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Stefan Groothuis heeft zeventien jaar lang fulltime geschaatst. In 2011, 

tijdens zijn schaatscarrière, maakte hij een depressieve periode door. 

Hij vertelde ons zijn verhaal en gaf toestemming om het op de website 

te plaatsen. Op zijn expliciete verzoek publiceren we dit verhaal onder zijn eigen naam. Zijn verhaal is 

publiek bekend en uit allerlei elementen in onderstaand verhaal is op te maken dat het om hem gaat. 

Een pseudoniem gebruiken ‘ziet er [dan] best vaag uit’, vond hij zelf. Tijdens het gesprek vertelde hij 

over die openheid: 

 

“Ik ben echt ontzettend blij dat ik dit verhaal naar buiten heb gebracht en ook hoe ik het heb 

gedaan. Voor mij is het nu heel makkelijk, ik heb het verteld en ik kan er heel open over zijn. Ik 

hoef er verder niet geheimzinnig over te doen, en niets meer uit te leggen. Dat is voor mij echt 

ideaal. Heel veel mensen kunnen dat niet zo makkelijk doen, maar dat geeft wel aan hoe 

belangrijk het is dat mensen daar open over kunnen zijn en dat die taboesfeer, die er toch echt 

nog wel is, dat die weggaat. Het zou mooi zijn als mensen er gewoon makkelijker open over 

kunnen zijn en het met hun omgeving kunnen delen. En dat hun omgeving betrokken wordt in 

het hersteltraject.” 

 

Hieronder volgt zijn verhaal. 

 

Inleiding 

Als kind heeft Stefan verschillende sporten geprobeerd: voetbal, tennis, korfbal. Pas toen hij veertien 

was, kwam het schaatsen in beeld tijdens een winter met veel natuurijs. Dat was voor hem een 

prikkel om ook te gaan schaatsen op een kunstijsbaan. Die lag ver van zijn woonplaats, maar hij kon 

met mensen uit de buurt meerijden. Hij begon met twee dagen per week in het eerste jaar en een 

dag meer het jaar erna. In dat jaar lag hij twee weken in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging die 

hij kreeg door een ontstoken wond aan zijn voet, veroorzaakt door een knellende schaatsschoen. Het 

jaar erna kon hij zes keer per week schaatsen en kwam hij bij een trainer terecht. Toen zat er veel 
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progressie in zijn prestaties en op zijn zeventiende mocht hij bij Jong Oranje trainen. In het begin 

deed hij daar nog een studie naast, maar al gauw heeft hij besloten om zich alleen op het schaatsen 

te richten. Na Jong Oranje kwam hij in een opleidingsteam terecht en een jaar later bij een 

professionele ploeg. 

 

Sportcarrière en eerste verschijnselen van depressie 

In de beginfase van Jong Oranje kreeg Stefan wel eens te maken met sportpsychologen en moest hij 

vragenlijsten invullen. Maar hij had het gevoel dat hij niet mocht toegeven aan ‘alles wat een beetje 

de kant op ging van eventuele zwartgallige gedachten’ en vulde de vragenlijsten in zoals hij de 

uitkomsten wilde hebben. Achteraf geeft hij aan dat hij meer mensen het zag wegstoppen en dat het 

beter is om er open over te praten, maar dat het voor een topsporter om uiteindelijk zijn doel te 

behalen soms beter is om ‘een beetje een bord voor zijn kop te hebben’. 

Toen hij begon bij Jong Oranje was Stefan lichamelijk nog niet ver ontwikkeld, hij was nog maar een 

‘klein mannetje’ in vergelijking met alle jongens die al tien jaar fanatiek trainden. In het begin ging 

alles heel snel, maar daarna kostte het tijd om door te groeien. Hij had snel bepaalde verwachtingen 

en die lukten niet altijd helemaal. Daar had hij eigenlijk al vrij snel behoorlijke frustraties over, en 

soms ook wel wat zwartgallige gedachten: 

 

“De eerste keer dat ik, achteraf denk ik wel een soort depressieve fase heb gehad, was in 2007. 

Toen heb ik mijn achillespees doorgesneden. Dat was twee dagen voor de start van het seizoen, 

ik moest een revalidatietraject in en toen kwam ik dus op de bank te zitten. Daar greep ik me 

echt volledig in vast. Dat ging eerst heel lang goed. Ik was bloedfanatiek, dus ik ging alles op 

alles zetten om te revalideren, en dat moet je voornamelijk alleen doen, want de ploeg is op 

pad en die is weg. Dus je zit vooral heel veel thuis en je doet alles alleen. En toen, na een paar 

maanden, brak me dat echt gigantisch op. Toen ben ik op bed gaan liggen en ben ik er een 

week niet meer uit gekomen. Ja, dat zijn wel redelijke aanwijzingen dat er iets wel helemaal 

niet goed gaat. Maar ik had toen echt zoiets van ‘psychologie, depressiviteit al die 

onderwerpen daar heb ik helemaal niets mee te maken’. 

Je zit dan vooral in de gedachten die je dan hebt. Van heel fanatiek ga je in een keer naar heel 

lamlendig, totaal apathisch. Ik deed niet veel meer, en voor de rest heb je gewoon zwartgallige 

gedachten. Waarschijnlijk dacht ik toen in ieder geval ‘t wordt niet meer wat met topsporten’. 

