


MIJN VERHAAL, NA 32 JAAR DEPRESSIE WEER GELUKKIG

Hallo, mijn naam is Tura Gerards. Meer dan 30 jaar had ik last van neerslachtigheid, 

angsten en depressieve stemmingen. Ik heb nooit psychiatrische hulp durven zoeken 

en in 2007 had ik geluk: BIJ TOEVAL ontdekte ik een oplossing die me voorgoed van 

depressie heeft bevrijd. 

Het overkwam me. En het mooie was: IK KON DE OPLOSSING HELEMAAL ZELF 

DOEN. 

Drie jaar geleden vertelde ik Joris Veldhuis in Amsterdam hoe dat gegaan was. Deze 

jonge en vriendelijke psychiater luisterde geduldig en vriendelijk naar me, maar kon 

niet voorkomen dat hij af en toe even met zijn wenkbrauwen fronste. 

Dat snapte ik wel. Het duurde vijf jaar voordat ik mijn verhaal voor het eerst aan 

iemand durfde te vertellen. O, wat was ik toen bang om alsnog voor krankzinnig te 

worden uitgemaakt.

Ik wil je hierna vertellen hoe ik depressie ervaren heb, wat ik ervan geleerd heb en 

hoe het nu met me gaat.

HOE IK DEPRESSIE HEB ERVAREN

Als je vaak en lange tijd depressief en angstig bent, krijg je de neiging om te denken 

dat je de enige bent met dit probleem. Ieder ander mens lijkt elke dag gemakkelijk op 

te staan en moeiteloos door het leven te gaan. Behalve jij.

Ik wist overigens lange tijd niet eens dat ik depressief was; ik dacht dat het bij mijn 

karakter hoorde. 



De manier waarop ik dacht over mezelf en anderen werd steeds negatiever, donkerder

en soms zelfs wreed. En tegelijkertijd wist ik diep van binnen ook dat ik zó toch echt 

niet was. 

IK PASTE NERGENS BIJ

Ik paste nergens bij, bij niemand, zo leek het. Onze maatschappij, waarin ik voor 

mezelf een doel moest zien te vinden, vond ik wreed, oppervlakkig en stom. Zinloos. 

Ik probeerde wel mee te doen, maar het leek voortdurend berg beklimmen. Eerlijk 

gezegd wilde ik helemaal niet meedoen, maar ja, overal waar ik keek, zag ik bergen. Er

was geen ontsnappen aan.

MALEN: TELKENS DEZELFDE GEDACHTEN

En dan vaak elke keer weer dezelfde gedachten! Malen, ken je dat? Een hoofd dat op 

hol geslagen leek, Gek werd ik ervan. Ik vocht er met alle macht tegen en het hielp 

niet.

MIJN CONTACT MET ANDERE MENSEN

Tijdens depressies trok ik me veel terug in 'mijn hol'. Soms kwamen de muren op me 

af en lukte het me desondanks niet om naar buiten te gaan. Uit angst om mensen 

tegen te komen... omdat ik niet in die toestand gezien wilde worden. 

En ofschoon het me vaak goed deed om samen te zijn met vrienden, zocht ik ze zelden

op. 

ONGEVRAAGDE TIPS EN ADVIEZEN

Heb jij je ooit geïrriteerd aan tips en adviezen van vrienden en bekenden, terwijl je 

wist dat ze het goed bedoelden? En dat je al deze overdonderende ervaringen niet 

kunt uitleggen aan een ander? 

MENSEN SNAPPEN HET GEWOON NIET. En ze vertellen je dat ze ook weleens een dip 

hebben. 

ZELFMOORD

In mijn hoofd had ik vaak angstaanjagende beelden van zelfmoord. Ik raakte daar 



zelfs aan gewend, waardoor ik me meestal niet eens meer bewust was van de inhoud 

van die heftige voorstellingen. 

Een voorbeeld: ik stak straten over en als vanzelf beeldde ik me in hoe ik plotseling 

overreden werd door een enorme vrachtwagen. Terwijl ik die zag aankomen, of 

terwijl ik juist de andere kant opkeek. En ik hoorde de klap.

Nog een voorbeeld: ik liep over bruggen en fantaseerde hoe ik snel en ongezien een 

touw aan de reling kon vastknopen en hoe ik zou springen. En ik dacht: wat als er dan 

net een boot onderlangs vaart?

Een echte poging deed ik echter nooit. Gelukkig maar, want ik voel me nu volledig 

thuis in dit leven. 

Ik kan alleen maar zeggen: IK WILDE HELEMAAL NIET DOOD, IK WILDE ALLEEN 

NIET ZÓ VERDER LEVEN.

