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10 tips om je winterdip te verslaan 

 

Het is al weer winter en we missen de zon! Het weer is somber. ’s Ochtends heb 

je meer moeite met uit bed komen. En zodra dit eindelijk is gelukt, merk je ook 

nog eens dat je veel energielozer, somberder en lustelozer bent dan in de 

zomer. Herken jij je hierin? Dan is dit het perfecte e-book voor jou! 

 

Lees dus de volgende tips, maar nog veel belangrijker: Pas ze ook toe zodat je 

geen last meer hebt van een winterdip! 
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Voordat we het over concrete tips gaan hebben, eerst even een korte uitleg 

over wat een winterdip nou eigenlijk is. 

 

Een winterdip (soms ook wel winterdepressie genoemd) is het verschijnsel 

waarin mensen zich in de wintermaanden, wanneer de dagen korter zijn, 

depressiever voelen. Zo voelen ze zich bijvoorbeeld minder energiek, 

prikkelbaarder, somberder of ervaren meer honger gedurende de winter. In de 

medische wereld wordt de term Seizoen afhankelijke Depressie gebruikt. 

Volgens een schatting van het UMC Groningen hebben ongeveer 8% van de 

Nederlanders een winterdip. Een winterdepressie is een stuk heftiger van aard 

en naar schatting heeft ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking dit. Je kunt 

ook een voorjaar- of zomerdepressie hebben: dit heeft voornamelijk te maken 

met de stijgende temperaturen of met allergieën die opspelen in die tijd van het 

jaar. 
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Tip 1: Ga regelmatig naar buiten toe 

 

Het voornaamste verschil tussen de winter en de zomer zit hem in het 

temperatuurverschil en de uren dat het licht is. Licht is een belangrijke factor in 

het reguleren van je ritme. Zonlicht heeft tijdens de evolutie altijd een grote rol 

gespeeld, alleen zijn wij steeds meer uren van de dag binnen gaan besteden. 

Vooral tijdens de winter, als de dagen korter zijn, zie je met een kantoorbaan bij 

een normale werkdag eigenlijk geen zonlicht aangezien je in het donker naar je 

werk toe gaat en ook weer in het donker naar huis gaat. Een flinke wandeling in 

de lunchpauze zorgt ervoor dat je toch nog wat daglicht mee krijgt. Daarnaast 

kun je ook een heerlijke wandeling in de natuur maken op een vrije dag. Als 

bonus verbrand je hier ook nog eens extra calorieën mee! 
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Bonustip: Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een natuurlijke omgeving 

kan helpen bij je gezondheid. Nederlanders zijn gezonder als de woonomgeving 

meer groen bevat. Blootstelling aan de natuur helpt ook enorm bij het 

reduceren van stress. Helaas is het niet voor iedereen praktisch om veel buiten 

te zijn, maar gelukkig laat onderzoek zien dat het plaatsen van meer 

kamerplanten in je huis ook al helpt bij het reduceren van stress. Daarmee 

verbetert het je gemoedstoestand en vermindert het de winterdip! 
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Tip 2: Schaf een daglichtlamp aan 

 

Denk je dat het erg lastig wordt voor jou om dagelijks genoeg daglicht te zien? 

Een oplossing daarvoor zou het aanschaffen van een daglichtlamp zijn, deze 

simuleert het zonlicht. Je wil een lamp die sterk genoeg is daarvoor en dat 

vereist minstens 10.000 lux. Deze kun je dan overdag gebruiken op je bureau als 

een normale lamp.  

 

Idealiter schaf je er één aan die ook zonsopkomst simuleert (wake-up lights). 

Hierdoor word je natuurlijker wakker en dit verhoogt je energie in de ochtend 

enorm. Daarnaast is het ook mooi meegenomen dat je nooit meer wakker 

schiet van die irritante wekker, toch? 
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Tip 3: Slik een Vitamine D3 supplement 

 

Het kan lastig zijn om voldoende vitamine D binnen te krijgen in de winter, 

aangezien dit uit zonlicht wordt aangemaakt. De intensiteit van de zon is in 

Nederland alleen tussen april en oktober sterk genoeg om voldoende vitamine 

D aan te maken. De kans is groot dat je een tekort hiervan hebt als je dus niet 

grote delen van de dag buiten bent. Symptomen van een tekort aan vitamine D 

zijn onder andere: weinig energie, vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn. Een 

tekort kan de symptomen van een winterdip verergeren. 

