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de eerste issue van blazed magazine.
Met nogal een serieus onderwerp, 
namelijk de mentale gezondheid van 
jongeren. Ik merk dat er nogal een 
taboe ligt op mentale gezondheid. 
Waarom is dat eigenlijk vraag ik 
me af. Je hoort nu op het nieuws 
allemaal angstige cijfers dat zo veel 
studenten depressief zijn, maar in 
mijn omgeving hoor hier niks over. 
Het is zo belangrijk – vooral nu – om 
mentale gezondheid bespreekbaar 
te maken. Met deze issue wil ik dat 
taboe doorbreken. Juist daarom wil 
ik dit magazine maken. Om te laten 
zien dat je niet alleen bent met zulke 
gevoelens. Een andere reden is om 
te laten zien dat mentale problemen 
(onder studenten) erg speelt. 
Het verdient wel meer aandacht. 
Deze eerste issue staat vol met 
persoonlijke verhalen van studenten, 
een interview met een psychiater, 
leuke columns en tips om je beter te 
laten voelen. Om het nog luchtig te 
houden komt ook kleding en eten aan 
bod. Er zit natuurlijk nog veel meer in 
deze issue. Ik hou je niet langer op en 
wens je veel leesplezier! 

hoofdredacteur

Daar is die dan,



SUUS
WAAR HEBBEN WE MEER 

TIJD VOOR?

ANOUK & BAS
CORONA & MOTIVATIE
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Ik scroll nutteloos op Instagram als ik een poll 
voorbij zie komen. “Waar heb jij nu meer tijd voor 
door Corona?” De vraag zet mij aan het denken. 
Ik voel me vooral getroffen door corona. 

Met het kwijtraken van mijn bijbaan als dieptepunt. 
Ik werkte voor een evenementenhal en in het 
hoogseizoen draaide ik diensten tot wel 20 uur per 
week naast mijn studie. Het was pittig, maar zo kon 
ik wel mijn studie en studentenleven bekostigen. 
Toen ik die baan verloor, wist ik echt even niet meer 
hoe ik het volgende studiejaar moest gaan betalen. 
Gelukkig was het hoogseizoen bijna afgelopen. 
Ik kon terecht bij een cosmeticabedrijf waar ik 
eerder had gewerkt, om iemand te vervangen die met 
zwangerschapsverlof ging. Toch kon ik daar ook niet 
meer dan 10 uur per week aan de slag en heb ik daar 
ook even thuisgezeten omdat de winkels dicht waren. 
Dat was wel even zwaar, voornamelijk mentaal. 

Mijn spaarrekening slonk en ik hoopte dat ik genoeg 
geld over zou houden voor het komende studiejaar. 
Gelukkig kon ik daarna flink aan de bak, maar het 
was een flinke klap. Nog steeds baal ik ervan dat ik 
flink wat spaargeld ben verloren, maar ik heb ook 
kunnen investeren in een camera en ben misschien 
nog wel gemotiveerder om carrière te maken 
dan voorheen. 

De hele coronacrisis heeft mij vooral veel tijd 
gegeven. Tijd om een E-book te schrijven (die nog 
niet helemaal af is), om te leren fotograferen en 
sinds kort ook video’s te maken. Ik heb Tiktok 
he-le-maal ontdekt en hoewel ik ook een hele 
column zou kunnen wijden aan de donkere kant 
van social media, wil ik vooral belichten dat het 
mijn uitlaatklep is geweest. Mijn creatieve kant 
is helemaal opgeleefd en ik ben ontzettend veel 
content gaan maken. 

Het verliezen van mijn baan was een klap in mijn 
gezicht, maar misschien ook wel mijn redding. 
Ik draaf namelijk altijd maar door. Toen draaide ik 
al 20 uur per week naast school en momenteel werk 
ik ook aan van alles. Van een E-book, tot het maken 
van kookvideo’s, een aantal fotografieopdrachten 
en af en toe schrijf ik boekrecensies voor The Veggie 
Reporter. Mijn dromen zijn groter dan ooit. 

Mijn valkuil is het doordraaien in alles wat ik wil 
doen, maar vooral dat ik dingen moet van mezelf. 
Dus toen we binnen kwamen te zitten, kwam ik 
mezelf pas echt tegen. Ik hóéfde he-le-maal niks te 
doen. En daar had ik ook echt geen zin in. 
Mijn lucifer was opgebrand en dus kwam deze crisis 
op het juiste moment. 

Nu probeer ik regelmatig een uur eerder richting 
bed te gaan om vervolgens wat (geur)kaarsjes 
aan te steken, een nachtlampje aan te zetten en 
mijn telefoon weg te leggen. Ik lees dan een boek, 
mediteer of neem een warme douche waarna ik 
mezelf optimaal verzorg. Voorheen had ik last van 
(chronische) stress en daardoor had ik bijna altijd 
rugklachten en bekkenklachten. Sinds de crisis heb 
ik hier veel minder last van. En ja, ik mis het dansen 
in de kroeg en ik vind het moeilijk dat het afspreken 
met vrienden niet meer zo vanzelfsprekend is 
als dat het was, maar ik heb er heel wat rust voor 
teruggekregen. 

De tijd die ik heb gekregen steek ik echt in mezelf, 
mijn eigen ontwikkeling en mijn eigen dromen.  
Ik leer om grenzen te stellen aan wat ik allemaal 
moet doen op een dag. En misschien nog 
belangrijker: ik wil niks meer van mezelf moeten op 
een dag. Het gaat om iets wíllen doen of iets mógen 
doen, of kúnnen doen, maar moeten is verleden tijd.

Nouja, een mondkapje op in de supermarkt, dat 
móét. :P 

SUUS VAN DER VEER (23) IS STUDENT ONLINE CONTENTCREATOR. 
WOONT SINDS KORT IN HET ALTIJD MOOIE GRONINGEN. 

VERGEET DEZE LEUKE DAME NIET VOLGEN OP INSTAGRAM 
(@SUUSVANDERVEER) WAAR ZE HAAR EIGEN BLOG HEEFT. 

De tijd die ik heb gekregen 
steek ik echt in mezelf
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De gemotiveerde student 
die ik vorig schooljaar was 

is nu ver te zoeken

Lieve Bas,

Wat een chaos is het allemaal hè? Voor mijn 
gevoel komt er maar geen einde aan deze corona 
toestand. Toen alles in het begin stilviel en ik niet 
meer naar school mocht, had ik daar nog niet zo 
veel moeite mee. Maar nu, maanden later, ben 
ik het zo onwijs zat. De gemotiveerde student 
die ik vorig schooljaar was, is nu ver te zoeken. 
Elke dag weer opstaan om vervolgens de laptop 
open te klappen en geconcentreerd met school 
bezig gaan vergt ontzettend veel zelfdiscipline. 
Bij mij lijkt het allemaal als sneeuw voor de zon 
verdwenen. Je weet dat ik normaliter bruis van 
de energie. Continu doorgaan en maar racen 
van hobby naar activiteit. Zelfs tussendoor een 
gaatje vinden om bij te kletsen lukte. Momenteel 
heb ik, door corona, geen bijbaantje meer, 
muziek maken is ook niet meer ‘je van het’ en 
vergaderingen zijn allemaal digitaal. Jij zal ook 
wel in zo’n situatie zitten. Ik heb het gevoel dat 
ik mijn energie niet kwijt kan, maar ondertussen 
kan ik ook niet de energie vinden om aan de slag 
te gaan en druk bezig te zijn. Geen idee hoe dat 
kan. Soms denk ik “ach, het valt allemaal nog wel 
mee” en krijg ik een enorme piek van positieve 
emoties. Deze zijn helaas van korte duur, waarna 
ik wel levensmoe lijk te zijn. Dit gevoel ken ik 
helemaal niet van mijzelf. Het zal vast de schuld 
zijn van corona en hopelijk weer overwaaien. 
Hoe ons studentenleven eruitziet is ongewoon, 
dus laten we hopen dat het snel weer over is.
Hoe gaat het met jou? Heb je dezelfde ‘kwaaltjes’ 
als ik, of stel ik mij aan? Ik hoor graag van je!