BANG VOOR MEZELF

Ik weet niet hoe jij jezelf beleeft maar ik werd vaak gek van mezelf en al mijn 

gedachten en gevoelens. Ik was bang voor mezelf. Tijdens sommige depressieve 

momenten had ik het gevoel dat ik er eeuwig in zou blijven. 

WANTROUWEN

Ik had hulp nodig maar ik ging die kwestie zoveel mogelijk uit de weg. De meeste 

mensen vertrouwde ik niet, en psychiaters met hun pillen al helemaal niet. 

MOE

Ik had tijdens depressie vaak nergens zin in terwijl ik veel leuke hobby's heb. Ik had 

best wel goede voornemens, maar als ik dan een extra inspanning moest verrichten, 

gaf ik al snel op.



WAT IK GELEERD HEB VAN 32 JAAR DEPRESSIES

Nu ben ik al ruim 10 jaar vrij van depressie. Sinds de verschijning van mijn boek "Vrij 

van chronische depressie in 21 dagen" in 2014 heb ik honderden mensen gesproken 

over hun depressie en veel mensen e-mailen mij over hun leven met symptomen.

De meeste van hen willen niet alleen een goede oplossing voor hun problemen, maar 

ook een snelle. 

En weet je wat ze vooral willen? 

Grip. 

Ze willen een oplossing waarbij ze zelf weer controle hebben. 

En dat is mogelijk! Zelfs zonder hulp van anderen. Al laten artsen en psychiaters jou 

denken van niet (met hun theorieën over hersenziektes en ontbrekende stofjes in je 

brein).

Langzaam maar zeker werden mij drie dingen duidelijk:

1 - De #1 reden waarom we, als we eenmaal depressief zijn, er zo moeilijk van 

los komen.

2 - De beste en gemakkelijkste manier waarop je je depressie kunt laten 

verdwijnen.

3 - Waar je de kracht vandaan kunt halen om uit depressie te kunnen 

ontsnappen.

DE #1 REDEN WAAROM WE, EENMAAL DEPRESSIEF, GEMAKKELIJK DEPRESSIEF 

BLIJVEN

Ik had het niet in de gaten toen ik zelf nog depressief was: mensen met depressie zijn 

altijd aan het strijden. Zonder uitzondering. 

We vechten tegen ons gedrag, en tegen onze gedachten, gevoelens, stemmingen en 

symptomen. 



Ik durf te garanderen dat vechten jou 4 dingen oplevert: 

1 - datgene waartegen je vecht, wordt vaak sterker en groter

2 - vechten levert je nooit gezondheid op

3- vechten berooft je van 90% van je dagelijkse energie

4 - vechten = hechten: vechten is de beste manier om datgene waartegen je vecht 

nooit meer kwijt te raken.

Van dat vechten zijn we ons vaak niet (meer) bewust. Als je het wilt ontdekken, let 

dan eens op je gedachten (woorden en beelden). En let dan eens op de woorden die je 

uitspreekt. 

Hier volgen een aantal zinnetjes die mensen met depressie tegen mij zeggen: 

- “ik vecht (er al zo lang) tegen” 

- “ik worstel met” 

- “ik heb (steeds meer) last van” 

- “ik word er gek van” 

- “ik verzet me ertegen” 

- “ik raak het maar niet kwijt” 

- “mijn strijd” 

- “mijn eeuwige gevecht” 

- “geploeter” 

- “mijn eeuwige vijand” 

- “ik doe zo mijn best” 

- “monsters waar ik maar niet van afkom” 

- “ik moet het volhouden” 

- “ik probeer met mijn negatieve gedrag af te rekenen.” 

- “ik word er helemaal gestoord van” 

- “ik probeer” 

- “ik probeer mij te herpakken en weer de vrolijke levensgenieter te zijn” 

- “ik heb er zo genoeg van”

- “het lukt me niet om het tegen te houden”“ 

- “het is sterker dan ik” 

- “het is elke dag knokken” 

- “ik wil er vanaf”



- “ik kan het maar niet loslaten”

- “ik verlies elke keer”

- “ik wil er vanaf”

- “zo irritant!”

- “ik wil het niet accepteren”

- “ik ben er zo klaar mee”

Depressie is een verzameling gewoontes in je denken, in je houding en in je 

stemmingen. Als die gewoontes eenmaal zijn aangelegd, dan kunnen die telkens op 

allerlei verschillende manieren "aangezet" kunnen worden. En een van de 

gemakkelijkste en beste manieren om dat te doen is... door te vechten.

