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Wat is nou precies een winterdip? 

Een winterdip is een milde vorm van depressie waarbij vooral moeheid een rol 

speelt. Als de dagen korter worden, voel je je minder fit en opgewekt. Je hebt 

minder zin om dingen te doen. Bij een winterdip kun je minder zin hebben om 

mensen te zien, wil je het liefst in je eigen bubbel blijven, kun je 

prikkelbaarder zijn, kritischer (ook naar jezelf toe) en in het algemeen 

sombere gedachten en gevoelens hebben. Vaak voel je je moe en futloos. 

Vanuit Ayurveda wordt een winterdip beschouwd als een vata/kapha stoornis. 

In de herfst en vroege winter overheerst Vata. Het weer is dan vaak winderig 

en koud. Als het kouder en vochtiger wordt, en we gaan naar hartje winter, zo 

rond januari en begin februari, dan wordt de kapha steeds meer aanwezig in 

het lichaam.  

Dit is ook een natuurlijk proces omdat we van nature in de winter minder 

actief zijn. Daardoor kom je in de winter vaak wat aan en heb je minder zin 

om heel actief te zijn. Het gaat erom dat we de kapha niet TE hoog laten 

worden, zodat het uitloopt op een winterdip of een nog grotere 

winterdepressie.  

Hier hebben we het alleen over een winterdip, die ook een lichte 

winterdepressie genoemd kan worden, met de bovengenoemde symptomen. 

Als je meestal onrustig of kort slaapt en vaak wakker wordt, en nu ineens als 

een blok slaapt en je bed niet uit te branden bent, dat is een teken dat kapha 

aan het ophopen is.  

Wat kun je doen tegen de winterdip. Eerst een paar algemene tips: 
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o Breng tijd door in de buitenlucht. In de winter hebben we extra licht 

nodig. Vaker naar buiten dus om te wandelen. Liefst midden op de dag 

als het licht het sterkst is. 

o Slik extra vitamine D. 

o Zorg voor zoveel mogelijk licht in huis. Werk je thuis, ga dan vlakbij een 

raam zitten, zodat je zo ook licht op je krijgt. 

o Eet elke dag een handje noten, en gebruik omega 3 olie in de vorm van 

visolie of lijnzaadolie. 

o Zorg dat je iets hebt om naar uit te kijken. Een weekendje weg of een 

uitje met vrienden helpt al enorm. 

o Pak wat vaker de fiets in plaats van de auto. 

o Let goed op je voeding (ja open deur, ik weet het, maar inmiddels heb 

je diverse lekkere recepten). 

Een vata winterdip: 

Je hebt al eerder kunnen lezen wat de symptomen zijn van een Vata imbalans. 

Vata die uit balans is zal vaker onrustig zijn in het lichaam en het hoofd. Een 

neerslachtig gevoel kan ook een teken zijn van een Vata verstoring. 

Tips: 

o Als je de voetzolen insmeert met warme sesamolie helpt dit bij het 

slapen en val je meestal snel in slaap. 

o Ook het inolien van het hoofd is enorm rustgevend voor Vata en 

zeker als je veel gedachtes hebt en de neiging hebt tot malen. Je kan 

hier speciale kruidenolie voor gebruiken, zoals Brahmi olie, of 

Neelibringadi olie. Deze brengen rust in het hoofd. Bestellen kan bij 
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Anja eventueel. Natuurlijk is ook alleen sesamolie al fijn. Doe de 

hoofdmassage niet vaker dan 2x per week. 

o Een glas warme (rauwe) melk met wat gember (of andere kruiden) 

voor het slapen gaan is voedend voor het lichaam en kalmeert de 

geest. 

o Een paar druppels etherische lavendel olie op je kussen voor het 

slapengaan of in een verdamper/brander in de slaapkamer zorgt 

ook al voor extra rust.  

o Ook de vata aroma olie (verkrijgbaar bij Anja) geeft rust en 

ontspanning.  

Een kapha winterdip 

De kapha heeft van nature meer aarde in zich en zal zich dan ook zwaar en 

meer lethargisch gaan voelen. Het kan letterlijk zwaar zijn, dat je gewicht 

aankomt, maar ook een zwaar en duf gevoel in het hoofd kunnen symptomen 

zijn.  

Tips: 

o Als je het gevoel hebt dat er stagnatie is in je lichaam en je last krijgt 

van constipatie, neem dan triphala kruiden. (bestellen bij Anja) Deze 

neem je voor het slapen gaan en zorgen voor een soepel ontlasting. 

o Voel je je zwaar en traag, doe dan geen oliemassage ’s ochtends, maar 

kies voor een borstelmassage met een speciale borstel.  

o Gebruik wat meer gember in het algemeen. Drink bijvoorbeeld meer 

gember thee (heet water met een paar schijfjes verse gember)  
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o Blijf actief. Ga vooral naar buiten. Door de buitenlucht knap je sneller 

op en krijg je meer energie.  

o Kies voor actievere yoga. Doe bijvoorbeeld eens een paar zonnegroeten 

’s ochtends.  

 

Belangrijk om te onthouden is dat het in de winter ook normaal is om het wat 

rustiger aan te doen. De hele natuur is in ruste. De bomen zijn kaal, sommige 

dieren zijn in winterslaap, dus het is niet erg als je af en toe eens een dagje 

niks doet. Zolang het maar geen weken achter elkaar worden! 

Werken deze tips niet voldoende voor je, neem dan contact op, voor een meer 

persoonlijk advies. 

Liefs 

Anja 

 


