


Wanneer haar moeder noodgedwongen opgenomen wordt in een psychiatrisch centrum, moet 
de 17-jarige Olivia tegen haar wil verhuizen naar haar vader, de bekende talkshowpresentator 
Gabriel Jacobs (39). Gabriel woont met zijn nieuw samengesteld gezin bestaande uit Rena (38) 
en Lily-Rose (17) in een chique villa. Vanaf het moment dat ze bij hen intrekt, gunt ze de man die 
haar als baby in de steek liet letterlijk geen woord. 

Als ze van haar moeder Leonie (39) de raad krijgt om haar opgekropte gedachten en gevoelens in 
een dagboek bij te houden, vindt ze het nuttiger om in dat boek vooral liefdestips te noteren om 
haar dreamboy Max (19) te veroveren. Door haar instabiele jeugd heeft Olivia veel achterstand 
wat romantische liefde betreft, en wil ze dit dan ook zo snel mogelijk inhalen. 

Bijgestaan door haar beste vriendin Billie (18) en haar dagboek weet ze vrijwel meteen Max zijn 
aandacht te trekken. De verloren jaren worden snel ingehaald en Olivia experimenteert erop 
los. Billie, die heel open is over haar seksualiteit en in tegenstelling tot Olivia behoorlijk wat 
ervaring heeft, worstelt op haar beurt met haar gender. Of ‘zijn’ gender?
 
Door de ontmoeting met Gabriels sidekick Silas (22) begint Olivia haar verliefdheid op Max 
steeds meer in twijfel te trekken, maar Max laat zich niet zomaar wegduwen. Wanneer ze tegen 
Gabriels wil haar moeder in het psychiatrisch centrum blijft bezoeken, komen er heel wat 
moeilijke herinneringen van haar traumatisch verleden naar boven. 

Billie ontdekt ondertussen dat die non-binair is en neemt door diens zoektocht en eigen struggles 
wat afstand. Olivia voelt zich nu helemaal alleen. Meer dan ooit wordt ze geconfronteerd met 
haar mentale problemen waar ze vroeger altijd van wegliep. 

Maar haar dierbare vrienden en familie laten haar niet los. Stuk voor stuk moedigen ze haar aan 
om haar verleden in de ogen te kijken en erover te praten. Zo ontdekt ze dat niet Max, maar wel 
Silas de ware is. Al houdt die laatste iets voor haar verborgen, namelijk dat hij afweet van haar 
tragische geheim dat ze angstvallig voor iedereen verborgen houdt… 

Met dank aan volgende setfotografen: Adel Setta, Britt Wieringa, Charlotte Janda, Pixelrush, Charlotte Jansegers



OLIVIA (17) - Gloria Monserez

Hoewel Olivia een doorsnee tiener lijkt, draagt ze mentaal al jaren 
een heel zware rugzak met zich mee. Nadat het samenwonen 
met haar moeder grondig fout liep, is ze noodgedwongen 
bij haar vader Gabriel en zijn nieuw samengestelde gezin 
ingetrokken. 

Door de grote weerzin om haar mentale gezondheid onder de 
loep te nemen, legt ze haar focus volledig op het veroveren van 
de knappe Max. Haar turbulente tienertijd heeft Olivia echter 
een achterstand in de romantische liefde opgeleverd en is ze 
totaal onwetend over hoe hem te benaderen. 

In de hoop dat Olivia haar gedachten en gevoelens zou 
neerpennen, gaf haar moeder haar een dagboek als cadeau. Al 
zal Olivia dat dagboek vanaf dat moment enkel gebruiken om 
tips over liefde te noteren om zo dichter bij haar eerste liefde 
te geraken. 

Bijgestaan door haar trouwe hartsvriendin Billie lukt het om 
die liefde te vinden en te ontdekken, al merkt Olivia al gauw 
dat ze niet kan weglopen van wat er werkelijk binnenin haar 
zit, hoe hard ze zich ook focust op andere dingen. Naast de 
zoektocht naar ware liefde, wordt Olivia al snel uitgedaagd tot 
een grondige zoektocht naar zichzelf. 

BILLIE (18) - Jean Janssens

Olivia’s hartsvriendin Billie heeft een warm en bijzonder open 
karakter. Ze lijkt alles behoorlijk op een rijtje te hebben, maar 
dan leert ze Sky kennen. Voor het eerst in haar leven is Billie 
écht verliefd en dat doet haar wankelen. 