Groetjes, 

Anouk 

Lieve Anouk,

Om in te gaan op je laatste zin; je stelt je zeker 
niet aan. Ik denk dat veel studenten zich hierin 
kunnen vinden. De vraag ‘’waarvoor doe ik het 
allemaal nog?” speelt ook bij mij vaak door het 
hoofd. Je loopt de hele dag maar naar een stom 
scherm te kijken, en je krijgt er nog hoofdpijn van 
ook. Studeren tijdens corona is gewoon erg rot 
(maar het is even niet anders). Ik vind het rot dat 
je al je sociale activiteiten moet missen, want 
een sociaal persoon ben je in hart en nieren. 
Toch denk ik dat rust je ook goed zal doen. Je 
ging namelijk altijd maar door, waardoor je jezelf 
een beetje vergat. Er is wel een goede tip om je 
energie weer een beetje terug te krijgen: vitamine 
D pilletjes. Ik zou ze net als de rest Nederland 
aanschaffen. Van dit grauwe en depressieve 
weer krijg je ook geen energie. Misschien helpt 
het bij jou ook. Ik hoop dat je je energie gauw 
weer terugvindt. Positief blijven kan je als de 
beste, dus nu ook. Na deze hele toestand gaan 
we weer gauw op stap. Ik verheug me op de 
dag dat we dit alles achter ons kunnen laten 
en weer ons oude leven kunnen leiden. Tot die 
tijd houden we vol Anoukje. We slepen elkaar 
er wel doorheen, zoals we dat altijd doen. 

Groeten,

Bas 

VRIENDEN ANOUK (20) EN BAS (21) SCHRIJVEN ELKAAR 
EEN BRIEF OVER VERSCHILLENDE ONDERWERPEN.

DEZE EDITIE: CORONA EN MOTIVATIE.
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ME-TIME
PRODUCTEN

FOOD
SNACKS & VITAMIENTJES
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FOTOGRAFIE & ART DIRECTION BAS STRENGERS

DEZE PRODUCTEN ZIJN PERFECT 
VOOR EEN ME-TIME MOMENTJE.

EVEN GEEN GEZEUR AAN JE HOOFD...
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Sluit je af van de wereld.
Muziekje op en even geen 
gezeur aan je hoofd. 
Deze JBL on-ear koptelefoon is
zowel draadloos als bedraad 
te gebruiken. Echt ideaal voor 
de muziekliefhebbers onder 
ons die ook af en toe ‘dans 
moves’ maken. 

MEDIAMARKT (€ 99,99)

JBL
E45BT

VOOR HEM / VOOR HENVOOR HAAR / VOOR HEN

Met deze fijne toner van 
LUSH begin en eindig je de 
dag goed. Alle smoek er af 
en sprayen maar. Deze toner 
reinigt de huid mild. 
Ook goed om te weten: je 
kan dit ook gebruiken met 
een onzuivere huid. Echt een 
topper dus!

LUSH (€ 15)

LUSH 
TEA TREE 
WATER
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Douchen is toch wel het 
ultieme me-time moment.
Spoel alle negativiteit van je 
af met deze shower gel van 
Rituals. Hij ruikt niet alleen 
lekker maar maakt je huid ook 
nog eens zacht. Zeker in de 
winter heb je dit nodig.

RITUALS (€ 8,50)

RITUALS
SHOWER 
GEL

VOOR HEM / VOOR HENVOOR HAAR / VOOR HEN

Verwen jezelf na een 
lange dag met een lekkere 
gezichtmassage. Deze roller 
zorgt voor een strakke huid en 
geen wallen. Wat wil je nog 
meer! Ik zeg rollen maar...

ACTION

GEZICHT
ROLLER
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VOOR HEM / VOOR HENVOOR HAAR / VOOR HEN

Bij winter hoort een droge huid. 
Maar niet met dit product. 
In de ochtend of avond even 
sprayen en klaar is Kees.
Deze handige spray is een 
toner en moisturizer. Scheelt 
weer geld heren... 

AMAZON (€ 27,99)

LANEIGE
CREAM SKIN
REFINER

Een masker kan niet ontbreken 
bij een me-time momentje. 
20 minuten het ultieme spa 
gevoel. Dit masker geeft je 
huid een flinke boost. Een 
gezond stralend huidje, wie wil 
dat nou niet? 

ETOS (€ 2,50)

ETOS
SHEET 
MASK
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MET DEZE SNACKS 
& VITAMIENTJES KOM JE

DE LOCKDOWN WEL DOOR.
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Deze ijskoffie van 
Starbucks is niet alleen 
lekker, en heeft bovendien 
geen toegevoegde suikers 
en is lactose vrij. Altijd 
lekker als je even een 
cafeïne boost nodig hebt. 

STARBUCKS
SKINNY LATTE

Ons leven kan soms 
nogal een puinhoop zijn... 
Deze drop is dan lekker 
toepasselijk. Elke dag een 
dropje zonder smaak- en 
kleurstoffen moet kunnen.

AUTO
DROP
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In deze donkere dagen is 
vitamine D erg belangrijk. 
Vitamine D krijg je 
normaal van de zon (die is 
nu nergens te bekennen). 
Ook is deze vitamine goed 
voor je tanden en botten. 

KRUIDVAT
VITAMINE D

Chocolade mag natuurlijk 
niet ontbreken. Een blokje 
puur per dag doet meer 
goed dan kwaad.
En bovendien: van 
chocolade wordt je 
happy. Dat wil iedereen!

TONY’S
PUUR
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INTERVIEW
MET PSYCHIATER BERTINA 

IK HEB EEN VRAAGJE
VOOR MAARTJE

31

PERSOONLIJKE VERHALEN
VAN STUDENTEN 
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WE VOELEN ONS ALLEMAAL WEL EENS WAT MINDER.
MAAR WAT ALS JE HIER DAGELIJKS TEGEN AANLOOPT?

