
Zeker door Cosmetica
De impact van persoonlijke verzorging op ons zelfvertrouwen
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Voorwoord

Zelfvertrouwen is voor mensen een belangrijke eigenschap 

in de huidige maatschappij. misschien wel belangrijker dan 

ooit. We leven in een maatschappij met hoge verwachtingen 

en een hoog tempo. ons zelfvertrouwen wordt regelmatig 

op de proef gesteld als we proberen te voldoen aan de hoge 

eisen die we aan onszelf stellen. Het vraagt veel emotionele 

veerkracht en zelfvertrouwen om ons succesvol een weg te 

banen in een wereld van oneindige mogelijkheden.

Zelfvertrouwen staat centraal in de cosmeticabranche. 

de cosmetica-industrie speelt een positieve rol bij het 

helpen van mensen om het beste van zichzelf te maken 

en zich goed te voelen over zichzelf. onder meer door het 

benadrukken van onze sterke punten.

hygiënisch, luxe,  

zachte huid, tegen de zon 

verleidelijk,  

natuurlijk, frisse adem, 

sprankelend,  
gezond

fris, zelfverzekerd, plezier, 

ontspanning

mooi eruit zien, 

aangenaam ruiken,  
je fijn voelen,  

camoufleren

persoonlijk,  

sexy, jong & oud
verzorgd, verleidelijk, 

uitstraling

genieten, schoon, imago, 

krachtig, identiteit

beschermd,  
dagelijks, gevoel van controle, 

efficiënt

Cosmetica 
staan voor

Voor cosmetica geldt dat zij voor veel mensen, bewust of 

onbewust, van grote persoonlijke betekenis zijn. Cosmetica 

helpen ons niet alleen bij onze dagelijkse hygiëne en ver-

zorging, ze zijn ook van grote betekenis voor onze innerlijke 

en sociale wereld. en daarover gaat deze uitgave. deze 

uitgave geeft op speelse wijze weer wat cosmetica voor 

mensen  kunnen betekenen.

Ronald van Welie 

directeur Nederlandse Cosmetica Vereniging

Zelfvertrouwen - geloven in jezelf, vertrouwen 
hebben in je eigen kunnen - is een essentieel 
onderdeel van ons gevoel van welzijn
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Het assortiment / een  
innovatie gedreven markt

Cosmetica zijn meer dan make-up alleen. onder de  

wettelijke definitie van cosmetica vallen bijvoorbeeld ook 

tandpasta, shampoo, deodorant, scheerschuim, anti-

zonnebrandproducten en handcrème. Producten voor de 

persoonlijke verzorging die je een fris en zelfverzekerd 

gevoel geven. Cosmetica zijn niet meer weg te denken uit 

ons dagelijks leven. Het gebruik van cosmeticaproducten 

In welke mate spelen in Nederland cosmetica  

een rol als het gaat om zelfvertrouwen?

Uit een studie van Gfk uitgevoerd in 2015 in 22  

landen wereldwijd (onder consumenten 15 jaar en 

ouder), is onderzocht wat de belangrijkste reden is 

om er goed uit te willen zien. Verreweg de belang-

rijkste reden die wordt genoemd is ‘om mezelf goed 

te voelen’, gevolgd door ‘om een goede indruk te 

maken’. Nederland scoort eveneens hoog op ‘om 

me goed te voelen’. twee derde (66%) van de on-

dervraagde Nederlanders geeft dat als belangrijkste 

reden om er goed uit te willen zien! onder vrouwen 

is dat percentage zelfs 77% en onder mannen 54%. 

Hiermee scoort Nederland boven het gemiddelde, 

maar landen als turkije, spanje, tsjechië, duitsland, 

Brazilië, mexico en argentinië scoren nóg hoger.  

in hoeverre zorgt jezelf goed voelen voor zelfver-

trouwen? in het woordenboek wordt zelfvertrouwen 

als volgt omschreven: Het geloof dat je in je eigen 

kunnen hebt; het vertrouwen dat je op eigen kracht 

taken aankunt en tegenvallers het hoofd kunt 

bieden. dat je je daarvoor goed moet voelen behoeft 

geen verder betoog. en ja, cosmetica spelen hier 

een belangrijke rol! dat zien we onder andere aan 

de tijd die de gemiddelde Nederlander besteed aan 

persoonlijke verzorging (kleding, douchen, baden, 

scheren, haar en make-up) en welke verzorgings-

producten daarbij worden gebruikt. Nederlanders 

vrouwen besteden per dag gemiddeld 45 minuten 

aan persoonlijke verzorging. Voor mannen is dat  

33 minuten per dag. Gemiddeld liggen deze tijden 

15% hoger vergeleken met andere landen. en daar-

bij worden door bijna alle vrouwen (97%) gemiddeld 

6 producten gebruikt, waarbij huidverzorgings-

producten, deodorant, geuren en mascara het 

meest worden genoemd. Voor vrouwen tot 40 jaar 

zijn dit gemiddeld zelfs 7 producten, omdat deze 

vrouwen ook veel gebruik maken van make-up 

zoals oogschaduw, foundation, nagellak en lipver-

zorgende producten. 91% van alle mannen gebruikt 

gemiddeld 2 producten, vaak deodorant, after-

shave/geuren en scheerproducten. Vooral mannen in 

de leeftijd tussen 40 en 49 jaar vallen op als ‘groot-

verbruikers’! Zij gebruiken gemiddeld 3 van  

de 6 producten.’

Anneke Engelen
Key Accountmanager bij marktonderzoekbureau GfK: 

neemt nog steeds toe. door de groeiende vraag van de 

consument is een grote diversiteit aan producten ontstaan. 

Cosmeticafabrikanten worden steeds creatiever en inno-

vatiever om op deze behoefte in te spelen. Zodoende is de 

cosmeticamarkt uitgegroeid tot een miljardenmarkt.