Daarnaast worstelt Billie ook met “haar” gender want Billie 
identificeert zich eigenlijk helemaal niet als vrouw. Na wat 
experimenten met zich “hij” te laten noemen, ontdekt Billie 
dat die non-binair is, en laat zich vanaf dan met “die en hun” 
aanspreken. Iets wat door Billies moeder helemaal niet in 
goede aarde valt. 

Billies zoektocht naar zichzelf, in combinatie met Olivia’s 
stuiterbal-gedrag, veroorzaakt een breuk in de symbiose 
tussen de twee beste vrienden, maar zou ook wel eens het begin 
kunnen zijn van een andere, meer volwassen vriendschap.

LILY-ROSE (17) - Maïmouna Badjie

Lily-Rose is extravert, populair en ongemeen bot tegen Olivia. 
Dat laatste is vooral een verdedigingsmechanisme tegen de 
jaloezie die ze voor haar plus-zus koestert. Ze gaat gebukt 
onder de afwezigheid van haar eigen vader en kan het maar 
moeilijk verkroppen dat Olivia en Gabriel - die jarenlang hààr 
lieve, betrokken stiefvader was - naar elkaar toegroeien. Het 
ontbreken van haar biologische vader in haar leven maakt 
haar onzeker en haar honger naar online likes en volgers is 
dan ook haar manier om de aandacht naar zich toe te trekken. 
Want Lily-Rose is bijzonder succesvol op sociale media, al is 
dit voornamelijk omdat ze regelmatig filmpjes post met haar 
bekende plus-pa. 

Lily-Rose heeft veel aanleg een goede zus en vriendin te zijn, 
maar haar drang naar erkenning en populariteit staan haar in de 
weg. Hoe meer ze haar ambitie als DJ volgt en zich wat leert los 
te maken van de bevestigingsdrang, hoe aangenamer ze wordt 
naar haar omgeving toe.

SILAS (22) - Nathan Naenen

Silas is vroegrijp, intelligent, een tikkeltje arrogant en 
bijzonder knap. Hij is sympathiek bij uitstek, al zit zijn 
sluimerend godcomplex hem soms wat in de weg. Hij is een 
erg getalenteerde, beginnende televisiemaker en sidekick 
van Gabriel in zijn dagelijkse liveshow. Silas is al een hele tijd 
Gabriels “poulain” maar ze worden steeds betere vrienden en 
elkaars gelijken. Zeker wanneer Silas in vertrouwen genomen 
werd na een dramatisch voorval met Gabriels ex-vrouw Leonie 
en hun dochter Olivia. Een gebeurtenis waar niemand meer 
over durft te praten. Dit maakt dat Silas, hoewel hij een klik 
voelt met Olivia, toch wat afstand blijft behouden. 

Wanneer Olivia hem beter leert kennen, blijkt zijn 
zelfgenoegzaamheid vooral een pantser voor zijn groot, 
ontvankelijk hart. Hij is al vaak gekwetst geweest. Daardoor 
is het echter wel Silas die Olivia zal stimuleren om eindelijk te 
praten over haar gevoelens. De twee vallen als een blok voor 
elkaar, maar Silas weet veel meer over Olivia’s verleden dan hij 
initieel toegeeft.



MAX (19) - Milton Riche

Op het eerste gezicht lijkt Max de doorsnee love-interest: knap, 
een tikkeltje mysterieus en behoorlijk onbereikbaar. Maar Olivia 
triggert iets in hem en de ogenschijnlijke cool boy valt voor 
haar. Al zal hij nog een tijdje heen en weer geslingerd worden 
door zijn tienerhormonen en aandacht van andere meisjes. 

Max heeft een patriarchaal kantje. Hij heeft de neiging Olivia 
wat te betuttelen, maar laat zich ook maar al te graag versieren 
voor Lily-Rose wanneer de gelegenheid zich voordoet. Als hij 
zijn schuld inziet en die aan Olivia betuigd, is hij verbaasd dat 
zij hem alsnog afwijst. Hij vindt dat hij recht heeft op haar liefde 
en aandacht. 

Achter Max’ mysterieuze pose gaat vooral een angstige jongen 
schuil die onder het juk leeft van zijn strenge ouders. Los van 
zijn extravagante looks houdt hij er behoorlijk conservatieve 
gedachten op na.

