
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe goed herken jij een burn-
out en weet je wanneer je 
lichaam en geest zegt dat het 
even genoeg is geweest? Met 
dit lesprogramma leer je jezelf 
nog beter kennen.  

Bibi de Reus en Taïscha Martinez 
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INLEIDING LESPROGRAMMA 
 

Ten Hogeschool van Amsterdam hebben wij de opdracht gekregen om in semester 2 een 
beroepsproduct te ontwikkelen waarmee wij verandering teweegbrengen. Wij hebben in semester 1 
onderzoek gedaan naar studerende jongeren met een burn-out, en de stigma’s die daarbij komen kijken. 
Hier wilden wij in semester 2 op verder borduren. Wij hebben ervoor gekozen om als beroepsproduct 
een lesprogramma te ontwikkelen. Het doel van dit lesprogramma is gesprekken over mentale 
gezondheid durven aangaan. Dit om het stigma rondom een burn-out te doorbreken. 

Het lesprogramma heeft acht hoofdstukken. Op pagina 3 is het hoofdstuk ‘Wat zijn de stigma’s hangend 
op een burn-out?’ te vinden. Dit is de introductie van het lesprogramma. Hierbij is het de bedoeling dat 
de docent de deelnemers aan het denken zet door in gesprek te gaan over de verschillende stigma’s. 
Daarnaast wordt gekeken naar wat voor gedachten deze stigma’s opwekken bij de deelnemers. Bij 
hoofdstuk twee op pagina 4 wordt ingegaan op de vragen ‘Wat is een burn-out en waarom is het 
belangrijk hierover te praten?’  Ook komt hier een stukje weerbaarheid bij kijken. De docent deelt bij dit 
onderdeel tips en tricks met de deelnemers over hoe je je sterk maakt tegen een burn-out en wat je het 
beste wel óf niet kan doen. 

Video’s en documentaires zijn te vinden bij hoofdstuk drie op pagina 5. In dit hoofdstuk staan een aantal 
optionele video’s en documentaires omtrent de burn-out. Dit is een vorm van informatieve educatie. 
Vervolgens wordt er op pagina 6 toelichting geven over het kaartspel die is ontwikkeld om met elkaar 
op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan. (Er wordt zo geoefend met het signaleren van een 
burn-out bij een ander.) Op pagina 7 is een casus te vinden die is opgesteld met als doel om 
gespreksvaardigheden te oefenen. (We een casus bespreken in groepjes van twee.) Een uitgangspunt 
van de casus is; Hoe maak ik een burn-out bespreekbaar? 

In pagina 8 wordt ingegaan op bronnen waar hulp te vinden is voor mensen die kampen met burn-out 
gerelateerde klachten. Verschillende organisaties die hulp aanbieden voor mensen met een burn-out 
komen aan bod. Op pagina 9 wordt ingegaan op Balansportaal, de online zoekmachine die hulp biedt 
bij burn-out, mindset, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en (werk)geluk. Tot slot wordt er op pagina 
10 nog aandacht besteed aan hoe je de burn-out bespreekbaar maakt in je eigen omgeving. Dit is 
gekoppeld aan een werkblad die meegegeven wordt aan het einde van het programma, zodat er buiten 
het programma om over dit thema nagedacht wordt. Op pagina 11 staat de literatuurlijst, en vanaf pagina 
12 volgen de vijf bijlagen.  

Bijlage 4 is een flyer die op het einde van het programma uitgedeeld wordt aan de deelnemers! 
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WAT ZIJN STIGMA’S/VOOROORDELEN HANGEND OP EEN BURN-OUT? 
 

Dit deel is de introductie van het lesprogramma. Als docent verzoeken wij de docent de volgende vraag 
te stellen aan de deelnemers; “Kan iedereen mij horen en zien?” Dit is om een prettig verloop van het 
programma hebben en om inclusie te bevorderen.  