DEZE JONGEREN DELEN HUN ERG PERSOONLIJKE VERHAAL.
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Op dit moment ben ik herstellende van een zeer 
zware en impact hebbende periode, waarin ik 
mentaal erg slecht ging. De meeste jongeren 
verwachten niet dat zij zoiets mee zullen maken, 
zo dacht ik ook. Ik weet nog dat ik vroeger met 
mijn moeder het programma XXS volgde, over 
eetstoornissen. Ik kon er niet bij komen, waarom 
zou je expres niet eten? Waarom zou je jezelf uit gaan 
hongeren? Little did I know dat zo’n verhaal over mij 
zou gaan, een aantal jaar later.

Hoe mijn mentale problemen precies ontstonden, 
weet ik nog steeds niet met zekerheid te zeggen. 
Op mijn zestiende gebeurde er sowieso veel in 
mijn leven, té veel voor iemand van zestien. Het 
waren al met al traumatische gebeurtenissen die 
zich opstapelde, maar ik vocht me er wel doorheen, 
dat was altijd mijn manier en mijn motto. Positief 
blijven en doorgaan, dag in dag uit.

Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat 
al deze levensveranderingen en gebeurtenissen meer 
impact op me hadden dan ooit verwacht. Ik werd 
somber, maar kon de zere plek niet goed aanwijzen. 
Ik werd angstiger, voor alles en nog wat en ik snapte 
niet waarom. Ik raakte mezelf kwijt en wist niet hoe 
ik met mezelf om moest gaan. Eén ding wist ik wel; ik 
wilde me niet zo voelen.

En toen begon de grote ellende pas echt. Ik begon 
manieren te zoeken om maar niet te hoeven voelen. 
Om mezelf te verdoven en letterlijk mijn mentale 
pijn om te zetten in fysieke pijn. Een tijd waarin ik 
mijzelf finaal naar de Filistijnen hielp brak aan en 
ik wist niet hoe ik moest stoppen. Ik beschadigde 
mezelf en probeerde zo min mogelijk te eten. Ik 
rookte meer, ik nam alcohol mee naar school en 
sportwedstrijden om mezelf maar rustiger te krijgen; 
ik was de weg volkomen kwijt.

Toch kwam ik er vrij snel achter dat alles wat ik 
deed slecht voor me was en mijn omgeving hier ook 
onder leed. Ik stond al vanaf het begin open voor 
therapie en heb me hier ook zo goed mogelijk voor 
ingezet. Het duurde een tijd voordat ik op de juiste 
plek terecht kwam en toen begon mijn herstel pas 
echt. Ik leerde hoe ik beter met mijn gevoel en alle 
nare herinneringen om kon gaan en hoe ik de slechte 
patronen kon doorbreken. 

Ik wist alles. Ik wist precies hoe het in theorie zat en 
moest zijn. Maar om het ook écht te doen, was een 
van de lastigste dingen die ik tot nu toe heb moeten 
doen en doorstaan. Er waren momenten waarop ik 
dacht dit niet te redden, dat ik zo wanhopig werd 
en er over nadacht er maar een einde aan te maken. 
Maar na jaren van verschillende therapieën ben ik 
er, samen met een goed en liefdevol vangnet van 
vrienden en familie, uitgekomen. Mijn behandeling 
is vorige maand officieel beëindigd (thanks to 
corona, die voor een terugvalletje zorgde). Maar het 
belangrijkste is: ik ben er nog. Ik sta en ik ga, ik leef 
en ik wíl leven. 

Vandaag de dag loop ik rond met littekens van deze 
periode. Letterlijk en figuurlijk. Mijn verleden valt 
niet meer te veranderen en soms is dat extreem 
moeilijk voor me. Maar ik probeer me te focussen op 
het hier en nu, op een nieuwe versie van mezelf en 
een goede toekomst. Samen met de personen die mij 
niet hebben laten vallen en samen met de partner 
die naar mij kijkt en mij ziet zoals ik naar mezelf wil 
gaan kijken. En het zal niet makkelijk worden, die 
tegenslagen zullen hoe dan ook blijven komen. 
Maar ik weet wel zeker; ik ga niet meer terug naar die 
tijd. I can’t go back down.

STUDENT (21)

In mijn leven heb ik veel periodes van angst en 
depressie gekend. Al zolang ik mij kan herinneren 
ben ik angstig over een heleboel dingen. Een lange 
tijd heb ik hiervoor medicijnen geslikt en kwam ik 
om de paar weken langs bij de psychiater. Toen ik 
eenmaal ging studeren en op kamers ging, kreeg ik 
het gevoel dat het nu echt tijd was om afscheid te 
nemen van mijn medicijnen en de hulp die ik kreeg. 
Helaas ging dat niet helemaal goed.

Vanaf mijn 14e ongeveer ben ik hiervoor naar 
de jeugdpsychiater gegaan en ik ben toen ook 
begonnen met het slikken van antidepressiva. Dit 
komt omdat ik van mezelf een erg angstig persoon 
ben. Ik kan zoveel dingen bedenken waar ik nachten 
van wakker heb gelegen. Deze medicijnen zorgden 
ervoor dat mijn angstgevoelens minder heftig bij 
mij binnenkwamen en dat ik mijn emoties beter 
in balans kon houden. Op het moment dat ik weer 
zelfvertrouwen kreeg en mijn depressieve gedachten 
minder waren, bouwde ik mijn medicijnen in 
samenspraak met mijn psychiater af en wanneer 
ik dan een aantal maanden later weer in een dip 
terecht kwam, schreef mijn psychiater mij weer een 
verhoging van de medicijnen voor. 

Toen ik eenmaal ging studeren in het najaar van 
2018 en ik een kamer kreeg slikte ik nog steeds 
mijn medicijnen. Maar ik had het gevoel dat het 
niet meer nodig was. Ik was dolblij dat ik uit huis 
was en mijn eigen ding kon doen, dat ik leuke 
vrienden en huisgenoten had en ik haalde al mijn 
vakken makkelijk. Ik besloot te stoppen met mijn 
behandeling. Geen medicijnen meer en geen 
gesprekken met de psychiater. Ik had nu echt het 
gevoel dat het tijd was om op mijn eigen benen 
testaan. Ik schaamde mij eerlijk gezegd ook een 
beetje voor het feit dat ik überhaupt in behandeling 
was bij een psychiater. Ik bouwde mijn medicijnen 
langzaam af en vanaf de zomer van 2019 was ik er 

vanaf. Ik voelde mij op dat moment opgelucht. En 
een tijdje ging het ook wel goed. 
Tenminste, dat dacht ik. Totdat in maart 2020 de 
eerste lockdown kwam. Door de lockdown kwam ik 
in een zware depressie terecht. Ik kon mijn vrienden 
en huisgenoten niet meer zien, ik had het zwaar met 
mijn studie door een gebrek aan fysieke colleges en 
ik had nauwelijks motivatie om ook maar iets 
te doen. 