LEONIE (39) - Joke De Bruyn

Leonie kreeg Olivia op erg jonge leeftijd en hoewel zij en Gabriel 
elkaar doodgraag zagen, liep hun relatie op de klippen. Ondanks 
het feit dat Leonie tegenwoordig amper fysiek aanwezig is in 
Olivia’s leven, heeft ze nog steeds een erg grote invloed op haar 
dochter. Met de kalmeerpillen die Leonie dagelijks neemt, 
heeft Olivia dan weer een hele andere relatie. 

Leonies moederliefde is bijzonder groot maar door haar eigen 
instabiele mentale gezondheid is Olivia onveilig gehecht. Het 
schuldgevoel waar Leonie bijgevolg mee worstelt, zorgt dat 
band tussen moeder en dochter behoorlijk uit balans is. Maar nu 
Leonie zich eindelijk heeft laten opnemen in een psychiatrisch 
centrum, hoopt ze met Olivia opnieuw een positieve relatie op 
te bouwen. Zelfs als dat betekent dat ze afstand moet nemen 
van haar geliefde dochter.

SKY (18) - Hanna Mensink

Wanneer Billie hun oog laat vallen op de mysterieuze, kleurrijke 
Sky is die direct verkocht. Billie, die het normaal bij one night 
stands houdt, is verbaasd dat ze Sky wel wil blijven zien. Sky’s 
aanwezigheid zorgt er echter wel voor dat de vriendschap tussen 
Billie en Olivia onder druk komt te staan. Verder is ze heel open 
minded en heeft ze een klein hartje, al is het nog maar de vraag of 
de liefde tussen Billie en Sky wel zo groot is als het lijkt.

RENA (38) - Eva Kamanda

Olivia’s stiefmoeder wordt liever “plus-mama” genoemd. 
Ze heeft alle zogenaamd juiste boeken over het onderwerp 
gelezen en vertrouwt volledig op haar eigen psychologische 
inzichten. 

Gabriel en zij leerden elkaar zo’n tien jaar geleden kennen 
en heel kort na die ontmoeting trokken Rena en Lily-Rose bij 
hem in. Hun beide turbulente verleden, want ook Rena’s ex 
was emotioneel instabiel en verliet haar en hun dochter kort 
na de geboorte, zorgde voor een snelle connectie. Lily-Rose 
beschouwde Gabriel dan ook snel als haar echte vader. 

Hoewel ze het allemaal goed bedoelt, irriteren haar 
bemoeienissen Olivia mateloos. Terwijl Rena alles op alles zet 
om haar plus-dochter een veilige thuishaven en stabiliteit te 
bieden, duwt ze haar steeds verder weg. 

GABRIEL (40) - Jelle de Beule

Gabriel is een razend populaire talkshowhost. Sympathiek, 
vooruitstrevend, gerespecteerd en geliefd door iedereen, 
behalve door zijn eigen dochter Olivia. Hij is op jonge leeftijd 
vader geworden, nog voor hij er klaar voor was en heeft kort 
na Olivia’s geboorte de verscheurende keuze gemaakt om zijn 
gezin te verlaten en voor zijn carrière te gaan. 

Thuis blinkt hij uit in onhandigheid als het op gevoelens aankomt. 
Doordrongen van schuldgevoel over zijn afwezigheid tijdens 
haar kindertijd, durft hij een echte confrontatie met Olivia niet 
aangaan en staat hij toe dat ze al maanden geen woord tegen 
hem zegt. Zijn band met Lily-Rose is veel makkelijker omdat hij 
een soort van helden vaderrol kan vervullen, iets wat hij maar al 
te graag doet, tot grote frustratie van Olivia. Maar uiteindelijk 
vinden ze terug connectie met elkaar en durft Gabriel openlijk 
te praten over de echte reden waarom hij Olivia als kind zo 
weinig zag.



CHARLIE DEWULF

Als één van de weinige trans regisseurs in België begrijpt Charlie 
hoe belangrijk het is om LGBTQAI+ thema’s direct en indirect aan 
bod te laten komen in hun projecten. Charlie kreeg steun van het 
Vlaams Audiovisueel Fonds voor o.a. twee langspeelfilms, twee 
webseries en virtual reality project. Op sociale media gebruikt die 
humor om queer thema’s bespreekbaar te maken en een brug te 
bouwen tussen ondergerepresenteerde groepen en de media. 

