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Lusteloosheid 
en kwyning

Depressie se kleinboet

Ontwrigtende tye 
Die Covid-19 pandemie het sonder twyfel mense ontnugter en getraumatiseer. Dit het egter ook saamgeval met 
politieke en ekonomiese ontwrigting, toenemend ekstreme klimaatsverskynsels, byvoorbeeld die verwoestende 
vloede in KwaZulu-Natal, die uitbreek van geweld, onsekerheid op vele terreine van ons lewens. Die sogenaamde 
“nuwe normaal” het die spreekwoordelike mat onder mense se voete uitgeruk en ons vermoë om aan te pas 
en planne te maak getoets. Die belangstelling in emosionele welstand en geestesgesondheid het toegeneem, 
want die gemiddelde mens het die afgelope twee jaar gevoelens soos vrees, onsekerheid, verlies, angstigheid, 
onvergenoegdheid en moedeloosheid toenemend ervaar.

Hoewel ons stadig maar seker in ’n post-Covid 19 era inbeweeg, gaan mense nog lank dra aan die letsels en 
warboel van emosies wat die pandemie veroorsaak het. Mense is moeg. Lam en tam. Daar is ’n soort moegheid wat 
mense se produktiwiteit en daaglikse roetine negatief beïnvloed. Hoewel daar niks verkeerd met sulke gevoelens is 
nie, moet dit hanteer en aangespreek word, anders kan dit langtermyn gevolge op ’n mens se geestesgesondheid 
hê, of selfs tot chroniese depressie lei. 

Wat is lusteloosheid en kwyning?
Die afgelope ruk het sielkundiges en beraders opgemerk dat daar ’n afname in mense se entoesiasme, kreatiwiteit, 
selfvertroue, en energievlakke is. Dis asof mense hul lewenslus verloor het, versigtig is om positief te voel, en 
huiwerig, skepties of sinies is as dit by besluitneming kom. Woorde soos “lusteloosheid” en “kwyning” – of die 
Engelse woord “languishing – word gebruik om hierdie toestand te beskryf. 



Navorsing toon dat dit veral ook toenemend onder kinders en 
jongmense voorkom. 

Lusteloosheid (of kwyning) is nie ’n eenvoudige gemoeds-
toestand wat tot een emosie beperk word nie; dit is eerder 
’n mengsel van verskillende emosies soos moedeloosheid, 
moegheid, luiheid, flouheid, traagheid, ledigheid, frustrasie, 
huiwering, vasgevang voel, en oorweldiging wat gelyktydig en 
op verskillende vlakke ervaar word. Hoewel party van hierdie 
emosies ooreenstem met die simptome van depressie – 
wat ’n komplekse chroniese gesondheidstoestand is – is 
lusteloosheid en kwyning net ’n tydelike gemoedstoestand wat 
toegeskryf kan word aan mense se reaksie op die omgewing 
waarbinne hul beweeg. Kwyning en lusteloosheid na die 
Covid-19 pandemie maak absoluut sin, want trauma kom krap 
’n mens se lewe om en put jou uit. 

Ons buite- en binne-wêreld 
Daar is al baie navorsing gedoen oor die impak wat 
omgewingsfaktore soos oorlog, rampe, pandemies, 
bankrotskap, egskeiding, en politieke onstabiliteit op ons 
geestesgesondheid het. Covid-19 het nie net ons buite-wêreld 
(die fisiese omgewing waarin ons leef en beweeg) ontwrig nie, maar ook ons binne-wêreld (ons persoonlike ervaringe 
en innerlike belewenisse). Hierdie twee wêrelde is onafskeidbaar van mekaar – wanneer ons verlies en onsekerheid 
in die buite-wêreld beleef, ervaar ons dit ook in ons binne-wêreld. 

Ons het die effek van Covid-19 gesien. Ons daaglikse roetine is omvergegooi, planne is gekanselleer, skole is 
gesluit, werksekuriteit het in gedrang gekom, kontak met mense is vermy, maskersdra en handewas het die norm 
geword, en ons het baie meer bewus geword van die realiteit van siekte en dood. Ons moes aanpas, kompromieë 
aangaan, opofferings maak, en planne beraam. Dinge wat in die verlede vreugde en plesier verskaf het is uitgestel, 
afgestel, of opsy geskuif, en dít het gesorg vir frustrasie en gevoelens soos bitterheid en verlies. Om van die huis 
af te werk was dalk goed vir sommige mense se produktiwiteit (geen verkeer, minder kantoorkonflik, ’n veilige 
werksomgewing), maar vir ander mense was dit angswekkend, want die ruimte waar mens gewoonlik moet afskakel 
na ’n lang werksdag het verander in werkruimte. 

Die effek hiervan was ook sigbaar in ons binne-wêreld. Die onsekerheid en onvoorspelbaarheid van die pandemie 
het ons gemoed gedemp, en ons uitgelewer en hulpeloos laat voel. Eensaamheid, hartseer, selfbejammering, 
onvergenoegdheid, en uitbranding kan ook by die lys gevoeg word. Dit is ook belangrik om te onthou dat ons die 
effek van die pandemie en alles wat daarmee gepaardgegaan het aan ons lywe gevoel het; daarom die afname in 
energie en lewenslus ervaar, of ’n kwynende en lustelose toestand. 