Naarmate de zomer naderde begon ik steeds verder 
af te glijden, vooral omdat ik geen afleiding meer had 
in de vorm van mijn studie. Nachtenlang piekeren 
en dagenlang in bed blijven liggen, daar bestond 
de eerste helft van mijn zomer uit. Ik had zelfs geen 
zin meer om met mijn familie een weekendje weg te 
gaan. Maar ondanks dat het zo slecht met mij ging, 
probeerde ik mijzelf groot te houden. ‘Ik moet hier 
zelf uit zien te komen, zonder hulp’, dacht ik keer 
op keer. Hulp zoeken zou een zwaktebod zijn, zei 
mijn gevoel. Uiteindelijk hield ik het niet meer. Mijn 
ouders maakten zich zorgen, en samen besloten 
we om weer contact op te nemen met professionele 
hulp. Inmiddels zit ik sinds midden juli weer aan de 
antidepressiva en ga ik een of twee keer per maand 
weer naar mijn psychiater. 

De keuze om toch weer hulp te zoeken en medicijnen 
te slikken, is denk ik de beste keuze die ik dit jaar 
heb gemaakt. Inmiddels ben ik ook een stuk opener 
tegenover mijn vrienden over mijn situatie. Ik besef 
dat het in de periode vóór de lockdown, toen ik van 
mijn medicijnen af was, helemaal niet altijd goed 
ging, maar dat ik mij vooral onnodig groot probeerde 
te houden. Maar je kan niet alles in je eentje. Ik heb 
geleerd dat hulp zoeken niet een teken van zwakte is, 
maar juist laat zien dat je sterk bent omdat je je leven 
weer wil oppakken. 

STUDENT (20)
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Vaak gaan mensen ervan uit dat je kunt voldoen aan 
het plaatje. En als je onvoldoendes haalt, dan ben je 
vast niet goed of niet slim genoeg voor de opleiding, 
heb je niet goed geleerd of heb je een gebrek aan 
motivatie, maar wat als je nooit is aangeleerd hoe je 
moet leren? Of uit een boek leren totaal niet bij 
je past? 

Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Ella 
Huizinga. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in Zuidhorn. 
Ik werk in de Poiesz. Daarnaast ben ik 2e jaars 
student Online Contentcreator en volg ik nog een 
opleiding tot Salsation instructeur. In mijn vrije tijd 
ben ik bijna dagelijks in de sportschool te vinden en 
hou ik heel veel van muziek maken. 

Dit klinkt alsof ik mijn leven volledig op de rit heb, 
maar helaas heb ik last van een dysthyme stoornis. 
Dit houdt voor mij in dat ik veel momenten heb met 
een hele sombere stemming. De momenten waarin 
ik kan genieten zijn er gelukkig wel en die zijn daarin 
ook echt heel belangrijk om de sombere dagen vol te 
kunnen houden.

Als kind begon ik te twijfelen aan mezelf. Waarom 
leerde ik geen Engels in groep 1? Is het gek dat 
ik mijn naam al kan schrijven op mijn 4e? Is het 
niet normaal om een groep over te slaan?  Na het 
luisteren van podcasts en het lezen van verschillende 
boeken en artikelen begon ik er steeds meer achter te 
komen waar deze twijfels vandaan komen. Misschien 
ben ik wel hoogbegaafd... Of leg ik mezelf nu weer 
een stempel op?

Er zijn nog veel misvattingen over hoogbegaafdheid. 
Bijvoorbeeld dat je als hoogbegaafde overal goed 
in bent, dat je de slimste van de klas- of super 
succesvol op je werk bent. Veel hoogbegaafden 
herkennen zichzelf in eerste instantie daarom niet 
als hoogbegaafd. Sterker nog, veel hoogbegaafden 
voelen zich juist dom, gek of onbegrepen. Als 
hoogbegaafde ervaar je een groot verschil tussen wat 
jij denkt en wilt en wat je omgeving van jou verwacht. 
Hierdoor voel je je vooral onbekwaam en moet je je 
aanpassen. Je hebt het gevoel dat je een ‘rol’ speelt, 
een masker draagt. Het voelt vaak alsof je ergens in 
moet passen waar je niet thuishoort. 
(Van den bos, 2017)

Een dag naar school is al snel te veel. Het is lastig dat 
er veel mensen zijn die hier niks van begrijpen. Ik 
voel me vaak een buitenbeentje, omdat ik altijd moet 
bedenken of ik het wel trek en of ik genoeg energie 
overhoud voor de rest van de week.

Het onbegrip van mensen maakt me vaak onzeker. 
Vroeger wilde ik niets liever dan erbij horen, 
hetzelfde denken, maar inmiddels ben ik er ook 
achter dat ik met mijn ervaring heel veel anderen 
kan helpen.

Ik vind het belangrijk om open te zijn over 
mijn psychische problemen. Er moeten taboes 
doorbroken worden, om nog meer mensen te laten 
praten hierover. Want ik weet zeker dat ik echt niet 
de enige ben die hiermee worstelt. Ik wil heel graag 
meegeven dat als je ergens meezit, praat er alsjeblieft 
over. In je eentje worden dingen veel groter en je 
krijgt echt veel begrip.

STUDENT (20) STUDENT (17)

36 37

Vanaf kleins af aan ben ik al heel onzeker en 
gevoelig. Het gevoel hebben dat je er niet bij hoort, 
dat al je vriendjes en vriendinnetjes beter, mooier 
en leuker zijn. Het eng vinden om jezelf te laten zien 
want stel je voor: ze vinden mij niet leuk. Mezelf de 
hele tijd afkraken. Zelf ging ik gewoon door, ik stond 
er nooit echt bij stil dat ik zo dacht. Nu ben ik 17 jaar 
en heb ik er nog steeds heel erg veel last van.

 In de tweede klas begon ik steeds meer onzekerder 
te worden en had ik veel last van paniekaanvallen. 
Ik voelde mij door veel mensen niet begrepen. Het 
zat allemaal in mijn hoofd: weer mezelf de hele 
tijd afkraken want ik ben nergens goed in. Zo ging 
dit maar weer door. In mijn examenjaar werd het 
allemaal teveel en kwam ik in een depressie. Elke 
dag paniekaanvallen in de klas, heel erg somber, 
mij alleen voelen. Ik raakte twee belangrijke 
vriendschappen kwijt en dat lag allemaal weer aan 
mij, dacht ik. Alleen maar in zwart-wit denken. 
Iedereen is weleens onzeker, verdrietig of somber. 
Dat hoort erbij. Maar op een gegeven moment was 
het zo erg bij mij dat ik hulp wou. Ik ging naar de 
huisarts en via de crisisdienst kwam ik bij de GGZ. 
Ik kreeg therapie, waar ik nog steeds elke week 
naartoe ga. 

Onlangs heb ik een onderzoek gehad en is er uit 
gekomen dat ik twee persoonlijkheidsstoornissen 
heb. Zelf ben ik nooit van die labels geweest maar 
het helpt soms wel om jezelf iets beter te kunnen 
begrijpen. Zelf heb ik een ‘afhankelijke’ en een 
‘vermijdende’ persoonlijkheidsstoornis. 
Een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis houdt 
in dat je de extreme behoefte hebt om verzorgd te 
worden, doordat je weinig zelfvertrouwen hebt en je 
de behoefte hebt aan bevestiging en toestemming 
van anderen. Ik voel mij hopeloos als ik alleen ben. 
Ook heb ik enorme verlatingsangst. 

