar is niks aan te doen. Het is nou eenmaal zo, dus ik probeer er maar niet 
te lang in te blijven hangen en maar gewoon mee te bewegen. Laat die rotherfst maar 
komen.



En uiteindelijk wordt het dan vanzelf ook weer lente. Ik ben er met de herfst 
snel bij in september al, het voordeel daarvan is dat ik vaak ergens in januari de 
lente al kan ruiken en voelen. Ineens voelt het dan alsof ik écht wakker word en 
de last even van me afvalt en dan pas voel ik echt hoe zwaar het al die maanden 
is geweest. Die eerste ervaring na die donkere periode voelt als een enorme 
bevrijding en blijft echt elk jaar weer enorm bijzonder. Vaak is het maar van 
korte duur en volgen er daarna nog een aantal zware weken voordat de 
verlichting echt doorzet, maar die eerste dag dat ik de lente herken is zo’n 
opluchting en fijne voorbode dat ik die voor geen goud zou willen missen. Ik kijk 
daar nu alweer naar uit!



In gesprek met Sam & Paul…

Vijf vragen aan..... 

Casper van Noort

1) Introduceer je zelf.

Ik ben Casper van Noort. Ik ben 41 jaar. Ik ben 
geboren en getogen Wageninger en heb dus 
Wageningse roots. Ik woon al ruim 2,5 jaar 
zelfstandig op de Akeleihof. Dit gaat goed.

2) Vertel iets over je passies.

Mijn passies zijn onder andere: muziek spelen en 
muziek luisteren, op vakantie gaan (d'r op 
uittrekken) en videogames (oldskool/retro). Ik heb 
een dagboek en daar schrijf ik veel in. Dan kan ik 
dingen makkelijker onthouden.

3) RIBW en zorg, kan je daar iets over 
vertellen?

Ik zit al 14 jaar bij de RIBW in 
Wageningen. In die 14 jaar heb ik 
verschillende PB-ers (Persoonlijke 
Begeleider) gehad. Ik zit bij de RIBW 
omdat ik last heb van psychotische 
kwetsbaarheid. Hiervoor heb ik 
medicatie. Ik heb 1x in de week een 
gesprek met mijn PB-er.



5) Kan je iets vertellen over je dagbesteding?

Ik heb op 2 plekken dagbesteding. Bij De 
Ommuurde tuin doe ik wat 
tuinwerkzaamheden zoals schoffelen en 
wieden, af en toe plantjes water geven en 
vroeten in de aarde (2 dagen). Tweede plek is 
Bloemrijk in Wageningen. Daar doe ik meer 
fysieke werk (compost kruien) in de tuin. hier 
ben ik ook 2 dagen aanwezig. En toch denk ik 
dat ik vaak te weinig vrije tijd heb om mijn 
eigen leuke dingen te doen.

4) Wat heb je voor hobby's?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het 
lezen weer helemaal aan het 
oppakken ben. Dat is niet zomaar 
gedaan omdat ik het heel lang heb 
laten liggen. Trommelen vind ik 
ook harstikke leuk. Al toen ik jong
was ging ik vaak op potten en 
pannen spelen als ik op vakantie 
was in Rockanje. Daar ontmoette 
ik Pieter met wie ik samen ging 
drummen. Daardoor is vakantie 
voor mij extra leuk. Ongeveer 20 
jaar geleden speelde ik in een 
"middelbare school bandje" 
genaamd "De Brulapen." Daar 
hadden we een schoolsuccesje 
mee,  de hit "Hemaworst."



Open podium

Kyi Mik Mik is al weken bezig 
op Kunstportaal aan het 
Vermeer schilderij. Nog 1 
week en dan is het af zegt 
MikMik terwijl die ijverig 
doorschildert. 

Dick Dal kennen we van zijn 
beeldhouwwerken en liederen 
maar hij tekent ook, en hoe!! Met 
veel details en kleur…



Het naZO-mermagazine komt volgende week uit!! Krijg je begeleiding van 
de RIBW AVV? dan krijg je volgende week (week 39) een exemplaar thuis gestuurd…

Mocht je er geen hebben ontvangen maar heb je wel interesse? Stuur dan een 
mailtje naar: l.vandeneertwegh@ribwavv.nl (Lynke van den Eertwegh)

mailto:l.vandeneertwegh@ribwavv.nl

