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Als mens kun je alleen maar functioneren wanneer je over voldoende vitaliteit
beschikt. Vitaal burgerschap gaat over gezond leven en gezond denken.
Die vitaliteit is er niet vanzelf, maar moet worden opgebouwd en onderhouden.
Dat vraagt om kennis en bewustwording van leefstijl en van zaken die een
bedreiging vormen voor die vitaliteit. Vitaliteit is een voorwaarde voor welzijn:
je goed voelen, je tevreden of - misschien zelfs - je gelukkig voelen. Als burger
wordt van je verwacht dat je verantwoord omgaat met je eigen gezondheid.
In deze module wordt aandacht besteed aan alle factoren die je vitaliteit
vormen en beïnvloeden. Je leert wat vitaliteit inhoudt en hoe je die kunt
bereiken. Ook leer je inzicht te krijgen in verschillende aspecten van
gezondheid en gezondheidsrisico’s in jouw werk. Je krijgt daarmee een kijk
op je eigen leefstijl. Het biedt je de mogelijkheid om als burger een actieve
bijdrage te leveren aan de samenleving en daarin je op een verantwoorde
wijze te gedragen.
Deze module bevat de volgende hoofdstukken:
1 Vitaliteit
2 Vitaal blijven
3 Gezond op je werk
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Wat ga je doen?
Je werkt in deze module van Route Burgerschap aan:
- een verkenning van je eigen leefstijl;
- bewustwording van de mate waarin je leefstijl lichamelijk
en geestelijk gezond is;
- je bereidheid en vermogen om lichamelijk en geestelijk
verantwoord te leven.

Wat leer je?
Je leert :
- je bewust te worden van je eigen leefstijl;
- je verdiepen in voorkomende gezondheidsrisico’s;
- gezondheidsrisico’s op de juiste manier in te schatten;
- actief te werken aan de eigen gezondheid volgens algemeen aanvaarde
regels;
- welke menselijke behoeften bestaan;
- hoe je tot een gezonde balans komt in menselijke behoeften;
- hoe mensen lichamelijk en psychisch onderling kunnen verschillen;
- welke uitdagingen en bedreigingen het leven voor mensen biedt;
- wat middelenverslaving en wat gewoonteverslaving is;
- welke gevolgen verslaving kan hebben op je leven;
- hoe je weerstand kunt bieden aan vormen van verslaving;
- wat werkbelasting is en wat overspannenheid;
- welke eisen gesteld worden aan een veilige en gezonde werkomgeving;
- bij te dragen aan een gezonde werkomgeving;
- wat welzijn is.
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Vitaliteit
Als burger ben je verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Dat wil zeggen
voor zowel je fysieke, je psychische als je sociale fitheid. Die fitheid wordt ook
wel vitaliteit genoemd.
Als je vitaal bent, dan sta je open voor iets nieuws. Je verandert mee en neemt
initiatief. Vitaliteit maakt dat je veel zaken aan kunt, dat je presteert en daar
plezier aan beleeft. Vitaliteit heeft ook een belofte in zich. Het zegt niet alleen
dat je op dit moment energiek en krachtig bent, maar ook dat je nog even door
kunt. De basis voor vitaliteit vormt een goede gezondheid.
Verantwoordelijkheid vraagt dat je kennis hebt van factoren die je gezondheid
beïnvloeden. En dat je daar verantwoorde keuzes in maakt.
Dit hoofdstuk neemt je mee in de wereld menselijke behoeften en hoe die
behoeften met elkaar in balans tot gezondheid en vitaliteit kunnen leiden.
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Gezondheid en welzijn
Wanneer je iemand gezondheid toe wenst doe je dat 
vaak met het uitbrengen van een ‘toast’.
Vaak denken we dat gezondheid te maken heeft met
de toestand van je lichaam. En ziek zijn zien we dan
als een toestand van lichamelijk gebrek of ongemak.
Inmiddels weten we dat gezondheid veel meer is
dan dat. Gezond zijn heeft ook alles te maken met
mentaal en sociaal goed in je vel steken. Gezondheid
wordt steeds vaker opgevat als het hebben van een
gezonde leefstijl en psychisch in balans zijn.
Bij gezondheid spelen zes dimensies (kijkrichtingen) een beïnvloedende rol. Als je je
afvraagt hoe gezond je bent, moet je je afvragen hoe het ervoor staat met je:
- lichamelijke functies
- mentale functies en beleving
- zingeving
- kwaliteit van leven
- sociaal-maatschappelijke participatie
- dagelijks functioneren

: wat kun je allemaal en wat zijn je grenzen
: wat wil je en wat zijn je ambities
: waarom zou je en waar doe je het allemaal voor
: wat kies je en welke risico’s wil je daarbij lopen
: wie zijn je vrienden en bij wie wil je horen
: wat laat je daadwerkelijk zien, hoe ver kom je

1	Hieronder zie je de zes dimensies weergegeven. Stel je moet elk van de dimensies voor
jezelf een rapportcijfer geven (van 1 - 10). Welk cijfer geef je het dan? Omcirkel het cijfer
dat voor jou op dit moment geldt.
Dimensie
Lichamelijke toestand
Mentale toestand
Zingeving
Kwaliteit van leven
Sociaal-maatschappelijke participatie
Dagelijks functioneren

Rapportcijfer
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Hulpverleners zoals artsen en psychiaters kijken vaak
alleen naar lichamelijke of naar geestelijke gebreken.
En ze proberen die dan op te lossen. Maar dat blijkt
in de praktijk vaak niet genoeg. De zes dimensies van
gezondheid blijken namelijk nauw samen te werken. Ze
moeten elk op zich maar ook samen ‘kloppen’. Is dat het
geval, dan kun je met recht spreken van iemand met een
goede gezondheid.
Vaak wordt gezondheid gekoppeld aan welzijn. Met welzijn wordt bedoeld een toestand
van welbevinden. Het betekent dat het zowel lichamelijk als geestelijk als sociaal goed
met je gaat. In de economie gaat welzijn over de mate waarin mensen hun materiële en
immateriële behoeften bevredigd achten. Een stijging van welvaart (materiële voorspoed)
betekent niet automatisch dat ook welzijn evenveel stijgt. Naast de welvaart spelen
namelijk ook andere factoren, zoals gezondheid, vriendschap, vrijheid, zingeving en
vitaliteit een rol.
2 	Beoordeel de volgende stelling: Bij een stijging van welvaart zal evenzeer het welzijn
van mensen stijgen. Deze stelling:

4

O

klopt, want: 

O

klopt niet, want: 
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Wellness
Naast de begrippen gezondheid en welzijn wordt ook steeds 
vaker gesproken van wellness. In reclames en brochures zie
je meer en meer beelden van aantrekkelijk fitte en uitgeruste
dames en heren in sauna’s, trendy restaurants of tegen een
zonsondergang in een exotisch land. Het woord is een
samenvoeging van well (being) en fitness om een lichamelijke
en geestelijke toestand van welbevinden te benoemen:
wellness. Het staat voor de keuze voor een gezonde manier
van leven, een gezonde manier van bewegen en geestelijk
welzijn.
Wellness verwijst naar een nieuwe leefwijze van fitness, lichaamsverzorging, massage,
gezonde voeding, ontspanning, zumba, persoonlijke groei, spiritualiteit, gezondheid en
maatschappelijke participatie. Doel is lichamelijk en geestelijk in-balans-te blijven in deze
hectische maatschappij.
3

Van welke woorden is wellness een samenvoeging?


Nederlanders zijn pas de laatste decennia de eigen gezondheid gaan opvatten als hun
welzijn. Een goede gezondheid komt je niet zo maar aanwaaien. Het is een toestand die
je wilt bereiken. Daar moet je het een en ander voor doen en misschien ook voor laten.
In alle gevallen geldt: jij hebt daarbij je keuzes te maken en jij hebt de regie in eigen
handen.
Gezondheid: een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden

Bron: www.jongerenbijdrageregeling.nl
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Geluk
Gezondheid is nodig om je werk goed te kunnen doen en
actief te kunnen zijn. Werken aan je gezondheid is daarom
een eerste vereiste. Daarna volgt pas al het andere.
Gezondheid is ook een basisvoorwaarde om tot een
tevreden of gelukkig leven te komen.
Factoren die voor mensen als heel belangrijk gelden
om zich tevreden of gelukkig te voelen zijn familie, geld/
inkomen, werk, sociale omgeving, persoonlijke vrijheid en
waardenbeleving.

1

Welk cijfer geef jij jezelf op een geluksschaal van 1 tot 10?


2 	Kan jouw geluk ineens stijgen van bijvoorbeeld een 7 naar een 9 en vervolgens lange tijd
op dat niveau blijven? Geef een concreet voorbeeld.


3 	Kan jouw geluk ook dalen van hoog naar laag en vervolgens een tijdje op dat niveau
blijven? Geef een concreet voorbeeld.


Familie
Familie en gezin worden door veel mensen als heel
belangrijk beschouwd voor het geluksgevoel. Een
hechte familieband wordt als waardevol gezien.
Bij een echtscheiding daalt het levensgeluk vaak
voor lange tijd enorm. Dat geldt ook bij het verlies
van een partner of een familielid.
4

Bron: fd.nl

Hoe belangrijk is voor jou je familie en gezin op een schaal van 1 tot 10?


Werk
Werk is een middel om te zorgen voor inkomen en daarmee voor bestaanszekerheid. Het
hebben van werk betekent ook dat je het gevoel hebt nuttig bezig te zijn, zin te geven
aan je dagelijks bestaan. En dat wordt vaak als veel belangrijker gezien. Werk versterkt
je gevoel van eigenwaarde. Verlies van een baan vermindert je geluksgevoel. Niet
alleen verlies je inkomen, maar je verliest ook je gevoel zinvol bezig te zijn en daarmee
eigenwaarde.
5

Hoe belangrijk is voor jou ‘werk’ op een schaal van 1 tot 10?


Geld/Inkomen
Het hebben van geld of een vast inkomen
zorgt voor zekerheid. Niet alleen voor je eigen
bestaan, maar ook om met dat geld aan het
geluk van anderen bij te kunnen dragen.

6
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Sociale omgeving
Ieder mens heeft vrienden nodig
en vriendschappen sluiten is iets
waar we ons hele leven veel tijd aan
besteden.
Ook kunnen wij mensen niet zonder
een dosis vertrouwen.

Facebook
Ik probeer vrienden te maken volgens de principes van Facebook.
Dus ga ik iedere dag de straat op en vertel voorbijgangers wat ik heb
gegeten, hoe ik me op dat moment voel, wat ik de avond ervoor zoal
heb gedaan en wat ik straks ga doen en met wie. Ik laat ze foto’s zien
van mijn gezin, van mijn hond, van mij aan het tuinieren, hoe ik de
schuur opruim, het grasveld sproei, van mijn bezienswaardigheden,
van hoe ik door de stad rijd, van tijdens de lunch en van alles wat een
mens zoal eet. Ik luister ook naar hun gesprekken, geef ze een ‘duim’
en vertel hen dat ik ze leuk vind.
En het loopt net als bij Facebook! Ik heb al vier personen die mij nu
volgen: een politieagent, een privé detective, een belastingambtenaar
en een psychiater....

Mensen blijken vooral gelukkig in een omgeving (buurt, werk, school, vereniging) waarin
ze het gevoel hebben mensen te kunnen vertrouwen. Als vertrouwen ontbreekt, daalt
ook het geluksgevoel.
6

Wie vertrouw jij het meeste in jouw sociale omgeving?
O mijn ouders / vader / moeder
O mijn vriend / vrienden
O mijn baas / collega’s
O mijn leraar / medestudent
Persoonlijke vrijheid
In een vrij land als Nederland zijn burgers
doorgaans gelukkig. Alleen in Finland en
Denemarken scoren de inwoners hoger op de
‘geluksindex’.
Nederlanders weten dat ze direct inspraak
kunnen hebben door te stemmen. Vrijheid
betekent dat je iets te zeggen hebt, dat je
mening ertoe doet. Dat je de mogelijkheid
hebt actief invloed uit te oefenen.
Persoonlijke vrijheid is ook belangrijk in je
werkomgeving. Mag je alleen maar doen wat
je baas je zegt, dan voel je je in je werk een
stuk minder gelukkig dan als je mee mag
denken en voor een deel zelf mag beslissen.
Vrijheid heeft te maken met ‘kunnen doen wat
je wilt’. Vrijheid betekent ook de mogelijkheid
hebben ergens verantwoordelijk voor te
kunnen zijn. Dat geeft zin aan je bestaan.

7

Bron: www.trouw.nl

Hoe belangrijk is voor jou ‘persoonlijke vrijheid’ op een schaal van 1 tot 10?


Waardenbeleving
Hoe sta jij in het leven? Ben jij tevreden over hoe jij leeft of vergelijk je jouw leven altijd
maar weer met mensen die het beter hebben dan jij? Kun jij je eigen stemmingen sturen?
Weet je jezelf er makkelijk bovenop te helpen als er eens iets tegen zit, of heb je daar
juist vaak moeite mee?
Bij waardenbeleving gaat het erom in hoeverre jij het idee hebt volledig jezelf te kunnen
zijn, je van binnen ‘rijk’ te voelen. Veel mensen ontlenen de waarden aan hun geloof.

7

WELZIJN | BURGERSCHAPSLEREN | HOOFDSTUK 1

8 	Bepaal je waarden-top 5. Noteer vijf waarden die voor jou als belangrijkste
gelden. Mogelijk heb je jouw waarden al eens eerder geformuleerd in de module
Studievaardigheid. Een hulpmiddel is de waardenwolk die je hieronder ziet afgebeeld.
1
2
3
4
5







Alles went
Stel dat je de jackpot wint, hoeveel invloed heeft dat op je geluk? Is die invloed
kortdurend of blijft geluk lange tijd voortbestaan? Je kunt vele veranderingen meemaken
in je leven, grote en kleine veranderingen. Je kunt nieuwe initiatieven ontplooien. Je
kunt de keuze maken voor bijvoorbeeld meer sporten en bewegen. Het kunnen ook
dingen zijn die je zo maar kunnen overkomen, bijvoorbeeld het winnen van een loterij of
gehandicapt raken door een ongeval. De vraag is of deze gebeurtenissen je gelukkiger
of ongelukkiger maken. Wat wel duidelijk blijkt uit onderzoek is dat meer en meer
inkomen niet meer en meer geluk oplevert. Dat verschijnsel wordt ook wel de paradox
van geluk of de ‘happiness paradox’ genoemd.
9

Wat betekent de ‘paradox van geluk’?



10 	Waar wordt een mens gelukkiger van, denk je? Van veel geld of van gezondheid?
Ik denk van: 
omdat 
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Behoeften
Gezond zijn en gelukkig zijn hangen samen met keuzes die je zelf in je leven maakt. Toch
ben je in die keuzes niet volledig vrij. Onderzoekers hebben vastgesteld dat elk mens
daarbij gestuurd wordt door behoeften die algemeen menselijk zijn.
Menselijke behoeften worden 
opgedeeld in vijf verschillende
soorten. Die vijf soorten van
behoeften treden altijd in
dezelfde volgorde op. Een
‘hogere’ behoefte ontstaat in
de regel pas als een eerdere
behoefte is vervuld. Ze
vormen zo een vaste volgorde
en een hiërarchie, die de
‘Piramide van Maslow’ wordt
genoemd naar de ontdekker
ervan.

Behoeftehiërarchie van Maslow
5

4

3

2

Zelf
ontwikkeling

Erkenning

Sociale behoefte

Bestaanszekerheid

Zonder eten (primaire
biologische behoefte)
zul je nooit aan je
1
Primaire biologische behoeften
bestaanszekerheid willen
of kunnen werken. En als
je ergens niet bij hoort (sociale behoefte), dan zul je ook niet snel de behoefte krijgen
anderen te waarderen of behoefte aan erkenning na te streven.
1	Welke van de onderstaande behoeften is of zijn lichamelijke behoeften?
O primaire biologische behoeften
O bestaanszekerheid
O sociale behoefte
O erkenning
O zelfontwikkeling
2	Welke van de onderstaande behoeften is of zijn psychische behoeften?
O primaire biologische behoeften
O bestaanszekerheid
O sociale behoefte
O erkenning
O zelfontwikkeling
‘Dit ben ik! Kijk mij eens shinen’
De behoeftepiramide blijkt ook van
toepassing te zijn op het leven van de
mens als geheel. Bij je geboorte tellen
alleen nog maar fysieke behoeften.
Maar naarmate je ouder wordt, krijg je
behoefte aan veiligheid. Op nog weer
latere leeftijd ontstaat (in de puberteit)
de behoefte aan sociaal contact. Op
middelbare leeftijd blijkt de behoefte
aan waardering te ontstaan. En aan het
einde van je leven en loopbaan zie je bij
veel mensen een behoefte ontstaan aan
zelfverwerkelijking.