DE BESTE EN GEMAKKELIJKSTE MANIER WAAROP JE DEPRESSIE KUNT LATEN 

VERDWIJNEN

Als depressie uit een verzameling gewoontes bestaat, hoe kun je die gewoontes dan 

uitschakelen? En hoe doe je dat zonder te vechten?

Het antwoord is verrassend simpel: SCHAKELEN.

Of anders gezegd: van spoor wisselen.

Net zoals een trein van spoor wisselt.

Je vervangt een onaangename gewoonte door onmiddellijk een andere gewoonte aan 

te zetten.

De meest krachtigste gewoonte dat een mens altijd ter beschikking heeft is: de 

beelden in zijn of haar hoofd. 

Beelden! Voorstellingen die je je voor de geest haalt. 

Dat kunnen waargebeurde beelden zijn uit je verleden, en ook fantasiebeelden.

Dit is het "geheim": vervang een onprettige gewoonte onmiddellijk door een 

prettige en rustgevende gewoonte via een voorstelling in je hoofd.



GEVOELENS KUN JE VERANDEREN DOOR HET BIJBEHORENDE BEELD TE 

VERANDEREN

Ik heb iets ontdekt waarvan ik wou dat ik eerder geweten had. Dan had ik misschien 

niet zo lang hoeven lijden. 

Het is een verschijnsel dat ik 'GVB' ben gaan noemen.

GVB = GEVOEL VOLGT BEELD.

Weet je wat de grootste fout is die we maken?

Als we een onaangenaam gevoel hebben, dan willen we rechtstreeks iets aan dat 

gevoel veranderen. Dat is vragen om moeilijkheden. 

Je belandt al snel in een gevecht met jezelf en zo versterk jij juist de manier waarop 

die rot gevoelens teweeggebracht worden.

Maar... verander de beelden in je hoofd en de gevoelens zullen volgen als makke 

lammetjes. 

Dat voel je ook meteen. 

Zo ervaar je ogenblikkelijk weer grip.

Dat kan met beelden uit herinneringen.

En het kan ook door nieuwe beelden te maken, fantasiebeelden. 

Ik wist sowieso niet dat beelden binnen een kwart seconde gevoelens konden 

veroorzaken. 

Wist jij dat?

En wist jij dat al jouw oprechte wensen, ideeën en plannen meestal niet opgewassen 

zijn tegen de beelden in jouw hoofd en alle gevoelens die daardoor ontstaan?

En het mooiste van GVB is: je krijgt geen vervelende bijwerkingen van het 

aanpassen van beelden in je hoofd. Want... als het resultaat niet goed voelt, dan 

pas je het beeld nogmaals aan. En dan voel je onmiddellijk de verandering. 

Ik kan je niet vertellen hoe lang ik bang ben geweest! Ik had gewoon niet in de gaten 



hoeveel invloed mijn dreigende (fantasie)beelden hadden op mijn stemmingen en op 

mijn lichaam. 

Dus wat kun je doen wanneer je stemming depressiever wordt?

1 - ontdek de beelden en voorstellingen in je hoofd (doe het zonder oordeel)

2 - stop onaangename beelden onmiddellijk

3 - vervang de onaangename beelden door aangename beelden (wissel van spoor)

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden en ze hebben direct invloed op lichaam. 

Dit is wat bij mij werkte. En ook bij de vele anderen die de methode van het reddende 

beeld (uit mijn boek) hebben toegepast.

WAAR JE DE KRACHT VANDAAN KUNT HALEN OM UIT DEPRESSIE TE KUNNEN 

ONTSNAPPEN

Mensen met depressie zitten vol kracht.

Als jij depressief bent en je leest dit, dan kun je dit bijna niet geloven. 

Dan denk je dat ik een idioot ben.

Maar als je meer dan 1 jaar depressief bent, dan heb je het bewijs al geleverd. 

Want depressief zijn is verschrikkelijk; het zuigt je leeg, het verstikt en beknelt je. 

Het is zo ondraaglijk dat het een wonder is dat je nog geen eind aan je leven hebt 

gemaakt. 

Je hebt dus kracht. Ergens in jou. 

Je kunt er alleen niet bij. Want je weet niet waar het zit.

Kracht? Waar dan?

Kracht zit van nature in alle lichamelijke processen. Alle lichaamscellen samen 

hebben zoveel kracht. Die cellen in je hart, die jouw hart voortdurend laten kloppen, 

herhalen dag en nacht hetzelfde mechanisme. 

Kracht zit ook in onze gewoontes. Veeg jij je poepgat maar eens af met de andere hand



dan je gewend bent. Dat voelt raar, onwennig en ongemakkelijk. 