Bad- en doucheproducten 6,8%Zeep (vloeibaar en in tabletten) 1,9%

scheerproducten 0,9%

overig 3,9%Zonneproducten 3,2%

Haarverzorging 15,0%

deodorants 6,6%Huidverzorging 18,1%

mondverzorging 7,6%
decoratieve cosmetica 16,5%

Geuren 19,5%

deelmarkten 2016 in %
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Selfiecultuur
 
sociale media worden steeds belangrijker  

voor de marketing van cosmeticaproducten.  

de populariteit van selfies stimuleert bijvoor-

beeld de verkoop van lipsticks en foundation. 

daarnaast wordt er minder beroep gedaan 

op make-up advies van personeel in winkels 

én laten met name jonge vrouwen zich lie-

ver inspireren en instrueren via beauty vlogs. 

millennials geven relatief minder geld uit aan 

huidverzorgingsmiddelen. Bestuursvoorzitter 

Fabrizio Freda van estée Lauder, zei hierover in 

een interview met the Wall street Journal: ‘de 

huidige dertigjarige heeft elke dag meer foto’s 

van zichzelf dan hun moeders binnen een jaar. 

daarom zijn ze meer bezig met hoe ze er van-

daag uitzien dan wanneer ze veertig worden.’

vera camilla lucker, van het succesvolle beautyblog veracamilla.nl

‘Met make-up op ben ik meer mezelf.’

de gemiddelde omzet van cosmetica in Nederland  

bedraagt maar liefst 2,8 miljard euro en in heel europa  

77 miljard euro. de cosmetica-industrie biedt veel directe 

en indirecte werkgelegenheid. Werkzaam in de cosmetica-

industrie zijn bijvoorbeeld fabrikanten, wetenschappers, 

parfumerie- en drogisterijmedewerkers, kappers, schoon-

heidsspecialisten, visagisten, nagelstylisten – noem maar 

op. en dan houdt nog een heel grote groep mensen zich 

op andere manieren dagelijks bezig met cosmetica, denk 

bijvoorbeeld aan de ontelbare beautybloggers- en  vloggers 

die ons via internet van productreviews en instructies 

voorzien. 

de consument vormt uiteindelijk de grote drijfveer achter 

het ontwikkelen en produceren van (nieuwe) cosmetica-

producten: iedereen gebruikt tenslotte cosmetica. en 

iedereen is gehecht aan zijn eigen specifieke en favoriete 

producten. de keuze voor producten is een persoonlijke 

zaak. terwijl de één genoeg heeft aan shampoo, scheer-

schuim en deodorant, zweert de ander bij producten als 

badolie, parfum, mascara en bodylotion. Cosmetica-

fabrikanten spelen met hun producten in op (mode)trends, 

en zij stemmen hun assortiment af op de persoonlijke 

behoeften per seizoen.

kenmerkend voor de cosmeticamarkt is dan ook dat haar 

aanbod zeer gevarieerd is: er zijn diverse specifieke  

producten beschikbaar – zoals crèmes voor een jonge, 

oude, vette of droge huid. maar ook is zij zeer toegankelijk: 

voor mensen met een grote of een kleine portemonnee. 

Niet alleen wil de consument producten die precies zijn  

afgestemd op zijn of haar persoonlijke behoefte – huidtype, 

haartype, huidverdraagzaamheid – ook ontstaan er continu 

nieuwe behoeftes. dat heeft soms te maken met maat-

schappelijke trends: zo lopen ontwikkelingen op het gebied 

van decoratieve cosmetica (make-up) vaak gelijk op met 

ontwikkelingen in de mode. een andere trend is de behoef-

te aan duurzame producten. maar ook het verder zoeken 

naar gemak en efficiëntie door de consument, maakt dat 

fabrikanten op zoek gaan naar tijdbesparende technieken 

die niet ten koste gaan van de kwaliteit. Voorbeelden zijn 

snel intrekkende bodylotions in sprayvorm, droogshampoo, 

haarproducten om uitgroei mee te behandelen en extra 

snel uitspoelbare shampoos. ook worden cosmeticapro-

ducten regelmatig verder ontwikkeld, ingegeven door 

wetenschappelijke bevindingen. een voorbeeld hiervan 

zijn dagcrèmes en foundations met sPF-factor, als extra 

bescherming tegen de dagelijkse invloed van UV-straling 

op de huid.



Zeker door CosmetiCa | 1110 | Zeker door CosmetiCa

Voor cosmetica bestaat specifieke wetgeving: de europese 

Cosmeticaverordening. deze verordening bestaat uit  

40 artikelen en 10 bijlagen, waarin de eisen voor het op de 

markt brengen van cosmetica zijn vastgelegd. de wet heeft 

primair tot doel de volksgezondheid te beschermen en het 

bevorderen van vrije handel binnen de europese Unie.

 

de Cosmeticaverordening stelt als eerste eis: “Cosmeti-

sche producten mogen de gezondheid van de mens niet 

schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te 

voorziene gebruiksvoorwaarden worden aangewend.”

als gevolg hiervan geldt dat ieder cosmeticaproduct 

reinigen

Uiterlijk wijzigen

Parfumeren

Beschermen/in goede 

staat houden

Corrigeren lichaamsgeuren

Wetgeving voor
cosmetica

Het produceren en op de markt brengen van 

cosmetica is aan strenge regels gebonden. 

Wie in Nederland producten op de markt 

brengt, krijgt te maken met verschillende 

soorten wet- en regelgeving. eerst moet een 

fabrikant helder hebben of het daadwerke-

lijk cosmetica is wat hij produceert of op de 

markt brengt. Volgens de wettelijke definitie 

moet cosmetica één of meer van de volgende 

functies hebben: 

Cosmeticaverordening

 uitvoerig is beoordeeld op veiligheid, vóórdat het in de 

 winkel te koop is. ‘de wet heeft primair tot doel de volks-

gezondheid te beschermen, de consument goed te 

informeren en het bevorderen van vrije handel binnen de 

europese Unie.’ Hij beoordeelt het risico dat iemand loopt 

als hij of zij een product gebruikt. en niet alleen het gevaar 

van de stof (in geconcentreerde vorm) op zich, maar ook 

in combinatie met alle hulpstoffen die in cosmetica worden 

verwerkt. op het etiket dienen waarschuwingen die nodig 

zijn voor veilig gebruik duidelijk in het Nederlands te  

worden vermeld.
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Zeker van cosmetica
Veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit 

om producten te blijven verbeteren en innoveren, én 

om de veiligheid van producten te waarborgen, zijn in 

de cosmetica branche wetenschappers werkzaam. een 

verplichting uit de cosmeticawetgeving is dat de veiligheid 

(samenstelling) van een cosmeticaproduct wordt getest 

en beoordeeld door een daartoe deskundig persoon, zoals 

een toxicoloog. Hieruit volgt een risicobeoordeling en deze 

Peter dekker, coördinerend sPecialistisch insPecteur bij de nvWa

‘Het is mooi om als toezichthouder bezig te zijn 
met een sector die maatschappelijk relevante 
en waardevolle producten maakt en/of levert.  
Bijna iedereen gebruikt immers dagelijks  
cosmetische artikelen, zoals doucheproducten, 
tandpasta en scheerschuim. Het is dan ook in  
ieders belang dat deze producten veilig zijn en  
doen wat ze beloven te doen.’ 

wordt toegevoegd aan het Product informatie dossier  

van ieder afzonderlijk cosmeticaproduct. dit document 

moet te allen tijde beschikbaar kunnen worden gesteld aan 

de nationale autoriteiten. in Nederland let de  

Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWa) op  

de veiligheid van cosmeticaproducten. 
01

 Productontwerpers 

pakken ideeën op en 

vertalen ze naar een 

originele formule. Ze 

bepalen de geschikte 

verpakking en garanderen 

de veiligheid, effectiviteit en 

stabiliteit van het product 

voor consumenten.