9
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Oudere

Behoefte aan zelfontwikkeling: maximale ontplooiing, volledige
ontwikkeling van je kwaliteiten

Middelbare leeftijd

Behoefte aan erkenning: waardering en respect hebben voor
jezelf en krijgen van anderen, status hebben
Sociale behoeften: bij de anderen horen, geaccepteerd zijn, liever
nog, geliefd worden, uniek zijn en shinen, zorgen voor/verzorgd
worden
Behoefte aan veiligheid: geen gevaar of dreiging, rust, orde, een
veilig gevoel, gezondheid; bestaanszekerheid
Fysieke behoeften: eten, huis, warmte; wat je nodig hebt om in
leven te blijven

Jongvolwassene

Kleuter
Baby

Met dit model kun je veel van jouw gedrag en dat van de mensen om je heen verklaren.
En je kunt er ook voorspellingen mee doen over hoe jouw gedrag zich in de komende
jaren zal kunnen gaan ontwikkelen.
3 	Sociale media bieden een podium voor sociale behoeften. Om welke behoeften gaat het
vooral volgens de piramide van Maslow?


4	Hieronder staan een aantal begrippen. Bepaal voor elk begrip afzonderlijk bij welke
behoefte deze thuishoort.
Begrip
biologische
basis
ademen
vriendschap
status
zelfbewustzijn
familie
seks
succes
ontspanning
jezelf zijn
orde
creativiteit
gezondheid
genegenheid
achting
erbij horen
slapen
zelfwaardering
veiligheid

10

bestaanszekerheid

Behoefte aan
sociale
erkenning
acceptatie

zelfontplooiing
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In balans
De basis voor vitaliteit is een goede gezondheid. Gezondheid heeft 
alles te maken met balans. Het is de kunst die balans te vinden.
Lichamelijk in balans
Lichamelijke balans noem je ook wel conditie. Een goede conditie wil
in de eerste plaats zeggen dat je normaal kunt leven zonder van je
dagelijkse bezigheden uitgeput te raken. Je lichaam verkeert dan in een
optimale (= zo goed mogelijke) toestand.
Conditie bestaat uit twee delen: uit dat wat je van nature hebt en uit dat wat je erbij krijgt
door te bewegen.
Bij een goede conditie ben je in staat om minimaal 30 minuten te bewegen. Na 20 tot
30 minuten bewegen komen er in je lichaam stoffen vrij die je blij maken. Die stofjes
heten dopaminen. Je voelt je door de stoffen tijdelijk uiterst gelukkig. Na een intense
sportsessie kun je dan wel uitgeput zijn, maar het fijne gevoel is waar je het voor doet.
Wanneer je beweegt is je lichaam bezig met ont-stressen. Dat wil zeggen: je lichaam
voert alle opgehoopte stress weg. Niet alleen geestelijk voel je je na een sportsessie dan
ook vaak rustig in je hoofd, ook je lichaam merkt dat je minder stress hebt.
Belasting en belastbaarheid
Er moet een goede balans zijn tussen
belasting en belastbaarheid. Een deel
van de belasting die je ervaart, is fysieke
belasting. Wil je een vuilniszak optillen dan
worden krachten op het lichaam losgelaten
(belasting) en moet je lichaam die krachten
kunnen verwerken (belastbaarheid). Je
belastbaarheid verhoog je door steeds
meer belasting op te leggen. Als je steeds
een stukje meer wandelt, kun je op een
gegeven moment steeds verder wandelen.
Bron: www.ilovefitnessnews.nl
Overbelasting is ook mogelijk, wat nogal
eens voorkomt bij intensief sporten en krachttraining.
Belasting - bestaat uit de externe krachten die je jouw lichaam oplegt
Belastbaarheid - dat wat je lichaam aankan

1

Wat is dopamine en wat doet dat bij de mens?



2

Bij klachten raakt de balans verstoord. Geef hiervan een voorbeeld.



3

Hoe kun je weer in balans raken?
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Ontwikkel je conditie!
Je conditie gaat vanaf je dertigste levensjaar met gemiddeld ongeveer één procent per
jaar achteruit. Wanneer je traint zal je conditie minder snel achteruitgaan. Als je lange
tijd niet veel bewogen hebt, kun je je conditie weer verbeteren door te gaan trainen. Dat
lukt tot op zeer hoge leeftijd, al zul je omdat je bij ouder worden minder zware training
aankunt, minder snel verbetering zien. Bekend is dat een 50-plusser, die daarvoor
inactief was, met drie keer per week een uur flink wandelen de conditie in een half jaar
met vijf procent kan verbeteren. Een actieve zeventigjarige kan dus zo een even goede
conditie hebben als een inactieve dertiger.
Meten van je conditie
Hoe het met je conditie is gesteld kun je meten met een conditietest. Met het afleggen
van een conditietest weet je ook beter wat je lichaam en in het bijzonder je hart bij
inspanning aan kan. Bekende conditietests zijn de Coopertest en de Shuttlerun (voor
meer informatie zie bijlage onlineopdrachten).
Coopertest
De Coopertest is een zeer populaire conditietest die overal en altijd uitgevoerd kan
worden. Doel van de test is om in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand af te leggen.
Hoe verder je komt hoe beter je conditie.
Je loopt (en wandelt eventueel) gedurende 12 minuten een zo gelijkmatig mogelijk
tempo. In de tabel (onder) kun je aan de hand van het afgelegde aantal meters globaal je
conditie aflezen.
Hoe ver loop jij in 12 minuten?
Door regelmatig een Coopertest te lopen kan gemeten worden of de conditie voor- of
achteruit gaat. De Coopertest wordt vaak gebruikt als een belangrijk selectiecriterium
voor sportteams, voor scheidsrechters uit het betaalde voetbal en bij banen waar een
goede conditie belangrijk is.

13-14
15-16
17-20
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M
V
M
V
M
V

Zeer goed
2700+ m
2000+ m
2800+ m
2100+ m
3000+ m
2300+ m

Coopertest (13-20)
Goed
Redelijk
2400 - 2700 m
2200 - 2399 m
1900 - 2000 m
1600 - 1899 m
2500 - 2800 m
2300 - 2499 m
2000 - 2100 m
1700 - 1999 m
2700 - 3000 m
2500 - 2699 m
2100 - 2300 m
1800 - 2099 m

Slecht
2100 - 2199 m
1500 - 1599 m
2200 - 2299 m
1600 - 1699 m
2300 - 2499 m
1700 - 1799 m

Zeer slecht
2100- m
1500- m
2200- m
1600- m
2300- m
1700- m
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Mentaal in balans
Ben je mentaal niet in balans, dan ben je wankel 
en daarmee kwetsbaar. Je kunt omvallen, of jezelf
alleen met veel moeite staande houden. Het vinden
en houden van de juiste balans is best lastig.
Die verandert namelijk steeds; simpelweg omdat je
leven verandert.
Het is niet slecht om af en toe uit balans te
zijn. Want af en toe je balans verliezen en weer
hervinden is een voorwaarde voor groei.
Tips om in de balans te komen
- Neem je eigen verantwoordelijkheid. Stap uit je slachtofferrol en neem het heft in
handen.
- Bepaal je eigen koers, denk na over je motivatie en je drijfveren.
- Belangrijke zaken eerst, zowel op je werk als privé.
- Doe wat je doet met volle aandacht. Vergeet multitasken, richt je op één ding.
- ‘Perfection kills progress’, wees niet te streng voor jezelf.
- Leer duidelijk ja en nee zeggen. Zeg ja tegen dingen waar je energie van krijgt.
- Wen jezelf om kalm te reageren. Voordat je ergens op reageert, probeer tot tien te
tellen.
- Vraag om hulp. Het is niet erg als je er alleen niet uitkomt. Alle hulp is meegenomen.
- Volg je hart. Ontdek wat jouw passie is en waar je talenten liggen.
- Leer te mediteren of ga op yoga. Daar krijg je technieken om weer in balans te
komen.

1 	Welke tips zou jij je als eerste ter harte nemen? Noem er twee en geef aan waarom je
daarvoor kiest.




Voor het vinden van een goede balans is het belangrijk dat je inzicht hebt in je doelen.
Met dat inzicht kun je jouw balans namelijk altijd eerder terugvinden. En raak je minder
van slag wanneer je die balans even kwijt bent.

Doelen stellen
Het is belangrijk jezelf in je leven doelen te stellen. Om te weten wat jij uit het leven wilt
halen. Elk doel bezorgt je een gevoel van voldoening zodra je het bereikt. Leven zonder
jezelf doelen te stellen geeft als risico door je omgeving of anderen geleefd te wórden.

13
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2	Hoe wil jij dat anderen jou zien? Bedenk wat je wilt dat mensen over drie jaar over je
zeggen. Dit kunnen bijvoorbeeld je vrienden, je ouders of je collega’s zijn, je buren of je
tennisleraar.

stress geluk balans eigenwaarde
Wat wil ik dat ze zeggen over:
slapen energie depressie
a	onze relatie?
acceptatie vakantie bewegen

muziek rust buitenlucht meditatie
piekeren liefde zelfvertrouwen
b	mijn karakter?
vriendschap tevredenheid
inspiratie waardeer zin zelfbeeld

plezier compliment respect
opladen kracht bewustzijn angst
c	wat ik heb bereikt?
fantasie dankbaarheid genieten

zelfredzaamheid positiviteit
ontspanning onthaasten
d	mijn eigenaardigheden?
somberheid geloof vertrouwen

natuur eigenverantwoordelijkheid
mentalfitness groei lachen positief
e	wat ik voor hen heb betekend?
ontsponnen vriend “angst!“ durven
durf te falen Just…. let it be ;-)

3	
Hierboven zie je een woordwolk met woorden die te maken (kunnen) hebben met
mentaliteit.
Schrijf een tekst van ongeveer 100 woorden en geef de tekst de titel “Mentaal in balans”.
Neem in de tekst minimaal 10 woorden op uit de woordwolk en onderstreep die in je
tekst.













4	Stel je bent inmiddels 75 jaar geworden. Wat wil jij dat andere mensen over jou kunnen
zeggen?


5	Iedereen heeft mensen die zij waarderen of bewonderen. Wie waardeer of bewonder jij?
En welke eigenschappen en karaktertrekken waardeer of bewonder je het meest in hem/
haar?
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6

Vitaliteit
Wil je je kunnen aanpassen aan de 
veranderingen in de wereld om je heen, dan
vraagt dat om fitheid: het gevoel dat je energiek
en gezond bent, het aan kunt.
Vitaliteit is meer dan fitheid
Vitaliteit is de algemene toestand waarin jij je
bevindt, terwijl fitheid is de toestand van het
moment.
Wat is vitaliteit?
Vitaliteit gaat over levenskracht en levensenergie. Het begrip is afgeleid van het Latijnse
‘vita’ wat leven betekent. Vitaliteit duidt op het bruisen van energie, je sterk en fit voelen,
lang en onvermoeibaar door kunnen gaan. Vitale mensen beschikken over een grote
mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. Vitaliteit is een basisbehoefte. Elk mens
wil zich graag prettig en energiek voelen.
Fitheid
Bij fitheid onderscheiden we fysieke, mentale, emotionele en sociale fitheid.
Fysieke fitheid
Fysieke of lichamelijke fitheid bestaat uit uithoudingsvermogen, kracht en
herstelvermogen. Een goede fysieke fitheid krijg je door een goede ademhaling, goede
voeding en voldoende bewegen.

1	Welke manier van ademhaling geldt als goede ademhaling?
O buikademhaling
O hoofdademhaling
O borstademhaling
Mentale fitheid
Bij mentale fitheid gaat het erom dat je in staat bent om te gaan met spanningen en
met tegenslagen. Mentaal fitte mensen beschikken over voldoende zelfvertrouwen. Ze
hebben de volledige controle over hun gedachten en beheersen hun emoties, wat er ook
gebeurt. Ze kunnen zich goed concentreren en staan continu open voor leren en voor
zelfreflectie.
2

Welke eigenschap ontbreekt bij mensen als deze vanuit zelfvertrouwen arrogant worden?
O impulscontrole
O zelfreflectie
O zelfbeheersing

Emotionele fitheid
Emotionele fitheid is betekenis geven aan dat wat
je doet. Het is belangrijk een goed beeld te hebben
waarvoor en voor wie je doet wat je doet. Dit wordt
ook wel “betekenisgeving” of “zingeving” genoemd.
Betekenisgeving geeft je motivatie.
Bron: www.proud2bme.nl

3

Hieronder staan drie emoties. Van welke is zelden sprake als je emotioneel fit bent?
O gejaagd
O rustig
O vriendelijk

4

Goede loopbaankansen dragen bij aan het je emotioneel fit voelen. Leg dat uit.



15

WELZIJN | BURGERSCHAPSLEREN | HOOFDSTUK 1

Sociale fitheid
Sociale fitheid is de manier waarop je met anderen omgaat. Sociaal fitte mensen werken
graag en goed met anderen samen. Daarbij hebben ze oog voor de gevoelens en de
behoeften van anderen, maar geven daarbij wel duidelijk de eigen grenzen aan. Sociaal
fitte mensen vertonen kenmerken van leiderschap en zijn vaardig in het handelen bij
conflicten.
5	Bewering: Iemand die altijd alles voor anderen over heeft, maar zichzelf daarbij vaak
vergeet is niet sociaal fit.
Is deze bewering waar of niet waar? Licht je keuze toe.
O

waar, want 

O

niet waar, want 

6	Je grenzen aan kunnen geven wordt ook wel ‘nee-durven-zeggen’
of ................................. genoemd.
Welk woord hoort op de stippellijn thuis?
O dominant
O submissief
O assertief
7	Hieronder zie je hoofd- en deelaspecten van fitheid.
Motivatie
Balans werk - privé
Match loopbaan
Emotioneel
Sociaal
Samenwerken
Inzicht in behoeften en
gevoelens van anderen
Omgaan met conflicten
Assertiviteit
Leiderschap

Uithoudingsvermogen
Kracht
Herstelvermogen
Fysiek
Mentaal
Omgaan met spanningen
Controle over gedachten en emoties
Concentratie
Zelfvertrouwen
Omgaan met tegenslagen
Kennis
Blijvend leren, zelfreflectie

Noteer drie deelaspecten of eigenschappen waarin jij vindt dat je gemiddeld tot hoog
scoort.
1
2
3





Normen
Het is vaak lastig zelf te bepalen wat goed is en wat niet. Om dat te bepalen is het handig
gebruik te maken van bestaande normen. Die zijn uitgebracht door diverse instanties,
vaak in opdracht van de overheid.
Zo zijn er normen uitgebracht voor gezonde voeding door het Voedingscentrum, voor
fitheid en beweging door de GGD, voor gebruik van alcohol en drugs door het Trimbos
instituut naast veel andere.
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7

Check je vitaliteit
Vitaliteit heeft als basis een goede gezondheid, fysieke en 
mentale balans. Vitaliteit vraagt je verantwoorde keuzes te
doen binnen de mogelijkheden die je als mens daarbij hebt.
Die mogelijkheden zijn heel verschillend.
Sommige mensen lijken een onuitputtelijke hoeveelheid energie te hebben. Ze hebben
weinig zicht op hun energiemeter omdat ze geen grenzen kennen en maar door gaan.
Anderen lijken door stress minder energie over te houden of omdat ze de neiging
hebben anderen steeds weer naar hun zin te maken.
Energiegevers en energievreters
Vitaliteit heeft alles te maken met energie. Je hebt helaas niet altijd de energie en de puf
om dingen te doen. Er is ook geen energieknop die je van nieuwe energie voorziet. Je
kunt wel op zoek gaan naar dingen die je energie geven. Waar laad jij je van op en waar
loop jij van leeg? Het is van belang inzicht te krijgen in de zaken die jou energie geven
(energiegevers) en de zaken die je alleen maar energie kosten (energievreters).