Daarna is het tijd om in te gaan op de titel van dit hoofdstuk. Bij dit deel is het van belang dat de docent 
de deelnemers aan het denken zet over de stigma’s/vooroordelen rondom een burn-out. Bij stigma’s 
bespreken worden taboes doorbroken. Vraag de deelnemers of zij zich bewust zijn van stigma’s en of 
zij hier een voorbeeld van weten te noemen. De docent schrijft de door de deelnemers benoemde 
stigma’s/vooroordelen op (papier of het bord) die de deelnemers roepen. Als de deelnemers zelf niet 
initiatief tonen met het geven van antwoorden, kan de docent iemand aanwijzen of neemt zelf initiatief 
en schrijft wat voorbeelden op. Als er op het papier of bord een aantal stigma’s/vooroordelen geschreven 
staan, bespreekt de docent deze met de deelnemers. 

Vragen die de docent stelt zijn;  

1. Wat doen deze stigma’s/vooroordelen met jullie? 
2. Ervaart iemand deze stigma/vooroordelen in zijn/haar/diens leven? 
3. Heb jij een van deze stigma’s/vooroordelen ((on)bewust) naar iemand uitgesproken? 

Ga hier met elkaar klassikaal over in gesprek. Als dit besproken is, ga je door naar het volgende 
onderdeel. 

 

Aantal voorbeelden van stigma’s/vooroordelen: 

- Aanstellerij 
- Overdrijven 
- Je bent nog jong, een burn-out kan dan helemaal niet 
- Lui of niks gewend 
- Liegen  
- Zwak 
- Te hoog niveau of niet slim genoeg 
- Eigen schuld 
- Valt wel mee 
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WAT IS EEN BURN-OUT EN WAAROM IS HET BELANGRIJK HIER OVER TE PRATEN?  
 

Bij dit hoofdstuk is het tijd om te gaan praten over wat een burn-out nou eigenlijk is en waarom het nou 
zo belangrijk is om hierover te praten. Hieronder volgen de antwoorden van deze vragen gebaseerd op 
theorie.  

Vragen die de docent stelt zijn; 

1. Wie van jullie heeft ervaring met een burn-out of burn-out gerelateerde klachten (gehad)? 
2. Heb je hier iets aan gedaan? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet? 

Ga hier met elkaar klassikaal over in gesprek. Als dit besproken is, ga je door naar het volgende 
onderdeel. 

 

Theorie: 

“Een burn-out is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk 
(distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken 
voor deze aspecten gelegen zijn in hetzij de werksfeer, hetzij de manier waarop werknemers omgaan 
met stresserende aspecten in hun werk” (Taris, Houtman & Schafeli, 2013).  

Er zijn verschillende oorzaken die ervoor zorgen dat je een burn-out kan krijgen. De een geeft aan dat 
het privé gerelateerd is, de ander geeft aan dat het werk gerelateerd is. Wel wordt werk geregeld als de 
belangrijkste oorzaak gezien of word er gesproken van een opeenstapeling van factoren, aldus Taris, 
Houtman en Schafeli (2013).  

Klachten die bij een burn-out horen zijn; “lichamelijke moeheid, geestelijke moeheid, concentratie- en 
geheugenproblemen, onrustig slapen, prikkelbaar zijn, niet tegen drukte of lawaai kunnen, gemakkelijk 
huilen, piekeren en een gejaagd gevoel” (Thuisarts, 2018).  

Tegenwoordig speelt ‘het perfecte plaatje’ een grote rol onder velen van ons, waarbij een toenemende 
prestatiedruk ontstaat. In een keer alles goed doen is de verwachting. Lukt dit niet, dan voelt dit als falen 
en tijdverspilling. Het is ontzettend van belang de taboe rondom de burn-out te doorbreken en ervoor te 
zorgen dat het bespreekbaar wordt. Dit omdat de hoeveelheid burn-out klachten aan het stijgen is sinds 
2013/2014 (Arboportaal, 2021). Een burn-out gaat vaak gepaard met eenzaamheid. Dit omdat ook op 
eenzaamheid een taboe rust. Omdat het spreken over eenzaamheid lastig is en dus niet gedaan wordt, 
kan dit ervoor zorgen dat het juist wordt versterkt (Movisie, 2021).  