 

Bij een tekort aan vitamine D is het aan te raden om dit aan te vullen door 

middel van een supplement. Een dagelijkse dosering van 3000 tot 5000 IU is 

voldoende om een tekort aan te vullen. Vitamine D is verkrijgbaar bij veel 

webshops, drogisterijen en het ligt zelfs in sommige supermarkten. Het is in 

verhouding ook een goedkoop supplement, dus mocht je veel binnen zijn is het 

zeker aan te raden dit supplement aan te schaffen. 
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Tip 4: Blijf dezelfde eetgewoontes aanhouden 

 

In de winter worden er gemiddeld gezien meer calorieën geconsumeerd dan in 

de zomer. Het is niet duidelijk of dit komt door onze primitieve impulsen om 

een wintervoorraad aan te leggen. Het kan namelijk ook zijn dat dit een gevolg 

is van dat we meer binnen zijn door de kortere dagen, dus minder beweging.  

Daarnaast zijn er natuurlijk ook meerdere feestdagen waar we al gauw meer 

calorieën binnen krijgen dan op een normale dag.  

   

Om de winterdip te voorkomen is het belangrijk om een gezond eetpatroon aan 

te houden. Je wil voldoende eiwitten, gezonde vetten, vezels, vitamines en 

mineralen binnen krijgen. Daarnaast is het niet nodig om een wintervachtje aan 

te leggen dus blijf gewoon volgens jouw behoeften en doel eten en dan hoef je 

ook niet elk voorjaar weer moeite te doen om ‘summerproof’ te worden! 
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“Om een 

winterdip te 

verslaan zorg 

je ervoor dat je 

in beweging 

blijft. Trek 

erop uit!” 
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Tip 5: Ga regelmatig sporten 

 

Tijdens het sporten maak je het hormoon endorfine aan. Endorfine werkt pijn 

onderdrukkend en daarnaast geeft het een gevoel van euforie. Endorfines zijn 

ook betrokken bij het beloningssysteem in de hersenen die gedragssturend 

werken. Trainen zorgt er dus voor dat je hersenen jou belonen voor het sporten 

met een ‘geluksgevoel’. Door regelmatig te sporten zul je vaker een endorfine-

kick krijgen en dit helpt bij het voorkomen van een winterdip. Daarnaast krijg je 

door het sporten meer energie, onderdrukt het je eetlust, helpt het bij je 

weerstand (extra belangrijk in de winter!) en slaap je er zelfs beter door! 

 

Bonustip: Naast andere vormen van lichamelijke inspanning zorgt ook liefde 

voor het produceren van endorfine.  Lekker knuffelen in de koude 

wintermaanden dus!  
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Tip 6: Zorg voor een goede nachtrust 

 

Voldoende, kwalitatief goede slaap draagt ook enorm bij aan jouw 

gemoedstoestand. Dit is des te belangrijker in de winter als jij wellicht een dipje 

ervaart. Er zijn aanwijzingen dat we in Nederland gemiddeld gezien een uur 

minder slapen dan 100 jaar geleden. En denk je nu; ‘ach, ik heb niet zo veel 

slaap nodig?’ Het is helaas een fabeltje dat je aan minder slapen kan wennen 

aangezien je dan een slaapschuld opbouwt. Dit houdt in dat je structureel een 

slaaptekort hebt.  

 

Als volwassenen is de benodigde slaap gemiddeld tussen de 7 en 9 uur. Dit is 

exclusief de tijd die het kost om in slaap te komen, dus zorg dat je minstens 8-9 

uur vóórdat je moet opstaan, in bed ligt. Mocht je moeite hebben om in slaap te 

komen kan het helpen om te focussen op de ademhaling naar je buik toe, 

waarbij je langer wil uitademen dan inademen. Daarnaast kun je van 300 naar 1 

terugtellen om je hoofd leeg te maken. Slaap lekker       
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Tip 7: Mediteer dagelijks een aantal minuten 

 

Er is steeds meer wetenschappelijk 

bewijs dat mediteren kan helpen bij het 

van verminderen van een depressie. 