1

Denk na. Wat zijn jouw energiegevers en energievreters? Geef voorbeelden.
Mijn energiegevers zijn:



Mijn energievreters zijn:



2 	Hoe kun je energiegevers beter benutten? Wat doe als je bijvoorbeeld energie krijgt van
muziek? Geef een eigen voorbeeld.



3 	Hoe kun je energievreters verminderen? Zijn er energievreters die je direct kunt
aanpakken? Bijvoorbeeld als je op je werk nooit geen feedback krijgt. Geef een eigen
voorbeeld.



Voor een gezond en vitaal leven kun je in het algemeen de volgende tips aanhouden:
1
Ga altijd uit van de stelling ‘goed genoeg is ook perfect’.
2 Doe liever een paar dingen goed dan veel dingen slecht of helemaal niet.
3	Laat je niet afleiden maar houd jezelf in je flow en maak af waar je mee bezig bent.
6 Beperk jezelf in wat je gedaan wilt krijgen en bewaak daarmee je eigen grenzen.
7 Doe de dingen op jouw manier; in je eigen ritme presteer je het beste.
8 Stel prioriteiten; niet alles wat moet is ook mogelijk.
9	Vraag je niet af wat het ‘beste moment’ is, maar begin gewoon aan iets en maak het af.
10 Laat je niet verleiden dingen te doen die je niet wílt doen of waar je niet achter staat.
11	Ontloop contact met mensen die negatieve energie met zich mee dragen of die je
‘leegzuigen’.
12 Zeg op tijd nee; afspraken met jezelf zijn even belangrijk als afspraken met anderen.
13 Zoek gelegenheden en omstandigheden die je motiveren of die je inspireren.
14 Geniet van je successen en beloon jezelf.
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4	Hoe scoor jij op de vitaliteitsdimensies? Gebruik voor de beantwoording van deze vraag
het schema op blz. 16, vraag 7. Geef je huidige score weer in een cijfer (1 - 10). Doe
datzelfde met de gewenste score. Wees realistisch, het moet namelijk wel haalbaar zijn.

Emotioneel

Huidige score

Fysiek

Gewenste score
Sociaal

Huidige score
Gewenste score

Huidige score
Gewenste score

Mentaal

Huidige score
Gewenste score

5	Welke van je eigenschappen (zie schema op blz. 16) wil je behouden omdat die je
vitaliteit in stand houden of bevorderen?


6

In welke kwaliteiten wil jij je verbeteren? 




7	Formuleer op elke genoemde kwaliteit 
een SMART leerdoel. Een SMART leerdoel moet
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden zijn. Hiermee voorkom je dat een
leerdoel te vaag of te vrijblijvend als wens of
goede voornemens geformuleerd wordt.
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I’m tired
It’s too cold
It’s too hot
It’s RAINING
It’s too late

LET’S GO
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Alles op een rij
Wat kun je nu? Je kunt uitleggen
- dat een goede gezondheid de basis vormt voor vitaliteit;
- welke zes dimensies invloed hebben op je gezondheid;
- welke factoren bepalend zijn voor tevredenheid of geluksgevoel;
- welke behoeften algemeen menselijk zijn;
- wat de Piramide van Maslow is;
- hoe belangrijk balans is bij vitaliteit;
- dat we onderscheid maken in lichamelijke en mentale balans;
- wat verstaan wordt onder conditie;
- hoe je de basisconditie kunt meten;
- waarin fitheid zich onderscheidt van vitaliteit;
- wat bedoeld wordt met fysieke, mentale, emotionele en sociale fitheid.

Blik terug
Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd

19
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9

Opdrachten hoofdstuk 1
De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in:
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren
Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd en
inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker omdat
deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Als laatste zijn er opdrachten voor een
reflectieverslag en het portfolio. Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je
door je docent worden verteld. Het kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.
Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak,
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.
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Zoek informatie
Mindmap

2

Enquête

3

De geluksformule

4

Vitaliteit

5

Mentale fitness

6

Fitnesscentra

1

Geef je mening
Mentale fitheid

2

BMI

3

Geluk

4

Energiemeter

5

Is meer bewegen
mogelijk?

Informatie
Waar denk je aan bij het woord gezondheid?
Maak een mindmap.
Houd een enquête in de klas. Hoe vitaal zijn je
medeleerlingen?
Welke veranderingen hebben op het geluk van
mensen de grootste invloed op lange termijn?
Hoe is het met jouw vitaliteit gesteld? Vul de
test in en ontdek wat goed loopt en wat jouw
aandachtspunten zijn.
Ben je wat uit balans? Doe de test en kijk wat je
kunt doen om mentaal fit te worden of te blijven.
Wat hebben fitnesscentra te bieden? Tegen
welke prijs? Doe een onderzoek naar
verschillende centra.

Maken

Mening
Maken
Hoe staat het met jouw mentale fitheid? Ben
je mentaal in balans? Geef je mening over
stellingen.
Heb je een gezond gewicht? Bereken je eigen
BMI en geef je mening.
Wat draag bij aan geluk? Geef je mening over de
verschillende mogelijkheden.
Vul de energiemeter gedurende 1 week in en
geef je mening over het resultaat. Wat heb je
ervan geleerd?
Wat kun je doen om meer te bewegen? Wat
zijn je belemmeringen? Bespreek dit met je
klasgenoten.
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Bepaal je standpunt
Leefstijl

2

Geluk of gelukkig?

3

Gezond leven

4

Welvaart en welzijn

5

Leven in balans?

1

Kom tot actie
Een gezonde school

2
3

4

Jouw persoonlijk
dossier
Conditietesten

5

Energiemotor: de
olielamp
Wellness

6

Vitaliteit

1

Kijk terug
Reflectieverslag

2

Portfolio

3

Zelftoets

Standpunt
Bepaal jullie standpunt over een gezonde en
ongezonde leefstijl aan de hand aan stellingen.
Stellingenspel over geluk hebben en gelukkig
zijn.
Stel met elkaar tips op voor gezond leven
en hang de regels in posterformaat op in het
klaslokaal.
Bepaal jullie standpunt over de relatie tussen
welvaart en welzijn aan de hand van een stelling
Zo nu en dan is ons leven uit balans, ben je
ontevreden. Doe de levensvoldoeningstest en
bepaal of het beter kan.

Maken

Actie
Maken
Onderzoek hoe gezond jouw mbo-school
is en wat je nog meer kunt doen aan
gezondheidsbevordering.
Je houdt gedurende 1 week bij hoeveel calorieën
je aan eten en drinken hebt binnen gekregen.
Meet je conditie. Doe verschillende
conditietesten tijdens de lessen Sport en
bewegen.
Hoe is het met jouw olielamp gesteld en wat wil
je graag veranderen? Invuloefening.
Doe onderzoek naar de opkomst van
wellnesscentra. Schrijf een verslag over de
huidige stand van zaken.
Breng je vitaliteit en energie naar een hoger
niveau. Doe vitaliteitsoefeningen.
Evaluatie en Reflectie
Geef in het reflectieverslag weer wat je van dit
hoofdstuk hebt geleerd. Wat ging goed, wat
minder goed?
Maak in je persoonlijk dossier inzichtelijk wat
je uitgevoerd hebt. Met andere woorden: lever
bewijzen aan van uitgevoerde opdrachten en
tijdsbesteding.
Maak de meerkeuzetoets en evalueer het
resultaat.

Maken
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Vitaal blijven
Vitaliteit moet je onderhouden. Daarvoor is het nodig te weten wat je daarvoor
moet doen. Gelukkig zijn er normen die daarvoor gelden. En dan nog blijkt
het niet altijd en voor iedereen mogelijk aan die normen te voldoen. We
zijn allemaal maar gewone mensen, met allemaal onze eigen beperktheid.
Beperktheid die ons kan belemmeren om topfit te kunnen functioneren.
Dit hoofdstuk gaat in op de factoren die van invloed zijn op je vitaliteit. Het
behandelt de normen van gezond gedrag en beschrijft risico’s die ontstaan als
je gewoontes te ver doorzet.

22
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1

Topfit

Bron: www.eenvandaag.nl

Elk mens is tot de beste prestaties in staat als hij of zij topfit is en beschikt over een
zeer goede conditie. Maar wat is een zeer goede conditie en wanneer ben je topfit? Dat
hangt van een aantal factoren af die samen je gesteldheid (vitaliteit) bepalen. Er zijn acht
factoren die daarop van invloed zijn. We vatten ze samen met de 8 G’s.
G1: 	Getal
Getal staat voor je leeftijd. De vitaliteit van een senior is
natuurlijk anders dan die van een tiener.
G2: 	Geslacht
Geslacht staat voor het feit dat je man of vrouw of misschien wel transgender 
bent. Biologisch bestaan er verschillen tussen de geslachten en die bepalen
mee hoe vitaal je bent.
G3: 	Genen
Genen staan voor dat wat je erfelijk hebt
meegekregen.
Erfelijke eigenschappen kunnen betrekking
hebben op je fysieke uiterlijk, maar ook op
je psychische vermogen. Erfelijke
eigenschappen bepalen je lichamelijke en
psychische mogelijkheden en beperkingen.
1	Ga naar de website http://www.nti.nl/test-jezelf/iqtest-intelligentietest/ en doe de IQtest. Print de uitslag en voeg die toe aan je burgerschapsportfolio.
G4:	Gezondheid
Gezondheid staat voor de mate waarin je weerbaar bent tegen fysieke
en psychisch invloeden van buiten af, die jou schade toebrengen.
G5:	Gemeenschap
Gemeenschap staat voor relaties die van huis uit bestaan maar heeft
ook betrekking op relaties die je tijdens je leven aangaat.
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G6:	Geluk
Geluk staat voor het belang dat je hecht aan dingen en aan de
vervulling ervan. Geluk zit voor veel mensen in kleine dingen, maar
anderen hebben daar niet genoeg aan.
2

Geluk test. Hoe gelukkig ben jij? Ga naar https://www.123test.nl/geluk/.
Print de uitslag en voeg die toe aan je burgerschapsportfolio.
G7:	Gedrag
Gedrag staat voor keuzes die je maakt in wat je doet of laat (= niet doet).
G8:	Genoegdoening
Genoegdoening staat voor het gevoel of de voldoening die je bij
ervaringen krijgt.
In samenhang zijn deze factoren bepalend voor je mate van vitaliteit en fitheid.

gedrag
gezondheid

geslacht

getal

VITALITEIT

gemeenschap

geluk
genoegdoening
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Grenzen
De ideale mens bestaat niet. Jij en ik, wij allemaal hebben onze eigen beperktheden. Die
kunnen lichamelijk zijn, psychisch of sociaal. Beperktheden stellen een grens en bepalen
wat je niet kunt of niet mag. Ze vormen de grenzen aan onze mogelijkheden. Grenzen
die we niet over kunnen of niet over moeten gaan om een leven lang vitaal te kunnen
blijven.

1	Welk woord is het beste alternatief voor het woord ‘beperktheid’?
O limiet
O tekort
O handicap
2	Hieronder in de linkerkolom staan 5 voorbeelden van beperktheden. Rechts staan
categorieën van beperktheid. Verbind elk woord/letter links met de juiste categorie
rechts.
Voorbeeld
te weinig vooropleiding voor studie
te weinig geld voor mobieltje
te klein voor piloot
te lelijk voor model
te traag voor de topploeg

A
B
C
D
E

categorie
Lengte beperktheid
Uiterlijke beperktheid
Motorische beperktheid
Financiële beperktheid
Intellectuele beperktheid

Beperking
Onder beperktheden vallen ook beperkingen. Elk mens, jij en ik, heeft zijn beperkingen.
Beperkingen zijn in tegenstelling tot beperktheden blijvend en niet of maar zeer ten dele
door gedrag te compenseren. In het algemeen is een beperking iets niet kunnen of niet
mogen. Bij beperkingen maken we onderscheid in tijdelijk en blijvende beperking in
functioneren.
Functiebeperking: het ontbreken van mogelijkheden om op gelijke voet deel te
nemen aan het maatschappelijk verkeer, ook wel verhindering
genoemd
Mensen met een functiebeperking zijn in 
bepaalde functies beperkt. Dat geeft ze moeite
om in het algemeen maatschappelijk verkeer
‘normaal’ te kunnen functioneren. Binnen
functiebeperkingen onderscheiden we
lichamelijke en psychische functiebeperking.
Lichamelijke beperking
- Als je een bril draagt heb je een lichamelijke
functiebeperking, maar je gehoor is
daarentegen vaak beter ontwikkeld dan dat
van anderen.
- Iemand met autisme heeft een verstandelijke
beperking die leidt tot moeite in het
functioneren in de sociale omgang, maar hij
kan normaal of hoogbegaafd zijn of zelfs uitblinken op onderdelen.
Kortom: mensen met een functiebeperking hebben vaak functies die beter ontwikkeld
zijn dan gemiddeld, wat ze waardevol maakt voor het maatschappelijk verkeer.
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3	Schrijf vijf voorbeelden op van lichamelijke beperkingen.



4	Bedenk twee beroepen waarvoor kleurenblindheid een beperkende functie is.


Psychische beperking
Naast lichamelijke beperkingen onderscheiden we ook psychische beperkingen. Een
psychische beperking kan tijdelijk van aard zijn. Je bent dan ‘in de war’. Een psychische
beperking die blijvend is wordt verstandelijke beperking genoemd. Mensen met een
verstandelijke beperking hebben vaak minder denkkracht en kunnen daarom vaak
minder goed rationaliseren. In de ergste vorm zijn ze zelfs totaal afhankelijk van andere
mensen.
Voorbeelden van psychische beperkingen zijn een 
beperkt IQ, dyslexie, dyscalculie, PDDNOS, ADD en
ADHD.
5	Tot enkele jaren terug werden mensen met een
beperking ook wel genoemd ‘mensen met weinig
mogelijkheden’.
Leg uit wat daarmee bedoeld werd.



6	De laatste jaren wordt niet de nadruk gelegd op wat
iemand niet kan, maar wat hij wél of nog wel kan.
Leg uit waarom.




10 grootste stressoren voor
mensen met autisme
1 Omgaan met angst(en)
2 Zelfbeeld en zelfinzicht
3	Omgaan met (plotse)
veranderingen
4	Depressieve gevoelens en
gedachten (en verdriet)
5	Organisatie van het
dagelijkse leven
6 Liefdes - partnerrelaties
7	Omgaan met informatie van
binnen - en buiten
8	Vriendschappen maken,
onderhouden en behouden
9	Niet mogen zijn wie je bent
10	Naar buiten komen met de
diagnose autisme

Emotieherkenningssoftware voor Google Glass helpt autistische jongeren
Er is een instrument ontwikkeld dat mensen met klassiek autisme leert de emoties bij
anderen te herkennen. “Autisten hebben 
moeite met het herkennen van emoties en
reageren dan onbegrijpelijk voor anderen.
Zo kan het gebeuren dat iemand met
autisme in lachen uitbarst als er iets heel
ernstigs is gebeurd. Dat wordt door
anderen niet begrepen.”
Het instrument werkt met inzet van Google
Glass. Er is emotieherkenningssoftware
ontwikkeld die de autist in de bril de emotie toont van anderen. Autisten worden
getraind in het vertonen van de juiste reactie op de zichtbare emotie. Dat helpt hen in
geaccepteerd worden.
Discipline
Beperktheden die grenzen stellen die we niet over kunnen gaan noem je beperkingen.
Beperktheden die grenzen stellen die we niet over moeten gaan noem je discipline of
zelfregulering.
Over beperkingen heb je geen controle. Het zijn eenvoudigweg de grenzen van je
mogelijkheden. Daarnaast blijven er genoeg grenzen over die je voor keuzes stellen:
houd ik me eraan, blijf ik er binnen of ga ik die over? Het zijn die grenzen die je moet
leren beheersen.
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Grenswaarden
De overheid hecht veel belang aan vitaliteit van 
haar burgers. Daarom steunt zij organisaties die
deskundigheid hebben om normen voor vitaliteit te
formuleren. Het zijn richtlijnen waaraan je je kunt
houden om vitaal te zijn en te blijven zoals normen voor:
- voeding
- gewicht
- bewegen
- alcoholgebruik
- slapen
- beeldschermgedrag
- seksualiteit
We bespreken achtereenvolgens deze normen voor vitaliteit.
Voedingsnormen
Het Voedingscentrum is de instantie die
normen stelt en aanbevelingen doet voor
lichaamsgewicht en voeding.
Gezond eten is volgens het
Voedingscentrum gevarieerd eten.
Een ‘gezonde’ maaltijd moet zijn
samengesteld uit alle bestanddelen die
zijn samengenomen in de zogeheten Schijf
van Vijf.
Volgens het Voedingscentrum is gezonde voeding een voeding met dagelijks ontbijt, vier
opscheplepels groenten en twee stuks fruit. En daarnaast gebruik van zo min mogelijk
transvet, zout, suiker en alcohol.

