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Doe even normaal
Hoe is het om schizofreen te zijn?

Leeftijd: 13-15 jaar   16-18 jaar

Niveau:  VO onder- en bovenbouw

Samengevat
Wytse en Christine zijn schizofreen. Nu kunnen ze vrij  

normaal leven. Maar daarvoor heeft Wytse 2,5 maand  

binnen gezeten omdat hij bang was dat iedereen hem  

achtervolgde. Christine hoorde stemmen in haar hoofd  

die haar allerlei nare dingen vertelden. Daardoor ging zij  

zo raar doen, dat ze niet meer naar school kon.  

Om hulpverleners en naasten een indruk te geven van  

een psychose, is er een psychose simulator ontwikkeld.  

De presentator laat zien hoe dat aanvoelt. 

Vakgebied
Biologie – gezondheid – psychische stoornis

Kernbegrippen
schizofrenie - psychose - paranoia - hallucinaties

 
Kerndoel 
34 Inzicht en bevorderen van lichamelijke en psychische 

gezondheid

Verdieping
Deze clip maakt deel uit van een drieluik over schizofrenie 

met aansluitend lesmateriaal: wat is het, wat betekent het 

en hoe kun je het behandelen. Het hoort bij de NTR-serie 

‘Doe even normaal’ die ondersteund wordt door een  

website met informatie over 14 psychische aandoeningen.

Via de website Psychowijzer kunt u een folder over  

schizofrenie downloaden met veel achtergrondinformatie 

over deze psychische aandoening.

Antwoorden
1 A Christine, 1 B Wytse, 1 C Wytse, 1 D Wytse,  

1 E Christine, 1 F Christine. 2 prikkels, aanwijzingen,  

stemmen, opgejaagd, achtervolgd, stoppen, uitgeput. 3a C, 

3b A, 4 A nee (ouders brachten eten), 4 B nee (stemmen van 

man of kind), 4 C ja, 4 D ja, 4 E nee (onbekende mannen)  

5 A niet waar, 5 B waar, 5 C niet waar, 5 D niet waar, 5 E niet 

waar 

Kijkvragen
1 Omcirkel wie wat zei over zijn of haar schizofrenie.

 A Doordat ik zo raar deed, mocht ik niet meer naar  

  school. Christine / Wytse

 B  Door mijn paranoia durfde ik niet meer naar buiten.  

  Christine / Wytse

 C  Ik voelde me voortdurend opgejaagd en dat stopte  

  nooit. Christine / Wytse

 D Mijn psychose begon nadat ik lastig gevallen  

  werd door een groep mannen. Christine / Wytse 

 E  Mijn psychose begon toen ik dacht dat de vloer op  

  het plein verdween. Christine / Wytse

 F  Nare stemmen zeiden dat ik niets waard was.  

  Christine / Wytse

2 Vul de juiste woorden in.  

 Kies uit: aanwijzingen, achtervolgd, opgejaagd, prikkels,  

 stemmen, stoppen, uitgeput

 Bij een psychose komen er te veel .......................... binnen.  

 Alles lijkt van belang en lijkt .......................... te geven.  

 Sommigen horen ook echte .......................... in hun hoofd.  

 Daardoor word je vaak bang en .......................... .  

 Veel psychoten krijgen het idee dat ze ..........................  

 worden. Het vervelende is dat de wanen nooit ..................... .  

 Daardoor raak je volledig....................... .

3a Wat is de medische term voor achtervolgingswaan?

 A hallucinatie      B neurose      C paranoia

  b  Wat is de medische term voor het waarnemen van  

 niet bestaande stemmen of beelden? 

 A hallucinatie      B neurose      C paranoia

4 Vul in ja of nee.

 A At Wytse tijdens zijn psychose bijna niets meer? 

 B Hoorde Christine haar eigen stem in haar hoofd? 

 C Kwam Wytse 2,5 maand uit angst zijn huis niet  

  meer uit? 

 D Rende Christine een rondje om de kerk omdat  

  zij dacht dat de vloer bewoog? 

 E  Werd Wytse achtervolgd door bekende mannen? 

Verdiepingsvraag
5 Op de website Psychowijzer 

 psychischegezondheid.nl/borderlinebrochure kun je 

 een folder over schizofrenie downloaden. Vul in of de  

 uitspraken over schizofrenie waar of niet waar zijn:

 A  Hebben een gespleten persoonlijkheid. 

 B  Hebben één of meer psychosen doorgemaakt.

 C  Tussen psychosen door functioneren zij helemaal normaal.

 D Wordt veroorzaakt doordat de moeder ze niet goed  

  verzorgt.

 E  Zijn vaker agressief dan normale mensen.

http://www.schooltv.nl/video/wytse-en-christine-zijn-schizofreen-wat-betekent-dat-voor-hun-leven/
http://www.psychischegezondheid.nl/doeevennormaal
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