Door middel van mediteren kun je je 

gemoedstoestand ‘resetten’. Dit is 

belangrijk om te weten wanneer je een 

winterdip ervaart. Je kunt mediteren 

door een aantal minuten intens te 

focussen op iets wat geen emotionele respons geeft. Je kunt bijvoorbeeld 

focussen op een stoel of op lichamelijke sensaties door middel van een 

bodyscan. Het klinkt heel makkelijk maar dat is het niet én het vereist 

regelmatig oefenen om steeds meer positieve effecten te ervaren. De 

makkelijkste manier om te beginnen met mediteren is in een stille omgeving 

met je ogen gesloten. Probeer dan enkele minuten opmerkzaam te zijn voor 

alles wat er in je opkomt. Laat de gedachten daarna weer wegdrijven en ga er 

niet mee in gesprek. Er zijn ook apps zoals ‘Headspace’ en ‘Meditation 

Moments’die je kunnen helpen, mocht je dit zelf moeilijk vinden. 
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Tip 8: Houd een vast ritme aan  

 

Het is belangrijk dat je een vast ritme aanhoudt wat betreft slaaptijden. Je 

circadiaans ritme is een dag/nacht ritme waarvan de cyclus ± 24 uur duurt. Dit 

ritme is erg belangrijk bij het functioneren van je lichaam. Licht is het sterkst 

synchroniserende middel van dit ritme. Daarnaast helpt het ook enorm voor je 

ritme als op je vaste tijden naar bed toe gaat en opstaat. In combinatie met 

vaste eettijden zorgt dit ervoor dat je dag/nacht ritme beter synchroon loopt 

met de buitenomgeving en dit helpt erbij dat je minder last hebt van een 

winterdip.  

 

Je kunt voor eet- en slaaptijden een tijdvenster van ongeveer 1 uur aanhouden. 

Als voorbeeld kan dit betekenen dat je tussen 21.00 - 22.00 uur naar bed toe 

gaat en tussen 6.00 - 7.00 uur opstaat. Hierdoor zul je na verloop van tijd rond 

bedtijd slaperig worden en val je sneller in slaap. Daarnaast geldt hetzelfde voor 

vaste eettijden: eet jij altijd rond 18.00 uur je avondeten? Dan zul je rond die 

tijd ook honger krijgen! 

  

http://www.invictuspt.nl/


 
 

 

Invictus Personal Training   www.invictuspt.nl  

 

 

  “Om een winterdip te 

voorkomen is het 

belangrijk om een gezond 

eetpatroon aan te houden. 

Je wil voldoende 

eiwitten, gezonde vetten, 

vezels, vitamines en 

mineralen binnen 

krijgen” 
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Tip 9: Maak vakantieplannen 

  

De wintertijd is de ideale tijd om te beginnen met het plannen van je volgende 

vakantie. Vooral als je niet zo’n wintermens bent en een dip ervaart, kan het 

heerlijk zijn om bezig te zijn met je volgende zomervakantie.  

 

Sowieso is het goed voor het verslaan van een winterdip om leuke uitjes te 

plannen. Door uit te kijken naar deze ervaringen krijg je een positief gevoel.   

 

Bonustip: Heb je een hekel aan de kou? Je kunt natuurlijk ook in de winter het 

warme weer opzoeken door op vakantie te gaan naar een bestemming vlakbij 

de evenaar! 
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Tip 10: Je hebt eigenlijk helemaal geen winterdip 

 

Voor de laatste tip is het belangrijk om te weten wat een nocebo-effect is. Het 

nocebo-effect is een tegenhanger van het placebo-effect, dit betekent dus dat 

het een negatief verwachttingseffect is. Nocebo is Latijns voor ‘ik zal schaden’. 

Als jij elk jaar verwacht dat je weer een winterdip hebt, dan zal dit de kans  

vergroten dat je dit daadwerkelijk zo ervaart.  

 

Als jouw energieniveau en gemoedstoestand in de winter echt substantieel 

slechter is dan in de zomer kan dit dus deels te maken hebben met jouw 

verwachtingspatroon. Op het moment dat jij de overtuiging hebt dat jij jouw 

winterdip kan verslaan, gaat je dit ook lukken.   

 

Dus mochten er wat depressieve gevoelens of gedachten de kop op steken; 

focus je op de leuke dingen, ga naar buiten, neem een vitamine D supplement 

en zorg voor structuur in jouw eet- en slaapritme. Wedden dat je er binnen no-

time geen last meer van hebt!  

 

Heb jij na het toepassen van de tips uit dit e-book nog steeds last van een 

winterdip? Bedenk dan dat dit tussen de oren kan zitten. Je geeft er zelf ook 

een negatieve lading aan door het te ervaren als een winterdip. Je kunt namelijk 

ook spreken van een 'zomer boost’: is het namelijk wel zo dat je jezelf slecht 

voelt in de winter? Jij voelt je gewoon geweldig de rest van het jaar! 
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Vragen? Hulp nodig? 

 

Ga naar  

www.invictuspt.nl  
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