Tijdens de productie van ‘Liefdestips aan mezelf’ verloor Charlie 
hun beide ouders aan suïcide. Hierdoor werd het thema van de 
reeks, praat over je mentale problemen, nog belangrijker voor hun.

JOKE DE BRUYN

Joke De Bruyn is vooral bekend van haar acteerwerk in 
reeksen zoals Gina & Chantal en Kinderen van Dewindt. Ze doet 
daarnaast ook stemmenwerk voor radio en animatiefilms. De 
webserie brak, waarin ze zelf de hoofdrol speelt, bedacht ze en 
schreef ze samen met Charlie Dewulf. Samen met Potemkino 
werkt Joke aan verschillende projecten, en voor Liefdestips 
vervult ze de rol van coscenarist. 

SYLVIA VAN DRIESSCHE

Sylvia Van Driessche is schrijver en journalist. Daarnaast was 
ze vijf jaar hoofdredacteur van het jongerenmagazine Joepie. 
Haar vijfde roman, Liefdestips aan mezelf: het dagboek van 
Olivia Jacobs, kwam uit in oktober 2017. Sylvia is als consultant 
nauw betrokken bij de uitwerking van Liefdestips als reeks. 
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Als ik met mensen spreek over het feit dat mijn beide ouders het afgelopen jaar uit het leven gestapt zijn, zeggen die vaak: 
“Amai, dat is één van de verschrikkelijkste dingen die een mens kan overkomen”. Wanneer iemand zoiets zegt, heb ik steeds 
de neiging om dat tegen te spreken want ik sta er toch nog, ik functioneer toch nog? Maar dan besef ik dat ik er nog sta 
omdat ik enorm veel tools en begeleiding had om die periode door te komen. Dat ik reeds een taal ontwikkeld heb om over 
mijn verdriet te praten omdat ik al enkele jaren naar mijn psycholoog ga. Sinds ik met donkere gedachten geworsteld heb, 
weet ik dat ik moet mediteren en tekenen om mijn emoties ruimte te geven. Maar niet iedereen heeft die tools of begeleiding 
en sommigen hebben nog niet helemaal door wat het belang ervan is. Ik hoop dat deze reeks kan helpen om dat laatste voor 
enkele personen te veranderen. Dat het zorgt dat mensen durven stilstaan bij hun verdriet of woede. Dat ze voor één keer 
niet zeggen: “Ah, maar andere mensen hebben het ook lastig”. Ik hoop dat ze durven praten over hun trauma’s, hun donker 
gedachten, dat ze durven een psycholoog op te zoeken. Zodat wanneer het donker wordt, ze weten waar ze terechtkunnen 
en wat ze kunnen doen. Want het zou voor niemand meer zo ver mogen komen zoals bij mijn ouders.

“
- Charlie Dewulf “

- Joke De Bruyn & Sylvia Van Driessche

Ons hoofdpersonage Olivia leert dankzij haar eigen psychologisch 
onderzoek niet alleen veel over de liefde, maar uiteindelijk ook 
dat ze zich moet openstellen als ze kwalitatieve relaties met 
andere mensen wil aangaan. Of dat nu met haar grote vlam is of 
met haar eigen ouders. Alleen door te praten en zich niet langer 
te verbergen achter een façade, komt ze geleidelijk aan dichter 
bij zichzelf. Via haar research naar psychologische theorieën 
creëert ons hoofdpersonage een tool om met haar vragen en 
moeilijkheden om te gaan. Zo ontstaat langzaamaan een echter 
en gezonder zelfbeeld, en stelt ze zich steeds meer open voor de 
mensen bij wie ze zichzelf kan zijn, en bijgevolg ook voor de liefde.

“

“

https://www.sennemisplon.com/01secundaironderwijs.html
https://www.sennemisplon.com/01secundaironderwijs.html


MAKE-UP & HAIRSTYLING - Gladys Ferro

Wat voor mij vooral interessant was aan Liefdestips Aan Mezelf 
waren de verschillende challenges qua make-up en haar. Ik ben 
iemand die make-up graag gebruikt om een innerlijk gevoel 
extern uit te drukken en daar is geen enkele kleur of glans te 
veel voor. In Liefdestips was ik uiteraard gebonden aan enkele 
voorwaarden, zoals Olivia die enkel analoge kleuren gebruikt. 
Plots moest ik nadenken in minder dan de helft van mijn 
beschikbaar kleurenpalet. Bij Billie was het vooral interessant 
om na te denken over make-up in een genderneutrale manier. 
Voor mij kan iedereen make-up dragen en moet iemand vooral 
kijken naar wat goed voor hen voelt. Maar hoe meer Billie hun 
eigen weg vindt, hoe expressiever hun look wordt door middel 
van make-up. Het was vooral belangrijk dat de kijker begreep dat 
make-up ook iets genderneutraal kan zijn.