Een ‘vermijdende’ persoonlijkheidsstoornis houdt 
bij mij in dat ik bang ben om contact te maken met 
mensen, puur omdat ik bang ben voor afwijzing, 
kritiek en afkeur. Ik heb behoefte aan het contact 
met andere mensen maar ik durf dit niet. 
Zo ontzettend bang voor vernedering en om voor gek 
verklaard te worden.

Op slechte dagen, met veel stress en angst krijg ik 
ook last van mijn tics. Door de tics voelt het alsof je 
geen controle meer hebt over je eigen lichaam. 
De ene dag zijn mijn tics erger, de andere dag heb 
ik er een stuk minder last van. Het maakt je moe en 
onzeker. Je wilt het graag tegenhouden maar dan 
wordt het alleen maar erger. Ik ken niemand in mijn 
persoonlijke omgeving die ook last heeft van tics. 
Dat is soms best lastig, want je voelt je er zo alleen in. 
Het is zo fijn om geen stress en druk te voelen want 
dan zijn mijn tics weg. 

In de tijd dat ik depressieve gevoelens had, heb ik 
een foto op instagram geplaatst met een hele tekst 
eronder. Hierin stond hoe ik mij voelde en hoe ik er 
een mee omging. Het was super spannend op dat 
moment om dit te plaatsen, vooral omdat je al bang 
bent voor afwijzing en je geen aandacht wil trekken. 
Want dat is het hem juist, mensen denken dat je 
daarmee aandacht zoekt. Maar dat is het niet. 
Ik zocht vooral na wat steun. Ik kreeg zo veel lieve en 
mooie reacties. Nee, ik zocht geen aandacht. 
Nee, ik wou niet zielig doen. Je wilt een stukje begrip, 
een warme knuffel. Je hoeft je echt niet te schamen 
voor mentale problemen. Zodra je je been breekt is 
er veel begrip en houdt iedereen rekening met je. 
Maar mentale ziektes werken niet altijd zo, mensen 
kunnen het niet aan je zien. Daarom is het zo 
belangrijk om er over te kunnen praten. 
Dat is lastig, dat is moeilijk. Maar het wordt soms wel 
een stukje makkelijker.
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EXPERTS GEVEN AAN DAT ER MEER MENTALE 
PROBLEMEN ZIJN ONDER JONGEREN TIJDENS 
CORONA, WAT VIND JE VAN 
DEZE CONSTATERING? 
De tendens is wel dat er veel meer angst-, paniek- en 
somberheidsklachten zijn onder jongeren sinds 
begin van uitbraak COVID-19. Dat heeft te maken 
met een aantal factoren, met name met de minimale  
sociale contacten en het missen van perspectief. Als 
je jong bent ga je uit, leer je nieuwe mensen kennen 
tijdens een studie of het uitgaan,  je begint een studie 
en je bent in de bloei van je leven. Maar je bent ook 
bezig met je toekomst en dat wordt nu door het 
coronavirus ‘on-hold’ gezet. Er is minder afleiding, 
want mensen zitten meer thuis. Je kan niet even zo 
bij vrienden langs. Dat zorgt er ook voor dat mensen 
meer gaan piekeren. En piekeren zorgt ervoor dat 
je meer klachten kunt krijgen. Waardoor je ineens 
meer somber of angstig kunt worden. Daarnaast is 
deze coronaperiode onvoorspelbaar. Je weet gewoon 
niet hoelang dit nog gaat duren, je weet niet hoe 
ernstig het is voor je gezondheid of dat van dierbaren 
en je weet niet wat het voor gevolgen voor je toekomst 
heeft. Ik denk ik dat toekomstperspectief misschien 
wel de grootste mentale factor is.

EN BIJ VOLWASSEN? 
Ik merk dat mensen toekomstperspectief missen 
en inderdaad niet weten hoelang deze crisis nog 
gaat duren en wat voor een invloed zal het hebben 
op hun werk, sociale contacten en gezondheid. Als 
jij studeert, die studie zal je wel afmaken, maar ga 
je überhaupt nog een baan vinden. Hoe ga je een 
nieuwe relatie krijgen? Gaan er ontslagen vallen 
op het werk? Dat zijn allemaal echt essentiële 
dingen. Al is de corona voorbij - hopelijk volgend 
jaar met vaccins - dan nog zal het nog een hele 
nasleep hebben, zowel economisch maar ik denk 
ook mentaal. Omdat heel veel mensen geen 
toekomstperspectief hebben en misschien ook geen 
uitzicht hebben op een baan of hun werk 
gaan verliezen.

ZITTEN ER VERSCHILLEN TUSSEN DE MENTALE 
PROBLEMEN VAN JONGEREN, VOLWASSEN EN 
OUDEREN?
Als je nu kijkt naar de mentale problemen, dan 
is het angst echt nummer een. De onderliggende 
gedachten zijn wel anders tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen. Ouderen zijn heel bang om 

eenzaam te sterven. Jongeren zijn dan weer heel 
bang van hoe gaat mijn toekomst eruitzien. Kan ik 
überhaupt een huis kopen? Kan ik straks een baan 
vinden? Hoe ga ik een relatie krijgen? Volwassenen 
zijn bang hun baan te verliezen, hun relatie te 
verliezen en maken zich zorgen over hun kinderen. 
Echter het uit zich hetzelfde namelijk in angst, paniek 
ensomberheid, maar de overliggende gedachtes 
zijn echt anders. Toekomstperspectief blijft een 
terugkerend thema. 

VIND JIJ DAT DE OVERHEID ONS EEN 
TOEKOMSTPERSPECTIEF GEEFT? 
Dat vind ik een erg lastige vraag, maar dat is wel 
een goede vraag. Ik snap waarom premier Rutte ons 
dat niet kan geven. Omdat hij elke keer als hij een 
beetje toekomstperspectief heeft gegeven, het net 
zo hard weer naar beneden wordt gehaald, omdat 
de feiten hem inhalen. Dus ik denk dat hij daar heel 
voorzichtig in is geworden. Maar het zal wel fijn zijn 
als er wat meer toekomstperspectief gegeven kan 
worden, met  name voor jongeren, zodat zij weten 
hoe hun toekomst eruit gaat zien. Alleen de regering 
weet dit op dit moment ook gewoon nog niet. We 
weten ook niet hoe snel er gevaccineerd kan worden. 
Hoe snel kan het maatschappelijk leven en de 
economie weer opgang komen? Dat weet niemand, 
dus zij gaan hun vingers daar niet aan branden. 
Maar het zou wel heel mooi zijn als er wel iets van 
toekomstperspectief zou kunnen zijn. Het ligt aan 
heel veel factoren. Ik denk ook op het moment dat 
er weer toekomstperspectief is, of in ieder geval 
als deze crisis ten einde is, dat we weer met een 
paar aanvullingen ons normale leven kunnen gaan 
kunnen gaan leiden. Ook heel veel angst, paniek en 
somberheid zal verdwijnen.