1	Wat is de volgorde in hoeveelheid bestanddelen van groot naar klein? Ga hiervoor naar
‘de schijf van vijf’: http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx.

Vetten en olie
Zuivel, vleeswaren, vis, ei en vleesvervangers
Groente en Fruit
Water
Brood, pasta en peulvruchten

1
O
O
O
O
O

2
O
O
O
O
O

3
O
O
O
O
O

4
O
O
O
O
O

5
O
O
O
O
O

2	Leg uit waarom een ‘broodje gezond’ ook echt een gezond broodje genoemd kan
worden (mits op de juiste wijze bereid).



Gewichtsnorm
BMI staat voor Body Mass Index. Het is een getal dat de verhouding aangeeft tussen je
lengte en je lichaamsgewicht. Bepaling van je BMI en je buikomvang is belangrijk om na
te kunnen gaan of je een gezond gewicht hebt. Als regel voor volwassenen geldt dat
een BMI ‘gezond’ is als die tussen de 18,5 en 24 zit. Een BMI van 18,5 of lager duidt op
ondergewicht. Een BMI van 25 over meer op overgewicht.

3 	Bereken je BMI op de website van het Voedingscentrum:
http://www.voedingscentrum.nl/bmi
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Bewegingsnormen
Onder 18 jaar geldt een uur dagelijkse beweging en drie
keer per week flink sporten als norm. Boven de 18 is een
half uur per dag bewegen en drie keer flink sporten in de
week de norm.
Doelgroep

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Jongeren

Dagelijks één uur ten minste matig intensieve lichamelijke activiteit (>= 5
METs), waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op
het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en
coördinatie).

Volwassenen

Een half uur ten minste matig intensieve lichamelijke activiteit (>= 4 METs) op
minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.
Voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteit bij volwassenen zijn
wandelen met 5-6 km/uur (dus flink doorwandelen) en fietsen met 15 km/uur.

55-plussers

Een half uur ten minste matig intensieve lichamelijke activiteit (>=3 METs) op
minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week; voor niet-actieven,
zonder of met beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging zinvol,
ongeacht duur, intensiteit frequentie of type.
Voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteit bij ouderen zijn
wandelen met 3-4 km/uur en fietsen met 10 km/uur.
Metabolic Equivalent of Task (METs)
Een meeteenheid om uit te drukken hoeveel energie een bepaalde fysieke inspanning kost ten opzichte
van de benodigde energie in rust.

4	Welke voorbeeld van matig intensieve lichamelijke activiteit geldt voor elke leeftijdsklasse?


5	Welke meetmethoden worden gebruikt om matige of intensieve lichamelijke activiteit te
meten?



Normen voor alcoholgebruik
Voor mannen geldt maximaal
twee standaardglazen per dag
en bij voorkeur tenminste één
dag per week niet drinken.
Voor vrouwen: maximaal één
standaardglas per dag en bij
voorkeur tenminste één dag
per week niet drinken.
Wanneer je deze richtlijnen
aanhoudt dan zul je bij een
normale gezondheid ook
op termijn geen schadelijke
lichamelijke gevolgen
ondervinden.

Standaardglazen
Elk drankje heeft zijn eigen glas. Wijn in een wijnglas,
bier in een bierglas, sterke drank in een borrelglaasje. Dit
noemen we een standaardglas. Als het drankje in het juiste
(standaard)glas wordt geschonken dan bevat ieder glas
evenveel alcohol. Dan bevat een vol bierglas dus evenveel
alcohol als een vol wijnglas, en ook evenveel als een
borreltje. Dit komt doordat het alcoholpercentage in bier
lager is dan in wijn of sterke drank.

glas bier (fluitje)

Aantal
standaardglazen
1

blikje of flesje (pijpje)

1,5

halve liter bier (beugel)

2

glas wijn

1

fles wijn (0,75 l)

7,5

glas sherry, port of vermouth

1

Soort drank

fles sherry op port (0,75 l)
10
glas sterke drank ( jenever, vieux,
1
cognac, wiskey, wodka, likeur)
glas mix van sterke drank met fris of sap 1

28

Breezer, mixdrank in flesje (275 ml)

1,25

shooter (bijv. Feigling)

0,35
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6	Op de website http://www.watdrinkjij.nl/ kun je door middel van een vijftien minuten
durende test een advies op maat krijgen over jouw alcoholgebruik. Print de uitslag en
voeg die toe aan je burgerschapsportfolio.
Normen voor beeldschermgedrag
Beeldschermgedrag is het bezig zijn met je mobiele telefoon, laptop of televisie. Als norm
geldt dat je maximaal per dag 2 uur beeldschermgedrag mag vertonen.
7

Hoeveel uur per dag besteed jij gemiddeld aan ‘beeldschermgedrag’?


Normen voor seksualiteit
Bij seks geldt als norm dat je goed voor jezelf en de ander zorgt.
Dat betekent daarom dat je veilig vrijt en daarbij niet over grenzen
gaat die jij en de ander zichzelf hebben gesteld. Ga niet verder
wanneer je aan je partner merkt dat hij of zij dat niet wil. Gebruik
bij het vrijen een condoom en voorkom daarmee ongewenste
zwangerschap of overdracht van een seksueel overdraagbare
aandoening (soa).

8

Slaapnormen
De slaapbehoefte hangt samen met de leeftijd. In het algemeen
kun je zeggen dat de slaapbehoefte afneemt naarmate je ouder
wordt.

Leeftijd

Totaal uren

4 jaar

12

5 jaar

11,5

Voor volwassenen geldt een slaapbehoefte van 7 tot 8 uur.

6 jaar

11,5

Slaapbehoefte

7 jaar

11

Wat is - gerekend naar leeftijd - jouw slaapbehoefte?

8 jaar

11



9 jaar

10,5

10 jaar

10,5

11 jaar

10

12 jaar

10

13 jaar

9,5

14 jaar

9,5

15 jaar

9

16 jaar

9

17 jaar

8,5

18 jaar

8

9	Wat geldt voor jou als gemiddelde?
O ik voldoe aan de norm van slaapbehoefte
O ik zit onder de norm van slaapbehoefte
O ik overschrijd de norm van slaapbehoefte
Normen zijn er niet zo maar. Normen zijn regels en regels
dienen een doel. De normen voor vitaliteit dragen ertoe bij dat
je bij het leven ernaar een vitaal burger kunt zijn. Binnen de
grenzen en mogelijkheden die het leven jou biedt (en waarover
je in de vorige paragraaf hebt kunnen lezen).
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Over grenzen van gewoonte
Onder discipline of zelfregulering verstaan we de eigenschap 
te blijven doen wat je moet doen, ook als je daar geen zin in
hebt. Discipline wordt ook wel zelfbeheersing genoemd. Bij
zelfbeheersing volg je vrijwillig aanvaarde regels voor
bepaalde activiteiten. En laat je je niet door verleiding daarvan
afbrengen.
Vaak worden discipline en zelfbeheersing gekoppeld aan
emoties. Discipline en zelfbeheersing wordt dan beschreven
als het beheersen van emoties. Zelfbeheersing is dan dat je je
gedrag niet laat sturen door emoties, maar je eigen grenzen
bewaakt en de grenzen die aan vitaal leven worden gesteld.
Verleiding
Reclame en marketing zijn instrumenten die erop uit zijn om je emoties te beïnvloeden.
Ze zoeken constant de grenzen op van mensen en proberen die te verleggen. Dat leidt
ertoe dat je bij gebrek aan discipline of zelfbeheersing je grenzen verlegt en risicovol
gedrag gaat vertonen.

1	Op de website http://tests.psychologiemagazine.nl/Persoonlijkheid/
Wilskrachttest?pagina=1 vind je een wilskrachttest. Doe de test en print de uitslag. Voeg
die toe aan je burgerschapsportfolio.

30%

denkt niet of nauwelijks na
over het ouder worden en
leeft bij de dag

5

ingrediënten voor een fijne
oude dag

1 Fysiek en mentaal gezond zijn
2 	Een sociaal netwerk hebben
3 Voldoende geld hebben
4 Een levenspartner hebben
5 	Goede gezondheidszorg

7%

is bang om ouder te worden

Eeuwig jong
Ouder worden is iets dat je niet kunt
voorkomen. Toch zijn er grote groepen
mensen die er alles aan doen om de
veroudering tegen te gaan. Ze doen
dat op allerlei mogelijke manieren die
vooral op het uiterlijk betrekking hebben.
Extreme vormen zijn huidbehandelingen
met botox.
Anti-aging heeft betrekking op alle
maatregelen die als doel hebben het
biologische verouderingsproces te
vertragen, de kwaliteit van leven hoog te
houden en het leven te verlengen.
Anti-aging wordt als begrip gebruikt
door medici en voedingsdeskundigen,
maar ook door de cosmetische industrie.
Door de laatste is Anti-aging een
marketingbegrip geworden.

Slecht nieuws voor de miljoenen mensen die
wekelijks uren zweten en puffen om langer jong
en fit te blijven. Recent onderzoek toont namelijk
aan dat lichaamsbeweging de biologische
veranderingen in onze ouder wordende spieren niet
tegenhoudt. ‘Sport helpt sommigen misschien beter
te functioneren, maar het zal geen rem zetten op
spierverlies’, stelt Professor Jamie Timmons van de
Engelse Loughborough universiteit.

Het fanatisme om jong te willen blijven kan ongezonde vormen aannemen, waarbij
je hele leven beheerst wordt door de drang er jong uit te willen blijven zien: het
schoonheidsideaal. Ook de Food-mania met bijzondere aandacht voor ‘functional foods’
is er een verschijnsel van.
2

Geef vier anti-aging tips voor een mooie en gezonde huid.
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In Nederland zijn momenteel (2015) nog maar zes functional foods volgens de
(vrijwillige) ‘gedragscode Gezondheidseffecten’ van het Voedingscentrum erkend:
•B
 enecol margarine met fytostanolen
Helpt het cholesterolgehalte van het bloed te verlagen (met ongeveer 10%)
•B
 ecel pro.activ margarine en zuivelproducten met fytosterolesters
Helpen het cholesterolgehalte van het bloed te verlagen (margarine met ongeveer
10%, zuivel-producten tot ongeveer 10%)
• Vitaalbrood met prebioticum (inuline)
Ondersteunt de darmfunctie
• Danone Activia; Yoghurt met probiotica (bifidobacteriën)
Stimuleert de stoelgang wanneer die vertraagd is
• O'mega brood met visvetzuren
Kan bijdragen aan de verlaging van fatale coronaire hartziekten, in het bijzonder voor
mensen die minder dan éénmaal per week (vette) vis eten.
• Vitaalbrood Pró-FIT met béta-glucan
Helpt het cholesterolgehalte van het bloed te verlagen (met ongeveer 3%)
3

Anti-aging is een marketingbegrip. Wat betekent dat?
O het is bedoeld om de verkoop te bevorderen
O het is een wetenschappelijk bewezen werkelijkheid
Schoonheidsideaal
Een kenmerk van een schoonheidsideaal is, dat het onhaalbaar is - maar het
ene schoonheidsideaal is onrealistischer dan de ander, en dat van vandaag lijkt
onhaalbaarder dan ooit: volle D-cups, duidelijke tailles, buikspieren, voluptueuze
billen en thigh gaps van het liefst een paar centimeter staren ons vanaf Papercovers, #belfies en selfie-boeken aan.

Bron: www.elle.nl
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Als gewoonte verslaaft
Verslavingen ontstaan altijd vanuit gewoontes en gewoontes zijn - wat het woord al zegt heel gewoon. Er is niets abnormaals aan op te merken.
Gewoonte: een bepaald gedrag of het gebruik van iets dat een vast onderdeel van je
leven is geworden
Een gewoonte is een gedrag dat je in je leven of leefpatroon hebt ingepast. Maar als
het nodig is kun je er ook vrij makkelijk mee stoppen. Met gewoontes is daarom niets
mis. We zijn als mensen nu eenmaal ‘gewoontedieren’. We houden van regelmaat en
vastigheden in ons leven. Die geven ons rust en zekerheid.

1

Noteer twee gewoontes die jij hebt en die je van anderen niet kent.
1
2




TV-kijken
Tv-kijken is een voorbeeld van een gewoonte. De meeste mensen kijken graag en vaak
tv, maar een paar dagen zonder tv is voor vrijwel iedereen goed te doen. Bijna niemand
wordt daar ongelukkig van of angstig of depressief. Lichamelijke klachten krijg je ook niet
als je een tijdje niet aan de gewoonte om tv te kijken kunt voldoen.
Smartphonegebruik en social media
Een leven zonder smartphone kunnen vooral jongeren zich niet voorstellen. Uit
onderzoek blijkt dat een kwart van de jongeren zeker tien tot twintig keer per uur zijn
telefoon checkt. ‘Infobesitas’ heet dat. Je wilt steeds meer informatie hebben, er staat
geen rem op. Het begint met een gewoonte, maar het kan een dwang worden. Je checkt
voortdurend de social media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram en Twitter en je bent
aan het gamen. Internet heb je nu overal bij je en is het verleidelijk om online te blijven.
2 	Hoe vaak check jij je smartphone gemiddeld per uur op een dag? Welke info check jij het
meest op je smartphone?




Bron: www.balanceyourworklife.com
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Appen, gamen en bellen op de fiets vanaf 1 juli 2019 verboden
Naar schatting gebruikt 70 procent van de jongeren tussen 15 en 24 jaar zijn smartphone
tijdens het deelnemen aan het verkeer. Jongeren zouden zich nog niet genoeg bewust
zijn van de mogelijke gevaren. Voor die situatie heeft Minister Van Nieuwenhuizen het
voorstel gemaakt dat bellen en appen tijdens het fietsen moet verbieden.
3 	Noem twee redenen waarom dit wetsvoorstel wordt ingediend. Is handhaving van de wet
mogelijk? Geef aan waarom wel/niet.



Gamen
Gamen bijvoorbeeld kan leuk zijn en een vast onderdeel van je leven, iets dat je
regelmatig doet. Maar het kan ook uit de hand lopen. De drang ernaar kan zo sterk
zijn dat andere taken of verplichtingen erdoor onder druk komen te staan. En dan
gaat dat gamen bijvoorbeeld ten koste van je school of werktaken, of je sociale leven
(vrienden, familie, enz.). Ook kan het ten koste gaan van je gezondheid, bijvoorbeeld
door slaaptekort of te weinig beweging. De gewoonte heeft dan de vorm van verslaving
aangenomen.