Ik heb dat ook wel gemerkt toen ik ook echt een depressie meemaakte, dat eigenlijk niets meer 

goed was, alles in je leven ziet er totaal uitzichtloos uit. Alleen dit was een fase, een hele 

intensieve fase, van een week. Daarvoor zit natuurlijk een aanloop, en daarna kom je er weer 
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uit. De hele periode weet ik niet meer, dat is misschien anderhalve maand geweest en 

uiteindelijk ben ik daar ook zelf uitgeklommen.” 

 

Tijdens die eerste depressieve fase hield Stefan zijn gedachten en gevoelens best wel voor zichzelf. 

Hij zat ook ‘redelijk’ in een sociaal isolement, doordat hij zich als topsporter heel erg op zijn 

topsportomgeving moest richten, dus daar speelde ook zijn sociale leven zich af. Stefan geeft aan dat 

hij nog steeds niet weet of hij toen echt depressief is geweest of niet. Maar op het moment dat het 

minder ging en zijn sociale leven wegviel, was het voor hem ook moeilijker om de contacten op te 

zoeken. Mensen merkten niet veel aan hem, omdat hij ook weinig mensen tegenkwam. Ook zijn 

woonplaats speelde daar een rol in, want hij woont buitenaf in een klein dorpje waar hij zijn 

trainingen ook alleen moest doen. Verder vertelt Stefan dat hij zich in die tijd ging verdiepen in 

allerlei onderwerpen, zoals mindfulness. Hij zegt daarover: “dat neuzen in die onderwerpen dat doe 

je natuurlijk niet voor niets”. 

Omdat hij heel gesloten was, ook naar zijn ouders toe, is zijn vrouw een van de weinigen die 

eigenlijk alles helemaal heeft meegemaakt. Op het moment dat hij onder de mensen was, probeerde 

hij heel veel weg te houden. Als hij iemand tegenkwam dan was het ‘gewoon doorademen en blijven 

lachen’, maar eigenlijk zat hij vol pijn waar hij op dat moment niets mee deed. Dat had hij niet 

geleerd, om daar op dat moment wel iets mee te doen. Dat wrong met het feit dat hij topsporter 

was, want hij wilde graag sterk blijven, vertelt hij.  

Zijn vrouw heeft zich in die periode ernstig zorgen gemaakt en besloot een vakantie te boeken. 

Ze zijn toen een paar weken naar Amerika gegaan, precies aan het eind van het schaatsseizoen 

tijdens de wedstrijden die hij toch niet meer kon rijden. En toen werd hij aan het eind van het 

seizoen gebeld door zijn trainer die vertelde dat ze hem, ondanks dat hij een jaar niet geschaatst had, 

toch graag in de ploeg wilden hebben. Dat was een bepalend moment in zijn leven. Het heeft hem 

een enorme boost gegeven en hij heeft die kans gegrepen, geeft hij aan. Toen zat hij wel weer in een 

hele goeie flow en belandde hij in de volgende fase van zijn carrière: 

 

“Daarna begon inderdaad de fase dat ik écht heel goed werd, maar er net elke keer tegenaan 

bleef hikken, meer op internationaal niveau. Ik werd dan weer vierde of derde, maar ik won 

elke keer net niet. Of ja, wel sommige Worldcups of zo, maar echt internationale wedstrijden, 

de grote, daar ging het elke keer wel mis. Dat had wel behoorlijk te maken met de aanloop 

naar de echte depressie waar ik zwaar in gezeten heb. Dat was ongeveer in 2011.” 
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Stefan vertelt dat zijn prestaties wel te maken hadden met zijn depressie. Worldcups en NK’s in 

Nederland won hij vaak met gemak. “Dus dan vind je gewoon: ‘ik moet winnen en moet 

internationaal ook winnen.’”  

Toch ging het volgens hem vaak mis. In zijn eerste jaar op het WK Afstanden werd hij vierde, 

bij de beker sprint viel hij. Het jaar daarop werd hij drie weken voor de Olympische Spelen héél erg 

ziek, dat was een hele grote klap. Het WK Sprint heeft hij toen bewust afgezegd, terwijl hij het NK 

Sprint daarvoor heel goed gereden had. “Dat zijn allemaal dingen waar je voor kiest, maar dat stapelt 

wel op.” 

 

Het jaar daarna was Stefan wéér heel goed, het hele jaar door, alleen het WK ging minder. De eerste 

dag ging goed, maar de tweede dag reed hij de 500 meter ‘echt niet goed’. In die wedstrijd moest hij 

via de stadionspeaker horen dat hij werd gediskwalificeerd, op een moment dat hij eerste stond. Tien 

minuten voor start van de 1000 meter werd het weer teruggedraaid. Uiteindelijk reed hij een 

‘aardige’ 1000 meter, maar werd hij weer net vierde.  

Bij het WK Afstanden had hij vervolgens een zware blessure aan zijn knieën. Op adrenaline 

reed hij vol gas, maar hij vloog uit de bocht. Toch kon hij derde worden. De week ervoor had hij de 

Worldcup gewonnen en van zichzelf moest en zou hij wereldkampioen worden. Hij voldeed dus niet 

aan zijn eigen verwachtingspatroon. Na de 1000 meter kreeg hij koorts en werd hij ziek. De 500 

meter heeft hij niet meer gereden. Thuis herhaalde zich toen net zoiets als met zijn achillespees: hij 

sloot zich ongeveer een week op. “Het seizoen was afgelopen. Ik kon ook niks meer rechtzetten.” 