Dit taboe moet doorbroken worden. Het is van belang dat hierover gesproken wordt in het onderwijs en 
op de werkvloer. Als het taboe doorbroken wordt kan er ondersteuning geboden worden aan elkaar. 
Een simpele ‘hoe gaat het?’ kan al veel betekenen.  
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VIDEO’S EN DOCUMENTAIRES 
 

Hieronder volgen een aantal mini documentaires/video’s die bekeken kunnen worden tijdens het 
programma. Er volgt een korte toelichting bij elke link. De documentaires duren gemiddeld een half uur 
of langer. Dit kan te lang zijn voor de tijd die beschikbaar is. Een fragment of een deel van een 
documentaire is in dat geval aan te raden.  
 

Dit zijn twee algemene links met verschillende documentaires/afleveringen over de burn-out: 

- https://www.vpro.nl/lees/specials/2022/deze-documentaires-helpen-je-burn-outs-beter-te-
begrijpen.html  

- https://www.npostart.nl/speellijst/burn-out 
 

Uit de twee bovenstaande links is hier een drietal aan specifieke documentaires/afleveringen voor  
scholieren/studenten/jongeren: 

- https://www.npostart.nl/16-jaar-en-uitgeblust/29-08-2014/POMS_AT_9943082  
- https://www.npostart.nl/kruispunt/17-09-2017/KN_1692673  
- https://www.npostart.nl/spraakmakende-zaken/09-06-2013/POW_00624888  

 

Dit is een mini serie bestaande uit drie afleveringen van zo’n vijf minuten. Er wordt gesproken met 
een ervaringsdeskundige en een psycholoog omtrent dit thema.  

1. https://www.youtube.com/watch?v=QP6QYvVhJto&t=6s  

Een burn-out, wat zijn de burn-out symptomen eigenlijk? Hoe herken je een burn-out en wanneer trap je op de 
rem? Waarom blijven we massaal de grens opzoeken, terwijl we eigenlijk wel weten dat je daarmee een burn-out 
op de loer legt? Kortom: hoe ga je van stress naar burn-out? 

2. https://www.youtube.com/watch?v=gWLO9N8IyCE  

De term 'burn-out' vliegt je om de oren tegenwoordig. Een miljoen Nederlands hebben een burn-out door werk en 
een op de vijf millennials kampt met een burn-out. Maar wat is het eigenlijk? Hoe weet je dat je een burn-out hebt 
en waarom zijn millennials daar zo gevoelig voor? Wat gebeurt er in je hersenen en hoe herstel je weer van een 
burn-out? 

3. https://www.youtube.com/watch?v=R5UIEK6S2Rg  

Stress op het werk is volgens Rijksoverheid beroepsziekte nummer een. Een miljoen Nederlanders heeft een burn-
out te pakken door werkstress en zelfs een op de vijf millennials wordt te grazen genomen door een burn-out. Kamp 
je ermee? Dan wil je er natuurlijk zo snel mogelijk weer vanaf. Maar hoe doe je dat? Kan dat wel zo snel mogelijk? 
Kortom: hoe genees je weer van een burn-out? 
 

Vragen die de docent stelt zijn; 

1. Wat vonden jullie van deze documentaire/video en hoe vonden jullie het om dit te zien? 
2. Heb je hier iets aan gedaan? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet? 

Ga hier met elkaar klassikaal over in gesprek. Als dit besproken is, ga je door naar het volgende 
onderdeel. 
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KAARTSPEL 
 

Speluitleg: 

Het spel wat gespeeld wordt is een open kaarten spel en heet ‘Open kaart met elkaar.’ In bijlage 1 is 
het spel te vinden. Dit spel dient uitgeprint en uitgeknipt worden. Aangeraden wordt om groepjes van 
zo’n vier mensen samen te stellen. Dit om diepgang in de gesprekken die uit de kaartjes voortvloeien 
te bevorderen. Het spel moet dus, afhangend van het aantal deelnemers, wellicht meerdere keren 
uitgeprint worden. Dit spel is ontwikkeld om een ijsbreker te zijn voor het lesprogramma. Er wordt op 
deze manier een veilige basis ontwikkeld om over een burn-out te praten op persoonlijk vlak. 

