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Hey, ik ben 1 7 en heb twee 
profielen op Instagram. Het ene is 
dat van mezelf. Het andere heb 
ik verzonnen. Het is een profiel 
van iemand met het perfecte leven 
zoals ik dat zou willen. Hoewel 
ik daar nooit zal geraken, geeft 
het me wel een goed gevoel. Ik 
heb ook best wel veel likes en 
volgers, ook al is het niet echt. 
Ik weet niet goed waarom ik dat 
doe. Wat moet ik doen?

Hey, ik heb totaal niet de behoefte om 
op sociale media te zitten. Ik word 
er gek van hoeveel foto’s en filmpjes 
mensen daarop zetten. En ik heb het 
gevoel dat ik altijd maar alles gezien 
moet hebben, anders kan ik niet mee-
praten. Ik heb al een aantal keren 
gedacht om alles eraf te gooien. Wat 
moet ik doen?

Hallo, ik heb best veel volgers op sociale media. Ik sport veel dus ik zie er goed uit (al zeg ik het zelf) en ik vind het ook fijn om dat te tonen. Meestal zet ik die foto’s ook gewoon online om ande-ren te inspireren. De laatste tijd krijg ik veel commentaar dat mijn foto’s fake zouden zijn. Dat is niet zo, maar ik ben wel al op een punt gekomen dat ik  gewoon geen zin meer heb om foto’s online te zetten. Wat moet ik doen?

Hallo, ik zit al een tijdje op Instagram. Veel 
van de mensen die ik volg, zetten altijd mooie 
foto’s online en doen alsof het leven alleen maar 
mooi is. Ik word daar echt lastig van, want 
ik weet dat dat niet altijd zo is. Soms heb ik 
er gewoon nood aan om eens negatieve dingen 
te posten die mij overkomen zijn. Maar ja, 
da’s vaak ‘not done’, dus doe ik dat maar niet. 
Want je weet dat je negatieve commentaar zal 
krijgen. Wat moet ik doen?

Hoi, ik ben 14 en zit op verschillende 
socialemediaplatformen. Ik merk dat ik 
daar eigenlijk veel beter met anderen 
kan opschieten. Ik heb meer tijd om na 
te denken over mijn reacties en zo, 
terwijl ik het in het echt altijd moeilijk 
vind om uit mijn woorden te geraken. 
Wat moet ik doen?



Hallo, ik post bijna dagelijks een 

foto of filmpje van mezelf. De 

foto of het filmpje moet  perfect 

zijn, waardoor daar enorm veel 

tijd in kruipt. De laatste tijd 

ervaar ik stress. Met al mijn 

schoolwerk en hobby’s lukt het 

me niet meer om elke dag iets te 

posten. Ik ben bang dat mensen 

mij zullen ontvolgen als ik wat 

minder post. Zijn die gevoelens 

normaal? Wat moet ik doen? 

Hoi, ik zit héél veel op Insta en 
TikTok. Ik kan uren scrollen en 
foto’s en filmpjes kijken. Zelf heb 
ik nog nooit iets gepost. Ik kijk 
alleen naar anderen. Mijn vrienden 
zeggen soms dat ik ook dingen moet 
posten, omdat ik anders saai ben. 
Wat moet ik doen? 

Hey, mijn vriend en ik sturen elkaar 

elke dag op Snapchat. We hebben 

al een lange Snapstreak, 92 dagen 

and counting. In het begin vond ik het 

leuk, maar de laatste tijd ervaar ik 

wat druk om onze streak in stand te 

 houden. Ik ga volgende week op kamp 

met de scouts en daar is er geen 

bereik. Mijn vriend heeft nu gevraagd 

of hij mijn wachtwoord krijgt zodat we 

onze streak niet verliezen. Maar dat 

wil ik niet. Wat moet ik doen? Ik wil 

onze vriendschap niet kapotmaken.

Hé! Het eerste dat ik doe als ik 
wakker word, is mijn socialemedia-kanalen openen. Daarna check ik bijna elk uur mijn Insta of TikTok. Vaak is dat stiekem tijdens de les. Mijn ouders zeggen dat ik te veel op mijn smartphone zit. Soms moet ik mijn smartphone ‘s avonds afgeven. Dan word ik verdrietig of boos. Is 

dat normaal? Wat moet ik doen? 