Dat was ook het moment dat er in zijn privéleven van alles begon te wringen en Stefan heel 

erg aan het piekeren raakte. Tijdens het seizoen heeft hij, eigenlijk overhaast, besloten om een 

groter huis te kopen. Hij woonde in een huisje waar hij niet zulke prettige buren had. Zijn vrouw was 

net zwanger van hun eerste kindje: 

 

“Ik had toen zoiets van: nou, wij moeten hier weg, hier wil ik niet meer wonen. Ik heb toen ook 

een hele ‘up-fase’ gehad, en toen hebben we echt overhaast dit huis gekocht. Ik was al jaren 

juist heel sceptisch over de huizenmarkt, maar anderen zeiden ook van ‘joh, je moet gewoon 

een keer een huis kopen’. En toen hebben we het dus overhaast gekocht en vlak daarna ging 

het echt hard naar beneden met de huizenmarkt. Ik maakte het schaatsen af, en na die laatste 

wedstrijden kwam ik dus in bed te liggen en ja, toen kwam alles bij elkaar. ‘Wat heb ik 

gedaan?! Ik heb niet gestudeerd, prestaties lukken niet.’ Toen was het echt een soort meltdown 

in mijn hoofd van: dit is echt einde oefening. Zo voelde het. 

Ik kon wel beredeneren van ‘je vrouw is zwanger, je bent gelukkig met je vrouw, fuck de rest 

van de wereld eigenlijk’, maar zo kon ik niet denken, dat lukte totaal niet, ik kon alleen maar de 
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hele dag aan dat huis denken, ik kon dat ook niet stoppen! Van de ene op de andere dag ging 

het mis. Ik draaide helemaal door en dacht 24 uur per dag daarover na. Ik kon dat echt niet 

stoppen.  

Wat ook meespeelde is dat ik toen het scenario schetste van we gaan hier enorm op verliezen, 

en iedereen in mijn omgeving die zei ‘klets niet zo, dat gaat echt niet gebeuren,’ en daar ging ik 

énorm tegenin, dat maakt het alleen maar erger. Dat werkte als een rode lap op een stier. 

Ergens wist ik wel: dit heeft geen zin. Alleen het was net of er een soort radartje in je hoofd 

blijft doordraaien, die stopt niet meer. Ik wist dat het geen zin had, het huis was al gekocht, 

maar ik kon het denken niet meer stoppen.” 

 

Deze fase van piekeren begon drie maanden voordat zijn vrouw was uitgerekend. Stefan vertelt dat 

hij haar nachtenlang wakker hield. Zelf heeft hij een maand lang ook niet meer dan twee uur per 

nacht geslapen, en dan ook nog heel onrustig. De hele nacht door was hij bezig met huizenprijzen 

zoeken. In die tijd kwamen zijn ouders vaak midden in de nacht langs om bij hem te zitten.  

 

Steun van omgeving en begeleiding artsen 

Tijdens die fase van het piekeren begon het schaatsseizoen net weer en dat begon met het 

trainingsseizoen. Stefan had toen weinig structuur, behalve met korte kampen, waar hij nog wel 

naartoe ging. Maar ook daar ging het uiteindelijk vrij snel mis. Hij is toen naar de sportarts gegaan, 

maar omdat die sportarts is, had die de instelling van ‘gewoon een paar nachtjes goed slapen en dan 

gaat alles wel weer over’. Dat is uiteindelijk wel ‘een flinke inschattingsfout’ geweest. Stefan had 

gewone slaappillen gekregen, maar die hadden geen enkel effect. Hij lag hooguit iets duffer wakker. 

Hierdoor raakte hij nog meer in de war. Na een maand ging het echt niet meer. Toen is hij ook weg 

gegaan van een van de trainingskampen. 

 

“Toen zei mijn vader, ‘we gaan naar Duitsland, daar gaan we fietsen’. Als je dan zo aan het 

malen bent, dan voel je ook wel ‘ik wil hieruit’. Dus dan grijp je de kans en denk je van ‘ik moet 

dat gewoon doen’. Overdag ging het enigszins en gingen we fietsen. Nou, ‘t was mooi weer en 

dat doe je niet zo vaak met je vader, dus dat was best bijzonder. Maar aan het einde van de 

dag begon ik helemaal door te draaien. Begon ik mijn vrouw te bellen. En de hele nacht ben ik 

wakker geweest, en mijn vader was de hele nacht met mij bezig op de hotelkamer. De volgende 

morgen nog een keer [met de sportarts gebeld] en gezegd: ‘nu móét je me ergens plaatsen 

ofzo, want ik voel het, dit gaat helemaal fout!’ 
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De sportarts heeft toen gebeld met de psychiater, maar die was met vakantie. Dus hij vroeg of 

ik zelfmoordgedachten had, maar toen ik eerlijk aangaf dat ik die niet had, kreeg ik valium en 

moest ik bètablokkers proberen. Misschien had ik dat beter wel kunnen zeggen toen.” 