4

Noteer twee games die jij zeer regelmatig speelt of hebt gespeeld.
1
2




Een verslaving levert je problemen op bij het uitvoeren van taken of bij het op peil
houden van je geestelijke of lichamelijke gezondheid. Ermee stoppen, of vaak alleen al
de gedachte daaraan, bezorgt je al onrust, angst of depressieve gevoelens.
In de meeste gevallen zorgt het stoppen ook voor lichamelijke klachten. Die klachten
zijn weliswaar tijdelijk, maar ze worden als zeer vervelend ervaren. Je noemt ze
ontwenningsverschijnselen. Voorbeelden van ontwenningsverschijnselen zijn
slapeloosheid, koorts en misselijkheid.
Verslaving: toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte of
stof afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze gewoonte of stof niet of heel
moeilijk los kan laten
Een verslaving kan dus bestaan uit een verslaving aan een gewoonte
(gewoonteverslaving), een verslaving aan een vast gebruik of vaste handeling (ritueel
verslaving) of uit verslaving aan een stof (middelenverslaving).

33

WELZIJN | BURGERSCHAPSLEREN | HOOFDSTUK 2

Bij een verslaving is je gedrag voornamelijk gericht op het verkrijgen 
en innemen van het middel (middelenverslaving) of op het handelen
naar de gewoonte (gewoonteverslaving en ritueel verslaving).
Alles wat je doet staat in dienst van de verslaving. Al je energie
en aandacht gaat er naar uit en er is vaak onvoldoende of geen
aandacht meer voor andere activiteiten. Je bent de controle over je
eigen handelen kwijt.
Vet eten
Hamburger
Patat
Kip
Snacks

Eetverslaving

Snoep
Pillen

Vegetarisch eten

Spuiten

Gezond eten

Snuiven
Bier
Sterke drank

Blowen
Alcoholverslaving

Verslavingen

Drugsverslaving

Mixjes

Joint
Slikken
Heroïne

Geld

Hasj

Muntjes

Wiet

Punten
Gokkast
Schulden

Gokverslaving

Winst
Verlies
Weddenschappen

5	Hierboven zie je veel verschillende vormen van voorkomende verslavingen. Welke ervan
herken jij bij jezelf?



Als je lichaam de stof (bij middelenverslaving), de gewoonte (bij gewoonteverslaving) of
het ritueel (bij ritueel verslaving) moet loslaten, dan ontstaan er vaak ernstige
ontwenningsverschijnselen. Deze verschijnselen kunnen je als persoon langdurig en
ernstig hinderen. Stoppen maar ook minderen lukt dan vaak niet.

I’LL BET I CAN
STOP GAMBLING!
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Verslaving
Gewoonteverslaving
Een gewoonteverslaving is een verslaving aan een handeling die
voor een persoon van belang is om zich goed te voelen of een kick
te krijgen.
Veel voorkomende vormen van een verslaving aan een gewoonte zijn:
- Gokverslaving
- Eetverslaving
- Gameverslaving
- Seksverslaving
- Werkverslaving

1

Van welk soort verslaving vormt boulimia een voorbeeld?


Ritueel verslaving
Ritueel verslaving houdt in dat
je bepaalde handelingen
uitvoert, ook als die niet altijd
zinvol zijn. Ritueel verslaving
wordt ook wel dwangneurose
genoemd.
Veel voorkomende vormen van een verslaving aan een ritueel of vaste handeling zijn:
- Hygiëneverslaving
- Chatverslaving
- Rituelen bij sport
Middelenverslaving 
Een middelenverslaving is een verslaving die in stand
gehouden wordt door het gebruik van een middel of
substantie, die op zichzelf verslavend is doordat het
een directe werking in de hersenen heeft.
Er bestaan 3 verschillende categorieën:
- s timulerende middelen
(amfetaminen, cocaïne en nicotine)
- v erdovende middelen
(alcohol, opium)
-b
 ewustzijnsveranderende of geestverruimende middelen
(Wiet, paddo’s, THC en MDMA/XTC)
2	Bewustzijnsveranderende middelen worden ook wel psychoactieve middelen genoemd.
Waarom?


3

Welke andere benaming is een goede vertaling van het begrip ‘drugs’?
O kalmerend middel
O verdovend middel
O oppeppend middel

4

Noteer het ontbrekende woord in de volgende zinnen:
1

De werkzame stof in marihuana is 

2

De werkzame stof in XTC is 
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De meest verspreide verslavingen zijn die aan alcohol en sigaretten: andere zeer
verslavende middelen zijn heroïne, cocaïne, barbituraten, GHB en amfetamine.
Medicijnverslaving
Een verslaving die vaak onopgemerkt blijft is verslaving aan medicatie zoals
angstdempers en slaapmiddelen. Bekende slaap-en kalmeringsmiddelen zijn Temazepam
en Oxazepam. Bekende pijnstillers zijn: Fentanyl, Codeïne en Morfine.
Ze worden vaak jarenlang op herhalingsrecepten opgehaald totdat de arts ingrijpt.
Ook komt het voor dat de patiënt niet meer genoeg heeft aan zijn dosis en andere
wegen gaat zoeken om de verslaving in stand te houden, bijvoorbeeld via internet.
5

Hoe komt het dat medicijnverslaving een groeiend probleem is in de westerse wereld?



Geestelijk of lichamelijk verslaafd
Binnen de verslaving aan een stof wordt er ook gesproken over een lichamelijke en
geestelijke verslaving.
Alcoholisme ontstaat vaak heel sluimerend en geleidelijk. Je begint met een paar
biertjes per week en houdt dat heel lang, soms wel jaren vol.
Dan worden het een paar biertjes (of glazen wijn) per dag en ook dat kan heel lang
probleemloos zo doorgaan. Maar dan opeens komt er een omslagpunt. Het drinken
gaat je leven beheersen, je wordt onrustig als je geen drank in huis hebt, je denkt dat
je zonder een paar glazen niet meer kun slapen, je hebt die dagelijks roes nodig. En
dan is wat ooit een gewoonte was niet meer zo plezierig en gezellig. Je meldt je vaker
ziek en komt steeds vaker te laat op je werk, je presteert minder, je hersens werken
minder goed. En langzaamaan gaat je gezondheid steeds meer achteruit.
Een lichamelijke verslaving houdt in dat het menselijk lichaam gewend is geraakt aan
de stof die intensief gebruikt wordt, en zich heeft aangepast aan die stof. Wordt er in
zo’n geval gestaakt met het gebruiken van die stof, dan ontstaan ziekteverschijnselen
als koorts, slapeloosheid en braken. Dit noem je onthoudingsverschijnselen. Het steeds
meer nodig hebben van een verslavende stof om hetzelfde effect te bereiken noem je
tolerantie. Het optreden van tolerantie is kenmerkend voor bijna elke verslaving.
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Geestelijke verslaving betekent dat iemand een stof denkt nodig te hebben of
denkt lekker te vinden en niet meer zonder kan. Deze vorm van verslaving is
persoonsgebonden, omdat verschillende mensen verschillende dingen ‘lekker’ vinden.
Bij geestelijke verslaving kan iemand zo naar een stof verlangen dat alle gedachten
draaien om het gebruiken en verkrijgen van die stof. De mentale verslaving kan de
chemische balans binnen de hersenen zo verstoren en een lichamelijke invloed hebben.
6

Bij verslaving treedt tolerantie op. Wat betekent dit?



Een bekend verschijnsel is dat de beloning die een verslaafde 
krijgt bij het toegeven aan de verslaving door hem of haar zelf
overgewaardeerd wordt. Het brein produceert een stof dopamine - dat ook wel ‘gelukshormoon’ wordt genoemd. Je
krijgt er een ‘gelukzalig’ gevoel van. Al is die vaak maar van
korte duur.
Niet ieder mens is even gevoelig voor verslaving. Verslaving treedt vooral op bij
bepaalde mensen die van nature onzeker zijn. Een middel houdt dan vervelende
ervaringen weg en een vaste gewoonte biedt zekerheid.
Samengevat: nadelige gevolgen van verslaving zijn:
- je krijgt een kort lontje;
- je wordt prikkelbaar of krijgt driftbuien;
- je wordt overspoeld door verwarrende emoties;
- je verliest oog voor de realiteit;
- je komt in een sociaal isolement;
- je krijgt last van slaapstoornissen;
- je emoties en interesses vlakken af;
- je krijgt conflicten met je omgeving.
In veel gevallen leidt verslaving tot spijbelen, leerproblemen en concentratiestoornissen.

Bron: www.online-hulpverlening.be
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Verleiding en emotie
Emoties zijn essentieel in het leven van de mens. Emoties sturen vaak wat je doet en zijn
vaak bepalend bij keuzes die je maakt.
Verborgen verleiders
Reclame maken is verleiden en dus al een heel oude bezigheid. Had Eva immers niet een
appel nodig om Adam te verleiden? En wat gebeurde er met Adam? Hij werd overmand
door emoties en hapte toe. Reclame en emotie, het zijn twee begrippen die niet zonder
elkaar kunnen. Dagelijks flitsen tientallen reclameboodschappen aan ons voorbij. Emotie
helpt bij het overbrengen van reclameboodschappen.
Reclame wordt ook wel eens omschreven als ‘verborgen verleider’. Een goede
reclameboodschap is er een die een emotie bij de kijker oproept die hem of haar ertoe
brengt het product aan te schaffen.
Beelden zijn emotie. Het merk Coca-Cola koppelt
drinken van het kostbare bruine vocht aan de
emotie ‘Happiness’. En reclameboodschappen van
hulporganisaties na een ramp zijn meestal zeer
emotioneel geladen en geven een enorme respons.
Mensen trekken dan sneller hun portemonnee.

1 	Als je denkt aan een reclame waarin emoties worden gebruikt, welke reclame komt dan
als eerste in je op?


2

Bij welke reclame of welke productmerken heb jij een ‘goed gevoel’?


3	Welk gevoel (welke emotie) proberen de volgende merken bij de kijker aan te spreken?
Kies uit de volgende antwoorden: voordeel - gezelligheid - degelijkheid
OPEL

:

Amstel bier : 
Kruidvat

:

Verborgen verleiders in de supermarkt
Boodschappen doen in de supermarkt, daar denken we over het algemeen niet al te
diep over na. Dat in tegenstelling tot de supermarktbedrijven zelf. Die denken na over
elk detail. Alles in een supermarkt is erop gericht ons meer te doen kopen, om ons te
verleiden. Winkeliers hebben het liefst dat de klanten met een winkelwagentje op stap
gaan. Daar kan immers meer in dan in een mandje. Impulsaankopen hebben dan meer
kans.
4

Welke verborgen verleiders herken je nog meer in de supermarkt?
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Emoties
Emoties zijn innerlijke belevingen of gevoelens van
bijvoorbeeld vreugde, angst, boosheid, verdriet. Emoties
kunnen door een bepaalde situatie worden opgeroepen
(geprikkeld) of zo maar optreden (spontaan).
Met een EQ-test meet je op welke manier jij omgaat met
emoties van jezelf en van anderen.

IQ vs. EQ

Je emotionele stabiliteit (= de hoogte van je EQ) wordt meestal bepaald aan de hand van
vijf persoonlijkheidskenmerken:
- intrapersoonlijke eigenschappen:
de manier waarop je controle hebt over je eigen emoties
- interpersoonlijke eigenschappen:
de manier waarop jij oog hebt voor emoties van anderen
- aanpassingsvermogen:
de manier waarop je in staat bent je eigen emoties af te stemmen op die van anderen
- stressmanagement:
de manier waarop je controle hebt over optredende stress
- stemming:
het actueel heersende gevoel
5	Ga naar de website https://www.123test.nl/eq-test/ en doe de EQ-test. Print de uitslag
en voeg die toe aan je burgerschapsportfolio.
Iemand die emotioneel stabiel is
-h
 eeft vaak voldoende zelfwaardering (gevoel van eigenwaarde). Ontbreekt
eigenwaarde of is die onvoldoende aanwezig, dan maakt dat je gevoeliger voor
prikkels;
- heeft vaak een duidelijke zingeving (religie, levensovertuiging, waarde-opvatting);
- heeft vaak bestaanszekerheid (door werk en/of inkomen);
- beschikt over een goede psychische gesteldheid;
- leeft in een stabiele sociale omgeving zonder groepsdruk.
Verleidingen werken in eerste instantie op emoties.
Emotionele instabiliteit kan in het ergste geval leiden tot een depressie. Depressiviteit is
een ziekte van stemming en gevoelens.
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Alles op een rij
Wat kun je nu? Je kunt uitleggen
- dat vitaliteit samenhangt met 8 G-factoren;
- wat we verstaan onder beperktheid;
- dat een beperktheid overkombaar is;
- waarin een beperking zich onderscheidt van een beperktheid;
- wat bedoeld wordt met functiebeperking;
- welke soorten psychische functiebeperking veel voorkomen;
- welke normen gelden voor gezonde voeding;
- welke norm geldt voor gezond gewicht;
- welke normen gelden voor beweging;
- welke normen worden gesteld aan alcoholgebruik;
- welke norm wordt gesteld aan beeldschermgedrag;
- welke normen bestaan voor gezond seksueel gedrag;
- welke norm bestaat voor gezond slaapgedrag;
- wat bedoeld wordt met zelfregulering;
- hoe reclame en marketing inwerken op emoties;
- wat een gewoonte is en hoe die tot verslaving kan leiden;
- wat verslaving is en welke soorten ervan bestaan;
- wat het verschil is tussen lichamelijke en geestelijke verslaving;
- welke nadelige gevolgen verslaving kan hebben;
- wat we verstaan onder emoties;
- wat emotionele stabiliteit is;
- dat emotionele instabiliteit kan leiden tot depressies.

Blik terug
Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk
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Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd
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Opdrachten hoofdstuk 2
De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in:
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren
Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd en
inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker omdat
deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Als laatste zijn er opdrachten voor een
reflectieverslag en het portfolio. Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je
door je docent worden verteld. Het kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.
Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak,
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.

3

Zoek informatie
Normen voor
vitaliteit
Bestrijding
verslavingen
Energiedrankjes

4

Anti-aging

5

Verslaving

6

Eetstoornissen

7

Gezond reizen

1

Geef je mening
Smartphone

1
2

2
3

4

5

6

Informatie
Maken
Zoek uit wat de normen zijn voor gezonde
voeding, lichaamsgewicht, bewegen, e.d.
Zoek uit welke methoden er bestaan om van
verslavingen af te komen.
Zoek uit welke energiedrankjes er zijn en wat de
effecten zijn op je gezondheid.
Zoek uit hoe groot de invloed is van anti-aging
op het schoonheidsideaal.
Ga in je omgeving op zoek naar iemand met een
verslaving. Neem een interview met hem/haar af.
Zoek uit welke eetstoornissen en behandelingen
er zijn. Hebben behandelingen nut?
Zoek van drie landen buiten Europa uit welke
vaccinaties en medicijnen je nodig hebt als je er
een tijdje verblijft. Hoe en waar regel je dit?

Mening
Ben jij verslaafd aan je smartphone? Onderzoek
dit en geef je mening.
Voedingsnorm
Houd jij je aan de voedingsnorm van het
Voedingscentrum? Geef je mening
Gezondheidshypes
Beschrijf drie verschillende hypes of rages op
het terrein van gezondheid, voeding, fitheid en
wellness. Geef je mening over deze hypes.
Ben jij een
Wat zijn slechte gewoonten in het algemeen en
‘Gewoontedier’?
in het bijzonder van jezelf? Wat is het verschil
met verslaving? Hoe ga je ermee om? Geef je
mening.
Spelletjes op je
Houd een kleine enquête onder je
mobiel
vriendengroep over de meest verslavende
spelletjes op de mobiele telefoon. Wat zijn de
effecten? Geef je mening.
‘Verborgen verleiders’ Hoe laat jij je verleiden door de reclame? Tot
welke effecten leidt dit? Hoe groot is hun
invloed? Geef je mening over ‘verborgen
verleiders’.