02

 Productveiligheid heeft 

de hoogste prioriteit. 

de veiligheid van een 

product wordt bepaald 

door de samenstelling 

van ingrediënten, de 

uiteindelijke formule (het 

‘recept’) en de verpakking. 

deze keuzes waarborgen 

een veilig gebruik.

03

Beoordeling van het product 

door de consument en in 

het laboratorium (klinisch) 

is belangrijk om te weten 

of het product zijn beloftes 

en de verwachtingen van de 

gebruiker waarmaakt.

04

 Microbiologische tests 

moeten uitwijzen welke 

manier van conserveren 

(= houdbaarheid van het 

product vergroten) het 

meest geschikt is. dit om de 

groei van micro-organismen 

zoals bacteriën, schimmels 

en gisten te voorkomen 

en dus te zorgen dat het 

product tijdens het gebruik 

niet snel bederft.

05

 Stabiliteit van het 

product is van belang om 

er zeker van te zijn dat de 

formule en verpakking goed 

samengaan en het product 

ook bij het bewaren onder 

bepaalde omstandigheden, 

bijvoorbeeld in een warme 

badkamer of in de zon, niet 

verandert.

06

 Productie wordt 

gaandeweg opgeschaald. 

de kleine hoeveelheden 

van het product die in 

het laboratorium worden 

ontwikkeld, kunnen niet 

zomaar in grote volumes 

worden gemaakt. men moet 

er eerst zeker van zijn dat 

de kwaliteit van het product 

ook in grote hoeveelheden 

en waar ook ter wereld 

geproduceerd, wordt 

gewaarborgd.

07

 tijd voor de Inkoop van 

materialen die nodig 

zijn bij het vervaardigen 

van het eindproduct. 

dit zijn onder meer de 

ruwe grondstoffen en het 

verpakkingsmateriaal. 

Producten worden 

vervolgens voorzien van 

etikettering zodat de 

producten precies in de 

hoeveelheid en kwaliteit 

kunnen worden aangeboden 

die de de retailer (winkel) 

en de consument wensen.

In 7 stappen een 
nieuw cosmeticaproduct

ideeën voor nieuwe cosmeticaproducten komen voort uit:

- wetenschappelijke vooruitgang

- veranderende consumentenvraag

- continue innovatie van de industrie
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elke fabrikant houdt bij het samenstellen van zijn product 

rekening met de wensen en behoeften van de consu-

ment. Bij de samenstelling gaat het dan ook niet alleen 

om technische aspecten; er komt natuurlijk ook emotie 

bij kijken. daarnaast speelt wetgeving een belangrijke rol; 

welke stof mag wel of niet in cosmetica worden gebruikt. 

de ingrediënten bepalen de gewenste eigenschappen van 

het product, zoals geur, kleur, zuurgraad, textuur, houd-

baarheid én werking. de uiteindelijke eigenschappen van 

een cosmetisch product worden bepaald door de ingredi-

enten waaruit het is samengesteld. Bij het bestuderen van 

het etiket wordt al snel duidelijk dat voor het gewenste 

effect veel verschillende stoffen nodig zijn. Vaak staan 

hier  tientallen stoffen vermeld, die allen één of meerdere 

functies vervullen. de kleur van een product kan worden 

bepaald door kleurstoffen en de geur door geurstof-

fen. anti-zonnebrandmiddel dankt zijn beschermende 

Samenstelling en ingrediënten Duurzaam

werking aan UV-filters en bodylotion aan hydraterende 

vetzuren.  deze twee ingrediëntsoorten zijn voorbeelden 

van  actieve ingrediënten. actieve ingrediënten zijn stoffen, 

die  verantwoordelijk zijn voor de werking van het product. 

de werking van actieve ingrediënten wordt ondersteund 

door de aanwezige hulpstoffen. Bij anti-zonnebrandmiddel 

wordt bijvoorbeeld een anti-klontermiddel toegevoegd om 

te voorkomen dat de UV-filters samenklonteren, waardoor 

de sPF (beschermingsfactor) wordt verminderd. Hulpstoffen  

zorgen er ook voor dat een lotion goed smeerbaar is.  

daarnaast zijn er nog stoffen die garanderen dat het 

product gedurende de vermelde houdbaarheid goed blijft. 

Conserveermiddelen, antioxidanten en emulgatoren zorgen 

ervoor dat het product zijn eigenschappen behoudt, en 

bijvoorbeeld niet te snel ontmengt of bederft.

Het continu ontwikkelen van veilige en kwalitatief hoog-

staande producten is één ding. maar ook duurzame 

 productie is belangrijk: uit maatschappelijk oogpunt maar 

ook omdat onze natuurlijke bronnen uitgeput dreigen te 

raken. de cosmeticabranche neemt dan ook maatregelen  

om de milieubelasting van haar producten verder te 

 verminderen. Voor een goed beeld van de milieubelasting 

van een cosmeticaproduct, wordt de gehele levenscyclus  

bestudeerd (van geboorte tot graf, zoals dat wordt 

 genoemd). Van iedere stap wordt nagegaan hoeveel die 

Cosmetica-industrie 
verduurzaamt verpakkingen 

de cosmetica- en was- en reinigingsindustrie hebben zich het afgelopen jaar samen sterk gemaakt 

voor een structureel plan om de verpakkingen van hun producten nóg verder te verduurzamen. Het plan  

is vastgesteld door het kennisinstituut duurzaam Verpakken (kidV) en aangeboden aan de ondertekenaars 

van de raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022. Het plan is een stimulans voor de ontwikkeling naar 

een circulaire economie, in het bijzonder voor verpakkingen. in dit verduurzamingsplan is een aantal  

‘hoogst haalbare doelen’ omschreven, die als norm voor het verduurzamen van verpakkingen zullen gelden. 