 

Stefan moest op dat moment ook weer naar Nederland en mee op trainingskamp. Iedereen wist toen 

wel dat het niet goed met hem ging. Een paar jongens zijn toen ook wel bij hem op de kamer 

geweest en met hen kon hij goed praten. Hij sliep op de kamer bij de sportarts, zodat die hem goed 

in de gaten kon houden en kon opletten bij het gebruik van de valium en de bètablokkers. Daar werd 

hij wel iets rustiger van en hij ging toen naar vier tot vijf uur slaap, en na een week werd dat iets 

meer. Hij twijfelt of die periode depressief was of meer manisch, of wat het precies is geweest. Maar 

toen hij eindelijk wat rustiger werd, werd hij pas echt down. “Toen ging ik aan alles twijfelen, 

ongeveer alles in mijn leven. Eigenlijk ook gewoon echt zwartgallig, en op een gegeven moment toen 

dacht ik: ’t is wel mooi geweest’.” 

Stefan vertelt dat hij op dat moment van ‘superdruk, eigenlijk een soort vechtstand’, waarin hij 

een oplossing móést zien te vinden, terechtkwam in een rust, waarin hij besefte dat dit niet op te 

lossen was. Toen ging hij heel erg nadenken over de schuldvraag, hoe had hij zó stom kunnen zijn dat 

dit hem overkwam, en begon hij zichzelf allerlei verwijten te maken. Die fase noemt hij zelf meer 

depressief. Omdat hij steeds via de sportarts hulp kreeg, kwam hij ook bij een psychomotorisch 

therapeut-psycholoog terecht. Maar  

 

“dat was ook voor mij niet het goeie op dat moment, want dat is alleen lichamelijk. Ik wilde 

héél erg vertellen over mijn verhaal. Maar die man zei: ‘nee, je moet vóélen. Je moet rust 

voelen en je moet je klachten voelen.’” 

 

Stefan beschrijft dat hij impulsieve acties ondernam. Zo had hij een soort ‘vluchtplan’ achter de hand 

om zomaar ineens een ticket naar Argentinië te boeken en heeft hij een keer in een opwelling een 

parachutesprong gedaan, om zich helemaal vrij te kunnen voelen. Hij is nog een tijdje door gegaan 

met de psychomotorische therapie, maar na anderhalve maand is hij daar gestopt. Hij dacht toen dat 

hij het wel zou redden en er zelf wel uit zou komen. Maar hij was toen al veel meer in een afgevlakte 

fase gezakt, en eigenlijk werd het gewoon erger, had hij alleen maar zwartgallige gedachten. En op 

een gegeven moment had hij ook wel zelfmoordgedachten.  
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In augustus 2011, de zomer waarin hij die depressie had, is hun eerste kindje geboren. 

 

“Dat is ook nog gebeurd in die zomer. Dat is waar. […] Hij werd geboren en ik was echt in de 

wólken toen in die fase, maar dat was echt heel kort. Ik was een paar dagen gewoon helemaal, 

maar een week nadat hij geboren was moest ik weer op trainingskamp. Dus ik was meteen 

weer weg, naar het buitenland met de ploeg. En daar had ik alle ruimte om mezelf weer 

helemaal de ellende in te denken. Ik zou liever zeggen dat het anders was, maar toch, ‘t kind is 

nu echt ‘t meest waardevolle, toch kon ik dat op dat moment niet daardoor stoppen, ik kon dat 

proces niet stoppen. Ik zou liever zeggen dat het anders was, maar dat is niet zo. […] Mijn 

vrouw heeft wel echt tropenjaren gehad. Sowieso als je kleine kinderen hebt dan kunnen het al 

pittige jaren zijn, maar ik heb het nog ff ietsje aangedikt. Nou ja, ‘ietsje’ is wel een 

understatement.” 

 

Halverwege augustus zei zijn vader: ‘ga nu gewoon naar de huisarts, niks met je ploeg te maken, je 

gaat gewoon en vraag een verwijzing naar een psycholoog.’ Toen is Stefan bij een reguliere 

psycholoog terecht gekomen. Er gingen vier of vijf weken overheen voordat hij daar terecht kon, wat 

voelde als een eeuwigheid. Pas eind september, begin oktober had hij zijn eerste gesprek bij een 

psycholoog, een half jaar nadat ‘het hele gedoe begonnen was’. 

  

De behandeling bij de psycholoog heeft Stefan als heel prettig ervaren. Vanaf toen ging het ook heel 

snel, écht een keer de betere kant op. Maar of dat alleen door de behandeling van de psycholoog 

kwam weet hij niet, want er kwamen veel dingen samen op dat moment: hij ging naar de psycholoog, 

het schaatsseizoen begon en hij kwam in aanraking met een podcast van een iemand die sprak over 

logisch denken. Volgens hem hebben die dingen alle drie een grote invloed gehad. Het schaatsen had 

hij niet direct in de gaten, maar doordat het wedstrijdseizoen weer begon, gaf dat ook veel structuur 

en herkenbare patronen in zijn leven. Ook wanneer hij naar een wedstrijd toe werkte, deed dat 

hormonaal van alles, waardoor hij zich ook beter ging voelen.  