De kaartjes liggen op de kop op tafel. De deelnemers pakken om de beurt een kaart, lezen die op en 
geven antwoord (als dit goed voelt!). Het zijn open en gesloten vragen. Het is de bedoeling te luisteren 
naar elkaar en in gesprek te gaan over eventuele herkenbare gebeurtenissen. Op deze manier wordt 
er op een speelse manier met elkaar gepraat over een burn-out. Er wordt gedeeld wat de deelnemer 
wil delen. Ook zijn niet alle vragen meteen tot een burn-out te herleiden als je er geen last van hebt. Zo 
kunnen alle deelnemers meedoen.  

 

In bijlage 1 vind je de kaartjes terug en in bijlage 2 de spelregels.    
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CASUS 
 

Bij dit onderdeel worden de deelnemers verdeeld in tweetallen. De deelnemers gaan de onderstaande 
casus met elkaar spelen. Op deze manier leer je gespreksvaardigheden toe te passen. Bij de casus is 
het van belang dat degene die de vragen stelt goed signaleert hoe de persoon met een burn-out zich 
voelt. De persoon die bevraagd wordt, ondervindt hoe het is om over zijn/haar situatie te spreken. Ze 
wisselen beide van rol. De ene speelt Lisa en de ander speelt de moeder.  

Ieder heeft vijf minuten om de rol door te nemen. De casus wordt in een tabel geschreven zodat de 
docent dit kan delen op het bord of kan uitprinten voor de deelnemers.  

Casus: 

Lisa merkt dat zij concentratieproblemen heeft en soms vergeetachtig is. Ze vindt het verschrikkelijk 
om in de les te zijn en ziet dit als tijdverspilling. Dit komt omdat ze de concentratie er niet bij kan 
houden en veel na de les weer is vergeten. Als Lisa niet naar school komt en thuisblijft maakt ze met 
zichzelf een afspraak. Ze gaat de colleges thuis volgen zodat ze niet achterloopt. Lisa is namelijk 
bang dat ze anders haar diploma niet gaat halen. Lisa vindt het erg lastig om zich hiertoe te zetten. 
Ze is vaak moe en stelt het dan maar uit. Als haar moeder vraagt hoe het gaat op school wordt Lisa 
boos. Lisa vindt dat haar moeder zich er niet mee moet bemoeien. De broertjes van Lisa spelen op 
dat moment in de woonkamer waardoor Lisa nog bozer wordt. Ze zegt: “Hoe moet ik hier thuis leren 
als er alleen maar herrie is? Ik heb elke dag hoofdpijn en school geeft me alleen maar stress.”  

Moeder wil graag dat Lisa weer naar school toe gaat en met een professional praat over haar 
klachten.  

 

Zie bijlage 5 voor enkel de casus. 
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WAAR KAN JE HULP ZOEKEN? 
Hieronder volgen een aantal hulpbronnen waarmee contact opgenomen kan worden al merk je burn-
out klachten te hebben. Het is van belang dat deze bronnen langs gegaan worden tijdens het 
programma, zodat er bewustzijn is qua mogelijkheden.  

- Je hebt gezocht op de vraag "heb ik een burn-out'? Waarschijnlijk voel je je enorm moe, 
lichamelijk en geestelijk, heb je moeite met concentratie en helder nadenken en ben je 
wellicht snel geëmotioneerd. Soms kan je door een burn-out de weg kwijtraken en niet meer 
weten hoe nu verder. Als jij naast je vraag heb ik een burn-out ook (wel eens) aan zelfdoding 
denk, dan is het belangrijk dat je hulp zoekt en erover praat. Veel mensen overkomt dit. Bij 
113 kan je (anoniem) over je problemen praten. De hulplijn is 24/7 open. Een link naar 113 is 
dit: https://www.113.nl/i/heb-ik-een-burn-out  
 

- Meestal begeleidt een praktijkondersteuner (poh-ggz) of de huisarts u bij het herstellen van 
een burn-out. Soms is het nodig om u te verwijzen naar een psycholoog voor een passende 
behandeling. Behandeling van een burn-out door een psycholoog wordt niet vergoed. 
 
 

- Een burn-out kan te maken te hebben met uw werk. Het heeft in ieder geval gevolgen voor uw 
werk. Bespreek het met uw werkgever. Neem ook altijd contact op met de bedrijfsarts. 
 