IS EENZAAMHEID EEN GROOT PROBLEEM NU? 
Ja, mensen komen er nu oprecht achter dat ze 
eenzaam zijn. Veel mensen zijn alleenstaand en 
hebben soms wel een groot sociaalnetwerk, echter dit 
is vaak buitenshuis. Als ik even kijk naar de ouderen, 
die vinden het vaak heel spannend om bij andere 
mensen te komen. Dus deze mensen leven vaak op 
eilandjes. Gelukkig is dit niet voor iedereen. En als je 
kijkt bij jongeren die alleenstaand zijn, die op kamers 
wonen of net begonnen zijn met de studie deze 
hebben vaak nog geen uitgebreid sociaalnetwerk 

opgebouwd. Dan is dat ook heel lastig om af te 
spreken. En online maak je echt anders contact met 
iemand dan ‘ face to face’. Als je iemand spreekt, ziet 
en ervaart hoe het contact is dan weet je ook beter 
of iemand bij je past of niet. Dus de eenzaamheid 
is echt een groot probleem. Het wordt nu nog meer 
versterkt omdat je echt letterlijk wordt gedwongen 
om maar met heel weinig mensen contact te hebben.

JE HOORT OOK VAAK DAT IEMAND ZICH 
EENZAAM VOELT TERWIJL DIEGENE NIET ECHT 
ALLEEN IS. HOOR JE DAT OOK BIJ JOU IN 
DE PRAKTIJK?
Dat speelde al bij veel mensen voor corona. Maar ik 
denk dat mensen zich nu meer bewust worden van 
de eenzaamheid. Want heel vaak komen mensen bij 
mij inderdaad met: “ik voel me eenzaam binnen een 
relatie of ik voel mee eenzaam binnen een gezin”. 
Dus dat is eigenlijk een thema wat al heel lang speelt. 
Objectief ben je niet eenzaam, maar het voelt wel 
alsof je eenzaam bent. Daar moet je dan aan gaan 
werken om te kijken waar dan dit gevoel vandaan 
komt. Als mensen depressief zijn dan kunnen ze zich 
heel eenzaam voelen. Omdat ze veel schuldgevoelens 
hebben of juist denken ‘ik doe er niet toe’. Als 
mensen een paniekstoornis of een angststoornis 
hebben waardoor ze niet meer naar buiten durven, 
dan ben je ook eenzaam. Ook al heb je een heel 
gezin, maar voor mensen is het moeilijk om te 
begrijpen en in te leven wat je voelt. Dus dan voel je 
je eenzaam met je klachten.

HEEFT CORONA OOK POSITIEVE EFFECTEN 
OP ONZE MENTALE GEZONDHEID? OF IS HET 
ALLEMAAL ALLEEN MAAR NEGATIEF.
Wij zijn sociale dieren. Wij houden van sociale 
contacten en de sociale interactie. Niet iedereen 
heeft deze behoefte en als je deze behoefte niet zo 
ervaart kan het juist beter met je gaan tijdens deze 
crisis. Want deze mensen voelen nu niet de druk van 
verplichtingen, ik moet dit en ik moet sociaal zijn, 
ik moet naar dat feestje en ik moet keuzes maken. 
Mensen met een dwangstoornis die tien keer per 

dag hun handen wassen, die zeggen: ja kijk maar nu 
moeten we dat allemaal, dus zo gek ben ik niet. Die 
kunnen het eigenlijk heel goed doen in deze periode. 
Daarnaast zijn er mensen die altijd de lat heel hoog 
leggen en die van zichzelf vinden dat ze van alles 
moeten doen, die ervaren nu ook rust juist omdat 
heel veel sociale activiteiten zijn weggevallen. Positief 
is ook dat een groep mensen bezig is met vragen: wie 
ben ik? En wat wil ik? 

VIND JE DAT MENTALE GEZONDHEID 
BESPREEKBAAR IS NEDERLAND?
Je hoefde maar naar activiteitenprogramma’s kijken 
als op1,  Jinek, Beau te kijken – of alle andere 
Nederlandse talkshows – en mensen vertellen over 
hun mentale klachten. Er wordt dus wel openlijker 
overgesproken, maar aan de ander kant rust er nog 
steeds een taboe/stigma op mentale gezondheid. 
Juist vanwege dit stigma heb ik ervoor gekozen mijn 
praktijk in een gezondheidscentrum te hebben, zodat 
het meer bij de ‘normale zaken’, zoals fysiotherapie, 
ergotherapie en logopedie gaat horen.

OP HET NIEUWS LEES IK ERG VERONTRUSTENDE 
BERICHTEN DAT VEEL MENSEN MET 113 (DE 
ZELFMOORDPREVENTIE LIJN) BELLEN. WAT IS 
EEN EVENTUELE OORZAAK WAAROM MENSEN NU 
MEER MET SUÏCIDALE GEDACHTEN KAMPEN?  
Ik denk ook dat deze onzekere periode er ook 
voor zorgt dat mensen inderdaad meer sombere 
gedachten krijgen, maar doodsgedachten krijgen. 
Het lijkt erop dat meer mensen negatieve gedachtes 
krijgen zoals “waar doe ik het voor?” “waar moet ik 
nog voor leven?” “hoe gaat de toekomst eruit zien?”. 
Dus ik denk als je automatisch meer angst, paniek 
en depressieve klachten krijgt en dan krijgen helaas 
ook meer mensen zelfmoordgedachten. Ook mensen 
met eenzaamheid kunnen deze gedachten hebben, 
zonder dat er altijd een psychiatrische stoornis aan 
ten grondslag ligt. Omdat ze gewoon niet weten waar 
moet ik heen of hoe gaat mijn leven eruitzien. Dat is 
heel beangstigend.

Er wordt dus wel 
openlijker overgesproken
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IN MEDIA IS VEEL AANDACHT VOOR CORONA 
MAAR WEINIG OVER DE MENTALE GEVOLGEN 
ERVAN, WAARDOOR KOMT DIT? TERWIJL DIT 
OOK EEN GROOT PROBLEEM IS. 
 Ik vind dat er wel steeds meer aandacht voor komt.
Wat ik heel mooi vond is dat staatsecretaris Blokhuis 
gelijk had getweet, of een stukje had geschreven, 
waarin hij zegt: er is nu een lockdown, dat geldt niet 
voor de GGZ. Blijf alsjeblieft de patiënten ‘face to 
face’ zien als het veilig kan. Want wat er gebeurde 
tijdens de eerste lockdown was dat niemand wist hoe 
te handelen en er waren geen richtlijnen. Waardoor 
iedereen spontaan ging thuiswerken. Ja, in de GGZ 
is dit niet in alle gevallen handig. Ik ben na een week 
thuiswerken weer mensen ‘face to face’ gaan spreken. 
Van collega’s weet ik dat ze creatieve oplossingen 
hebben bedacht, zoals wandelen tijdens een consult.
Ik vind dat de overheid steeds meer aandacht 
heeft voor de effecten van corona op onze mentale 
gezondheid. Dit was in het begin te weinig, maar 
gelukkig is er steeds meer aandacht voor. 