Over de sessies bij de psycholoog vertelt Stefan: 

 

“Ik had er heel veel aan, bij haar kon ik dus wel heel erg mijn verhaal kwijt, zij liet mij gewoon 

praten. En ik schreef ook heel veel, daardoor kon ik er zelf ook wat meer structuur in 

aanbrengen, eigenlijk een beetje zelftherapie die zij begeleidt. ’t Werkte voor mij heel goed. Ze 

gaf het nooit toe, maar ik denk dat ze me vooral wilde leren om los te laten in plaats van per se 

op te willen lossen. Op een gegeven moment moet je daar ook gewoon doorheen, door zo’n 

depressie en alles wat daarbij komt kijken. Je wilt álles opzoeken om een oplossing te zoeken, 
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en ik was natuurlijk topsporter, dus dan ben je helemaal gewend om dit en dit te doen om dat 

doel te bereiken. Dus ik wilde van alles. Ik had bijvoorbeeld gelezen over [een bepaalde] 

therapie, dus ik zei: ‘kunnen we dat niet gaan doen, als dat werkt, ik heb ergens gelezen dat dat 

werkt.’ Ik wilde overal mee aan de gang gaan. En zij zei: ‘doe maar rustig, vertel erover.’ Ik was 

ook heel veel bezig met zelfanalyse van wat is er nou met me aan de hand en hoe komt dat?” 

 

In die zomer voordat hij bij de psycholoog terecht kon, heeft hij ook zelf veel gezocht naar 

alternatieve oplossingen en spirituele thema’s: 

 

“Ik ging bijvoorbeeld Paulo Coelho lezen, maar daar raakte ik veel meer van in de war. Daar 

wordt heel erg ingespeeld op je bestemming, je zit nu niet op het goede pad, dus je moet 

gewoon een ander pad gaan kiezen. Nou, dat versterkte bij mij alleen maar meer het gevoel. 

In Drenthe ben ik toen ook bij een groep geweest die aan Ayahuasca ceremonies doen. Dat 

zijn psychedelica en dan gaan ze onderzoeken wat er in je hoofd allemaal afspeelt. Ik ben er 

op gesprek geweest, en ik wilde het ook echt gaan doen, terwijl ik helemaal niet gelovig ben, 

maar ik dreigde wel een beetje die kant op te gaan. Je kunt dan een bepaalde richting op 

geduwd worden, waar je je helemaal in vast kunt grijpen, omdat ze soms dus de suggestie 

wekken dat ze een oplossing voor je hebben, als je maar ergens in gelooft. En daar dreigde ik 

wel een beetje heen te gaan. Omdat ik een oplossing zocht, en het maakt dan op een gegeven 

moment niet meer uit hoe die komt. Alles wat maar zou kunnen helpen, dat wil je dan 

aangrijpen.  

Ik heb die ceremonie niet gedaan, omdat ik toch wel besefte, dit is gewoon doping. Als ik 

dat gedaan had, dan zou ik meteen met een dopingprobleem zitten als ik een test kreeg, dus 

ik heb op het randje gestaan, maar het niet gedaan.  

Uiteindelijk kwam ik in aanraking met een podcast over kritisch denken, daar beet ik me 

toen helemaal in vast. Dat ging over de zin en onzin van elkaar scheiden en over heel veel 

wetenschappelijke thema’s van een heel rationele kant, hij gaat bijvoorbeeld ook in op de 

logical fallacy’s en later ook op bepaalde homeopathie en allemaal thema’s, waar hij dan de 

zin en onzin van uitlegt.” 

 

Uiteindelijk ging het dus door een combinatie van gesprekken met de psycholoog, de start van het 

schaatsseizoen en de podcast over kritisch denken steeds beter met Stefan. Het ging niet ‘in een keer 

van de ene op de andere dag helemaal over’, maar het ging ‘aanzienlijk veel beter’ in vrij korte tijd.  
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Iets om voor de rest van zijn leven in de gaten te houden 

Af en toe kwamen en komen er nog wel klachten terug en heeft Stefan nog wel last van negatieve 

gedachten. Soms waren er in de afgelopen jaren periodes dat hij er een stuk somberder tegenaan 

keek. Het is iets dat hij voor de rest van zijn leven in de gaten zal moeten blijven houden, denkt hij. 

Hij heeft ook wel eens getwijfeld of hij niet toch met antidepressiva zou moeten beginnen, maar toen 

zat hij niet in een behandeltraject, en meestal ging het daarna weer beter. Dat waren periodes die 

veel minder extreem waren.  

Toch heeft de depressie hem ook wat gebracht. Na zijn depressie stond Stefan er fysiek erg 

slecht voor en werd hij in trainingen zelfs door de dames eruit gefietst. Toch reed hij in zijn 

wedstrijden de sterren van de hemel. Hij won het NK Afstanden, de Worldcup en werd uiteindelijk 

twee keer wereldkampioen. Een duidelijke verklaring heeft hij daar niet voor. Maar zelf benoemt hij 

wel een verschil met de jaren daarvoor. Dit keer herkende hij wel de stress en de positieve spanning 

van de wedstrijden, maar in zijn hoofd dacht hij ‘ja, dat schaatsen, lekker belangrijk’, en was hij 

alleen nog maar bezig met het revalidatietraject in zijn hoofd, en daarbij moest hij schaatsen. Zijn 

focus lag dus heel anders dan daarvoor.  