Gewoontes zijn krachtig en laten zich niet gemakkelijk veranderen.

Welke gewoontes herken jij bij jezelf?

Voel jij de kracht in:

- Perfectionisme?

- Uitstellen?

- Vechten?

- Malen?

- Koppigheid?

- Klagen?

- Hardleersheid?

- De manier waarop je jezelf beschermt?

- De manier waarop je mensen op een veilige afstand houdt?

- Je terugtrekken?

- Verlangen naar snelle resultaten?

- Dingen verzwijgen?

- Verliefdheid?

- (Ingehouden) woede?

Om maar eens wat te noemen.

Elke dag heeft een mens twee taken te volbrengen om zijn of haar kracht te 

laten werken:

1 - een plek vinden, telkens weer

2 - de kijkrichting bepalen (wat geef ik aandacht?)

Een plek vinden, telkens weer

Je vindt je kracht altijd op de plek waar je bent. 

Dat kan niet anders, dat is per definitie zo.

De kijkrichting bepalen (wat geef ik aandacht?)

Ben je moe, slap, futloos? Ben je uitgeput, kun je niet meer?



Kijk dan eens welke kijkrichting je gekozen hebt op de plek waar je bent. 

Waar kijk je naar? En wat zie je daardoor niet?

Waar zou je wel naar kunnen kijken maar laat je dat niet toe?

Wat houdt je tegen om je om te draaien?

HOE HET NU MET ME GAAT

Ik ben nu, december 2017, ruim tien jaar vrij van depressie.

Ik weet nog wat me het eerste opviel toen de symptomen en de depressieve 

stemmingen wegbleven: ik had ineens zoveel energie. Ik was nooit meer moe. 

Na een jaar hoefde ik tussen twee afspraken ook niet meer dwangmatig naar huis om 

even bij te komen: ik kon van de ene naar de andere ontmoeting overgaan. Wat een 

verademing!

Doordat ik niet meer bang was voor het verschijnen van symptomen (ik had nu een 

goede oplossing), begon ik het ook steeds leuker te vinden om samen te zijn met 

mensen. Ze inspireerden me meer en meer en ik voelde me na ontmoetingen steeds 

vaker opgeladen (in plaats van moe zoals vroeger). 

Daarna ben ik stap voor stap gaan leren hoe ik mijn wensen en doelen kon bereiken, 

op een manier die goed bij mij paste. Ik ging allerlei cursussen volgen die me 

interesseerden. 

Sinds de zomer van 2007 ben ik elke dag gelukkig! 

Ik ben zestig jaar en ik heb 's avonds vrijwel altijd nog energie over. Ik heb nu veel 

meer touwtjes van mijn leven in eigen handen. En wat ik niet in eigen hand heb, kan ik

redelijk gemakkelijk accepteren. 



Soms ben ik zelf verbaasd hoe kalm ik kan blijven in situaties waarin andere mensen 

onrustig of bang worden. Ja, ik kan met recht zeggen: ik leef! 

DANK

In dit rapport heb ik je verteld wat ik ervaren heb tijdens mijn depressies en wat ik 

daarvan geleerd heb. Het allerbelangrijkste in mijn verhaal is dat je gevoelens kunt 

veranderen door de bijbehorende beelden (in je hoofd, in je denken) te veranderen.

Zie maar weer eens de ene dag voor je, die meest mooie dag uit jouw leven. Welke 

kleren je droeg, wat je aan het doen was, de kleuren om je heen, de geluiden, de 

temperatuur. Wie er bij je was, of wie er eindelijk eens helemaal weg was. Misschien 

proefde je iets lekkers. Misschien had je een prachtig idee. 

Zie je het weer voor je? Dan voel je je nu ook anders dan een minuut geleden.

Dank je wel voor het lezen. En wie weet, ontmoeten we elkaar in een nabije toekomst.

Met vriendelijke groet,

Tura Gerards

P.S.:

Als je veel meer wilt lezen over hoe ik vrij werd van mijn depressie, dan raad ik je

aan om mijn boek "Vrij van chronische depressie in 21 dagen" te lezen.

Daarin vertel ik ook meer over de manier waarop die beelden werken. En over het

'reddende beeld', dat in 2007 uit het niets in me opkwam.

Door middel van zo'n beeld kun je depressie-symptomen snel en gemakkelijk

krachteloos maken. En het mooie is: jij bepaalt zelf hoe jouw reddende beeld eruit

moet zien en wat erin gebeurt. Het is de mooiste en slimste manier van grip krijgen

op onaangename depressie-symptomen. Klik hier om naar mijn boek te

gaan.
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