Wat dit concreet inhoudt, leest u in het brancheverduurzamingsplan, dat beschikbaar is via de website  

van het kidV (www.kidv.nl).

het milieu belast en of en hoe deze belasting verminderd 

kan worden. de cosmetica-industrie spant zich hiervoor 

in op het gebied van verpakking, formulering,  logistiek,  bij 

de productie zelf en op sociaal niveau. de NCV is partner 

van mVo Nederland. Via mVo Nederland en ook binnen de 

Nederlandse Cosmetica Vereniging zelf, delen leden hun 

kennis er ervaringen en inspireren elkaar op het gebied van 

duurzaamheid.
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betrouWbaar
de claims op cosmetica moeten worden waargemaakt. 

sterker nog, een fabrikant moet zijn claim voldoende en 

toetsbaar onderbouwen. Voorbeeld van een claim: op de 

mascarahouder staat de tekst ‘tot 3x vollere wimpers’.  

de consument mag de werking verwachten die op het 

product wordt geclaimd. er mag geen sprake zijn van 

misleiding. daarom bestaat er voor cosmeticafabrikanten 

strenge wetgeving waar hun beweringen aan moeten 

voldoen. de NVWa controleert of aan deze wetgeving wordt 

voldaan. om nog meer verantwoordelijkheid te nemen, 

nam de cosmetica-industrie in 2015 zelf het initiatief tot 

het opstellen van de reclamecode Cosmetische Producten 

waaraan beweringen moeten voldoen. deze is onderdeel 

van de Nederlandse reclame Code.

Naast artikel 20 van de Cosmeticaverordening (aangaande 

claims) is de Claimsverordening (655/2013) van kracht. 

de criteria behelzen onder meer juistheid van de claim, 

onderbouwing met bewijsmateriaal, eerlijkheid en 

billijkheid. Hiervoor moet de fabrikant bewijsmateriaal 

hebben, middels betrouwbare en reproduceerbare studies.

Volgens de wet moet een cosmeticabedrijf elke claim 

voldoende onderbouwen. deze studies moeten worden 

opgenomen in het productinformatiedossier. dit dossier 

kan worden gecontroleerd door de NVWa.

Het etiket

Heeft u het etiket van uw shampoofles of 

deodorant wel eens bestudeerd? Het etiket 

bevat meer informatie dan veel mensen 

weten. er staan niet alleen claims op als 

‘met verzorgende bestanddelen’ of ‘anti-

rimpelwerking’, maar ook informatie over de 

fabrikant, samenstelling en houdbaarheid 

van het product. de eisen waaraan het etiket 

van een cosmeticaproduct moet voldoen, zijn 

vastgelegd in de Cosmeticaverordening. dit is 

de europese wet voor cosmetica. soms voegt 

de fabrikant extra informatie aan het etiket 

toe, zoals een keurmerk of claim. U leest 

hierover meer op www.ncv-cosmetica.nl.

ronald van Welie, directeur nederlandse cosmetica vereniging

‘De medewerkers van de NCV werken met 
kennis en passie voor de cosmetica-industrie.’ 

de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) is de 

brancheorganisatie voor fabrikanten, importeurs en 

merkhouders van cosmetica. de NCV vertegenwoor-

digt haar lidbedrijven bij de overheid, maatschap-

pelijke organisaties en belangen verenigingen. 

de NCV is aangesloten bij Cosmetics europe en is 

daarmee nauw betrokken bij diverse europese ont-

wikkelingen op het gebied van cosmetica. dankzij 

dit contact kan de NCV haar leden vroegtijdig over 

diverse zaken informeren en invloed uitoefenen, en 

kunnen haar leden tijdig anticiperen op verande-

rende wet- en regelgeving. 

•	 	De	NCV	heeft	meer	dan	100	leden	-	van	zelf-

standig  ondernemer tot multinational - die de 

Nederlandse markt bedienen

•	 	De	aangesloten	bedrijven	zijn	fabrikanten,	 

merkhouders en distributeurs van cosmetica 

•	 	De	leden	vertegenwoordigen	ongeveer	85%	van	 

de  omzet van cosmetica in Nederland

Visie
een succesvolle cosmetica-industrie met veilige 

en duurzame cosmetica die ons welzijn blijvend 

vergroten via persoonlijke verzorging, schoonheid 

en hygiëne.

Missie
de NCV streeft met haar leden naar het creëren  

van een positief klimaat voor duurzame groei van  

de Nederlandse cosmetica-industrie.

De Nederlandse Cosmetica Vereniging
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Dagelijks gebruik van cosmeticaproducten

Voor de meeste mensen is het gebruik van cosmetica 

onmisbaar. of anders gezegd, voor de meeste mensen 

is het niet tot hun beschikking hebben van cosmetica 

ondenkbaar. We gebruiken per dag dan ook veel meer 

producten dan men vaak beseft. de bijzondere voordelen 

gescrubde huid,  
gelakte nagels,  

verzorgde handen,  
klaar om uit te gaan

glanzend haar,  

verzorgd gebit, gladde huid, 

gladde benen

frisse adem,  

frisse oksels,  

schone handen

egale huid,  
geen grijze haren,  

glanzende jukbeenderen, 
geurige babyhuid

sterke nagels, beschermde 
huid bij zonnen, glitter 

make-up, glanzende lippen

rode lippen, geurend bad, 
ontspannende douche, favoriet 

parfum, fris geschoren

van cosmetica liggen niet alleen bij het uiterlijk, maar 

ook – en niet in de laatste plaats – bij ons gevoel van 

welbevinden. Factoren die bijdragen aan ons gevoel van 

welbevinden zijn onder meer hygiëne, verzorging en 

schoonheid.

Jongeren en jongvolwassenen investeren tegenwoordig veel in hun uiterlijk 
en gebruiken een grote verscheidenheid aan producten.

Bron: Youth Undisguised – Good looks against loss of control door rheingold salon in opdracht van de duitse cosmeticavereniging ikW, 2016

96%
tandpasta

71%
douche

51%
Parfum

41%
Haar- 

verzorging

21%
acne-

producten

83%
deodorant

61%
shampoo

43%
Gezichts-
verzorging

23%
Body- 
lotion

9%
Gezichts- 

scrubs

De bijzondere voordelen van cosmetica

john chave, algemeen directeur cosmetics euroPe

‘De resultaten van het onderzoek Consumer Insights 2017 geven aan dat de 

Europese consument veel waarde aan onze producten hecht – 71% van de 

ondervraagde consumenten zien cosmetica als belangrijk tot zeer belangrijk 

in hun dagelijks leven. Consumenten vinden ook dat producten voor de 

persoonlijke verzorging hun kwaliteit van leven verbetert. Gezondheid en 

hygiëne werden genoemd als belangrijkste factoren die de kwaliteit van leven 

bepalen – meer nog dan financiële stabiliteit of een baan die voldoening geeft.’
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Hygiëne 

met behulp van cosmetica bereiken we een goede 

lichaamshygiëne. dat is grofweg op te splitsen in hygiëne 

van de huid en mondhygiëne.

hygiëne van de huid 
schone handen is het belangrijkste onderdeel van onze 

lichaamshygiëne, omdat het helpt de verspreiding van 

(ernstige) ziekten te voorkomen. Landen waar door water- 

en zeeptekort een gebrek aan hygiëne is, zijn vele malen 

vatbaarder voor de verspreiding van ziekten. kortom, 

handen wassen is essentieel voor onze gezondheid.