Mense wat geneig is om depressief te wees of sukkel met hul geestesgesondheid het die effek van die pandemie 
baie intens beleef. Stories waar mense die sin van die lewe bevraagteken, selfbeeldprobleme ontwikkel, toenemend 
hulself onttrek van sosiale aktiwiteite, aan selfvernietigende of roekelose gedrag deelneem (soos selfverminking en/
of drank- of dwelmgebruik), of selfdood oorweeg, het toegeneem. Daarom is dit baie belangrik om oor lusteloosheid 
en kwyning te gesels, en professionele hulp te kry waar dit nodig is. 

Hoe stil ek lusteloosheid en die kwynende gevoel?
Dis goed om te onthou dat die brein die orgaan is wat die meeste energie in ’n mens se liggaam gebruik. Wanneer jy 
ontnugtering, ontwrigting, of trauma ervaar, werk jou brein baie hard om sin te maak van dit wat aan die gebeur is, 
en dit tap jou energie. Daarom moet ons empatie hê wanneer mense sê dat hulle lam en tam voel en hulle sukkel 
om hulleself “reg te ruk”. Daar is nie kitsoplossings of kortpaaie wanneer mens so voel nie – jy moet besef dat jy 
deur dit moet werk. Daar is egter ’n paar bewese riglyne om die effek van lusteloosheid en kwyning te verlig en 
veerkragtigheid te bevorder.
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Eksterne riglyne: verander jou omgewing
Sielkundiges stem ooreen dat jou beweegruimte ’n groot invloed op jou gemoedstoestand het. Daarom moet jy jou 
werk- en leefomgewing so inrig dat dit jou energie gee en nie tap nie. 

• As jy onveilig voel, oorweeg om te trek of om die sekuriteit op te knap. 

• Maak ’n punt daarvan om jou huis skoon te maak.

• Probeer om daglig en vars lug in jou huis in te laat.

• Raak ontslae van dinge wat jou energie dreineer, en maak jou leefruimte mooi met kalmerende kleure, kuns, 
foto’s en plante. 

• Probeer jou werkruimte en ontspan-ruimte van mekaar te skei. 

• Moenie mense in jou persoonlike ruimte toelaat as jy weet hulle gaan jou energie tap en jou gemoed negatief 
beïnvloed nie. 

• Trek realistiese grense om jou persoonlike, professionele, en sosiale lewe te balanseer. 

Interne riglyne: verander jou gewoontes
Ongelukkig is daar nie ’n maklike uitweg as dit by lusteloosheid kom nie – ’n mens gaan die nodige werk moet insit 
en nuwe, lewegewende gewoontes moet aanleer. 

• ’n Gesonde lewenstyl waar oefening, genoeg slaap, en gesonde eetgewoontes ’n prioriteit is, is ’n goeie begin. 

• ’n Gesonde uitlaatklep in die vorm van ’n stokperdjie, om joernaal te hou, of om betrokke te raak by geleenthede 
en lewegewende gesprekke is ook voordelig. 

• As mens nog steeds sukkel om positief te bly, is dit altyd goed om ’n sielkundige of berader te gaan sien – 
iemand wat jy vertrou, wat jou kan bemagtig om sin te maak van jou gevoelens, jou help om beheer te neem 
van jou lewe en perspektief kan gee oor jou huidige situasie. 

• As mens nog steeds lusteloos is, is dit ’n goeie idee om met jou huisdokter of met ’n psigiater te gesels oor 
medikasie. Om antidepressante te gebruik is nie ’n skande nie, en dit is nie noodwendig permanent nie. 

• Dis ook belangrik om te onthou dat medikasie alleen nie lusteloosheid en kwyning gaan oplos nie – jy gaan 
ook hard aan jouself moet werk. 

Hoe troos die Bybel ons?
Hoewel die Bybel nie eksplisiet praat oor depressie, lusteloosheid, of kwyning nie, sien ons baie voorbeelde daarvan. 
Dink net aan die Klaagpsalms en Klaagliedere, Bybelverhale waar God se kinders in slawerny of ballingskap 
verkeer, Bybelkarakters soos Job op die ashoop en Elia onder die besembos. Selfs Jesus het soms tyd nodig gehad 
Homself af te sonder. Die Bybel sê nooit dat ons nie lusteloosheid, kwyning, of depressie sal ervaar nie; die Bybel 
waarborg ons egter dat ons in ons donkerste nag kan vashou aan God, en dat God al ons gevoelens verstaan. God 
ken ons, en verwag nie van ons om berge te versit nie – net om een treetjie voor die ander te sit, en een ding op 
’n slag aan te pak. God nooi ons ook uit om met Hom te praat en stil te word in gebed – al weet ons nie wat om te 
sê nie. God sal ons nooit wegwys of ignoreer nie. Verhale van hartseer en onsekerheid word ook altyd gevolg deur 
verhale van hoop, uitkoms en nuwe lewe. 

Mias van Jaarsveld 


