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Help!    Ik ben

bang!
Van shampoo tot conditioner en 
van facescrub tot bodybutter. Say 
hello tegen het natuurlijke beauty 
assortiment van de Hema. Haal de 
natural beauty in jezelf naar boven 
voor een kleine prijs. Bodybutter	
Natural,	€	4,10,	Hema,	hema.nl	

Kijk 
haar nou!
 
Wil je mooie glanzende lokken? 
Zelfs in de herfst? Met etherische 
oliën van zoete sinaasappel en 
lavendel zijn dit een fijne shampoo 
en conditioner, waarvan je haar 
gaat stralen, voller wordt en weer 
tegen een stootje kan. Het kost wel 
wat, maar je hebt maar een 
druppeltje nodig.  
Herstellende	shampoo,	€	21,50,	
Repairing	conditioner,	€	25,50,		
loccitane.nl	

Eyeopener
Lush – je weet wel, van de zeepjes 
die op fudge lijken – heeft ook 
fijne oogschaduwtjes en sprekende 
eyeliners. Helemaal natuurlijk en 
met intense kleuren, voor elke 
stemming is er één. 
Emotional	Brilliance,	oogschaduw	
en	eyeliner,	€	17,95,	lush.nl	

 
Vertaal de naam van dit geurtje Moment de Bonheur en je 
draagt altijd een vleugje geluk met je mee. Bloemig en zoet, 
plus heerlijk fris. Moment	de	Bonheur,	eau	de	parfum	
50	ml,	€	37,10,	yvesrocher.nl

 
Als het wat kouder wordt, wordt 
alles wat droger. Je handen kunnen 
dus best een beetje extra liefde 
gebruiken in het najaar. Gebaseerd 
op natuurlijke producten, zoals 
fruit en planten, dus het ruikt nog 
lekker ook. Pure	&	White	hand-
crème,	€	9,95,	greenland.nl	 

Vleugje geluk

Aaibaar

Smeer ’m

Deze balsems bieden een fijne 
oplossing tegen droge lippen. 
Honderd procent natuurlijk en 
verrijkt met biologische oliën en 
boters. Kissable lips guaranteed! 
Lippenbalsem,	€	6,95,	Figs	&	
Rouge	via	beauty-moods.com		

De producten van Snowberry zien er niet 
alleen waanzinnig leuk uit met die vrolijke 
tekeningetjes, ze zijn ook nog eens goed 
voor gezicht én milieu. Neem deze peeling 
bijvoorbeeld: eens per week gebruiken en de 
dode huidcellen maken plaats voor een 
gezond, blozend gezicht. Nourishing	
Exfoliator	peeling,	15	ml,	€	16,		Snowberry	
via	purebeautyboutique.nl	

Babyface 

Wonderbalm 
Paniekaanvallen

Ontdekken

Verzorgen

Moodie’s Choice
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Ben je extreem bang voor  

spinnen, vliegreizen of om  

slechte cijfers te halen? Je bent 

niet alleen. Ruim tien procent  

van de jongeren tussen de 13 en 

24 jaar heeft last van een angst. 

Maar wat is angst precies en

hoe kun je je angst overwinnen?

Je hart klopt als een bezetene, je zweet enorm, je 
armen en benen tintelen, je hebt het benauwd en je 
wilt maar één ding: snel weg. Naar de veiligheid.
Waar je dat examen niet hoeft te maken, waar die 
bruine kever niet is, waar je minder kans hebt op een 
enge ziekte. 
Waar je ook bang voor bent, je bent niet de enige.  
Dat lijkt misschien wel zo, omdat weinig mensen 
erover durven te praten. Want, tja, bang zijn is niet	
stoer. De helden in verhalen en in films gaan altijd 
zonder twijfelen de strijd aan. Er is in zo'n verhaal wel 
meestal een angstige vriend of vriendin, die te veel 
vragen stelt en niks durft. Daar wil je niet mee vergele-
ken worden, dus hou je de angst liever voor jezelf. 