Maken
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Bepaal je standpunt
Alcoholgebruik

2

Drugsgebruik

3

Speldebat
schoonheidsideaal

4

Kennistest drugs

5

Voeding

6

Popmuziek en drugs

1
2

42

Kom tot actie
Voorlichting over
drugs
Pitch gezond en
lekker menu

3

Vitaliteitscontract

4

Tijdschrift Vitaal

5

Verslavingsgewoonten

6

Sporttoernooi

1

Kijk terug
Reflectieverslag

2

Portfolio

3

Zelftoets

Standpunt
Maken
Bepaal je standpunt ten aanzien van
alcoholgebruik aan de hand van stellingen.
Bepaal je standpunt ten aanzien van
drugsgebruik aan de hand van stellingen.
Debatteer in spelvorm over een van tevoren
gegeven stelling. Kies een stelling over
gezondheidsmanie/-ideaal en vitaliteit.
Wat weet je van drugs? Doe een kennistest over
drugs. Wat is je conclusie?
Bepaal je standpunt ten aanzien van
voedingsgewoonten aan de hand van stellingen.
Beschrijf de relatie tussen popmuziek en het
gebruik van drugs. Welke invloeden zijn er?
Bepaal je standpunt.
Actie
Maken
Organiseer een voorlichting op school over de
risico’s van het gebruik van drugs.
Houd een pitch over een gezond en lekker menu
voor je klasgenoten . Houd rekening met de
adviezen van het Voedingscentrum.
Sluit met elkaar een vitaliteitscontract af voor
de klas. Doe een belofte en houd je eraan de
komende periode.
Maak een (glossy) tijdschrift met informatie over
gezond en vitaal leven. Je schrijft het tijdschrift
voor jongeren van je eigen leeftijd.
Houd een enquête op school over
verslavingsgewoonten. Breng de verslavingen
in kaart en gebruik de resultaten voor de
voorlichting op school.
Organiseer een sporttoernooi op school.
Evaluatie en Reflectie
Geef in het reflectieverslag weer wat je van dit
hoofdstuk hebt geleerd. Wat ging goed, wat
minder goed?
Maak in je persoonlijk dossier inzichtelijk wat
je uitgevoerd hebt. Met andere woorden: lever
bewijzen aan van uitgevoerde opdrachten en
tijdsbesteding.
Maak de meerkeuzetoets en evalueer het
resultaat.

Maken
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Gezond op je werk
Een goede gezondheid is een voorwaarde om goed je werk te kunnen doen.
Werkgevers beseffen dat het in hún belang is werknemers te hebben die
tenminste ‘redelijk gelukkig’ zijn in hun werkomgeving. Werknemers die vitaal
zijn blijken namelijk creatiever, tonen meer inzet, werken harder en beter en
blijven langer bij het bedrijf.
Van alle werkende Nederlanders scoort maar twaalf procent hoog op vitaliteit.
Dat is maar één op elke acht werkende Nederlanders. 29 % van werkend
Nederland scoort zelfs laag tot zeer laag in vitaliteit. Nederlanders met een
lage tot zeer lage vitaliteit melden zich per jaar meer dan drie keer vaker
ziek en hebben een grote kans op een burn-out. Meer dan de helft van alle
werkende Nederlanders voelt een hoge werkdruk.
Vitaal zijn kun je alleen dan als je niet of weinig ziek bent.
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Ziek zijn
Een burn-out voor Burnice
Burnice is een jonge starter op de arbeidsmarkt. Haar
eerste baan was bij een klein familiebedrijf. Vol goede
moed was ze eraan begonnen. Maar al snel keerde dat.
Ze kon niks goed doen voor de baas. Werd voortdurend
op haar fouten gewezen, werd uitgekafferd in het bijzijn
van klanten. Kreeg voortdurend te horen dat ze niet
geschikt was, maar dat ze haar contract moest uitdienen.
Ze moest ook maar niet denken aan ziek worden, want er kwamen drukke maanden
aan. Ze heeft het drie maanden volgehouden. Sindsdien zit ze ziek thuis. Murw
geslagen, opgebrand.
Gezondheid en ziekte horen bij elkaar. Maar om beter te worden hoef je niet altijd ziek
te zijn! Je kunt ervoor zorgen dat je fit en vitaal op je werk verschijnt. Je voelt je beter
en je presteert ook meer. Toch heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in
het afgelopen jaar tenminste een keer verzuimd wegens ziekte. Dat wil niet zeggen dat
mensen niet meerdere keren per jaar ziek kunnen zijn, maar die zitten dan niet ziek thuis,
maar werken bijvoorbeeld met een griepje of blessure gewoon door.

1 	Leg uit wat bedoeld wordt met de volgende zin: ‘Om beter te worden hoef je niet altijd
ziek te zijn!’



Oorzaken ziekte(verzuim)
Ziekteverzuim kan diverse oorzaken hebben. Volgens onderzoek heeft 70% tot 80% van
het ziekteverzuim geen directe medische oorzaak. Het verzuim komt door spanning
op het werk of door de thuissituatie. Bij Burnice komt haar ziekte(verzuim) voort uit
de spanning op het werk. Ze voelde zich niet gewaardeerd, kon niets goeds doen en
voelde zich onheus bejegend door haar autoritaire baas. Een andere belangrijke oorzaak
van ziekte(verzuim) is de spanning die veroorzaakt wordt door de thuissituatie zoals
problematische schulden, relatieproblemen of mantelzorg.
Beroepsziekten
Daarnaast kan werkgerelateerde ziekte ook voorkomen in het beroep dat iemand
uitoefent. Je spreekt dan van beroepsziekten. Voorbeelden zijn: stoflongen bij
mijnwerkers, asbestose bij arbeiders uit de asbest-industrie, vormen van kanker bij
arbeiders uit de chemische industrie, de schildersziekte door het werken met vluchtige
organische stoffen (V.O.S.). 
Ook besmettelijke ziektes zoals hepatitis of hiv bij medewerkers in
de gezondheidszorg als die ontstaan na een prik- of snijongeluk zijn
bestaande en erkende beroepsziekten. Let wel, een bedrijfsongeval
is geen beroepsziekte. In elke sector komen bedrijfsongevallen voor,
vooral in de bouw en horeca.
2	Asbestose is een beroepsziekte die ook veel voorkomt onder automonteurs. Bij het
vervangen van remschijven kan het vrijkomende asbeststof de ziekte veroorzaken. Welke
beschermende maatregel kan dit voorkomen?


3	In de horeca komen relatief veel bedrijfsongevallen voor. Ook binnen het onderwijs en de
bouw is het ziekteverzuim relatief vaak werkgerelateerd.
Wat zou de reden/oorzaak hiervan kunnen zijn in die sectoren?
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Elk beroep kent zijn beroepsziekten:
Eczeem; hernia; allergie; ziekte van Lyme; RSI; longaandoening.
Welke beroepsziekten komen vaak voor bij de volgende beroepen? Kies uit een van
bovenstaande ziekten.
- de beeldschermwerker : 
- de bosarbeider: 
- metselaar: 
- stratenmaker: 
- lasser: 
- nagelstyliste: 
Je bent ziek als je niet het vermogen hebt je aan te passen en eigen regie te voeren over
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Ziek zijn kan tijdelijk zijn, maar
ook blijvend. In het laatste geval spreek je van een chronische ziekte.
Waarom zijn werknemers niet vitaal?
Hoge werkdruk, pesten op het werk, gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden en
onvoldoende feedback van collega’s en leidinggevenden belemmeren de vitaliteit van
medewerkers. Medewerkers die zich niet kunnen ontwikkelen op het werk scoren een
4,4 op vitaliteit. Medewerkers die zich wel kunnen ontwikkelen een 7,5.
Een goede lichamelijke conditie betekent dat je beter presteert en meer zin hebt in je
werk (meer gemotiveerd bent). Het vermindert ook je ziekteverzuim. Dat is voor jezelf
prettig, maar zeker ook voor het bedrijf waar je werkt of gaat werken. Alleen al het feit
dat je minder vaak en minder lang ziek bent scheelt het bedrijf heel veel geld.

5

Wat kan het bedrijf zelf doen om het ziekteverzuim terug te dringen onder het personeel?



Ziekteverzuim
Mensen verwarren verzuim onterecht met ziekte. Ziekte verwijst naar gezondheid of naar
de afwezigheid daarvan, terwijl verzuim ‘nalatigheid’ betekent. In deze context: na laten
te werken. Het is een geoorloofde vorm van afwezigheid, want het is wettelijk geregeld.
De meeste werknemers die zich ziek melden zijn te goeder trouw ( ‘wit ziekteverzuim’).
Maar er zijn ook altijd mensen die zich onterecht ziek melden ( ‘zwart ziekteverzuim’). Is
verzuim wegens het ondergaan van een cosmetische chirurgische ingreep, bijvoorbeeld
een neuscorrectie, ook ziekteverzuim? Men zegt weleens als antwoord hierop: Ziekte
overkomt je, een neuscorrectie plan je.
6 	Welk antwoord zou een werkgever hierop (een neuscorrectie) geven?


7	Rugklachten en andere klachten aan het bewegingsapparaat
komen ook veel voor. Hoe kun je deze klachten voor een
groot deel voorkomen?
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Arbeidsomstandigheden
Arbowet
Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. 
Dit recht ligt vast in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Om
gezond en fit / vitaal te werken en te kunnen blijven werken, hebben
werkgevers én werknemers samen verantwoordelijkheden. Die
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Arbowet, met als doel
om de arbeidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken.
Arbeidsomstandigheden: verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met veiligheid,
gezondheid en welzijn op het werk
De werkgever moet aan de verplichtingen voldoen die in de wet staan. Hij moet met
enige regelmaat een RI&E uitvoeren. Dat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie. In
een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf bestaan ten aanzien van veiligheid en
gezondheid van werknemers. Vanuit deze inventarisatie moet de werkgever een Plan
van aanpak opstellen met daarin de maatregelen die genomen gaan worden om de
risico’s te beperken.

Uitrusting
maaien met de afzetten van afzetten van
De werknemer moet op de juiste draadmaaikop opslag met houtige begroeislagmes of ingen hoger dan
voorgeschreven - manier werken binnen het
3 meter
cirkelzaag
bedrijf en de voorgeschreven persoonlijke
gehoorbescherming v
v
v
beschermingsmiddelen op de juiste manier
bril
v
a
a
gelaatsbescherming a
v
v
gebruiken. Ook moet hij meewerken aan
helm
a
v
trainingen en de werkgever inlichten over
handschoenen
v
v
v
veiligheidsbroek
a
a
a
opgemerkte gevaren voor de veiligheid en
veiligheidsschoeisel v
v
v
gezondheid binnen het bedrijf.

1	Je ziet dat collega’s zich niet houden aan een belangrijk 
veiligheidsvoorschrift: het dragen van handschoenen bij
voegwerkzaamheden. Welke verplichting heb jij als
werknemer?


2	Het brandalarm gaat af, maar je bent echt heel druk bezig. ‘Het zal wel weer een
oefening zijn’ denk je. Wat moet je in dit geval doen?


3	Al dagen lang is door de stapels dossierdozen van je collega de nooduitgang
geblokkeerd. Welke verplichting heb jij als werknemer?


4	Je bent te lang in de kroeg gebleven, waardoor je minder scherp bent. Je bent wel
aanwezig bij het werkoverleg dat om 09.00 uur begint. De directeur geeft aan dat
antislipmatten voor de trap zijn besteld. Tot die tijd wordt extra alertheid gevraagd en
zoals het protocol voorschrijft, benadrukt de directeur het verplicht vasthouden van de
trapleuning. Na de lunch loop je gehaast de trap af, terug naar de werkplaats, want je
bent bijna te laat. Je glijdt daarbij uit. Wie betaalt de kosten voor jouw herstel?
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Hygiëne
Als werknemer heb je de plicht te werken aan je persoonlijke hygiëne en de regels te
volgen van de arbeidshygiëne.
Arbeidshygiëne: zorg voor een gezonde werkomgeving
Hygiëne wordt vaak geassocieerd 
met schoon en netjes werken.
Logisch, want door schoon en netjes
te werken voorkom je risico’s op
verspreiding van bacteriën en
virussen die jouw eigen gezondheid
of die van klanten kunnen aantasten.
Daarom zijn door de inspectie- en
arbodiensten voor allerlei specifieke
beroepsgroepen regels opgesteld
die ervoor zorgen dat in bedrijven
hygiënisch gewerkt wordt. Van
werknemers wordt verwacht dat ze
kennis hebben van de geldende
hygiëneregels en die ook naleven.

Haarverzorging hoort ook bij lichaamsverzorging!
Als je in de horeca werkt krijg je snel vet haar.
Neem een gemakkelijk (kort) kapsel, dat je elke
dag kunt wassen. Als je lang haar hebt, draag
je dit in een staart, of steek je het op. Je haar
hangt dan niet in je gezicht - of erger nog - in
het eten.
Geuren (en soms ook kleuren) kunnen storend
werken als je eten klaarmaakt of opdient.
Gebruik daarom geen sterk ruikende aftershave
of parfum. Zorg er wel altijd voor dat je fris ruikt.
Bron: bedrijfschap Horeca

Persoonlijke hygiëne op de werkplek.
Onder hygiëneregels vallen regels die bijvoorbeeld betrekking hebben op de verplichting
tot het dragen van handschoenen of haarbedekking tijdens je werk. Je kunt daarmee
verspreiding van bacteriën voorkomen.
Afhankelijk van het beroep waarin je 
werkt kunnen ook regels met betrekking
tot ‘representatie’ erg belangrijk zijn.
Bij ABN-AMRO bijvoorbeeld wordt met
betrekking tot representatie de volgende
gedragscompetentie vereist:
“Gaat correct gekleed. Kleedt zich volgens de binnen ABN-AMRO
geldende regels, maar zorgt er eveneens voor niet overdressed te zijn.
Is echter ook nooit underdressed. Laat zien aandacht te schenken aan
persoonlijke verzorging.”

5	Hiernaast zie je een bewering. 
Wat vind jij van die bewering?
O eens (99 % van werknemers vindt dit ook)
O oneens (92 % van werknemers vindt dit ook)
6

Licht je keuze toe:


Persoonlijke hygiëne: 
Social media:

Arbeidshygiëne
Werkgevers hebben de verplichting er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de
hygiëne in de organisatie wordt bewaakt en bevorderd. Bijvoorbeeld door procedures en
regels op te stellen, maar ook door het gebruik van gevaarlijke stoffen te vermijden, veilig
en schoon werken mogelijk te maken, beschermende kleding ter beschikking te stellen,
veiligheidstesten te doen, enzovoort.
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Social media onder werktijd
Internet- en e-mailgebruik op het werk 
voor privédoeleinden komt erg vaak
voor. Op zich hoeft dat niet erg te zijn.
De telefoon bestaat al veel langer en
iedereen belt ook wel eens vanaf zijn
werk naar familie, om de APK-keuring
voor de auto af te spreken enzovoort.
Verslaafd zijn aan telefoneren komt hoogst zelden voor, terwijl dat risico 
bij internet en e-mail wel degelijk bestaat. Een vrouw die ontslagen werd
vanwege haar internetgebruik kon niet meer zonder en haar verslaving
schaadde haar werkprestaties.
7

Wat vind jij van de volgende stelling?
Kunnen twitteren en chatten in werktijd vormen een voorwaarde om werk te accepteren.
O

eens, want 

O

oneens, want 

Alcohol en werk
Of het nu gaat om drinken op het werk of privé, de gevolgen van (veel) drinken zijn
altijd in het werk te merken. (Overmatig) alcoholgebruik kan namelijk zorgen voor
meer ziekteverzuim en leiden tot een grotere kans op een ongeval. 1 op elke 7
bedrijfsongevallen hangt samen met alcoholgebruik voor of tijdens het werk. Overmatig
alcoholgebruik zorgt ook voor een lagere productiviteit, kwalitatief minder goed werk en
aantasting van de goede sfeer.
8

Wat vind jij van de volgende stelling?
Op werkdagen moet sprake zijn van een verplicht alcoholverbod.
O

eens, want 

O

oneens, want 

Bron: www.mt.nl
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3

Arbeidsrisico’s
Ieder werknemer heeft te maken met inspanningen op zijn werk. Werken gaat gepaard
met risico’s, denk alleen al aan ongevallen. Uit het onderzoek van de Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat onderuit gaan en vallen in 2014 de meest
genoemde oorzaken van bedrijfsongevallen waren. Ook letsel dat anderen toebrengen
zoals bedreigen, bijten en schoppen wordt vaak genoemd.
Onderscheid in belasting
De risico’s zijn op te delen in een aantal groepen,
waarbij fysieke belasting en mentale belasting de
meest belangrijke zijn.
Fysieke belasting
Bijvoorbeeld het verplaatsen van producten, zoals
tillen, dragen, duwen en trekken, trillen, schokken,
statische werkhoudingen, repeterende handelingen
en energetische belasting.