- Een burn-out kan ook komen door uw studie. En het heeft ook gevolgen voor uw studie. 
Bespreek het met uw studieadviseur. 
 

- https://www.thuisarts.nl/overspannen/ik-heb-burn-out#de-begeleiding-en-behandeling-bij-een-
burn-out  
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BALANSPORTAAL 
 

Balansportaal is opgericht door Yara Bakels. Net als velen ging ook Yara veel te lang over haar eigen 
grenzen, ervaarde veel stress en bleef dit negeren en had zij geen idee wat daar de gevolgen van 
zouden kunnen zijn. Na een veel te lange periode van stress raakte zij voor haar 30e voor een tweede 
keer in een burn-out. 

Zij zocht hulp via de huisarts maar stond maandenlang op wachtlijsten voor hulp. Wanneer je uitgeput 
en depressief bent is dit allesbehalve wenselijk. Ondanks het gebrek aan energie is zij zich gaan 
verdiepen in het fenomeen burn-out en mentale gezondheid. ”Ik begon mijn zoektocht naar 
aanvullende hulp te delen op een Instagram account wat binnen enkele maanden explodeerde. Zo 
ontzettend veel mensen die baat hadden bij de informatie, inspiratie en motivatie die werd gedeeld.” 
Aldus oprichtster Yara Bakels. Op www.balansportaal.nl kun je heel veel informatie vinden omtrent dit 
thema.  

Nu inspireert zij dagelijks duizenden mensen om dit probleem bespreekbaar te maken, signalen 
herkennen en tijdig hulp te zoeken. 
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HOE MAAK JE DE BURN-OUT BESPREEKBAAR IN JE OMGEVING? 

Om de deelnemers aan het denken te zetten buiten het lesprogramma is er een opdracht bedacht die 
na het programma meegenomen kan worden. Deze opdracht wordt aan de deelnemers uitgereikt die 
ze vervolgens met hun omgeving kunnen bespreken. De opdracht wordt door de deelnemer zelf en 
zijn/haar/diens omgeving ingevuld. Dit hoeft niet meer nabesproken te worden, maar is wel van belang 
dat het nabesproken wordt met degene waarmee je het formulier invult. Het is de bedoeling dat beide 
partijen een vraag invullen. ‘Hoe denk je dat mijn dag er uit ziet?’ wordt ingevuld door iemand uit de 
omgeving van de deelnemer, en ‘Hoe mijn dag er uit ziet;’ wordt ingevuld door de deelnemer zelf.  

Deze opdracht dient voor het bespreekbaar maken van simpel weg je dag. Soms wordt dit vergeten of 
praat je er makkelijk overheen. Dit helpt voor het (wellicht vroegtijdig) signaleren van een burn-out. Dit 
helpt voor zelfrealisatie en dat je zelf kan inzien of je het rustig aan moet doen, of dat het juist de goede 
kant op gaat.  

Het formulier is op bijlage 3 te vinden.  
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 

 

 

Wat maakt jou gelukkig? 

 
 

 

Wat vind je minder leuk om te doen? 
Waarom is dat? 

 

 

Hoe zorg jij dat je ontspant? Lukt het 
om te ontspannen? 

 

 

Wanneer voel je de meeste stress? 
 

 

Wat wil je over vijf jaar bereikt 
hebben? 

 

 

Beschrijf je dag in zes woorden. 
 

 

Wat zijn de grootste uitdagingen van 
je dag? 

 

 

Hoe voel je je als je wakker wordt? 
 

 

Heb je aan het einde van de dag alles 
gedaan wat je wilde doen? 

 

 

Als je een rustdag hebt genomen, 
voel je je aan het einde van de dag 

uitgerust? 

 

Ruim je elke week je kamer op? Zo 
nee, waarom niet? 

 

 

Hoe voel je je aan het einde van de 
dag? 

 

 

Hoe omschrijf je jezelf en andere jou? 
 

 

Hoe houd jij je aan een planning? 
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Ben je bang voor je toekomst? 

 

Kan je omschrijven wat een burn-out 
betekend? 

 

 

Als je een vermoeden hebt dat 
iemand met een burn-out kampt, durf 

jij met diegene een gesprek aan? 