Natuurlijk spelen niet alleen de handen een rol bij de 

verzorging en hygiëne van het lichaam. met alleen de 

bescherming tegen ziektes zijn we er nog niet. We wassen 

en verzorgen ons lichaam vooral om ons goed te voelen,  

en om een onaangename lichaamsgeur te voorkomen. 

Nathalie Schalk, 
Nielsen:

‘dat cosmetica tegenwoordig vanzelfsprekend 

en onmisbaar zijn voor mensen, blijkt wel 

uit de omvang van deze stabiel succesvolle 

markt. de totale consumentenbestedingen 

bedragen bijna 2.8 miljard euro (jaarverslag 

NCV, 2016). Consumenten worden steeds 

bewuster in hun aankoopgedrag en stellen 

hogere eisen. dat maakt dat het aanbod van 

cosmeticaproducten en innovaties op dit 

gebied de laatste jaren enorm is uitgebreid; 

denk aan de ‘groene trend’ en het ‘spa 

gevoel’. Consumenten zoeken naast hun 

drukke baan en gezinsleven steeds meer 

ontspanning in de badkamer, zoals een 

ontspannend schuimbad of een bodyscrub. 

ook vraagt de consument om duurzaam 

geproduceerde cosmetica – dit heeft de 

verduurzaming van deze industrie nog 

meer gestimuleerd. Zich aanpassend aan 

maatschappelijke ontwikkelingen blijven 

cosmetica onverminderd populair.’

lichaamshygiëne
dat het reinigen van je lichaam belangrijk is, weten we 

allemaal. Bovendien geeft het ons een fris, verzorgd en 

ontspannen gevoel. maar waarmee wordt ons lichaam 

eigenlijk vervuild?

•	 Oppervlaktevuil,	zoals	neerslag	van	uitlaatgassen

•	 Make-up

•	 	De	bovenste	laag	van	dode	huidcellen,	 

soms in de vorm van schilfers

•	 Potentiële	ziekmakers	(bacteriën)

•	 Zweet

•	 Talg	(huidvet)

dagelijks reinigen we ons lichaam door gebruik te maken 

van onder meer bad- en doucheproducten. Naast het 

belang van het reinigen van de huid, is het ook belangrijk 

om uitdroging van de huid tegen te gaan. een droge huid 

kan haar barrièrefunctie namelijk niet goed vervullen en 

beschermt daarom in sommige gevallen niet voldoende 

tegen schadelijke stoffen of ziektekiemen die in diepere 

huidlagen terecht komen. daarom – en om het feit dat ze 

een aangenaam, zacht huidgevoel geven – worden aan 

bad- en doucheproducten vaak hydraterende bestanddelen 

toegevoegd.

Cosmetics Europe

in 2017 liet Cosmetics europe een onderzoek 

(online enquête) uitvoeren onder 4116 

consumenten naar hun perceptie van 

cosmetica: wat betekent het gebruik 

van cosmetica in hun dagelijks leven. de 

ondervraagde consumenten kwamen uit 10 

verschillende eU-lidstaten en zowel mannen 

als vrouwen en verschillende leeftijdsgroepen 

waren hierin vertegenwoordigd. Uit dit 

onderzoek bleek hoe waardevol cosmetica 

zijn in ons dagelijkse leven. John Chave, 

directeur Cosmetics europe: ‘Cosmetica 

verbeteren daadwerkelijk het leven van de 

meer dan 500 miljoen europeanen die ze 

elke dag gebruiken’. meest waardevol aan 

cosmetica volgens de respondenten, is dat 

cosmetica bedragen aan hun gezondheid 

en persoonlijke hygiëne. Gezondheid en 

hygiëne zijn volgens hen tegelijk het meest 

bepalend voor hun kwaliteit van leven. 

Verder dragen cosmeticaproducten bij aan 

ons zelfvertrouwen en helpen zij ons zeker 

te voelen in sociale situaties. Consumenten 

hechten ook waarde aan innovaties, met 

name daar waar de kwaliteit en effectiviteit 

van producten wordt verbeterd.
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Je welzijn

Je zelfvertrouwen

Je sociale leven

Je familie leven

Je gezondheid

Je zelfbeeld

Je stemming

Je liefdes leven

Je werkomgeving
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reacties oP de gevolgen van cosmetica oP verschillende asPecten van het leven (febea, 2015)

mondhygiëne
Uit hygiënisch oogpunt is de reiniging van het gebit en  

de verzorging van de mondholte van groot belang bij onze 

lichaamsverzorging. Net als bij hygiëne van de handen, 

speelt ook een goede mondhygiëne een grote rol bij het 

voorkomen van ziektes. 

de mondholte is een perfecte broedplaats voor 

vele bacteriën: het is er warm, vochtig en rijk aan 

voedingsstoffen. door de ontbinding van voedingsstoffen 

door bacteriën ontstaan zuren in onze mond, die het 

tandglazuur aantasten en gaatjes kunnen veroorzaken. 

in het tandvlees kunnen bacteriën ontstekingen 

veroorzaken en bovendien ruiken de afbraakproducten 

van de bacteriën vaak vies en veroorzaken ze een 

slechte adem. daarom poetsen we liefst tweemaal per 

dag onze tanden. Het poetsen met de borstel verwijdert 

de aanslag waarin de bacteriën zitten op mechanische 

wijze. tandpasta’s en mondwater dragen met hun 

werkzame bestanddelen bij aan het schoon maken van 

het gebit en de mondholte. specifieke stoffen in deze 

cosmeticaproducten neutraliseren de bacteriën, en weer 

andere stoffen zorgen voor een frisse adem. een centrale 

functie wordt vervuld door fluoride als ingrediënt van 

tandpasta’s en sommige mondwaters. Fluoride kan helpen 

het tandglazuur te herstellen en het ongevoeliger te maken 

voor bacteriële zuuraanvallen. een onontbeerlijke helper 

bij de mondverzorging dus; het is alleen oppassen met 

melktanden, die door te veel fluoride vlekkerig kunnen 

worden. Voor kinderen zijn er daarom tandpasta’s met een 

aangepast fluoridegehalte. 