 

Toen zijn vrouw in verwachting was van hun tweede kindje, werd zij bij 30 weken opgenomen in het 

ziekenhuis, omdat het kindje een groeiachterstand had. Ze kreeg bedrust als advies. Stefan merkte 

toen dat hij er moeite mee had om dat advies te aanvaarden, en hij kon het naar eigen zeggen niet 

laten om informatie en onderzoeken te gaan opspeuren en de discussie aan te gaan met de dokters. 

Hij staat ook anders dan zijn vrouw tegenover de dokters. Zelf is hij een beetje sceptisch en wil hij 

niet alles zomaar van iedere dokter aannemen, terwijl zijn vrouw meer adviezen van dokters 

aanneemt en naleeft. Stefan beet zich daarin vast en het ging een beetje de verkeerde kant op toen 

hij erover begon te malen. Zijn vrouw hakte toen de knoop door en besloot dat zij in het ziekenhuis 

bleef en de bedrust opvolgde. Het gevoel en een negatieve stemming en de onmacht die hij voelde 

was vergelijkbaar met het huis. Alleen in dit geval kon hij het accepteren en zicht erbij neerleggen. 

Slapeloosheid komt gelukkig nu niet meer voor.  

 

Vertellen van zijn verhaal 

Het jaar daarna, anderhalf jaar nadat de depressie begon, kreeg Stefan te maken met een virus, 

waardoor hij het begin van het seizoen heel slecht reed. Dat vond hij heel jammer, maar het was niet 

te vergelijken met alles voor de depressie. Het heeft dus een flink verschil gemaakt, omdat hij alles 

ontzettend is gaan relativeren. Toen het na zijn ziekte weer beter ging met schaatsen, heeft hij 

besloten dat hij zijn verhaal wilde vertellen: 
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“Ik voelde een hele sterke drang om het zelf te vertellen, weinig mensen in de schaatswereld 

wisten precies wat er nou met mij gebeurd was. De enige met wie ik het heb overlegd is mijn 

vrouw, voor haar heeft het natuurlijk ook een redelijke impact. Ik heb mijn verhaal toen verteld 

aan een goeie journalist in wie ik veel vertrouwen had.” 

 

Het jaar daarna, in 2014, werd Stefan Olympisch kampioen. Hij kreeg toen veel reacties van 

journalisten die vroegen: ‘als dit niet was gebeurd, was je dan wel kampioen geworden?’ Zelf vindt 

hij dat te makkelijk gedacht.  

 

“Maar desondanks zit er wel ergens iets in, namelijk dat ik met een andere instelling die 

wedstrijden inging. Maar je kunt niet zeggen hoe het anders was afgelopen. Ik ging ook op een 

andere manier de Spelen in, ik wist wel dat ik goed was, dat geloof heb ik wel behouden. Ik 

ging echt naar de Spelen met het idee: de kans is gewoon groot dat ik kampioen word. De keer 

daarvoor, toen moest en zou ik gewoon kampioen worden.” 

 

Daarna heeft Stefan nog twee seizoenen geschaatst en onlangs heeft hij besloten te stoppen. Zijn 

klachten worden steeds minder. Maar er zijn nog wel af en toe signalen en gebeurtenissen waardoor 

hij merkt dat hij moet oppassen.  

 

Vragen om hulp 

Stefan vertelt dat hij het heel moeilijk heeft gevonden om hulp te krijgen. Inmiddels is hij 

ambassadeur van de Depressievereniging en kent hij de manieren om hulp te krijgen. Maar destijds 

had hij daar veel moeite mee. Hij was ‘ontkennend onderweg’. En in de tijd dat hij nauwelijks sliep 

heeft hij ‘s nachts wel eens met een hulplijn gebeld, maar daar vond hij ook niet de hulp die hij nodig 

had: 

 

“Zeker die eerste maand toen ik niet sliep, heb ik ‘s nachts ook nog maar eens een hulplijn 

gebeld, die ik via internet had gevonden. Dan krijg je iemand aan de telefoon die zelf ook 

psychische klachten heeft meegemaakt, geen psycholoog of professional, maar die gaat dan 

met jou praten van hoe komt het dan dat je je zo voelt. Maar ik was zo de kluts kwijt, ik wilde 

gewoon eigenlijk dat er nu iemand komt die mij komt helpen, want het gaat helemaal niet 

goed.  

Maar überhaupt gewoon dat het zo lang duurt als het echt niet goed gaat, om dan bij een 

psycholoog geplaatst te worden. Ik denk dat ik best wel bescheiden was van: ‘t valt allemaal 

wel mee. Ik wilde ook eigenlijk niet dat het naar buiten kwam, je komt wel in de media, dus 
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dan wil je ook niet dat dat dan zomaar naar buiten komt. Dus daar ben je dan heel voorzichtig 

mee en dan is het best wel moeilijk om goed en snel goeie hulp bij te krijgen. Zelfs huisartsen 

missen soms nog wel signalen of bagatelliseren verhalen.” 

