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TIPS EN INTRO

TIPS
KOFFIEPAUZE
- LOLA Coffee and Bikes (NOORDEINDE 91)
- BOOKSTOR (NOORDEINDE 39A)
- COFFEE COMPANY (NOORDEINDE 54)
- BAGELS & BEANS (PLAATS 21)
- YOGHURT BARN (PLAATS 25)
- HOMETOWN COFFEE (BUITENHOF 4) 

                     Elk jaar organiseert de     
      Wereldgezondheidsorganisatie 
 de World Mental Health Day. Deze dag is in het leven geroepen
om het taboe rondom geestelijke gezondheid te verkleinen en
het bewustzijn met betrekking tot welzijn te vergroten. Om
hierbij stil te staan organiseert de Wellbeing Office van de
Universiteit Leiden een aantal activiteiten die in het teken staan
van het thema van dit jaar: de natuur! Eén van deze activiteiten
is de Step by Step Walk. Tijdens deze wandeling kan je met de
route die in dit boekje staat op eigen initiatief de stad van Den
Haag verkennen. Het gaat erom dat je even tijd voor jezelf
neemt, ‘step by step’. Loop je de route op 10 oktober dan kan je
op elk moment langskomen voor een goodiebag op de
Universiteitslocatie Wijnhaven. De goodiebag komt goed van 
pas tijdens de wandeling, dus vergeet deze niet. We hopen dat
je ervan geniet!



WHAT TO DO?

GUIDED MEDITATION

Heerlijk ontspannen op een bankje langs een van de mooiste
paden van Den Haag. Een guided meditatie kun je overal
doen en hier dus ook! Zoek 5-minute meditation you can do
anywhere op Youtube. Neem echt even de tijd om te
ontspannen en te reflecteren. Je verdient het!

2. Vredespaleis

 Lange voorhout1.

 Tekenen maakt dopamine, 
               endorfine en serotonine vrij. Deze worden ook 
                wel de ‘gelukshormonen’ genoemd. Je hebt    
               waarschijnlijk al wel een vermoeden waarom...  
                Neem een moment om je pen en  
               papier te pakken en begin te tekenen. Je kunt het  
               doen zolang je wilt. Heb je geen goodiebag met    
               Mandala boek, kijk dan om je heen voor inspiratie.

TIME TO DRAW



WHAT TO DO?
3.  Paleis Noordeinde

Test je kennis over mentale gezondheid! Vaak denken mensen
dat ze alleen staan in hun strijd met hun eigen geestelijke
gezondheid, maar niets is minder waar. Hoewel er steeds
meer over geestelijk welzijn wordt gesproken, rust er nog
steeds een taboe op. Doe de quiz! De vragen staan op de
laatste pagina. Wat wist je al wel en wat wist je nog niet? 

QUIZ

4.  Paleistuin

Welke ervaring heeft je als persoon gevormd?
Noem een goede eigenschap van jezelf.
Wat is een prestatie waar je trots op bent?
Waar zou je nog aan kunnen werken?
Welk doel hoop je het komende jaar te bereiken?

Tijdens je stop bij de Paleistuin kan je genieten van de
prachtige omgeving en tegelijkertijd een paar vragen
beantwoorden die stof tot nadenken geven. Je kunt je
antwoorden opschrijven, ze voor jezelf bedenken of ze samen
bespreken.

1.
2.
3.
4.
5.

REFLECT



5.  Hofvijver

Dit is de laatste stop van deze wandeling. We hopen dat je
ervan hebt genoten en dat je je ontspannen voelde tijdens alle
activiteiten. Geniet nog even van deze omgeving terwijl je
bedenkt wat je de komende tijd wilt blijven doen om je
mentaal gezond te (blijven) voelen. 

Heel erg bedankt voor je deelname aan deze wandeling! Als je
meer wilt weten over wat de Universiteit doet op het gebied
van geestelijke gezondheid, neem dan een kijkje op onze
welzijnswebsite (www.universiteitleiden.nl/studentenwelzijn).

RELAX

WHAT TO DO?



QUIZ

HOEVEEL JONGE MENSEN KRIJGEN OP EEN BEPAALD PUNT IN
HUN LEVEN LAST VAN EEN ANGSTSTOORNIS?

QUESTION 1

A. 1 IN 6             B. 1 IN 24           C. 1 IN 15          D. 1 IN 4

HOEVEEL PROCENT VAN DE JONGEREN MET GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSPROBLEMEN ZEGT DAT HET TABOE RONDOM
HET THEMA ERTOE HEEFT GELEID DAT ZIJ WILDE OPGEVEN?

QUESTION 2

A. 26%                 B. 6%                  C. 52%          

"DEPRESSIE BIJ JONGEREN KAN HET BEST VERHOLPEN
WORDEN DOORMIDDEL VAN THERAPIE"

QUESTION 3

A. TRUE               B. FALSE        

WELKE BRITSE PREMIER HAD ERVARING MET EN SPRAK OVER
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSPROBLEMEN?

QUESTION 4

A. MARGARET THATCHER   B. WINSTON CHURCHILL 
C. GORDON BROWN

BEDENK TWEE DINGEN DIE JOUW MENTALE GEZONDHEID EN
WELZIJN KUNNEN VERBETEREN

QUESTION 5

1 - a, 2 - a, 3 - a, 4 - b 



THIS OR THAT
Je mag een nieuwe wet introduceren rondom mentale

gezondheid
OR

Je mag een wet schrappen
 

Je weet altijd precies wat je moet zeggen om een ander zich
beter te laten voelen

OR
Je weet altijd precies wat je moet doen om jezelf beter te

voelen
 

Je bent gelukkig maar je zit krap bij kas
OR

Je bent erg ongelukkig maar wel rijk
 

Het einde van boeken en films wordt altijd aan je verklapt
OR

Je mag nooit meer de bioscoop of een concert bezoeken
 

Je mag elke week een extra vrije dag (betaald)
OR

Je vindt je droombaan
 
 
 
 