best nuttig
Eigenlijk is het best raar dat we angst als iets slechts 
zien. Want angst is juist nuttig. Het is heel natuurlijk, 
een waarschuwing voor gevaar. Als je een brandlucht 
ruikt, gaan in je hoofd alarmbellen rinkelen, waardoor 
je meteen in actie komt. Stokstijf stil blijven staan als je 
een ratelend geluid in een woestijn hoort: helemaal 
goed, wie weet is er een ratelslang in de buurt. 
Vroeger, toen we nog op jacht moesten naar voedsel, 
zorgde angst ervoor dat je alert bleef op wilde dieren.  
Maar wat nou als je bang bent voor dingen die 
eigenlijk helemaal niet zo eng zijn? Zoals een mini-
spinnetje in je slaapkamer of reizen met de trein of 
een hysterisch masker uit de feestwinkel? MoodieZ' 
psycholoog Kim Broos legt uit. 'Angst is gezond. Maar 
als je te veel prikkels krijgt, kan het zijn dat je lichaam 
reageert, voordat je kunt bedenken dat het wel 
meevalt.' Een wesp die opeens om je gezicht zoemt, 
bijvoorbeeld. Je schrikt, je lichaam zit vol adrenaline, 
je wilt vluchten. Maar de wesp is alweer weg en wilde 
je helemaal niet prikken. De volgende keer zit je 

misschien al een beetje zenuwachtig in de tuin en ren 
je weg als je iets ziet vliegen. Weer later blijf je toch 
maar binnen, want buiten zit je niet meer lekker. Dat is 
het begin van je angst uit de weg gaan, vermijdend	
gedrag. En dat kan zich ontwikkelen tot een fobie. 
Kim: 'Je wordt bang voor een angstaanval, waardoor 
het telkens erger wordt.'

te Overwinnen
Veel mensen weten het niet, maar angst is het meest 
voorkomende probleem onder jongeren. Het is iets 
heel heftigs, angst, maar gelukkig ook heel goed te 
overwinnen. Hoe? Allereerst door te onderzoeken wát 
je denkt als je bang bent. 'Wat je denkt, maakt je 
gedrag. Denk je dat je een zwakkeling bent als je geen 
tien haalt voor die toets? En is dat echt zo? Meer dan 
je best kun je niet doen. Denk je dat het vliegtuig 
neerstort als je gaat instappen? Wat is nu écht de 
kans? Daar moet je goed over nadenken.' 

Tips: zo laat 
je angst los
•  Doe ademhalingsoefeningen. Adem bijvoor-

beeld rustig en diep in, vanuit je buik. Hou een 
paar seconden vast en adem daarna, ook weer 
heel rustig, uit. 

•   Ga je angst niet uit de weg. Het liefst zou je je 
niet meer zo vervelend angstig voelen, dat is 
begrijpelijk. Maar als je dingen gaat vermijden, 
dan wordt de angst in je hoofd alleen maar 
groter. Zie hoe goed het gaat als je de strijd 
met je angst aangaat. Focus op het positieve. 

•  Moet je de volgende dag iets doen wat je 
spannend of eng vindt? Ga dan vandaag nog 
even helemaal uit je dak. Ren tien rondjes om 
het huis, zing heel hard mee met je favoriete 
nummer of dans een kwartier lang door je 
kamer. Zo voel je je heel erg lekker en vergeet 
je waar je bang voor was. 

•  Lees wat meer over jouw angst. Veel mensen 
zijn bang voor dingen waar ze niet veel vanaf 
weten. Ga het zelf ontdekken, daardoor voel  
je je zekerder.

Janienke, 16 jaar 
‘Spinnen. Ik ben echt erg bang voor spinnen. Als  
ik er een zie dan gaat er een rilling door m’n hele 
lichaam en wil ik zo snel mogelijk weg. De laatste 
keer dat ik een spin in mijn kamer zag, heb ik mijn 
matras van mijn bed gehaald, mijn beddengoed 
verschoond en alles grondig doorzocht. Twee jaar 
geleden vond ik een spin in mijn bed, vreselijk. Maar 
daarvoor was ik ook al bang. Ik ben het onbewust 
mijn hele leven al.’

