
12-3-2018

1

Weerbaarheid tegen depressie: de
rol van positieve emoties

Landelijk congres positieve psychologie 2018

Nicole Geschwind
nicole.geschwind@maastrichtuniversity.nl
Faculty of Psychology and Neuroscience

Depression



12-3-2018

2

Introductie: Positieve Emoties

• Geassocieerd met een langer leven en met betere
gezondheid

• Negatieve en positieve emoties zijn niet zomaar
tegenpolen – andere functies en effecten

Vernauwen

van

aandacht

V e r b r e d e n

v a n  a a n d a c h t

Negatieve
emoties

Fredrickson’s Broaden-and-Build Theorie

Positieve
emoties
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V e r b r e d e n

v a n  a a n d a c h t

Fredrickson’s Broaden-and-Build Theorie

Positieve
emoties

Undoing effect

• Studie fredrickson, stressor, film clips, teniet
maken gevolgen van stress (o.a. hartslag)

• Foto gum

Fredrickson et al, 2000; http://positiveperformanceacademy.com/great-leadership-strageties-organisational-change-undoing-effect/
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Wat voorspelt herstel van depressie beter?

Positieve vs. negatieve emoties

Response /
Remissie week 6

Vroege veranderingen binnen eerste week

Geschwind et al., 2011

Positieve emotiesà herstel depressie
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Geschwind, N., Nicolson, N. A., Peeters, F., van Os, J., Barge-Schaapveld, D., & Wichers, M. (2011). Zie
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Doen we dat ook?

Traditionele CGT tegen depressie
• Effectief: helpt bij 50-60% (Cuijpers et al., 2014)

• 20% uitval in psychotherapie (Swift and Greenberg, 2012)

• Huiswerk wordt niet vaak gedaan (Helbig and Fehm, 2004)

• Cliënten zijn bang dat ze zich nog slechter /
incompetenter gaan voelen door zich te richten
op problemen (Helbig and Fehm, 2004)

• Focus op pos. emoties suboptimaal (Dunn, 2012)

à Hoe betere focus op positieve emoties?
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Positieve CGT

• Oplossings- en doelgericht
• Huiswerk: betere momenten
• Opwaartse pijl-techniekà positieve

gevolgen

• Positieve Psychologie oefeningen:
– Best Mogelijke Zelf, 3 goede dingen,

dankbaarheidsbrief, sterktes, acts of
kindness, zelf-compassie, …

Concreet…

• “Wat gaat er beter?”à Focus op betere
momenten (huiswerk en in de sessie)

• Successen linken aan eigen bijdrage,
competenties, en persoonlijkheidskenmerken

• Focus leggen op positieve gevolgen van betere
momenten

• Opwaartse spiraal effecten van
of positieve emoties



12-3-2018

7

Onderzoeksvraag

• Wat vinden cliënten met depressie van
positieve CGT: vooroordelen, voorkeuren,
ervaringen

Methodiek

• CBT+ onderzoek: binnen een behandeling
switch van positieve naar traditionele CGT (of
andersom; gerandomiseerd)

• Interviews na einde behandeling (N=10)
• Wekelijkse meting emoties en depressie
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Emke Bosgraaf

Vooroordelen
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Voorkeuren

Vooroordelen
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Vooroordelen over positieve CGT

• In het begin was ik er heel sceptisch over. Ik
had echt het idee van, hoezo moet ik hier over
positieve dingen zitten praten, als ik zo in de
put zit’ (Resp2).

Vooroordelen over positieve CGT

• ‘…voor een spiegel gaan staan en tegen mezelf
zeggen dat het goed gaat!’ (Resp3)
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Vooroordelen over positieve CGT

• ‘… want ik was echt HEEL negatief over mijn
leven en omdat het positief was had ik iets
van, wie weet?’ (Resp8)

Voorkeuren
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Voorkeuren

Redenen voor voorkeur
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Undoing effect

‘‘Dus als je dan in zoʼn positieve flow zit dan zijn
die problemen wat minder dus ja dan ben je
daar wat minder mee begaan. Dat dat minder
beladen is omdat je met het positieve bezig
bent. Dus dan raken je problemen ook een
beetje op de achtergrond’ (Resp2).

(cf. Fredrickson et al., 2000)

Broaden-and-Build:
Upward spiral effects

• Toenemend gebruik van termen zoals geluk,
tevredenheid, liefde, vertrouwen

• Dramatische verandering binnen en buiten therapie
(lachen, grapjes, complimenten geven)

• Grootste verandering: “Het bewustzijn van ik ben de
moeite waard. Voor het eerst in mijn leven.” (Resp10)

(cf. Garland , Gaylord, & Fredrickson, 2010)
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Ontdekken dat je een positieve focus
kunt oefenen

‘kleine cadeautjes’

‘… omdat je steeds weer voorgehouden krijgt:
Hallo! Er zijn andere dingen in je leven. Je hebt
een leuke partner die van je houdt, je hebt
vrienden die om je geven! Als je een depressie
hebt, dan kun je dat niet zien. Dus voor mij was
dat het goede eraan.’ (Resp4)

Ook al ben je depressief, de positieve
dingen zijn er gewoon

• Inzicht= ‘complete shock’ (Resp9)
• Moeite doen (tegen de negativiteitsbias in)
• Niet makkelijk, kost moeite, vaardigheid /

begeleiding en doorzettingsvermogen (zie
volgende slide)
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Hard werk…
‘Ik had het al jaren geprobeerd, en steeds als ik
probeerde om naar positieve dingen te kijken vroeg
ik mezelf: Waarom lukt het mij niet? Want ik wist
dat het makkelijk zou moeten zijn om van een
negatieve gedachte een positieve te maken. Dit zei
ik tegen mezelf, maar het werkte gewoon niet.’
(Resp3).

‘Ik deed er al veel van, positief denken, maar door
steeds weer te oefenen werd het veel makkelijker!’
(Resp6).

“voor de hand liggend”

… en leuker (Resp8)

‘Het lijkt alsof mijn hele denken veranderd is.
Dus normaal waren mijn gedachten altijd
negatief en nu denk ik eigenlijk voor een groot
deel positief.’ (Resp8)
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Complementair

• Sommigen gebruikten traditionele CGT
technieken om negatieve gedachten te
analyseren en inzichten van positieve CGt om
afstand te nemen en naar de goede dingen van
de dag te kijken (Resp4).

• ‘Balans’: Sterker door ‘stil te staan bij bepaalde
momenten, vooral aandacht te hebben voor
positieve dingen’ (positieve CGT); ‘niet blijven
hangen in negatieve gedachten, over gaan naar
realistische gedachten’(trad. CGT)(Resp6).

Conclusie
Positieve CGT
• Wordt als plezierig ervaren
• Is een steile leerweg
• Kan tot belangrijke veranderingen leiden
• Lijkt positieve emoties meer / sneller te stimuleren
• Zelfs mensen met een

zware depressie lijken er
goed gebruik van te
kunnen maken

• Meer onderzoek nodig
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5 aardige dingen

Doe vandaag nog vijf aardige dingen voor een
ander
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