1

Wat wordt bedoeld met ‘repeterende beweging’?


2

Wat wordt bedoeld met ‘statische werkhouding’?


Kappers die telkens om klanten heen lopen (knieën), typistes die de hele dag hetzelfde
werk doen (vingers, pols) of vrachtwagen chauffeurs die dagen in dezelfde houding zitten
zijn hier kwetsbaar (rug, schouders).
Alle beroepen hebben een bepaalde fysieke belasting. Hoe hoog die is, hangt af van het
werk.

3	Welke van de volgende beroepen is emotioneel en fysiek zwaar werk?
O bouwvakker
O politieagent
O ziekenverzorger
4

Streep het onjuiste woord door in de onderlijnde zinsdelen:
Het beroep schilder is emotioneel licht / zwaar en fysiek licht / zwaar werk.
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Fysieke belastingen hebben allemaal invloed op de bloedsomloop, de ademhaling en/of
de stofwisseling.
RSI (Repetitive Strain Injury)
Het menselijk lichaam is niet geschikt om gedurende lange periode statisch werk te
verrichten, zeker als sprake is van herhaalde belasting. Doordat je dezelfde beweging
steeds herhaalt ontstaat er een continue spierspanning met kans op spier- en
gewrichtsklachten. RSI kan dan gemakkelijk ontstaan. RSI is een verzamelnaam voor
veel aandoeningen, denk aan de tennisarm en de muisarm. Hierdoor weet je waar de
aandoening zich bevindt. In par. 3.6 gaan we nader in op de werkhouding.
5	Wil je weten of je vatbaar bent voor een RSI-aandoening, ga naar de website van de FNV
Bondgenoten: http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/lichblst/rsi/testen/rsitesten.htm
en voer de test uit. Zet de testuitslagen in een document en voeg dit toe aan je
burgerschapsportfolio.
De test bestaat uit de volgende onderdelen:
Test 1: Werkdruk
Test 2: Werktijden en pauzes
Test 3: Beeldscherm, toetsenbord en muis
Test 4: Stoel, bureau en accessoires
Test 5: Verlichting, geluid en klimaat
Test 6: Zithouding en werktechniek
Test 7: Thuissituatie



Mentale belasting
De omgang met collega’s en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich
voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie.
Ook werkdruk, vermoeidheid en werkstress kunnen een grote rol spelen bij mentale of
psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelnaam van
risico’s die als volgt zijn te rangschikken:
- (seksuele) intimidatie
- agressie en geweld
- pesten
- werkdruk
6 	Bij seksuele intimidatie hoeft het niet altijd om fysiek contact te gaan; het kan ook om
non-verbaal contact gaan. Geef hiervan een voorbeeld.


Deze PSA-elementen kunnen direct of indirect tot werkstress leiden. Indien een of
meerdere van deze elementen in meer of mindere mate voorkomt, dient PSA gezien te
worden als een risico.

Ongezonde leef- en werkgewoonten kunnen je
draagkracht verminderen. Je draagkracht kan afnemen
door een slechte organisatie van het werk, te veel werken
en te weinig pauzes nemen. Samen verminderen ze je
weerstand wat je vatbaar maakt voor werkstress.
7 	Ga naar https://www.psychologiemagazine.nl/web/Tests.htm en doe de stresstest. Print
de uitslag uit en voeg die toe aan je burgerschapsportfolio.
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Symptomen van stress
Ongezonde stress kan zich op vier verschillende manieren uiten, namelijk in:
- lichamelijke signalen
- psychische signalen
- gedragssignalen
- gedachten- en/of denksignalen
Lichamelijke signalen
Lichamelijke signalen zijn het gevolg van verhoogde lichamelijke activiteit bij stress.
Je kunt bijvoorbeeld last krijgen van hoofdpijn, rugpijn of nekpijn, maar ook van
hartkloppingen of spijsverteringstoornissen. Je afweersysteem kan door stress worden
aangetast. Dat maakt je ook vatbaarder voor verkoudheid en griep. Vermoeidheid,
rusteloosheid en slaapproblemen zijn ook veel voorkomende stresssymptomen.

titels niet bold italic,
alleen bold

Psychische signalen
Gestreste mensen zijn vaak prikkelbaar of cynisch. Daarnaast kan stress ook gepaard
gaan met gevoelens van machteloosheid, ongeluk of verveling. Ongezonde stress kan
de stemming, de gemoedstoestand waarin je verkeert, sterk beïnvloeden. Je kunt je ook
eenzaam voelen.
Gedragssignalen
Ongezonde stress kan ook veranderingen in het gedrag van mensen veroorzaken. Die
veranderingen komen onder andere voort uit de lichamelijke en psychische symptomen
van stress. Bazigheid, snauwen, kritisch zijn, maar ook een overmatig gebruik van
alcohol, drugs, sigaretten of eten kunnen duiden op stress. Prikkelbaarheid kan leiden
tot conflicten en lusteloosheid of somberheid leidt vaak tot jezelf terugtrekken uit sociale
contacten.
Denksignalen
Mensen met stress hebben vaak moeite met helder nadenken. Een gebrek aan
creativiteit, geheugenproblemen, concentratieproblemen, het komt allemaal voor.
Ongezonde stress leidt vaak tot een negatief gedachtenpatroon: je kunt je gevoel voor
humor kwijt raken en zelfs in een depressie raken.
Draagkracht verbeteren
Je kunt er zelf veel aan doen om je draagkracht te verbeteren. Zo kun je je vaardigheden
als assertiviteit en conflicthantering verbeteren. En je kunt leren meer realistische eisen
te stellen. Je hoeft niet altijd een perfectionist te zijn.

51

WELZIJN | BURGERSCHAPSLEREN | HOOFDSTUK 3

4

Hoe verhoog je de vitaliteit?
Het bevorderen van de gezondheid van werknemers was vroeger niet iets waar
bedrijven zelf aandacht aan besteedden. Tegenwoordig 
beseffen steeds meer bedrijven dat het erg aantrekkelijk
voor hen is energie te steken in het actief bevorderen van
de gezondheid van werknemers.
Inmiddels zijn er bedrijven die een eigen fitnesscentrum inrichten, waar werknemers
gedurende een periode van de dag kunnen trainen onder begeleiding van een
gekwalificeerde trainer. En andere die fietsen ter beschikking stellen aan de werknemers,
zodat ze fietsend in plaats van met de auto naar het werk komen.
Gezonde werknemers zijn actiever, productiever, maar ook gelukkiger. Voor elk
bedrijf gaat het uiteindelijk om winst maken. Voldoende rendement is simpelweg van
levensbelang. Het actief bevorderen van de gezondheid van werknemers kan dus het
rendement van het bedrijf vergroten.

De voordelen voor een bedrijf dat actief werkt
aan de gezondheid van werknemers zijn
velerlei. Die bedrijven merken dat aan:
- fittere en actievere werknemers;
- gemotiveerder werknemers;
- minder optreden van stress;
- een betere werksfeer;
- betere samenwerking;
- een lager ziekteverzuim.
Bijkomend voordeel is dat werknemers ook buiten werkuren gezonder gaan leven.
Ze letten meer op voeding, stoppen met roken, drinken misschien minder enzovoort.
Als werkgever ben je voor werknemers aantrekkelijker. Er is dus minder verloop van
werknemers en je vindt eenvoudig nieuwe medewerkers voor bestaand werk. Kortom:
het imago van het bedrijf groeit erdoor.

1	Uit onderzoek van Ruigrok Netpanel blijkt dat diverse factoren een negatieve invloed
hebben op de leefstijl en vitaliteit van werknemers op de werkvloer. Noem een aantal van
deze factoren. Kijk op www.stvda.nl, zoekwoord: vitaliteit en gezonde leefstijl.



Vitaliteit kan worden verhoogd door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden op
het werk zelf. Daarnaast is het belangrijk te streven naar een goede balans in werk en
privé, voldoende ontplooiingsmogelijkheden te bieden en regelmatig feedback te geven
op prestaties. Tenslotte helpt het om ondersteuningsmogelijkheden aan te bieden en job
crafting (Nederlands: baanboetseren).
Job crafting: e
 en eigen (nieuwe) invulling geven aan je werk en het daarmee
betekenisvoller maken
Medewerkers die ‘job craften’ blijken 50 procent vitaler dan medewerkers die dat
niet doen. Ook leidinggevenden hebben een belangrijke rol. Leidinggevenden die
medewerkers stimuleren in hun ontwikkeling en in het nemen van hun eigen regie,
ervaren dat de medewerkers daardoor veel vitaler worden.
2

Hoe kan de vitaliteit en de gezonde leefstijl verbeterd worden op de werkvloer?
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Bedrijfscultuur
Van stress op het werk kun je ziek worden. Maar een zekere mate van stress op het
werk kun je nooit helemaal voorkomen. Er zal altijd wel eens tijdsdruk zijn. Toch moet
een bedrijf ervoor zorgen dat er een bedrijfscultuur bestaat waar de kans op negatieve
gevolgen van stress zo klein mogelijk worden gehouden. Dat kan met een gezonde
bedrijfscultuur.
In een gezonde bedrijfscultuur ...
- bestaan duidelijke afspraken over wie wat moet doen en wie waarvoor verantwoordelijk is;
- is iedereen (van hoog tot laag) aanspreekbaar. Iedereen kan open zijn in het geven van
kritiek;
- kan niemand zich verbergen, stilletjes een eigen koers varen of bij de minste kritiek
meteen een ander de schuld geven;
- bestaan ‘uitlaatkleppen’ in tijden van hoge werkdruk, bijvoorbeeld in de vorm van
bedrijfssport.

3	Je wint als leidinggevende gezag en respect met een gezonde bedrijfscultuur. Leg dat in
eigen woorden uit.


- is ruimte voor humor, zelfs bij extreme drukte.
4	Nu en dan samen uit eten gaan, gaan bowlen of iets leuks doen aan het eind van de dag
zijn ook goede uitlaatkleppen. Leg dat in eigen woorden uit.


5

Dit relativeert de druk en geeft nieuwe energie. Leg dat in eigen woorden uit.


6	Een leidinggevende kan op dit gebied een belangrijke 
voorbeeldfunctie hebben. Leg dat in eigen woorden uit.


- is sprake van behulpzaamheid als collega’s het even niet meer lijken aan te kunnen
of door onvermogen een taak niet helemaal goed uitvoeren. De baas of een collega
bieden hulp aan of de taken worden anders verdeeld zonder kritiek te spuien.
7

Harde kritiek werkt vaak averechts. Leg uit waarom dat zo is.


- worden werknemers gestimuleerd om aan hun gezondheid te werken (voeding, sporten,
matig of niet roken en drinken, enz.).
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Stress
Een veel gehoord begrip als het gaat over de gezondheid is het begrip 
stress.

Als we het over stress hebben, dan is dat vaak negatief. Toch is stress
een heel natuurlijke en zelfs gezonde reactie van je lichaam. Sterker
nog: je hebt stress nodig om te kunnen functioneren.
Stress: een bestaande druk of spanning
Het begrip stress komt uit de bouw. Daar wordt met stress de kracht aangeduid die wordt
uitgeoefend op een voorwerp.
Stress is gezond. Het helpt je op je werk om goed te presteren. Het maakt je
geconcentreerd en efficiënt. Stress maakt je lichaam ook alert: klaar voor actie als het
nodig is en te reageren op bedreigende situaties.
Ongezonde stress
Stress kan ongezond wórden. Als we het bij mensen over 
stress hebben, dan gaat het ook meestal over ongezonde
druk: een teveel aan spanning. Of stress ongezond wordt
hangt af van de hoeveelheid belasting die iemand aan
kan.
Zelfs het hardste materiaal vertoont haarscheurtjes als het
te eenzijdig of constant wordt belast. Dat geldt ook voor
mensen.

1

Hoe en wanneer gaat gezonde stress over in ongezonde stress?



Bij een goed evenwicht is er een balans tussen draaglast en draagkracht. Echte
problemen ontstaan wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. Op dat
moment zijn de eisen die aan jou worden gesteld of die je aan jezelf stelt groter dan wat
je aankunt. Het evenwicht tussen de factoren die spanning veroorzaken, stressoren, en
jouw mogelijkheden om stress te voorkomen of er mee om te gaan, slaat dan door naar
de verkeerde kant.
Een verstoring van het evenwicht kan op twee manieren veroorzaakt worden:
- door een te grote draaglast
- door een te kleine draagkracht
2	Op school voel je soms ook een dreigende verstoring van dat evenwicht tussen draaglast
en draagkracht. In welke situaties gebeurt dat?


Bij een te grote draaglast is er sprake van eisen en oorzaken buiten jezelf als persoon.
Deze belastende omstandigheden kunnen heel verschillend zijn: variërend van
alledaagse stress leverende situaties tot ingrijpende levensgebeurtenissen.
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Stressoren
Sommige mensen zijn gevoeliger voor stress dan anderen. Mensen verschillen in
draagkracht. Eigenschappen die de draagkracht bij mensen verminderen zijn:
- Perfectionisme;
- Type A-factoren: ambitie,
prestatiegerichtheid, competitie, vaak
meerdere dingen tegelijk doen;
- Veel van jezelf eisen en ‘moeten’;
- Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
- Grote betrokkenheid bij gezin of werk;
- Streven naar waardering van anderen;
- Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, je
grenzen kunnen aangeven of voor
jezelf opkomen;
- Moeilijk steun kunnen vragen;
- Gevoelens slecht kunnen uiten;
- Het gevoel hebben weinig invloed te
kunnen uitoefenen op de omgeving
en het eigen leven;
- Pessimisme en een weinig positieve
kijk op eigen prestaties.
3	Waarom kan een bepaalde opdracht de één ongezonde stress geven terwijl een ander
het fluitend doet?


4

Welke van de bovengenoemde eigenschappen herken jij bij jezelf?


5

Hebben ze al eens tot (ongezonde) stress geleid?
O ja, vaak
O heel af en toe
O nee, nooit
Deze eigenschappen worden deels bepaald door karakter en temperament. Maar ook
ervaring en vaardigheden spelen ook een grote rol.

6

Hoe kun je je stressweerbaarheid verhogen? Welke tips tegen stress kun je geven?
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Werkhouding
Als mens breng je een belangrijk deel van de dag zittend 
door. Zitten wordt om die reden ook wel eens aangeduid als
het nieuwe roken.
Het menselijk lichaam is ontworpen om te lopen maar
recentelijk blijkt dat de meeste mensen voor meer dan de
helft van de tijd zittend doorbrengen.
Ondanks dat het als een comfortabele houding wordt ervaren zorgt zitten voor veel
problemen zoals verminderde doorbloeding en optredende rugpijn.
Beeldschermgedrag
Een belangrijk aantal beroepen zijn beeldschermberoepen. Dat wil 
zeggen dat je jouw werk zittend doet. Dat vraagt behalve aandacht
voor zitten ook aandacht voor de manier waarop je zit ten opzichte
van het beeldscherm: een correcte werkhouding.
Een veel voorkomende klacht als gevolg van 
langdurig verkeerd beeldscherm werken is
RSI. RSI staat voor Repetitive Strain Injury. RSI
is een aandoening die ontstaat door veelvuldig
dezelfde handeling uit te voeren.

1	Leid uit de afbeelding rechts twee eisen af die
gesteld worden aan een correcte zithouding
bij het uitvoeren van beeldschermwerk.


Staan
Veel werk is baliewerk. Dat vraagt een langdurig staande werkhouding. Goed schoeisel is
bij staand werk heel erg belangrijk, maar ook de houding vraagt bijzondere aandacht.

Bron: Illustratie en informatie, zie http://arbocataloguscontactcenters.nl/hoofdstuk-2/

2	Leid uit de afbeelding hierboven twee eisen af die gesteld worden aan een correcte
zithouding bij het uitvoeren van een bureaugesprek.