 

Weet jij wat voor hulp er is voor 
mensen met een burn-out? Zo niet, 

pak je telefoon en probeer er twee op 
te zoeken. Ga met elkaar hierover in 

gesprek. 

 

Ben je zelf wel is onzeker over je 
prestaties? Zo ja, waarom en wat 

voor prestaties. 

 

Bespreek je het met je omgeving 
wanneer je niet lekker in je vel zit? 

Wat doen zij dan voor je. 

 

Wat denk jij dat een stigma kan zijn 
rondom het onderwerp burn-out? 

 

 

Denk je dat een burn-out wat doet 
met je lichamelijke en fysieke 

gesteldheid? 
 

 

Voel je een prestatiedruk? 

 

Hoe gaat het met je? 
 

 

Wat voor voorwerp kan jou het beste 
omschrijven? 

 

Wie is een belangrijk persoon voor je 
en waarom? 

 

Welke gebeurtenis heeft een grote rol 
in je leven gespeeld? Mag positief of 

negatief zijn. 

 

Heb je een favoriete spreuk, quote of 
motto die je bijblijft? Zo ja, welke? 
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Op welke door jou bereikte dingen 
ben je trots? 

 

 

Welke dromen heb je? 
 

 

Waar ben je echt bang voor? 
 

 

Zou je iets aan jezelf willen 

veranderen? Zo ja, wat? 
 

 

Ben je ergens niet bang voor waar 
andere wel bang voor zijn? 

 

 

Op een schaal van 1-10, hoeveel druk 
voel je? 

 

 

Wat vind je belangrijk in het leven? 
 

 

Wat is jouw zwakte? 
 

 

Wat is je leukste talent? 

 

Is carrière belangrijk voor jou? 

 

Hoe oud voel je je vanbinnen? 

 

Heb jij ooit hulp gekregen voor 
psychische klachten? 

 

Ken je iemand met een burn-out? Zo 
ja,  wat zijn de klachten? 

 

Denk je dat je zelf burn-out kan 
krijgen? 

 

Ervaar je enkele symptomen van een 
burn-out? 

 

Weet je wat je kan doen als je burn-
out symptomen ervaart? 



BIJLAGE 2 



BIJLAGE 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe denk je dat mijn dag er uit ziet? Hoe mijn dag er uit ziet: 

 

…………………………………………….. 

 

……………………………………………... 

 

………………………………….………….. 

 

………………………………………..….. 

 

……………………………………………... 

 

………………………………….………….. 

 

………………………………………..…… 

 

……………………………………………... 

 

………………………………….………….. 

 

………………………………………..……. 

 

 

…………………………………………….. 

 

……………………………………………... 

 

………………………………….………….. 

 

………………………………………..….. 

 

……………………………………………... 

 

………………………………….………….. 

 

………………………………………..…… 

 

……………………………………………... 

 

………………………………….………….. 

 

………………………………………..……. 
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BIJLAGE 5 
 

Lisa merkt dat zij concentratieproblemen heeft en soms vergeetachtig is. Ze vindt het verschrikkelijk 
om in de les te zijn en ziet dit als tijdverspilling. Dit komt omdat ze de concentratie er niet bij kan 
houden en veel na de les weer is vergeten. Als Lisa niet naar school komt en thuisblijft maakt ze met 
zichzelf een afspraak. Ze gaat de colleges thuis volgen zodat ze niet achterloopt. Lisa is namelijk 
bang dat ze anders haar diploma niet gaat halen. Lisa vindt het erg lastig om zich hiertoe te zetten. 
Ze is vaak moe en stelt het dan maar uit. Als haar moeder vraagt hoe het gaat op school wordt Lisa 
boos. Lisa vindt dat haar moeder zich er niet mee moet bemoeien. De broertjes van Lisa spelen op 
dat moment in de woonkamer waardoor Lisa nog bozer wordt. Ze zegt: “Hoe moet ik hier thuis leren 
als er alleen maar herrie is? Ik heb elke dag hoofdpijn en school geeft me alleen maar stress.”  

Moeder wil graag dat Lisa weer naar school toe gaat en met een professional praat over haar 
klachten.  

 

 