Fluoride | tandpasta’s zijn ook cosmetica. Ze hebben niet alleen een 
cosmetisch en verfrissend effect, de ingrediënten in tandpasta polijsten ook 
het glazuur, gaan tandbederf en tandvleesontsteking tegen. Het borstelen 
zelf had lange tijd een groter effect dan de tandpasta tot er fluoride in werd 
gedaan. daardoor is het aantal gaatjes bij de jeugd en jong volwassenen in 
de jaren ‘60 in Nederland met driekwart afgenomen.

•	 72%	van	de	consumenten	vindt	dat	cosmetica	positief	bijdraagt	aan	hun	kwaliteit	van	leven	

•		71%	van	de	consumenten	geeft	aan	dat	cosmetica	belangrijk	of	zeer	belangrijk	zijn	

•	 	80%	van	de	consumenten	vinden	cosmetica	in	belangrijke	of	zeer	belangrijke	mate	bijdragen	 

aan hun zelfvertrouwen

* Consumer insights 2017 door third-i in opdracht van Cosmetics europe
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‘Cosmetica biedt 
houvast. In een 
wereld waar de 
jeugd weinig 
controle voelt, 
willen jongeren 
deze toch pakken 
waar mogelijk.’

ines imdahl, directeur bij onderZoeksbureau rheingold salon

Verzorging

Persoonlijke verzorging gaat over wat iemand doet om 

zijn huid en haar in goede conditie te houden. maar 

persoonlijke verzorging is niet los te zien van ons 

welbevinden: de manier waarop we onszelf verzorgen  

zegt wat over de normen en waarden die we hebben, en 

over hoe we ons voelen. een uitgebreid onderzoek1 van 

de duitse Cosmetica Vereniging naar het zelfbeeld en 

zelfvertrouwen van jongeren bevestigde dit: persoonlijke 

verzorging bleek een zeer belangrijke rol te spelen bij 

gevoelens van veiligheid en vertrouwen. 

‘nooit Zonder deodorant’
top 10 cosmeticaproducten waaraan jongeren het  

meeste zelfvertrouwen aan ontlenen:

•	 Tandpasta

•	 Deodorant	

•	 Doucheproducten

•	 Shampoo

•	 Parfum

•	 Gezichtsverzorging

•	 Haarverzorging

•	 Bodylotion

•	 Acne	producten

•	 Gezichtsscrubs

1 Youth undisguised - Good looks against loss of control, rheingold salon 
in opdracht van ikW, februari 2016.
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Waarom gebruiken jongeren cosmetica?

Zich veiliger voelen als ze bijvoorbeeld niet vies ruiken of puistjes hebben

aantrekkelijker zijn voor het andere geslacht

Negatieve aandacht voorkomen

Zich een ‘jonge vrouw’ of ‘jonge man’ voelen

erbij horen

96%

67%

64%

53%

26%

96% gebruikt cosmetica om zich veiliger te voelen.

64% gebruikt cosmetica om negatieve aandacht te voorkomen.

53% wil zich een ‘jonge vrouw’ of ‘jonge man’ voelen.

Het blijkt dat jongeren niet uitsluitend interesse hebben in 

hun smartphone en die onmisbaar vinden in hun dagelijks 

leven. een verrassende must-have: deodorant. en daar 

is een psychologische verklaring voor: onze persoonlijke 

lichaamsgeur is sterk gelinkt aan de ontluikende 

seksualiteit tijdens de puberteit. tijdens deze periode 

raken pubers letterlijk en figuurlijk vaker ‘heet’ en de 

lichaamsgeur verraadt dat. aantrekking en afwijzing 

zijn niet in de laatste plaats te wijten aan feromonen. 

deodorant wordt daarom niet alleen gebruikt om een 

meer aangename geur te creëren, maar in zekere zin ook 

om de beschamende fysiologische signalen te verbergen. 

kortom, het gebruik van deodorant geeft adolescenten en 

jongvolwassenen zelfvertrouwen bij hun sociale contacten, 

en een veilig gevoel in het algemeen.

Voor dit onderzoek werden adolescenten (14-21 jaar) en 

jongvolwassenen (25-34 jaar) ondervraagd. Van deze 

leeftijdsgroepen is bekend dat zij niet alleen te maken 

hebben met stemmingswisselingen en ontluikende 

seksuele gevoelens, ze ervaren vaak ook een verlies 

van controle op sociaal- en gezinsniveau. Van deze 

jongeren verlangt 77% naar een gevoel van zekerheid. die 

zekerheid, dat gevoel van controle hebben, versterkt hun 

zelfvertrouwen. daarom investeert 85% van de jongeren 

in een verzorgd uiterlijk met als doel zich veiliger te 

voelen. ‘’Geen enkele generatie heeft harder aan zijn 

uiterlijke verschijning gewerkt dan deze,’’ zegt ines imdahl, 

directeur van onderzoeksbureau rheingold salon. ‘’Het 

creëren van een verzorgd en aantrekkelijk voorkomen is 

een van de weinige mogelijkheden van jongeren om een 

gevoel van steun en controle in hun leven te ontwikkelen.’’ 

dat is dan ook waarom cosmeticaproducten een onmisbaar 

onderdeel vormen in hun dagelijkse routine. dagelijks 

gebruik van shampoo en deodorant is noodzakelijk voor 

veel jongeren, en voor veel meisjes geldt dat ook voor 

mascara. Bijna 60% van de meisjes gebruikt een keer of 

vaker per dag mascara. 

Jongeren beoordelen hun leeftijdgenoten op hun uiterlijk: 

60% van hen gelooft dat je van het uiterlijk kunt afzien hoe 

iemand is. Voor hen is het verzorgen van hun eigen uiterlijk 

zo belangrijk, dat het niet alleen een uitdrukking is van hun  

eigen waarden en zelfvertrouwen, maar biedt het ook 

gelegenheid aan anderen deze waarden met hen delen.
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Schoonheid

Het inzetten van decoratieve cosmetica om een positief 

effect te bereiken, is van alle tijden. in oude beschavingen 

werd henna, poeder of olie gebruikt om het gezicht mooi  

te maken. daarmee werden boze geesten verdreven en 

werd de vruchtbaarheid uitgedragen. Nu draagt een nog 

veel breder scala aan producten bij aan hoe we eruit 

willen zien. denk bijvoorbeeld aan haarkleurproducten, 

stylingproducten, crèmes die rimpels opvullen en 

whiteningtandpasta’s.

sociale media blijken een grote invloed te hebben op hoe 

jongeren zichzelf zien. de verwachting dat zij via sociale 

media op hun uiterlijk worden beoordeeld, maakt dat zij hun 

uiterlijk kritischer beoordelen. Frequenter gebruik van sociale 

media voorspelt een toename in de wens om cosmetische 

chirurgie te ondergaan. dit geldt voor zowel jongens 

als meisjes. Wanneer tieners lijden onder een negatief 

lichaamsbeeld en de gevolgen daarvan, dan moet ook zeker 

worden gekeken naar hun gebruik van sociale media. 