Lilian, 19 jaar
‘Ik ben bang voor het masker uit de horrorfilm 
Scream. Ik krijg een gigantische brok in mijn keel, 
wil me verstoppen en denk dat hij me pijn gaat doen. 
Ik weet hoe het kwam. Een kennis wilde die film 
kijken toen ik acht jaar was. Daarna kon ik weken-
lang niet slapen, al helemaal niet in het donker.  
Ik ontwijk het niet, want ik wil niet dat ik bepaalde 
dingen niet kan doen. In een feestwinkel wilde ik  
het masker opdoen, ik dacht dat me dat zou helpen. 
Alleen werd ik ontzettend bang van mezelf en heb ik 
hem snel afgegooid. Eén keer besefte ik pas in de rij 
voor een spookhuis dat het thema 'films' was. Ik wist 
zeker dat er iets met Scream zou zijn en ik heb m’n 
ogen dichtgehouden tot we er voorbij waren. 
Achteraf kon ik niet stoppen met trillen. Voor mij 
helpt een comedy kijken of aan iets leuks denken 
goed om weer tot rust te komen.’ 

Ken, 18 jaar 
‘Sinds kort heb ik last van paniekaanvallen. Dan zit 
ik in de trein of de bus en krijg ik hartkloppingen, 
word ik angstig. Dat begon toen ik een rustige 
periode had. Jarenlang werkte ik heel hard, zo veel 
mogelijk. Ik kan niet stilzitten en ben een perfectio-
nist, niet bang om grote projecten op me te nemen. 
Als ik het maar druk heb. Maar ik vind het heel eng 
om m’n gedachten de overhand te laten nemen, 
omdat ik die niet kan controleren. Dat ik mijn 
onderbewuste de ruimte moet geven om mijn lichaam 
en geest in balans te brengen is nu duidelijk. Mijn 
leven is nog hetzelfde als voor de angstaanvallen, 
dus ik heb geen reden om bang te zijn, dat moet ik 
onthouden. Het gaat een stuk beter, omdat ik mezelf 
met mijn angst confronteer. Volhouden helpt.’ 

Top 5 angsten 
onder jongeren 13-24 jaar

1.	Specifieke	fobie	
 Je bent bang voor een specifiek ding, dier of  
 situatie, zoals spinnen, hoogte of de tandarts. 
2.			Sociale	fobie	

Je voelt je verlegen, onzeker, bloost veel en 
staat soms te trillen op je benen. Je bent bang 
om af te gaan in gezelschap en vraagt je 
telkens af wat anderen denken. 

3.		Gegeneraliseerde	angststoornis	
Dit heet ook wel de piekerstoornis. Je maakt je 
eigenlijk constant zorgen over dingen die fout 
kunnen gaan in je leven, of met je gezondheid. 
Zonder echte reden, want er niks mis. 

4.		Agorafobie	
Dit heet ook wel straatvrees of pleinvrees. Je 
bent op onbekende plekken bang dat je niet 
weg kunt komen als er iets ernstigs is. Je durft 
niet goed met de trein en de bus te reizen en 
bent bijvoorbeeld bang om naar de bioscoop 
te gaan. 

5.		Paniekstoornis	
Op onverwachte momenten heb je last van 
paniekaanvallen. 

Meer over het overwinnen van angsten 

Lees het boek Angst, wijsheid om stormen te doorstaan, 

Thich Nhat Hanh, Uitgeverij Ten Have € 17,95

Of: Hoe kom ik van die angsten af?, Vaardigheden 

en technieken om je te helpen omgaan met angst en 

zorgen, een hulpboek voor jongeren, Lisa M. Schab, 

Uitgeverij SWP, € 19,90

Speciaal voor jongeren die last hebben van angst maakte 

het Fonds Psychische Gezondheid een pagina vol tips.  

Ga naar: psychischegezondheid.nl/angststoornissen 

Kom je er écht niet uit? Ga dan eens langs je huisarts.  

Hij of zij kan ervoor zorgen dat je hulp krijgt.
 

 Bron: Fonds Psychische Gezondheid

Paniekaanvallen
Scream

Spinnen