3	Leid uit de afbeelding hierboven twee eisen af die gesteld worden aan een correcte
staande houding bij het uitvoeren van een baliegesprek.
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Correct tillen

Bij het verplaatsen van een last 
wordt aangeraden om die last zo
dicht mogelijk tegen je lichaam te
houden. Daarmee minimaliseer je
de belasting van je ruggengraat.
Vanaf een bepaalde drempel (25
kg voor mannen en 15 kg voor
vrouwen), kunnen er door de
druk op de tussenwervelschijven
letsels ontstaan.
Ook de afstand tot het lichaam
speelt een rol. Hiernaast zie je
welk gewicht verantwoord is om
te dragen afhankelijk van afstand
en hoogte.
4

5

Welke bewering is juist bij tillen?
O Rug recht, knieën doen het werk
O Knieën gestrekt, rug doet het werk

10kg

5kg

7kg

3kg

20kg

10kg

12kg

7kg

25kg

20kg

15kg

10kg

20kg

10kg

13kg

7kg

10kg

5kg

7kg

3kg

Hoeveel kilogram mag een man dragen op middelhoogte en 40 cm afstand tot zijn lijf?


Hoeveel een vrouw?
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Ongewenste omgangsvormen
Seksuele intimidatie in de zorg
‘Was je mijn rug, je doet dat zo lekker’
‘Je ziet er veel leuker uit als je lacht’
‘Met jouw vriend zou ik weleens een nachtje willen ruilen’
Net iets te dichtbij komen staan bij het uitdelen van de pillen,
handtastelijkheden, enz, enz.
De Arbowet noemt vijf ongewenste omgangsvormen die we hier achtereenvolgens
bespreken. Maar eerst: ‘Wat is ongewenst gedrag?’
Ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag op het werk heeft betrekking op hoe mensen met elkaar omgaan
op de werkvloer en tijdens werktijd. Het gaat om directe collega’s, leidinggevenden en
mensen van buitenaf, zoals klanten. Uitgangspunt bij ongewenst gedrag is dat het gaat
om het gevoel van het slachtoffer, en niet om de intentie van de dader. Het slachtoffer
ervaart het gedrag of handelingen van de ander als bedreigend, vernederend of
intimiderend.
De werkgever is volgens de Arbowet verplicht een veilige werkomgeving na te streven
voor zijn medewerkers. Ongewenst gedrag op werkvloer moet zo snel mogelijk worden
gestopt. Soms kan het slachtoffer het zelf doen door de dader op zijn gedrag aan te
spreken. Het kan nodig zijn het anders aan te pakken, bijvoorbeeld contact op te nemen
met de vertrouwenspersoon. In zware gevallen kan men een klacht indienen bij de
klachtencommissie of aangifte doen bij de politie.

1

Wat is het uitgangspunt bij ongewenst gedrag?



Conflicten op het werk
Deze vorm van ongewenst gedrag heeft te maken met conflict, arbeidsgeschil of
onenigheid. Het gaat om de manier waarop mensen met elkaar omgaan bij een conflict.
Hiervan is pas sprake als minstens een van de partijen vindt dat de andere partij
haar dwarsboomt of ergert. Ongewenst gedrag kan al snel leiden tot psychische of
lichamelijke klachten.
2	Wat kun je doen als je te maken krijgt met ongewenst gedrag van een collega?



Agressie en geweld
Bij agressie en geweld gaat het om gebeurtenissen waarbij een werknemer verbaal en/
of non-verbaal, psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
Voorbeelden van deze vormen zijn:
- verbaal : schelden, beledigen, bedreigen, vijandschap;
- fysiek: dreigende houding aannemen, schoppen en slaan, bijten, vastgrijpen, e.d.;
- psychisch: lastiggevallen, intimideren, irriteren, bedreigen, stalken.
Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele
bijbetekenis. Doel is de waardigheid van iemand aan te tasten. Dat geldt in het bijzonder
als een bedreigende, vijandige, kwetsende of beledigende situatie wordt gecreëerd.
Seksuele intimidatie kan zowel fysiek als verbaal zijn. Voorbeelden van enkele vormen:
- verbaal en non-verbaal: seksueel getinte of dubbelzinnige opmerkingen, opvallend
porno bekijken of digitale seksuele intimidatie;
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- fysiek: seksueel gerichte agressie, ongewenste handtastelijkheden, (poging tot)
aanranding en (poging tot) verkrachting.
3	Welke sectoren hebben veel te maken met seksuele intimidatie en om welke
risicogroepen gaat het?


Pesten
Een grapje op zijn tijd moet kunnen. Maar wanneer 
iemand structureel voor gek wordt gezet, is dat niet
grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan
leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het
slachtoffer.
Meer dan een half miljoen mensen in Nederland
zeggen wel eens gepest te worden op het werk.
Het gaat dan om minimaal een keer per week,
gedurende zeker een halfjaar.
Ben je (on)aantrekkelijk?
Uit onderzoek blijkt dat onaantrekkelijke mensen op de werkvloer tegen meer problemen
aanlopen. Ze zijn bijvoorbeeld vaker het mikpunt van pesterijen en onbeschoft gedrag
van collega’s. Werknemers die als onaantrekkelijk worden beoordeeld, worden veel
wreder behandeld dan knappere medewerkers. Gelukkig telt niet alleen het uiterlijk,
maar ook je persoonlijkheid mee.
Vormen van pesten:
- grapjes maken ten koste van een ander;
- vervelende opmerkingen maken;
- beledigen of schelden;
- openlijk terechtwijzen;
- negeren of sociaal isoleren;
- gebaren maken;
- roddelen;
- kritiek uiten op iemands persoonlijke leven;
- beschadigen van andermans eigendommen.
4

Wanneer stopt plagen en begint pesten?


5	Rechtsboven zie je twee actieposters; voor welke zou jij kiezen en waarom?



6

Cyberpesten komt veel voor en is anoniem. Wat wordt hiermee bedoeld?


Pesten
Face-to-face (feedback)
Veilig plekje nog te vinden
In beperkte groep
Pester identificeerbaar
Ziet fysieke reactie van de gepeste

Cyberpesten
24/7
Nergens meer veilig
Veel getuigen en bijstanders
Pester is anoniem
Minder empathie met gepeste
Geen geografische grenzen
Moeilijk detecteerbaar
Kan snel viraal gaan en blijven
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8

Alles op een rij
Wat kun je nu? Je kunt uitleggen
- dat vitaliteit belangrijk is om je werk goed te kunnen doen;
- wat bedoeld wordt met beroepsziekten en daar voorbeelden van geven;
- dat lage rugklachten een veel voorkomende oorzaak zijn voor verzuim;
- wat bedoeld wordt met arbeidsomstandigheden;
- wat verstaan wordt onder RI&E;
- welke eisen gesteld worden aan werkgevers en welke aan werknemers;
- wat bedoeld wordt met arbeidshygiëne;
- welke soorten arbeidsrisico’s er bestaan;
- welke symptomen er van stress bestaan;
- wat bedoeld wordt met job crafting;
- waarom job crafting bijdraagt aan de vitaliteit van de werknemer;
- waarom een gezonde bedrijfscultuur belangrijk is voor de werknemer;
- wat bedoeld wordt met stressoren;
- welke eisen gesteld worden aan een zittende beeldschermhouding;
- welke eisen gesteld worden aan zittend bureaugesprek;
- welke eisen gesteld worden aan staand baliewerk;
- welke eisen gesteld worden aan tillen;
- welke vormen van ongewenst gedrag voor komen;
- welke vormen van (cyber)pesten veel op het werk voor komen.

Blik terug
Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk
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Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd
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Opdrachten hoofdstuk 3
De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in:
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren
Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd en
inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker omdat
deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Als laatste zijn er opdrachten voor een
reflectieverslag en het portfolio. Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je
door je docent worden verteld. Het kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.
Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak,
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.
Zoek informatie

Informatie

1

Ziekteverzuim

2

RI&E

3

Arbeidsrisico’s

4

Arbeidshygiëne

5

Ongewenst gedrag

6

JOGG

7

Bedrijfsfitness

Doe onderzoek naar het ziekteverzuim in
Nederland. Welke sectoren hebben daar het
meest mee te maken en wat wordt er aan
gedaan?
Zoek uit wat RI&E betekent en wat er gedaan
moet worden om arbeidsrisico’s en gevaren
binnen een bedrijf aan te pakken volgens de
Arbowet.
Zoek uit wat de belangrijkste arbeidsrisico’s zijn
in de sectoren en beroepen waarvoor jij wordt
opgeleid.
Zoek uit wat aan arbeidshygiëne gedaan wordt
op jouw ROC-opleiding(en).
Zoek uit of en in welke mate ongewenst gedrag
voorkomt in de zorg, de sport of in de sector
waarvoor jij wordt opgeleid.
Zoek uit wat JOGG betekent en wat hun
uitgangspunten en ambities zijn.
Doe onderzoek naar bedrijfsfitness. Hoe is dat
georganiseerd en wat moet je ervoor doen of
laten?

Geef je mening

Mening

1

Gezonde school

2

Gezonde werkplek

3

Gezond leven

4

Stress

5

Ongewenste
omgangsvormen

Geef je mening over jouw MBO-college als
gezonde school. Is het college het waard om het
vignet ‘Gezonde school’ te krijgen?
Hoe beoordeel je je eigen leer-of werkplek in het
kader van de Arbowet? Vul de vragenlijst in en
geef je mening.
Wat doe je eraan? Wat zou je kunnen doen om
gezonder te leven? Geef je mening.
Wat geeft jou stress? Onderzoek gebeurtenissen
en geef je mening.
Welke ongewenste omgangsvormen vind je het
meest onwenselijk? Geef je mening over een
aantal vormen.

Maken

Maken
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Zit- en werkhouding

Een goede zit- of werkhouding kan lichamelijke
klachten tegen gaan. Wat is jouw beste zit-of
werkhouding? Geef je mening hoe het wel of niet
moet.

1

Bepaal je standpunt
Social media op werk

2

Gezonde werkvloer

3

Stellingenspel

4
5

Ongewenste
gedragsvormen
Conflictstijlen

Standpunt
Maken
Leidt het gebruik van social media tijdens het
werk tot een hogere productiviteit? Bespreek de
stelling en kom tot een standpunt.
De gezonde werkvloer: recht of plicht?
Paneldiscussie over rechten en plichten van de
werknemer.
Stellingen over gezonde leefstijl en vitaliteit op
de werkvloer. Bepaal je standpunt.
Discussieer met elkaar over een aantal stellingen
over ongewenste omgangsvormen.
Hoe ga jij om met conflicten? Wat is jouw stijl?
Bepaal jouw conflictstijl en neem een standpunt in.

1

Kom tot actie
Vitaliteitsprogramma

2

Assertief zijn

3

PSA-beleid

4

Fit-week

5

Stressoefeningen

Actie
Maken
Onderzoek de beste mogelijkheid om d.m.v.
een vitaliteitsprogramma de gezondheid van
werknemers te bevorderen, te beginnen bij je
eigen mbo-college.
Omgaan met stress door assertiever te zijn. Hoe
assertief ben jij? Doe de test.
Waar moet je aan denken bij een gedegen
PSA (psychoactieve arbeidsbelasting)-beleid?
Onderzoek dit op jouw ROC-opleiding.
Organiseer een Fit-week op jouw ROC-opleiding
en richt workshops in over leefstijl en fysieke en
mentale belasting.
Doe eenvoudige en effectieve oefeningen om je
te ontspannen. Geef elkaar ook adviezen.

Kijk terug

Evaluatie en Reflectie

1

Reflectieverslag

2

Portfolio

3

Zelftoets

Geef in het reflectieverslag weer wat je van dit
hoofdstuk hebt geleerd. Wat ging goed, wat
minder goed?
Maak in je persoonlijk dossier inzichtelijk wat
je uitgevoerd hebt. Met andere woorden: lever
bewijzen aan van uitgevoerde opdrachten en
tijdsbesteding.
Maak de meerkeuzetoets en evalueer het
resultaat.

Maken
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Gezondheid en welzijn
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Topfit
Grenzen
Grenswaarden
Over grenzen van gewoonte
Als gewoonte verslaaft
Verslaving
Verleiding en emotie
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Ziek zijn
Arbeidsomstandigheden
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Alles op een rij
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Loopbaanleren
Titel

Wat doe je?

Je leert:

Studievaardigheid

- Je verkent je kwaliteiten en motieven
- Je leert jezelf leerdoelen te stellen
- Je voert leeractiviteiten uit en legt deze vast

- een planning maken van je studieloopbaan
- een POP en PAP maken
- leerdoelen SMART formuleren
- een portfolio inrichten
- reflecteren op ervaringen
- je voor te bereiden op het examen

Loopbaanvaardigheid

- Je verkent de wereld van werk en arbeidskansen
- Je gaat op zoek naar de best passende plek
- Je bereidt je daarop voor door het ontwikkelen van
vaardigheden
- Je benut je netwerk

- omgaan met dilemma's
- eigenschappen van werknemer 2.0
- voorbereiden op toekomstig werk
- loopbaanvaardigheden
- werkwaarden inzetten
- kiezen voor studievervolg of uitstroom
- netwerken

Voorbereiding hbo
Keuzedeel

- Je maakt een passende studiekeuze voor het hbo
- Je ontwikkelt hbo-competenties en past deze toe in diverse
beroepssituaties
- Je onderzoekt praktijkproblemen en presenteert het
resultaat en je conclusies
- Je werkt in projecten, voert taken uit en sluit af met een
rapportage
- Je reflecteert op gedrag en resultaten

- het keuzeproces van het mbo-hbo traject te doorlopen
- hbo-competenties op effectieve en efficiënte wijze je eigen
te maken
- praktijkonderzoek te doen dat leidt tot verbetering van
praktijksituaties
- in projectgroepen samen te werken en je aan afspraken te
houden
- te reflecteren op je ervaringen om tot zelfkennis te komen

Burgerschapsleren
Titel / Dimensie

Wat doe je?

Je leert:

Kiezen en delen
Politiek-juridisch

- Je verdiept je in de wereld om je heen en de manier
waarop daar keuzes gemaakt worden
- Je levert jouw mogelijke bijdrage daarin

- oriënteren op onderwerpen die om politieke besluitvorming
vragen
- verdiepen in democratische structuren
- herkennen van democratische basiswaarden
- vormen van de eigen mening
- actief worden binnen dit domein

Goed bezig
Economisch

- Je verdiept je in de wereld van werken
- Je geeft betekenis hieraan voor je persoonlijke leven en
voor de wereld om je heen

- informatie verzamelen over producten en diensten
- verantwoord kiezen
- omgaan met inkomsten en uitgaven
- duurzaamheid serieus nemen
- passend werknemersgedrag tonen
- een collegiale instelling aannemen
- actief worden binnen dit domein

Samenleven
Sociaal-maatschappelijk

- Je verdiept je in de wereld om je heen die samenleving heet
- Je bepaalt de rol die je daarin als actief burger in wilt nemen

- oriënteren op bestaande sociale verbanden
- verdiepen in bestaande culturen
- verdiepen in bestaande religies
- vormen van de eigen mening
- actief worden binnen dit domein

Welzijn
Vitaal Burgerschap

- Je verkent je eigen leefstijl
- Je wordt je bewust van de mate waarin jouw leefstijl
lichamelijk en geestelijk gezond is

- bewust worden van de eigen leefstijl
- verdiepen in bestaande gezondheidsrisico’s
- inschatten van gezondheidsrisico’s
- actief werken aan de eigen gezondheid

Levensbeschouwing
Titel

Wat doe je?

Je leert:

Levenswijs
Levensbeschouwing

- Je verdiept je in vragen over de zin, de betekenis en het
doel van het leven
- Je beschrijft het gedachtegoed van levensbeschouwingen
en hun religieuze praktijken
- Je benoemt moreel gevoelige situaties en dilemma’s die
spelen rond leven en dood en in beroep en bedrijf
- Je weet bepaalde vormen van discriminatie te herkennen
en je daartegen te verweren

- welke antwoorden levensbeschouwingen hebben gegeven
op levensvragen
- respect en begrip op te brengen voor andermans
standpunten of (geloofs-)opvattingen
- een mening over een moreel of ethisch probleem te
verwoorden met de juiste argumenten
- vormen van discriminatie en ongelijke behandeling te
beoordelen en te beargumenteren
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