‘We merken dat iedere generatie zich weer anders oriënteert 
bij uiterlijke verzorging. Ze maken daarbij gebruik van andere 
kanalen. Het verschil tussen bijvoorbeeld Millenials (mensen 
geboren tussen 1980 en 2000) en de babyboomers (geboren 
tussen 1945 en 1955) is dat babyboomers hun informatie 
over cosmetica voornamelijk verkrijgen via de televisie en 
tijdschriften, terwijl 62% van de millenials liever reviews 
over cosmetica op de sociale kanalen leest en ook veelvuldig 
de tutorials op YouTube bekijkt. Dit zie je ook veel bij de nog 
jongere generatie (generatie Z, geboren tussen 1992-2010)).  
De invloed van sociale media op deze doelgroep is zeer 
groot. Wat voor iedereen aspecten zijn die meewegen bij het 
aanschaffen van cosmetica zijn: storytelling, beleving, plezier, 
de ‘wow’-factor van het mooie product en gemak. Daarom is 
een omnichannel aanpak een must. Wij willen onze klanten 
via verschillende kanalen bedienen en verrassen. Maar er blijft 
wel degelijk een grote rol over voor de fysieke winkel. Daar gaat 
het om het testen van producten, om de beleving en de emotie: 
empathie, passie, en creativiteit. Het is onze missie om een
 glimlach op het gezicht van elke klant te zien.’

linda alblas – van den burg, managing director ici Paris Xl

Bron: ‘Zelfbeeld tieners beïnvloed door sociale media’- bureau jeugd 
en media, 2014.
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Nogmaals refererend aan het onderzoek van rheingold 

salon, cosmetica dragen significant bij aan het welzijn 

van jongeren. Hoe onderzocht rheingold salon dit? 

Zij voerde met 56 adolescenten dieptegesprekken en 

daarnaast werden 1012 adolescenten (in de leeftijd van 

14-21 jaar) online ondervraagd. meisjes werden door 

vrouwen ondervraagd en jongens door mannen; dit droeg 

bij aan het gevoel van veiligheid om vrijuit te spreken. 

Uit de gesprekken bleek dat jongeren een gevoel van 

controleverlies ervaren. 

ines imdahl, directeur onderZoeksbureau rheingold salon

‘Onderschat niet wat cosmetica voor 
adolescenten betekent!’

dit vindt plaats op drie verschillende niveaus:

1.  Fysiek: ontluikende seksualiteit, invloed van hormonen 

(puistjes, zweten, haargroei)

2.  Cultureel: teveel mogelijkheden, onduidelijke rollen, 

alles en iedereen is uitwisselbaar – kortom, niks staat 

vast en niks biedt veiligheid. maar ook: onstabiele, 

onzekere omgeving door wereldproblematiek zoals 

politieke spanningen

3. Familiaal: onstabiele gezinssituaties, echtscheiding

Vaak is qua thuissituatie sprake van één van twee 

extremen: kwetsbare omstandigheden of juist 

overbeschermde werelden.

Welzijn

omdat adolescenten weinig vaste referentiepunten hebben 

en hun wereld los-vast voelt, hebben zij de drang om de 

controle ‘terug te pakken’. dat kan op persoonlijk niveau 

– bijvoorbeeld dromen van grote dingen zoals popster 

willen worden – maar ook op fysiek niveau – en daar komt 

cosmetica in beeld. een goed verzorgd uiterlijk is essentieel 

voor jongeren en is iets wat ze kunnen controleren. Broze 

nagels is voor hen bijvoorbeeld een teken van een broos 

evenwicht; verzorgde nagels staat voor controle. advies 

van ines imdahl aan ouders is dan ook om de waarde die 

hun kinderen hechten en de tijd die zij besteden aan 

uiterlijke verzorging te begrijpen en serieus te nemen. Het 

geeft hen een gevoel van controle in een levensfase die 

verwarrend en onzeker is. 

73% van de jongeren en jongvolwassenen beoordelen 

body en beauty care als zeer belangrijk in hun leven.

60% gelooft dat je op basis van het uiterlijk 
kunt beoordelen wat voor persoon diegene is.
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‘De neus is ons meest 
emotionele zintuig. 
Ruiken is voelen. Het is 
dus niet verwonderlijk 
dat bijvoorbeeld 
het dragen van je 
favoriete parfum, je 
daadwerkelijk 
comfort biedt.’

tanja deurloo, geureXPert en eigenaar van annindrya

Geuren en emotie

Geurexpert en eigenaar van annindriya tanja deurloo 

houdt zich bezig met wat geuren voor mensen kunnen 

betekenen. Zij verwondert zich al jaren over de kracht van 

geuren en over de impact van geuren op ons gedrag. Zij 

ontwikkelt onder meer geuren voor bedrijven om er bewust 

gedragingen mee te beïnvloeden. denk bijvoorbeeld aan een 

lavendelgeur in een wachtkamer; dit geeft rust, terwijl munt 

en kaneel mensen juist alerter maakt. andere voorbeelden: 

als je studeert met een bepaalde geur op de achtergrond, 

presteer je op je examen het beste als je diezelfde geur 

tijdens dat examen ook (onbewust) waarneemt. of tijdens 

een sollicitatiegesprek: wil je meer verzorgend overkomen, 

gebruik dan een bloemengeur. Ga je voor een meer 

leidinggevende functie, dan kun je beter een houtachtige 

geur dragen. met een cosmetisch product als parfum kun  

je je eigen gevoel en gedrag heel bewust beïnvloeden:  

je schoon en verzorgd voelen geeft zelfvertrouwen en 

maakt dat je je in sociale situaties vrijer beweegt.
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allergan is een iers farmaceutisch bedrijf 

gespecialiseerd in technologie en innovaties. 

allergan deed onderzoek naar de attitude 

van 8000 vrouwen ten aanzien van 

schoonheidsbehandelingen en ontdekte een 

nieuw tijdperk van ‘beauty confidence’. de 

studie, uitgevoerd in 18 verschillende landen, 

onthult dat veel vrouwen open staan voor 

schoonheidsbehandelingen om veroudering minder 

zichtbaar te maken, als manier om zich zekerder 

van zichzelf te voelen. Het gaat hierbij niet zozeer 

om het verlangen jonger te lijken, maar vooral om 

dat ze controle hebben over hun uiterlijk zodat het 

beter weerspiegelt hoe ze zich voelen als individu. 