COSTUME DESIGN - Farah El Bastani

Toen Charlie voor het eerst vertelde over het verhaal dat die 
wilde brengen met ‘Liefdestips aan Mezelf’ was het onmiddellijk 
duidelijk hoe belangrijk kleur zou zijn in de styling. Met styling 
kan je zoveel verhalen vertellen en de persoonlijkheden van 
personages versterken. Elk personage in de serie heeft een heel 
andere stijl die zijn/haar/hun persoonlijkheid omvat. Naargelang 
het personage evolueert, kan de styling ervan ook veranderen 
doorheen de reeks. Voor mij is het heel fijn om hier mee te spelen 
en modetrends te laten weerspiegelen in de kostuums. Bij het 
creëren van de personages en hun stijl ben ik vooral rond mij op 
zoek gegaan naar inspiratie: wat draagt Gen-Z en hoe vertaal 
ik dat naar het kleurenpalet van Charlie dat heel duidelijk was 
afgebakend per personage?

Adaptatie van het boek Liefdestips aan mezelf: het dagboek van Olivia Jacobs

De reeks is gebaseerd op het boek Liefdestips aan mezelf: het dagboek van Olivia Jacobs van schrijver en 
voormalig Joepie-hoofdredactrice Sylvia Van Driessche, uitgegeven in oktober 2017 bij Moon Young Adult, een 
Nederlandse tak van Overamstel Uitgevers. De Young Adult-romans van Sylvia hebben een erg trouwe fanbase 
van jonge vrouwen tussen 12 en 18 (en intussen ook ouder), die al jaren vragen om een audiovisuele bewerking van 
haar boeken. De roman won in 2018 de Hebban Young Adult Clubprijs, de award voor het beste young adult-roman 
van het jaar.
 
“Met mijn romans wil ik in de eerste plaats entertainen, maar in Liefdestips aan Mezelf sloop er toch een belangrijk 
thema in: mentale problemen. Omdat ik er zelf mee te maken kreeg na de geboorte van mijn zoon en het volop rondom 
mij zag gebeuren in mijn omgeving. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken, of dat nu als patiënt is of als 
ondersteunende. In “Liefdestips aan Mezelf” beschrijf ik twee versies van mezelf: de jongere, Olivia, die vrolijk haar 
dagboeken volschrijft over de liefde, en haar moeder, die mentale problemen krijgt na de bevalling van haar kind. Het 
eerste toont hoe leuk het leven kan zijn, het tweede hoe dramatisch het kan worden wanneer er mentale problemen 
opduiken die - in het boek althans - niet worden aangepakt. Veel van wat ik heb geleerd tijdens het eigen verblijf in 
de wereld van de mentale gezondheid, heb ik verwerkt in mijn roman. Net als de info die ik als zeventienjarige, op 
café, met twee uitgescheurde pagina’s vol “liefdestips uit de Flair”, heb vergaard over de liefde. De twee onderwerpen 
liggen niet zo ver uit elkaar dan je zou denken. 

Alles wat je denkt en voelt gebeurt in je brein. Het verhaal van Olivia is geschreven in de hoop het begrip rond 
mentaal welzijn te vergroten, en uiteraard om jongeren te helpen in hun zoektocht naar de liefde. Te beginnen met de 
belangrijkste liefde van allemaal: eigenliefde!” 

– Sylvia Van Driessche

Liefdestips Aan Mezelf is vanaf 29 januari te bekijken op GoPlay.be

‘Liefdestips aan Mezelf’ is mede mogelijk gemaakt door ‘TeGek!?’. ‘TeGek!?’ maakt geestelijke gezondheid en 
psychische problemen bespreekbaar bij het brede publiek. Dit gaat hand in hand met de thematiek van de reeks. 
Zij hebben met hun expertise de reeks ondersteund van het scenarioproces tot de uitwerking van de campagne.



Kijk vanaf 29 januari op  
Interviewaanvragen:

Ferre.deprins@sbsbelgium.be - 0472 49 32 17


