
Themales ‘Depressie’

In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas over het thema depressie te 
bespreken. Deze lesbrief is opgedeeld uit een vijftal filosofische vragen, een 
stellingenspel en een individuele quiz. De lesbrief zal een lesuur in beslag 

nemen.

1. Filosofische vragen:
- Wat is depressie?

    - Hoe kan je een depressieve vriend of vriendin helpen?
- Wat kan je doen als iemand geen hulp wil?
- Hoe wordt depressie veroorzaakt?
- Waarom behandelen we mensen met depressie anders?

2.   Stellingenspel. 
      Het lokaal is leeg en de groep staat op een rij in het midden      
      van het lokaal. Als een leerling het eens is met de stelling, dan doet hij/zij   
      een stap vooruit, is hij/zij het niet eens met de stelling dan doe diegene een 
      stap naar achteren. Na 8 stellingen bekijkt de groep hoe ver ze van een 
      ander vandaan staan en kan de groep het erover hebben over hoe dat komt.

1. Ik ken iemand die depressief is
2. Depressie is op te lossen met pillen
3. Depressie valt niet te begrijpen voor mensen die het niet hebben
4. Januari is de meest depressieve maand van het jaar
5. Depressie en leuke dingen doen gaan niet samen
6. Nederlanders zijn sowieso negatieve mensen
7. Ik kan iemand van zijn depressie afhelpen
8. Ik ben bang om zelf depressief te worden

3.    Quiz.
       Op de volgende pagina is een geluksquiz te vinden. Print deze uit 
       voor je leerlingen of laat deze op het schoolbord zien. Het is de bedoeling  
       dat de leerling iemand uit de klas kiest en daar de quiz over doet. 
       Uiteindelijk bespreek je met elkaar de score.



HOE GELUKKIG BEN JIJ?
1. Hoe vaak praat jij over je gevoelens en 

gedachten met vrienden of familie?
a. Nooit 
b. Een of twee keer per week 
c. Elke dag

2. Hoeveel zelfvertrouwen heb jij?
a. Weinig , ik vind mezelf niet zo leuk 
b. Gemiddeld 
c. Veel, ik heb vertrouwen in mezelf 

3.Wat is jouw beste kwaliteit?

4. Zou je een relatie kunnen hebben 
met jezelf?

a. Nee, ik heb teveel issues 
b. Ik zou het wel een kans geven 
c. Ja, ik vind mezelf heel leuk

5. Zie jij de toekomst als kans om je 
leven verder te verrijken?

a. Nee, ik word moe als ik eraan denk 
b. Wellicht, als ik de juiste keuzes maak 
c. Absoluut!

DE UITSLAG!

a. Ik heb niet veel goeie kwaliteiten  
b. Mijn uiterlijk 
c. Mijn persoonlijkheid 

Vooral A’s: ONGELUKKIG 
Het is duidelijk dat je heel weinig 
zelfvertrouwen hebt. Het lijkt 
erop dat niets je lukt en dat je 
weinig om jezelf geeft. Zoek 
professionele hulp voor je 
depressieve gedachtes en 
gevoelens (www.113.nl)

Vooral B’s: UPS & DOWNS 
Het lijkt erop dat je redelijk 
gelukkig ben met je leven en de 
situatie waarin je zit. Soms 
ben je wat te kritisch op jezelf. 
Probeer te begrijpen dat je niet 
overal invloed op hebt en dat je 
daar niets aan kan doen

Vooral C’s: GELUKKIG! 

Gefeliciteerd! Het lijkt erop 
dat je erg gelukkig ben met 
je leven en met jezelf. Je 
hoort bij een minderheid 
van de mensen die zich zo 
voelen over zichzelf, en 
daar mag je trots op zijn!

6. Denk je dat mensen het leuk 
vinden om met jou om te gaan?

a. Dat interesseert met niet 
b. Nee, ik heb niet veel vrienden 
c. Ja, meestal wel
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