 

Tot slot – een reflectie op het verhaal 

Wetenschapper Arthur Frank maakt in zijn boek The Wounded Storyteller (1995) onderscheid tussen 

drie typen ziekteverhalen; verhalen die vaak verteld worden door mensen die ziek zijn. Het eerste 

verhaal is het terugkeerverhaal (restitution narrative), waarin de verteller vooral probeert een zo 

normaal mogelijk leven te leiden, ondanks de ziekte. De basisgedachte in dit verhaal is gericht op het 

weer beter worden: ‘Gisteren was ik gezond, vandaag ben ik ziek, maar morgen ben ik weer beter’ 

(Frank, 1995: 77). Het tweede type verhaal is het chaosverhaal. Dit verhaal kenmerkt zich door 

‘donkere’ gevoelens van verlies en uitzichtloosheid. Vaak heeft het verhaal geen duidelijke structuur 

of chronologie, waardoor het voor een luisteraar lastig kan zijn om te volgen. Het derde type verhaal 

is het zoektochtverhaal (quest narrative). Daarin staat een (spirituele) ontwikkeling die de verteller 

doormaakt centraal. Deze drie typen verhalen geven weer hoe mensen hun ziekte op het moment 

van vertellen kunnen beleven.  

In het verhaal van Stefan Groothuis is duidelijk het chaosverhaal te herkennen. Hij vertelt dat 

hij vast zat in zijn gedachten en niet meer los kon komen van zijn gepieker en schuldgevoelens. Hij 

kon zijn problemen niet goed rationaliseren en zag de positieve dingen steeds minder. Hij heeft ook 

af en toe zelfdodingsgedachten gehad. Hieruit blijkt dat zijn ziekteverhaal ten tijde van zijn depressie 

getypeerd kan worden als een chaosverhaal. Een ander kenmerk dat past bij het chaosverhaal, is de 

manier waarop Stefan zijn verhaal aan de interviewer (Joram) vertelde. Hij deed dat niet in 

chronologische volgorde1, maar hij sprong heen en weer in tijd, waarbij hij ook afwisselend in 

tegenwoordige en in verleden tijd vertelde. Ook sprong hij vaak associatief van onderwerp naar 

onderwerp. Daarnaast zocht hij geregeld naar woorden; het lijkt of zijn gedachten soms sneller gaan 

dan hij kan verwoorden, waardoor zijn zinsbouw gedurende de zin veranderde, hij af en toe 

herhaalde en soms zinnen half afmaakte. Hoewel dit (deels) aan de vragen van de interviewer kan 

hebben gelegen, kan dit er op duiden dat de herinneringen aan de depressie en zijn huidige verhaal 

nu ook nog (gedeeltelijk) chaotisch zijn. 

In het verhaal van Stefan zijn ook elementen uit het zoektochtverhaal te herkennen. Hij ging 

op zoek naar alternatieven in de tijden dat het niet goed met hem ging: in zijn begintijd bij Jong 

Oranje heeft hij al eens boeken over mindfulness gelezen, later las hij boeken van Paulo Coelho, 

heeft hij zich verdiept in en gekeken bij Ayahuasca ceremonies en heeft hij nagedacht over geloof. 

                                                             
1
 In het bovenstaande verhaal hebben de auteurs wat geschoven om voor de leesbaarheid chronologie en 

structuur aan te brengen. 
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Deze spirituele zoektocht heeft hem echter ook extra verwarring opgeleverd, waardoor het 

chaosverhaal versterkt werd. Zo hingen bij hem het chaos- en het zoektochtverhaal met elkaar 

samen. Een ander punt waaruit het zoektochtverhaal duidelijk te herkennen is, is wanneer Stefan 

vertelt over wat de depressie hem heeft gebracht. Hij vertelt dat het hem een andere instelling en 

meer relativeringsvermogen opgeleverd heeft dan hij daarvoor had. En mogelijk heeft dat hem 

geholpen in de wedstrijden die na zijn depressie volgden.  

 

Ziekteverhalen en sport 

De ziekteverhalen van Arthur Frank kunnen ook worden gerelateerd aan sport en de manier waarop 

de verteller betekenis geeft aan sport (Gillet et al., 2002; Sparkes & Smith, 2005). Sport kan, 

afhankelijk van het overheersende type ziekteverhaal, verschillende betekenissen hebben (Sparkes & 

Smith, 2005). Zo kan het in het licht van het terugkeerverhaal worden beschouwd als middel om 

gezondheid te bereiken of te meten. In het chaosverhaal kan sport worden gezien als een 

confrontatie met wat men niet meer kan, en kan sport een negatieve lading en/of betekenis van 

verlies hebben. In het zoektochtverhaal zijn mensen vaak op zoek naar nieuwe manieren van sporten 

die passen bij een leven met een bepaalde ziekte of hun nieuwe manier van in het leven staan. 

Daarbij wordt vaak ook bewust gezocht naar de betekenis van sport en kunnen ook andere manieren 

van bewegen worden beoefend, zoals yoga, mindfulness en meditatie. 