‘Wat vooral opwindend is aan deze nieuwe 

studie’, zegt Caroline van Hove, Vice President 

international medical aesthetics bij allergan, ‘is de 

ontdekking dat vrouwen over de hele wereld met 

elkaar gemeen hebben dat ze een toegenomen 

verlangen hebben naar controle over hun uiterlijk 

dat in de loop der tijd verandert.’ Voor vrouwen 

die schoonheidsbehandelingen laten doen, is het 

toenemen van hun zelfvertrouwen even belangrijk 

als het verbeteren van de huid. Bijna driekwart 

van de onderzochte vrouwen doet moeite voor 

haar uiterlijk primair voor zichzelf. Partners 

(37%) en vrienden (15%) zijn minder van invloed 

op het verlangen er goed uit te zien. Het gaat er 

voor vrouwen na een schoonheidsbehandeling 

vaak niet hoofdzakelijk om specifieke uiterlijke 

verbeteringen, maar vooral om het gevóel dat 

ze hebben na de behandeling. daarom is het 

voor schoonheidsspecialisten en cosmetisch 

artsen belangrijk om voor aanvang van een 

behandeling, ook de emotionele motivatie van 

hun klanten te begrijpen. meer kennis en begrip 

van de onderliggende redenen waarom vrouwen 

schoonheidsbehandelingen ondergaan, stelt 

schoonheidsinstellingen in staat om hun producten 

en diensten nog beter op hun klant af te stemmen.’

Schoonheidsbehandelingen 

frank de jonge, voorZitter lgfb

‘De workshops geven een groot saamhorigheid s-
   gevoel en de deelnemers gaan met meer zelf-
vertrouwen de deur uit.’

De betekenis van cosmetica 
voor mensen met kanker

Wie er goed uitziet, vóelt zich vaak ook beter - dat is het 

credo van de stichting Look Good Feel Better. een krachtig 

voorbeeld van de wijze waarop cosmetica kunnen bijdragen 

aan ons zelfvertrouwen. de stichting Look Good Feel Better 

zet zich in voor de uiterlijke verzorging van mensen met 

kanker. deze ingrijpende ziekte veroorzaakt vaak veel 

uiterlijke veranderingen die soms zó sterk zijn, dat iemand 

zichzelf nauwelijks meer in de spiegel herkent. Vaak leeft 

de wens om er weer zo uit te zien als vóór de ziekte. 

Look Good Feel Better steunt deze mensen daarbij en 

helpt ze hun zelfvertrouwen weer terug te winnen. 

de meer dan 100 cosmeticafabrikanten aangesloten 

bij de NCV steunen de stichting al jarenlang financieel 

met cosmeticaproducten en logistiek. Jaarlijks volgen 

vele duizenden mensen met kanker een workshop. 

tijdens de workshops gaan deelnemers aan de slag met 

huidverzorging en make-up. ook krijgen ze nuttige tips 

en adviezen over wat te doen bij bijvoorbeeld haarverlies. 

Vaak ervaren de deelnemers ook veel steun aan het 

onderlinge contact tijdens de workshop. de workshops 

vinden plaats onder leiding van speciaal getrainde 

schoonheidsspecialisten en haarwerkers. 

Na afloop van de workshop zien deelnemers hun eigen 

gezicht weer terug. in 2016 hebben al meer dan 10.000 

mensen in Nederland een workshop van Look Good Feel 

Better gevolgd.
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‘Een mooie huid heeft niet alleen 
met goede genen te maken: je laat 
ook zien dat je het waard bent 
om in jezelf te investeren en om 
huidverzorging te gebruiken. 
Dit doe je niet voor een ander 
maar voor jezelf. Vrouwen die 
een bewuste leefstijl belangrijk 
vinden, kiezen voor een fitte 
uitstraling en daar hoort ook een 
gezonde glowing huid bij. Healthy 
is the new beauty.’

silvia PlatjouW, beauty director Women’s health & manager beauty lab

Tips voor meer  
zelfvertrouwen

•	 	Zorg	dat	hoe	je	eruit	ziet	past	bij	hoe	je	 

je voelt en je wilt presenteren

•	 Goede	hygiëne

•	 Goede	nachtrust

•	 Compliment	geven	&	ontvangen

•	 Ontspanning	zoeken

•	 Benadruk	je	sterke	punten

•	 Draag	je	favoriete	geur

•	 	Vermijd	‘fat	talk’:	klagen	(met	vriend(inn)en)	

over wat je niet mooi vindt aan jezelf

•	 Zorg	voor	me-time

•	 Verbeter	je	houding

•	 	Boek	eens	een	kappers-	of	

schoonheidsbehandeling

•	 	Schrijf	je	goede	eigenschappen	eens	op,	 

of vraag aan een vriend of familielid naar 

jouw goede eigenschappen 

onthoud: zelfvertrouwen werkt door  

in je gehele leven. en hoe meer eigenwaarde 

je uitstraalt, des te waardevoller anderen  

je vinden! 

Zeker van jezelf
Tot slot

Cosmetica zijn zowel op mentaal als fysiek 

niveau van onschatbare waarde voor onze 

gezondheid. ons zelfbeeld, de waarde die wij 

onszelf toekennen, ons zelfvertrouwen, stelt ons 

in staat om succesvol en naar tevredenheid als 

mens te functioneren. Uit vele recente studies 

is gebleken dat het zich fris en verzorgd voelen, 

ook een uitwerking heeft op deze belangrijke 

emotionele eigenschap. Niet alleen geven frisse 

oksels en adem een zelfverzekerd gevoel, 

ook geeft het aanbrengen van bijvoorbeeld 

foundation, mascara of haarlak een gevoel van 

controle over het eigen uiterlijk. We kunnen 

onze verschijning aanpassen aan de stemming 

waarin we (willen) zijn, of aan dat wat past bij 

wie wij van binnen zijn. dit gevoel van controle 

geeft ons zelfvertrouwen. dit zelfvertrouwen 

biedt ons, in een snel veranderende wereld 

met oneindige mogelijkheden, de houvast die 

wij als mensen nodig hebben. Het bijdragen 

aan dit zelfvertrouwen, daarin ligt de kracht 

van cosmetica. Naast natuurlijk de essentiële 

bijdrage die cosmetica bieden in onze 

dagelijkse verzorging en hygiëne.
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Colofon

eerder publiceerde de NCV 

in deze reeks de uitgave 

Zeker van cosmetica, 

over de ingrediënten, 

samenstelling en veiligheid 

van cosmetica. deze 

uitgave is te downloaden  

via de website van de NCV.
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