WAT KAN JE DOEN ALS JE MET MENTALE 
PROBLEMEN KAMPT?
Als je echt merkt: ik heb klachten van somberheid, 
angst of ik heb doodsgedachten en ik loop vast en 
blijf maar vast hangen in bepaalde gedachtes ga dan 
heel laagdrempelig naar de huisarts. Want er zijn 
goede praktijkondersteuners van de GGZ waarbij 
je tegenwoordig snel en goed terrecht kan, zonodig 
ondersteund met een e-healthprogramma. 
Daarnaast is het is belangrijk om ontspanning te 
krijgen, een vast dag- en nachtritme aan te houden, 
te sporten en je aan schema’s te houden. Als je jezelf 
hebt voorgenomen om zes uur aan studie te werken, 
hou je dan ook aan die zes uur. Denk niet van: “ja ik 
ben nu toch thuis, ik kan net zo goed even een uurtje 
langer door”. Want dat zijn de valkuilen. Dan gaan 
studie en privé steeds meer door elkaar heen lopen, 
waardoor je niet tot die ontspanning komt. 
Je moet steeds meer moeite doen om afleiding van 
je gedachten en alles wat je voelt te vinden. Je moet 
nu ook echt actief elkaar opzoeken. En steun aan 
elkaar vragen. Dat betekent dat je je kwetsbaar moet 
opstellen. 

DAT IS HEEL LASTIG VOOR MENSEN…
Als je probeert om de dingen waar je tegenaan loopt 
met anderen te bespreken dan kom je erachter dat 
heel veel mensen eigenlijk tegen dezelfde dingen 
aanlopen. Dat kan al zo veel steun geven. En dan 

kan je bijvoorbeeld ook met elkaar afspreken: we 
gaan samen een keer in de week wandelen, samen 
studeren, samen gamen of koffie drinken. Dan heb 
je die dag  verbinding. Je moet dus nu actief sociale 
contacten opzoeken en dat is anders als je hele dagen 
naar school gaat. Want als je op school zit, ja dan 
kom je wel je vrienden tegen en dan klets je met 
klasgenoten. Dat valt nu allemaal weg. 

MENSEN ERVAREN MEER STRESS TIJDENS 
CORONA, DIT KWAM IN DE POLLS OOK ERG 
NAAR VOREN. WAT IS DEZE STRESS PRECIES? 
Ik denk dat het komt door de ander vorm van 
onderwijs. Dat is ook echt schakelen. Ik heb dus 
een week geprobeerd om acht uur via beeldbellen 
gespreken te voeren… ik was op! Dat kan niet. Je 
brein kan dat eigenlijk niet aan. Je moet schakelen 
door deze crisis  en vervolgens wordt er gevraagd 
om op alle levensfronten te schakelen. Kijk, als het 
zelfstudie was dan is het prima. Dan heb je alle 
andere dingen die je normaal doet, waardoor je deze 
verandering ernaast wel aan kan. Maar nu wordt er 
aan ons gevraagd om te schakelen. Er komt zo veel 
op jullie bordje, dat ik bijna denk dat het 
onmenselijk is. 

JE RAAKT EEN SOORT VAN OVERPRIKKELD 
ZEG MAAR…
Nou ja dat is het. Daardoor ervaar je meer stress. Alle 
factoren bij elkaar. Als je tien mensen naast elkaar zet 
en vraagt: wat veroorzaakt jouw stress? Dan zeggen 
ze alle tien wat anders. Alle factoren bij elkaar, en 
dan is bij de een de druppel “ik doe deze studie vind 
ik daar straks wel een baan in”. De ander denkt “vind 
ik deze studie wel leuk, maar komt dat door online-
onderwijs of vind ik de studie echt niet leuk” en weer 
een ander denkt “ik voel me eenzaam”. Iemand zit in 
Amsterdam, iemand zit in Leeuwarden en iemand 
zit in Maastricht hoe gaan we afspreken? Er zijn zo 
veel factoren die dan stress kunnen veroorzaken. Het 
is natuurlijk wel zo dat deze crisis  zo’n bijzondere 
situatie is dat je eigenlijk je hele systeem in de 
vlucht-, bevries-  of vechtmode zet. Dat geeft stress 
en daarnaast minder toekomstperspectief. Corona 
is onvoorspelbaar en we mogen steeds minder. Die 
tunnel wordt steeds krapper. Iedereen reageert daar 
anders op. De een wordt heel passief en de andere 
denkt: “die stomme mondkapjes ik ga ze niet op 
doen”. Het is voor iedereen een erg lastige situatie.



1. IS MENTALE GEZONDHEID BELANGRIJK 
VOOR JOU? 
Mijn mentale gezondheid is absoluut een 
belangrijk onderdeel van mijn leven. Wanneer mijn 
mentale gezondheid uit balans is, merk ik dat dat 
zich snel verspreidt over andere aspecten van mijn 
leven. Het is dan moeilijker om uit bed te komen, 
te sporten, goed te eten en aan mijn opdrachten 
te werken.

2. IS PRATEN OVER JE MENTALE GEZONDHEID 
EEN TABOE IN NEDERLAND?
Praten over mentale gezondheid is zeker een 
taboe onderwerp in Nederland denk ik. Het wordt 
al snel gezien als een zwaar beladen onderwerp, 
waarover je maar beter niet kan beginnen. 
Van dat idee, dat het altijd maar gezellig moet 
zijn, moeten we losbreken willen we elkaar echt 
goed leren kennen.

3. WAAR HEB JE NU MEER TIJD VOOR (WAAR JE 
VOOR CORONA MINDER TIJD VOOR HAD)?
Voor de coronatijd had ik een tussenjaar en 
in de coronatijd ben ik begonnen aan de 
universiteit. Om te zeggen dat ik nu meer tijd 
heb dan toen zou een leugen zijn, vooral omdat 
het online onderwijs voor mij een grote bron van 
uitstelgedrag kan zijn. Toch ben ik meer gaan lezen 
(voor mijn plezier!) en neem ik nu elke dag de tijd 
om een beetje yoga te doen. 

4. HEEFT CORONA INVLOED OP JOUW 
MENTALE GEZONDHEID?
Ik merk dat corona zeker invloed heeft op mijn 
mentale gezondheid. Eerst viel het wel mee en 
was het nog soort van nieuw en spannend om 
binnen te zitten. Inmiddels verlang ik naar gezellige 
avonden met vrienden, feestjes en treinritjes 
zonder het beslaan van mijn bril. Die nieuwe 
maatregelen tot 19 januari waren een flinke klap in 
mijn gezicht om eerlijk te zijn, omdat daardoor de 
dingen die nog wel konden ook wegvielen. 
Dat was wel even een zware klap voor mijn 
mentale gezondheid.

5. JE HOORT VAAK DAT MENSEN ZEGGEN 
“IEDEREEN HEEFT EEN THERAPEUT NODIG” 
VIND JIJ DAT OOK?
Iedereen is misschien wat veel, maar ik denk 
zeker dat iedereen baad heeft bij het op een 
gezonde manier verwerken van hun gevoelens 
en ervaringen. Of dat per se met een psycholoog 
of therapeut moet, weet ik niet. Als het lukt om 
dat te doen door middel van het schrijven in een 
dagboek, schilderen, schreeuwen in een kussen 
of dus door het praten met een therapeut lijkt me 
dat helemaal goed. 