In het verhaal van Stefan speelt sport een hele belangrijke rol, aangezien hij professioneel 

topsporter was. Schaatsen vormde zijn bron van inkomsten en het bepaalde in sterke mate zijn 

identiteit, zijn ‘zijn’. Hij zette sport niet in als middel om te herstellen van zijn depressie, zoals wel 

een belangrijke functie is van sport en bewegen binnen de behandeling van depressie. Niettemin 

bood sport hem wel structuur en herkenbare patronen en hadden ook optredende fysiologische 

processen een positieve invloed. Ook benoemde hij een positief verband tussen sportprestaties en 

zijn depressie: toen het beter met hem ging en hij anders met het sporten en de druk omging, 

werden zijn prestaties ook beter. Maar het sporten werkte op sommige momenten misschien ook 

wel tegen hem: door zijn eigen topsportersmentaliteit en doordat anderen hem ook benaderden als 

een topsporter, is zijn depressie pas laat herkend. Daarnaast heeft hij, doordat hij afgelegen woonde, 

vaak in zijn eentje moeten trainen. Aan de ene kant speelden dus doorzettingsvermogen en 

discipline, aan de andere kant eenzaamheid en veel ruimte om te piekeren.  

Stefan vertelt dat als hij erg gefrustreerd kon zijn als hij (net) niet won. Er lag veel druk op zijn 

prestaties en wanneer het niet lukte zoals hij wilde, was dat een grote tegenvaller. Ook wanneer hij 

kampte met ziekte of blessures was dat een forse tegenslag en er waren zelfs perioden dat hij 

helemaal niet sportte en zijn bed niet uitkwam. Hij benoemt niet letterlijk dat hij sport zag als 

maatstaaf van wat hij niet of niet meer kon, maar zijn verhaal laat wel zien dat zijn prestaties in de 
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sport sterk van invloed waren op zijn gevoelens over wat hij kon, wat hij wilde en wie hij is. Vooral 

wanneer er tegenslagen waren en hij iets niet meer kon of niet bereikte. Dit past bij het 

chaosverhaal.  

 

Bagatellisering 

Een deel van de omgeving heeft de problemen van Stefan lang gebagatelliseerd. Zelf geeft hij aan dat 

het tegenspreken van zijn gepieker en het zeggen dat er niks meer aan te doen was aan de aankoop 

van zijn huis, werkten ‘als een rode lap op een stier’. Verder lijkt uit zijn verhaal, en uit het gesprek 

dat hij off-the-record met de interviewer had, een heersend idee naar voren te komen dat 

topsporters sterk moeten zijn en dat zij dit soort klachten zelf aan zouden moeten kunnen, zonder al 

te veel hulp. Er werd van hem verwacht dat hij sterk was, sterker dan de klachten. Dit heeft veel 

impact gehad op zijn beleving en het verloop van zijn depressie. Ook op het vinden van hulp. 

 

Moeite met het vinden van de juiste hulp 

Stefan geeft aan dat hij veel moeite heeft gehad met het vinden van de juiste hulp. Hij heeft eerst 

binnen het sportcircuit hulp gezocht bij de sportarts. Zijn klachten werden echter verkeerd ingeschat, 

en daardoor ook niet verholpen maar zelfs erger. Uiteindelijk is hij buiten de sportwereld hulp gaan 

zoeken bij zijn reguliere huisarts, waar hij is doorverwezen naar een psycholoog. Dat bleek voor hem 

de juiste hulp te zijn, maar die liet wel lang op zich wachten omdat hij niet direct terecht kon. Het feit 

dat hij lang moest zoeken tot hij de juiste hulp kreeg is opvallend, omdat topsporters vaak goede 

medische begeleiding krijgen en het dus te verwachten is dat juist zij goed in de gaten worden 

gehouden en zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen wanneer dat nodig is. 

Tevens had Stefan zelf moeite met hulp zoeken door zijn carrière als topsporter. Hij vertelt 

dat hij graag sterk wilde blijven. Daardoor liet hij niets merken naar zijn omgeving (buiten zijn vrouw 

en ouders) en hield hij alles voor zichzelf. Verder maakte hij mogelijk niet altijd op de juiste manier 

gebruik van bepaalde hulpbronnen of mogelijkheden, bijvoorbeeld door sociaal wenselijke en 

positieve antwoorden te geven op vragenlijsten en onderzoeken. Bij topsporters hangt er veel van 

hun gezondheid af, zoals inschrijvingen voor bepaalde wedstrijden en mogelijk zelfs hun hele 

carrière. Bovendien zijn zij gewend om door te zetten. Wellicht is dat een reden waarom zij zelf 

minder snel hulp zoeken, en mogelijk voorzichtig zijn met het noemen van problemen waar zij mee 

kampen? Ook spelen mogelijk een gebrek aan vertrouwen en gevoelens van trots en schaamte een 

rol.  
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Taboe 

Stefan geeft aan dat er om het hebben van een depressie nog best een taboesfeer hangt. Zelf heeft 

hij uiteindelijk gekozen om zijn verhaal naar buiten te brengen, hoewel dat in het begin niet 

aangemoedigd werd. Hij meldde zijn coach en team pas de dag voor het interview met een bekende 

Nederlandse krant dat hij zijn verhaal ging vertellen. Zij accepteerden zijn beslissing. Het vertellen 

over zijn depressie maakt het leven voor hem een stuk makkelijker. Ook hoopt hij hiermee het taboe 

deels te kunnen doorbreken, want hij weet dat er veel mensen, ook in de sport, zijn die kampen met 

depressieve klachten, maar daar niet meer naar buiten durven te treden. Stefan is nu ambassadeur 

van de Depressievereniging. 
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