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Doe even normaal
Wat is schizofrenie?

Leeftijd: 13-15 jaar   16-18 jaar

Niveau:  VO onder- en bovenbouw

Samengevat
Als je schizofreen bent heb je een of meerdere psychoses 

doorgemaakt. Dat zijn periodes dat je de wereld anders 

ziet dan andere mensen. Je kunt dingen gaan zien en horen 

die er in werkelijkheid niet zijn. Door deze wanen ben je 

vaak verward en trek je je terug. Ook kun je jezelf en je 

omgeving verwaarlozen. Schizofrenie krijg je als je er een 

erfelijke aanleg voor hebt. Het uit zich vaak na heftige  

gebeurtenissen of drugsgebruik.

Vakgebied
Biologie – gezondheid – psychische stoornis

Kernbegrippen
schizofrenie - psychose - waanidee - hallucinatie -  

erfelijke aanleg

 
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 B, 2 B, 3 Desorganisatie >Verward denken en spreken, 

waar anderen geen logica in ontdekken. Hallucinatie > 

Horen stemmen of zien beelden die er voor anderen niet 

zijn. Paranoia > Denken dat iemand hen achtervolgt of een 

complot tegen hen smeed. Waanidee > Niet kloppend idee 

over de samenhang van dingen die ze zien. 4 symptomen, 

psychosen, terugtrekken, ontwikkelen, werkelijkheid, 

kwetsbaar. 5a A, 5b C, 5c A

Kijkvragen
1 Schizofrenie is een aangeboren psychische aandoening.  

 De ziekte komt vaak pas na een heftige gebeurtenis of  

 drugsgebruik tot uiting.  

 Op welke leeftijd treden de symptomen meestal op?

 A  0-15 jaar

 B 15-25 jaar

 C 25-50 jaar

2 Welke drug, die een psychose kan uitlokken,  

 noemt de psychiater?

 A amfetamine       B  cannabis      C  heroïne

3 Trek een lijn tussen een symptoom 

 van schizofrenie en de juiste beschrijving daarvan.

 Desorganisatie Denken dat iemand hen  

       achtervolgt of een complot  

       tegen hen smeed. 

 

 Hallucinatie  Horen stemmen of zien beelden  

       die er voor anderen niet zijn.

 

 Paranoia  Niet kloppend idee over de  

       samenhang van dingen die ze zien.

 

 Waanidee  Verward denken en spreken,  

       waar anderen geen logica in  

       ontdekken.

4 Vul de juiste woorden in. Kies uit:  

 kwetsbaar, ontwikkelen, psychosen, symptomen, 

 terugtrekken, werkelijkheid

 Mensen met schizofrenie hebben een combinatie  

 van psychische ........................... . Zoals hallucinaties,  

 waanideeën en één of meerdere ........................... .  

 Hierdoor gaan ze zich vaak ........................... en raken ze  

 in zichzelf gekeerd. Ze ........................... langzamerhand  

 bijzondere ideeën die niet kloppen met de........................ . 

 Het gebeurt vooral bij mensen die daar erfelijk  

 ........................... voor zijn. 

Verdiepingsvraag
5 Op de website Psychowijzer.nl  
 psychischegezondheid.nl/borderlinebrochure  

 kun je een folder over schizofrenie downloaden. Zoek uit:

  a  Hoeveel procent van de Nederlanders is schizofreen? 

 A ongeveer 1%    B ongeveer 5%    C ongeveer 15%

  b  Bij wie komt schizofrenie vaker voor?

 A bij mannen      B bij vrouwen       C even vaak

  c  Bij wie openbaart schizofrenie zich op jongere leeftijd?

 A bij mannen      B bij vrouwen       C zelfde leeftijd 

http://www.schooltv.nl/video/wat-is-schizofrenie-hallucinaties-stemmen-en-waanideeen/
http://www.psychischegezondheid.nl/doeevennormaal
http://http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/38/schizofrenie.html#Allesweten
http://http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/38/schizofrenie.html#Allesweten
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/38/schizofrenie.html#Allesweten