6. IS HET MOEILIJK OM POSITIEF TE BLIJVEN 
(TIJDENS CORONA)?
Ik vind het niet per se lastig om positief te blijven. 
Ik ben best wel optimistisch ingesteld en ik denk 
dat dit alles juist een goede leerervaring kan zijn. 
Ik denk dat er altijd wel licht is aan de tunnel. Dus 
voor zolang we in die tunnel zitten kunnen we daar 
maar beter het beste van maken, toch?

7. ERVAAR JIJ OOK MEER EENZAAMHEID 
TIJDENS CORONA?
Ik heb gelukkig een leuke vriendin die ik kan zien en 
veel mensen om me heen die ik online kan spreken. 
Dat helpt een hele hoop, maar online je vrienden 
zien is toch enorm anders dan in het echte leven. 
Ik ervaar zeker wel meer eenzaamheid. In niet-
corona tijden had ik natuurlijk ook niet altijd 
mensen om me heen. Maar nu is er niet eens de 
mogelijkheid om dat te hebben, dus dat is wel 
lastiger. Voor corona kon je in principe gewoon een 
bar binnenlopen en dan maakte je maar vrienden. 

8. PRATEN JE VRIENDEN OOK OVER 
HUN MENTALE GEZONDHEID? 
Jazeker, gelukkig praten mijn vrienden en ik veel 
over onze mentale gezondheid. Dat is erg fijn.

9. WAT DOE JIJ OM JE BETER TE VOELEN?
Ritme hebben in mijn dagen, sporten en 
gezond eten.

...VOOR MAARTJE SMIT (20) 
OVER MENTALE GEZONDHEID.

ik vind het niet per se
lastig om positief te blijven
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DE KLEDINGKAST VAN:
LUUK

DE KLEDINGKAST VAN:
ROBIN
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HOODIE 
NEW AMSTERDAM

SURF ASSOCIATION
BROEK 
ZARA

IN DEZE EDITIE DUIKEN WE EERST IN 
DE KLEDINGKAST VAN LUUK (19). 

HIJ LAAT ZIJN FAVORIETE KLEDINGSTUKKEN ZIEN.

FOTOGRAFIE MARLOU HETEM / ART DIRECTION BAS STRENGERS
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LONG SLEEVE 
ØLÅF

BROEK 
ZARA

JAS 
ZARA

HOODIE 
NEW AMSTERDAM

SURF ASSOCIATION
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ALS LAATSTE DUIKEN WE IN  
DE KLEDINGKAST VAN ROBIN (2O). 

ZIJ LAAT HAAR FAVORIETE KLEDINGSTUKKEN ZIEN.

FOTOGRAFIE & ART DIRECTION BAS STRENGERS

BLOUSE
H&M

BROEK 
PULL & BEAR
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COLTRUI
ELENZA 
BY L&L

JAS
DAILY PAPER
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TIPS
VAN BERTINA 

LIEVE WOORDJES
ANNICK & BABET

57

POLLS
ONDER STUDENTEN 
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BERTINA HEEFT EEN PAAR
GOEDE TIPS OM JE MENTAAL WAT BETER

TE LATEN VOELEN.

1
GEZONDE LEEFSTIJL
Een gezonde leefstijl helpt om mentaal fit te blijven. 
Blijf gezond eten en zorg voor voldoende slaap 
en ga sporten.

2
RUST, REGELMAAT EN REINHEID
Structuur in je dag helpt ook. Bijvoorbeeld elke dag 
dezelfde tijd opstaan. Maak een dagplanning en neem 
geregeld even een korte pauze.

3
GEEN ALCOHOL EN DRUGS
Gebruik liever geen alcohol of drugs om met je emoties 
om te gaan. 

4
NEGATIEVE PRIKKELS
Je kunt je zorgen en ongerustheid verminderen door 
minder vaak te kijken of luisteren naar nieuwsberichten 
of sociale media. 

5

PRATEN HELPT
Praat over je emoties. Krop ze zeker niet op. Praten met 
mensen die je vertrouwt kan heel erg helpen. 
Hou contact met vrienden, familie en collega’s via sociale 
media, whatsapp of ga videobellen.

6

ZOEK HULP
Als je er met je omgeving niet uitkomt, zoek dan contact 
met een huisarts of professionele hulpverlener. De 
huisarts kan je snel de juiste soort hulp aanbieden en 
doorverwijzen naar andere hulpverleners zoals een 
psycholoog of een therapeut.

7

LEUKE ACTIVITEITEN
Hardlopen, knutselen, muziek maken, wandelen, spelletje 
doen, dansen, televisie kijken, vissen, yoga, in de zon 
liggen, zingen, boek lezen, tuinieren, een tekening maken, 
naar het strand gaan, naar de radio luisteren 
& muziek luisteren.

58 59



JA NEE
75% 25%

Voel je je wel eens eenzaam?

JA NEE
26% 74%

Ervaar je minder stress tijdens corona?

JA NEE
97% 3%

Vind je mentale gezondheid belangrijk?

JA NEE
53% 47%
Ben je wel eens depressief?

JA NEE
50% 50%

Ben je mentaal ‘stabiel’?

JA NEE
65% 35%

Praat jij over je mentale gezondheid?

WE HEBBEN POLLS GEHOUDEN
ONDER DE STUDENTEN VAN NHL STENDEN

& DIT ZIJN DE CIJFERS:

1

2

3

4

5

6
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LIEVE 
WOORDJES

wijn

gezelligheid

vrolijk positief

loyaal
lief

goud

creatief

ambitieus

gul

fashionista

grappig

DEZE EDITIE SCHRIJFT ANNICK (RECHTS) LIEVE WOORDJES 
OVER BABET (LINKS).

WANT HELEMAAL IN DEZE TIJD MOETEN 
WE EXTRA LIEF VOOR ELKAAR ZIJN.

lievewoordjes62 63



AFSLUITER - DE NAZAR
Het blauwe oog beschermt je 
tegen: het boze oog & kwaad.

Daarnaast brengt het amulet geluk. 
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Ik wil iedereen bedanken die aan 
dit magazine heeft meegewerkt:

MIJN TOPMODELLEN Luuk & Robin, 
DE TOPFOTOGRAAF Marlou, Suus & Anouk voor het schrijven 

van de LEUKE COLUMNS, Maartje voor het invullen van 
DE VRAGEN, Annick voor haar LIEVE WOORDJES, 

Bertina voor haar TIJD EN HULP, Nick voor zijn feedback op 
de INTERVIEW VRAGEN, Marijn voor haar GOEDE IDEEËN, 

Papa voor zijn goede gevoel voor TAAL, De studenten die 
HUN VERHAAL wilde delen, Daphne en Jolinde voor het delen 
van DE POLLS & Clannad, Babet, Finn en Bas voor het maken 

van DE ADVERTENTIES.  

Jullie hebben allemaal jullie bijdrage geleverd aan dit super 
mooie eindresultaat. Nogmaals bedankt!
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